
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penambangan adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalian atau 

pengambilan sumberdaya alam dari dalam bumi yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia. Jenis penambangan yang dapat dilakukan berupa minyak bumi, emas, 

gas bumi, batu bara atau pasir. Penambangan pasir banyak dilakukan di Desa 

Cikahuripan Kabupaten Cianjur. 

Penambangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan 

yang semakin meningkat, namun penambangan pasir juga dapat menimbulkan 

masalah. Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh penambangan yaitu 

terbentuknya cekungan-cekungan besar yang terbengkalai dan tidak 

termanfaatkan. Cekungan tersebut kemudian terisi air dan menjadi badan air yang 

dikenal dengan istilah situ bekas galian pasir. Terdapat sekitar 6 situ bekas galian 

pasir di Desa Cikahuripan  yang selanjutnya diberi nama dengan penomoran 

berdasarkan letaknya. Situ no. 6 merupakan situ yang terletak paling utara di 

antara lainnya. 

Situ bekas galian pasir no. 6 memiliki potensi untuk dikembangkan 

sebagai lahan usaha perikanan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Octorina et 

al. (2017 (a)) yang menunjukkan bahwa perairan situ bekas galian pasir no. 6 

memiliki kemampuan memproduksi ikan, seperti nila, nilem, tawes, dan bandeng.  

Keberhasilan perikanan didukung oleh kualitas perairan, kualitas ikan, dan 

pakan. Kualitas perairan yang baik mampu menopang pertumbuhan organisme di 

dalamnya yang dipengaruhi oleh karakteristik kualitas air, struktur komunitas 

plankton dan struktur trofik (Octorina et al. 2017 (a)). 

Situ bekas galian pasir berpotensi mendapat sumbangan bahan organik 

yang berasal dari lingkungan di perairan, seperti pertanian, perikanan, dan 

pemukiman. Salah satu upaya untuk menjaga kualitas air adalah dengan proses 

bioremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan organisme hidup yang telah 

ditumbuhkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar menjadi 
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lingkungan yang lebih baik. Menurut Fidiastuti (2014), bioremediasi adalah 

teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup (organisme) untuk mengkatalis 

perubahan dari berbagai macam bahan beracun menjadi tidak beracun.  

Masukan bahan organik dapat memicu eutrofikasi perairan, yang apabila 

tidak dikontrol dapat menyebabkan penurunan kualitas dan dapat berdampak 

negatif terhadap ikan. Bahan organik yang masuk akan didekomposisi oleh 

bakteri menjadi bahan anorganik seperti nitrogen (N) dan posfor (P). 

Salah satu teknik bioremediasi yang dianggap lebih efisien dengan biaya 

yang relatif murah yaitu dengan menggunakan tanaman atau lebih dikenal dengan 

fitoremediasi. Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman untuk megurangi 

konsentrasi limbah dan masalah-masalah lingkungan baik secara ex-situ maupun 

in-situ (Simatupang et al. 2015).  

Tumbuhan air yang dimanfaatkan sebagai bahan fitoremediasi cukup 

banyak, seperti kangkung, kiambang, tanaman air hias, dan selada. Selada 

merupakan salah satu tanaman air yang mampu menyerap limbah anorganik 

dengan cepat. Selain itu, pertumbuhan selada tergolong cepat karena selada 

memiliki masa panen yang pendek, serta hama yang menyerang selada juga relatif 

lebih sedikit (Purwandari 2017). Selada juga merupakan komoditas yang memiliki 

nilai komersial yang tinggi. Penelitian beberapa tahun terakhir meunjukkan 

pengaruh selada dalam mengurangi limbah perikanan dengan sistem akuaponik 

telah berkembang. Terutama sistem akuaponik dengan resirkulasi tertutup. 

Namun, informasi mengenai pengaruh selada air yang dipelihara dengan sistem 

akuaponik terapung untuk mereduksi limbah organik perikanan di perairan umum 

belum banyak dilaporkan. Terutama seberapa luas tutupan selada terapung yang 

paling optimum dalam mengurangi nitrogen dan fosfor, namun tetap memiliki laju 

pertumbuhan terbaik agar menghasilkan panen yang optimal. 

Oleh karena itu, penelitian tentang fitoremediasi di situ bekas galian pasir 

dengan tujuan mereduksi nitrogen (N) dan posfor (P) hasil kegiatan perikanan 

dilakukan dengan menggunakan selada yang dipelihara dengan sistem akuaponik 

terapung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan mesocosm di dalam KJA 

dan perlakuan yang diberikan adalah tutupan selada yang berbeda. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang utama dalam perairan adalah penurunan kualitas air. 

Salah satu penyebab dari penurunan kualitas air yaitu pencemaran air yang 

disebabkan oleh masuknya bahan organik ke perairan dari kegiatan di sekitar 

lingkungan berupa limbah pertanian, limbah pemukiman, bahkan dari limbah 

perikanan itu sendiri. Bahan organik di perairan dapat terakumulasi menjadi 

bahan anorganik yang dapat meningkatkan kandungan nutrien khususnya N dan P 

yang berdampak pada turunnya kualitas air.  

Kualitas air yang buruk dapat berdampak pada pertumbuhan ikan, seperti 

halnya ikan yang terkena penyakit, berjamur, bahkan pertumbuhan ikan tidak 

optimal. Salah satu upaya pengelolaan meningkatkan kualitas air yaitu 

menggunakan teknik fitoremediasi dengan memanfaatkan tumbuhan selada untuk 

mengurangi bahan anorganik dengan cara akar menyerap nutrien di perairan. 

Dalam penelitian Purwandari (2017) menyatakan bahwa limbah organik dapat 

diolah secara fitoremediasi oleh selada. Bahan organik berupa sisa pakan, feses 

dan aktivitas lainnya setelah mengalami dekomposisi dapat dimanfaatkan untuk 

pertumbuhan selada. Hal ini di dukung oleh Tchobanoglous et al. (2004), bahwa 

unsur hara yang didapatkan dari dekomposisi bahan organik akan dimanfaatkan 

oleh organisme autotrof, seperti tanaman air dan fitoplankton. Vaillant et al. 

(2004) menjelaskan bahwa nitrat menjadi nutrien terlarut yang diserap oleh akar 

tanaman. Akar tanaman juga menjadi media tambahan bakteri nitrifikasi yang 

dapat membantu amonia dan menyediakan nitrat yang dibutuhkan. Tyson et al. 

(2011) menambahkan bahwa tanaman dapat menyerap NO3
- dan NH4

+ karena N 

merupakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Lie et al. (2013) berpendapat  

bahwa posfor juga dapat terakumulasi dalam jaringan akar tumbuhan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengkaji tutupan selada terbaik dalam menurunkan konsentrasi nitrogen 

dan posfor di perairan situ bekas galian pasir dengan menggunakan 

mesocosm. 
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2) Mengkaji tutupan selada terbaik dalam menghasilkan kelangsungan hidup 

selada terbesar di perairan situ bekas galian pasir dengan menggunakan 

mesocosm. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran  

 Sumbangan limbah organik dari pertanian, rumah tangga, dan 

metabolisme ikan dapat menyebabkan kesuburan perairan meningkat menjadi 

eutrofik. Uji fitoremediasi menggunakan selada yang diaplikasikan pada KJA 

dapat dilakukan dengan harapan mampu mengurangi limbah organik di Situ bekas 

galian pasir nomor 6 dari aktivitas perikanan. Adapun kerangka pemikiran 

penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 

Gambar 1. Kerangka pikir proses fitoremediasi oleh selada pada mesocosm 

 

1.5 Hipotesis  

1) H0 : Tidak ada perbedaan penurunan [N] dan [P] dengan tutupan selada 

berbeda. 

H1 : Ada perbedaan penurunan [N] dan [P] dengan tutupan selada berbeda. 

2) H0 : Tidak ada perbedaan kelangsungan hidup selada pada tutupan selada 

berbeda.  

H1 : Ada perbedaan kelangsungan hidup selada pada tutupan selada 

berbeda. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengurangi limbah organik 

hasil kegiatan perikanan di perairan situ bekas galian pasir no. 6 dengan 

memanfaatkan selada, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang 

akan mengembangkan usaha perikanan di perairan tersebut. Selain itu, diharapkan 

dapat menjadi informasi sebagai acuan dalam pengembangan perairan lainnya 

untuk budidaya ikan dengan memanfaatkan selada sebagai bahan untuk mereduksi 

limbah organik.  


