
BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Ekosistem adalah sistem yang terbentuk dari hubungan saling 

mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Situ merupakan suatu 

bentuk ekosistem perairan tergenang. Ekosistem ini menempati daerah yang relatif 

kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan, namun 

keberadaannya memberikan fungsi yang besar bagi kehidupan manusia, seperti 

sebagai sumber air bagi rumah tangga, industri, dan pertanian, serta sebagai tempat 

budidaya perikanan.  

Situ yang terletak di Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten 

Cianjur adalah situ yang terbentuk akibat aktivitas penambangan pasir yang tidak 

ditimbun kembali. Keberadaan situ bekas galian pasir ini belum dimanfaatkan 

secara optimal. Pemanfaatan yang dilakukan saat ini hanyalah sebagai sumber air 

untuk aktivitas pertanian, dan masih belum maksimal. Padahal, pemanfaatan situ 

ini  dapat dikembangkan, misalnya untuk budidaya ikan.  

Terdapat beberapa Situ bekas galian pasir di Desa Cikahuripan, salah 

satunya adalah Situ Bekas Galian Pasir No. 6. Situ ini terletak paling selatan di 

antara situ lainnya dan sudah lama terbengkalai, hanya menjadi genangan air yang 

tidak produktif. Situ ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat 

kegiatan budidaya perikanan.  

Usaha budidaya perikanan di perairan tergenang dapat dikembangkan 

dengan menggunakan keramba jaring apung (KJA). Penggunaan KJA untuk 

budidaya selama ini sudah banyak dikembangkan di berbagai daerah, sebagaimana 

dijelaskan oleh Kordi (2010) yang menyatakan bahwa budidaya ikan air tawar di  

KJA  berkembang pesat  untuk  ikan-ikan ekonomis.  

 Salah satu komoditas ikan yang dapat dibudidayakan dengan menggunakan 

KJA adalah ikan nila. Ikan nila seringkali menjadi komoditas unggulan dalam 

budidaya ikan di situ karena memiliki kemampuan yang baik dalam beradaptasi 

dengan lingkungan baru. Ikan nila juga merupakan jenis ikan yang memiliki laju 
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pertumbuhan cepat dan dapat mencapai bobot tubuh yang jauh lebih besar dengan 

tingkat produktivitas yang cukup tinggi (Aliyas 2016). 

 Hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan situ untuk kegiatan 

budidaya adalah kualitas perairan. Kualitas air memiliki peranan penting bagi 

keberlangsungan hidup ikan dan pertumbuhan ikan. Kualitas air yang baik tentu 

dapat memberikan respon yang baik dalam budidaya ikan nila.  

Erlania (2010) menyatakan bahwa limbah organik yang dihasilkan dari 

kegiatan budidaya dapat menyebabkan penurunan kualitas air Situ, seperti sisa 

pakan tidak termakaan dan feses. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam 

memperbaiki kualitas air dalam menunjang budidaya secara maksimal. Upaya 

tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan bantuan organisme sebagai 

bioremediator. Terdapat beberapa jenis bioremediator yang bisa digunakan untuk 

membantu perbaikan kualitas air, seperti bentos atau tumbuhan air.  

Remis merupakan salah satu bentos yang dianggap mampu memperbaiki 

kualitas air. Hal ini dikarenakan sifatnya yang sebagai hewan filter feeder dianggap 

mampu menyerap sisa bahan organik yang masuk ke perairan, sehingga air dalam 

wadah budidaya dapat membaik. Endri (2009) menyatakan remis memberikan 

respon berbeda terhadap kualitas air, relatif mudah diidentifikasi, dan mudah 

dikumpulkan, sehingga remis lebih sering digunakan sebagai indikator kualitas 

perairan.  

Penelitian yang dilakukan di Situ Bekas Galian Pasir No. 6 adalah bentuk 

pemanfaatan lahan perairan terbengkalai. Jenis kegiatan yang dikembangkan 

berupa pemeliharaan ikan nila. Adapun dalam upaya menjaga kualitas air, jenis 

biota remediator yang digunakan adalah remis. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar tanpa memberikan dampak 

buruk terhadap nilai ekologisnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan budidaya dengan KJA 

adalah menurunnya kualitas air yang dapat berdampak terhadap pertumbuhan 

hingga kelangsungan hidup ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian masal. Hal 

ini tentu dapat menyebabkan kerugian yang besar. Oleh karena itu diperlukan suatu 
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upaya dalam menjaga dan memperbaiki kualitas perairannya, seperti dengan 

penggunaan biota remediator.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengkaji efektivitas remis dalam memperbaiki kualitas perairan budidaya 

dilihat dari penurunan konsentrasi nitrogen dan perubahan biomassa remis di situ 

bekas galian pasir. 

 

1.4 Hipotesis  

1. H0 : Densitas remis berbeda tidak berpengaruh terhadap penurunan [N] di 

perairan  

H1 : Densitas remis berbeda berpengaruh terhadap penurunan [N] di perairan 

2. H0 : Densitas remis berbeda tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan remis 

H1 : Densitas remis berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan remis 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini dilakukan sebagai langkah mencari solusi dalam usaha 

budidaya yang memiliki permasalahan dalam kualitas air. Penggunaan remis 

sebagai organisme pemanfaat bahan organik diharapkan mampu memperbaiki 

kualitas air sehingga usaha budidaya terus berlanjut terutama di situ bekas galian 

pasir.  

 Efektivitas remis dianalisis dengan memperhatikan penurunan konsentrasi 

nitrat dan nitrit. Adapun informasi lain yang dikumpulkan adalah suhu, pH, DO, 

pertumbuhan remis, dan pertumbuhan ikan. Hasil pengamatan diolah dengan 

bantuan MS. Excel 2016 sehingga diperoleh densitas remis efektif dalam 

menurunkan konsentrasi nitrogen di perairan (Gambar 1). 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada pengusaha, 

pemerintah, dan akademisi tentang penggunaan remis sebagai upaya perbaikan 

kualitas air pada usaha budidaya ikan nila. 
- 

- Bahan organik (nila) 

- Remis  

- Kualitas air 

- Perubahan 

konsentrasi N 

- Perubahan 

biomassa remis 

 

 

Bioremediasi 

Remis efektif 

dalam 

memperbaiki 

kualitas perairan 

budidaya 
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