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Evaluasi Kelayakan Kualitas Air untuk Budidaya Ikan dalam Karamba Jaring 
Apung di Waduk Cirata 

Evaluation of Water Quality Suitability for Floating-Net Cage Aquaculture  
in Cirata Reservoir  

 
 Zahidah1) 

 
ABSTRAK 

Penelitian untuk mengevaluasi kelayakan kualitas air Waduk Cirata sebagai areal 
budidaya dalam KJA berdasarkan Indeks Kelayakan Kualitas Air (WQSI) telah 
dilaksanakan dari bulan Juni 2004 sampai dengan September 2004.  Hasil penelitian 
pendahuluan menunjukkan Waduk Cirata dibedakan menjadi dua zone, yaitu zone bahan 
organik ringan (nilai COD < 25 mg/L diwakili oleh Patokbeusi dan Jatinengang ) dan 
zone bahan organik sedang (nilai COD antara 25 mg/L sampai 60 mg/L, diwakili 
Gandasoli, Cicendo dan Cihea). Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 6 kali dengan 
selang waktu 14 hari.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Waduk Cirata 
lebih sesuai untuk ikan nila dibandingkan ikan mas.   Indeks tertinggi di Waduk Cirata 
ditempati oleh lokasi Cihea, baik untuk ikan mas, maupun ikan nila dan saat ini ditempati 
oleh sedikit KJA, sedangkan lokasi-lokasi yang banyak ditempati oleh KJA (Patokbeusi 
dan Gandasoli) memiliki indeks yang jauh lebih kecil atau memiliki kesesuaian yang 
rendah. 
_______________________________________________ 
Kata kunci :WQSI ikan mas, ikan nila, KJA, Waduk Cirata 
 

ABSTRACT 
Research on Water Quality Suitability Index (WQSI) in Cirata Reservoir has been 
conducted from Juni to September 2004.  The aim of the research was to evaluate water 
quality suitability for aquaculture used WQSI method.  Preliminary research showed that 
Cirata Reservoir based on Chemical Oxygen Demand (COD)were divided into two zone ( 
COD value <25 mg/L represented by Patokbeusi and Jatinengang and COD between 25 
mg/L and 60 mg/L represented by Gandasoli, Cicendo and Cihea).  Water sample were 
taken six times every 14 days.  The result of the research showed that Cirata reservoir 
more suitable for nile tilapias than common carp.  Cihea had highest index and locations 
were had much FNCA had lower index. 
___________________________________________________________ 
Key words: WQSI, Common Carp, Nile Tilapias, FNCA, Cirata Reservoir 
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PENDAHULUAN 
 

Waduk Cirata merupakan salah satu waduk serial di sepanjang aliran sungai 

Citarum.  Berdasarkan posisi dari hulu ke hilir, maka Waduk Cirata terletak pada posisi 

kedua setelah Waduk Saguling di bagian hulu dan sebelum Waduk Jatiluhur di bagian 

hilir.  Berdasarkan umurnya, waduk ini merupakan waduk yang paling muda, yaitu mulai 

beroperasi pada tahun 1988. Waduk Cirata terletak pada ketinggian 221 m  diatas 

permukaan laut, memiliki luas genangan 6200 ha., mampu menampung air sebanyak 

2165 juta m3.  Fungsi utama dari waduk ini adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air 

(PLTA).  Selain itu dimanfaatkan pula sebagai tempat rekreasi dan areal budidaya ikan 

dalam keramba jaring apung (KJA). 

Pada awal penggenangan Waduk Cirata memiliki status mesotrof, sedangkan pada 

tahun 1999, atau pada saat waduk tersebut berumur 11 tahun, waduk tersebut telah berada 

pada  tingkat trofi eutrof atau bahkan hypertrof (Garno, 2000).  Proses perubahan ini 

secara alami berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun 

(Henderson-Sellers dan Markland, 1987). Kondisi tersebut diyakini oleh banyak peneliti 

dipicu dan dipacu oleh aktivitas manusia yang memanfaatkan badan air tersebut sebagai 

areal produksi ikan dalam KJA yang berlebihan disamping aktivitas-aktivitas lainnya 

pada catchment area yang membuang limbah yang pada akhirnya masuk ke dalam 

waduk.  Jumlah KJA pada tahun 2003 tercatat di Waduk Cirata berjumlah 39 000 petak 

80 % diantaranya dalam status operasi (Badan Pengelola Waduk Cirata, 2003).  Jumlah 

ini sudah sangat jauh melampaui daya dukung waduk tersebut untuk menampung KJA.  

Konsekuensi dari jumlah jaring yang jauh melebihi daya dukung ini menyebabkan 

terjadinya penurunan produksi per jaring   

Di Waduk Cirata pertumbuhan jumlah KJA terlihat tidak terkendali.  Hal tersebut 

ditunjukkan oleh peningkatan jumlah yang luar biasa semenjak waduk tersebut digunakan 

sebagai areal produksi ikan dalam KJA (1988) sampai dengan tahun 2003  (pada tahun 

1988 jumlahnya kurang dari 100 petak).    Hal tersebut menunjukkan kegiatan budidaya 

ikan dalam KJA merupakan kegiatan yang memberikan keuntungan secara ekonomi yang 

nyata.  Walaupun pada awalnya dianggap memberikan keuntungan ekonomi yang nyata, 

ternyata kegiatan ini menyimpan/ menimbulkan masalah yang juga tidak dapat diabaikan.  
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Beberapa masalah yang dihadapi oleh kegiatan ini diantaranya adalah seringnya terjadi 

“umbalan” (overturn) yang mengakibatkan kematian massal pada ikan-ikan dalam jaring.   

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa umbalan yang merupakan 

fenomena alamiah ini juga signifikan.  Masalah lain yang dihadapi adalah menurunnya 

kualitas air waduk, yang sebagaimana telah dikemukakan dipercaya lebih banyak 

ditimbulkan oleh kegiatan perikanan itu sendiri.   Kedua masalah tersebut jika dibiarkan 

berlarut-larut tanpa upaya untuk menanggulanginya dikhawatirkan pada suatu saat tidak 

ada lagi orang yang berkenan melakukan kegiatan budidaya ikan dalam KJA, karena 

tidak lagi memberikan keuntungan ekonomis yang bermakna.  Jika hal tersebut sampai 

terjadi, maka kerugian yang timbul akan menimpa banyak pihak.   

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan peta kualitas air waduk Cirata 

sehingga diketahui lokasi-lokasi yang masih sesuai dan yang sudah tidak lagi sesuai 

sebagai areal budidaya KJA serta mencari langkah-langkah pengendalian penurunan 

kualitas air  

Jika penelitian ini dapat dilaksanakan maka diharapkan pihak pengelola Waduk 

Cirata memperoleh pijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam 

pengaturan pengendalian jumlah KJA serta relokasi KJA pada lokasi-lokasi yang masih 

sesuai sehingga pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan KJA itu sendiri dapat 

diminimalisasi 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survai  dan terdiri dari dua tahap 

penelitian, yaitu survai pendahuluan untuk menentukan stasiun penelitian dan penelitian 

utama pada lokasi-lokasi yang diperoleh pada penelitian pendahuluan. 

Tujuan dari penelitian pendahuluan adalah untuk menentukan zonasi badan air 

Waduk Cirata berdasarkan kandungan bahan organiknya.  Untuk mendapatkan zonasi ini 

dilakukan pengambilan contoh air pada anak-anak sungai yang bermuara di Waduk 

Cirata dengan cara menarik garis transek tegak lurus arah arus.  Selanjutnya ditentukan 

tiga titik pada garis transek ini yang mewakili bagian tepi (2 titik) dan bagian tengah (1 

titik) muara anak sungai di Waduk Cirata. Peta zone penelitian  dan stasiun pengambilan 

sampel ditampilkan pada Lampiran.   Pada tiap-tiap titik yang ditentukan dilakukan 
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pengambilan contoh air pada permukaan.  Contoh air air yang diperoleh untuk 

selanjutnya diukur kadar CODnya sebagai penduga kandungan bahan organik.  

Berdasarkan distribusi kandungan bahan organik pada semua titik sampling, Waduk 

Cirata dikelompokan menjadi : 

 Lokasi kandungan bahan organik ringan (Jika nilai CODnya kurang dari 25 mg/L) 

 Lokasi kandungan bahan organik sedang (Jika nilai CODnya antara 25-60 mg/L) 

 Lokasi kandungan bahan organik sedang (Jika nilai CODnya lebih dari 60 mg/L) 

Penelitian utama dilakukakan pada masing-masing zone dengan cara mengambil 

contoh air permukaan sebanyak 6 (enam ) kali  untuk selanjutnya diukur beberapa 

parameter kualitas air yang penting untuk budidaya ikan.   Pengukuran dilakukan di 

lokasi penelitian (in situ) dan di laboratorium Jurusan Perikanan UNPAD (sekarang FPIK 

UNPAD).   Parameter yang diukur lokasi dan metode yang digunakan ditampilkan pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. 
Parameter yang diukur, lokasi dan metode yang digunakan 

 
No Variabel Satuan Metode Lokasi  
1 Suhu oC Potensiometri In situ 
2 Konduktivitas mhos/cm Potensiometri In situ 
3 pH  Potensiometri In situ 
4 NH3-N mg/L  Spektrofotometri Laboratorium 
5 Oksigen terlarut  mg/L Titrimetri Laboratorium 
6 CO2 mg/L Titrimetri In situ 
 
 

Data yang diperoleh selanjutnya dievaluasi dengan memberi score menggunakan 

Indeks Kelayakan Kualitas Air (Water Quality Suitability Index  = WQSI) dari Costa-

Pierce, Soemarwoto, Roem dan Herawati (1990).  Indeks ini dibuat untuk memantau dan 

menyampaikan status mutu air secara kuantitatif yang didasarkan pada standard yang 

berlaku.  WQSI merupakan salah satu cara pemberian skor yang mencerminkan 

kecenderungan air secara menyeluruh dari masing-masing sifat khas parameter kualitas 

air.  Untuk menyusun peringkat kelayakan stasiun pengamatan dari yang tertinggi 

(terbaik sampai terrendah atau terburuk) dilakukan analisis sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai rata-rata hasil pengamatan tiap parameter seluruh stasiun. 

2. Setiap nilai rata-rata hasil pengamatan tersebut dibandingkan dengan nilai 

ambang batas parameter kualitas air yang telah ditentukan.  Bila nilai rata-rata 

hasil pengamatan berada di luar kisaran ambang batas, maka dihitung intensitas 

penyimpangannya dengan persamaan sebagai berikut: 

  %100x
NAB

NABaI 
  

Keterangan : 

I        = intensitas penyimpangan dari NAB 

a        = nilai pengamatan parameter yang melampaui NAB 

NAB = nilai ambang batas 

 

3. Intensitas yang melebihi ambang batas pada setiap stasiun dijumlahkan menjadi  

 I 
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4. Banyaknya parameter yang berada di luar kisaran nilai ambang batas merupakan 

faktor kendala dan dinyatakan sebagai potensial constraint (C).  Makin besar 

faktor kendalanya maka makin besar pula resiko, atau kelayakan suatu stasiun 

menjadi rendah.  Nilai C merupakan nilai perbandingan antara banyaknya 

parameter kualitas air di luar kisaran nilai ambang batas dengan banyaknya 

parameter yang diukur.  Nilai C dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

 

C (%) =  (jml. parameter yang melebihi NAB/Jml. parameter yang diamati)*100 

              

5. Menghitung indeks kelayakan/suitability indeks (S) tiap stasiun dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

              1001 x
IxC

S


  

 

Keterangan : 

S  = indeks kelayakan 

I  = intensitas penyimpangan dari NAB 

C = potensial constraint (faktor pembatas)  

 

Indeks kelayakan (S) merupakan score akhir yang menentukan tinggi rendahnya 

peringkat kualitas air seluruh stasiun.  Semakin tinggi score semakin tinggi pula 

peringkatnya, demikian sebaliknya.  Atau dengan kata lain semakin tinggi score semakin 

baik kualitas airnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa di Waduk Cirata terdapat 

dua zone bahan organik, yaitu zone bahan organik ringan yang pada umumnya terdapat 

pada bagian barat waduk dan zone bahan organik sedang, yang pada umumnya terdapat 

pada bagian timur waduk.  Hasil penelitian pendahuluan selengkapnya diperlihatkan pada 

Tabel 2.  

Tabel  2. 
Distribusi Kandungan Bahan Organik Berdasarkan nilai COD (mg/L)  
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Sebagai Dasar untuk Zonasi Perairan 
 

No. Lokasi COD (mg/L) Zone 
1 Cipicung 19.355 Ringan 
2 Cilangkap 11.520 Ringan 
3 Cicendo 26.882 Sedang 
4 Gandasoli 27.439 Sedang 
5 Cirata 14.720 Ringan 
6 Maniis 13.653 Ringan 
7 Patokbeusi 19.355 Ringan 
8 Mainstream Citarum I 15.054 Ringan 
9 Ciputri 14.720 Ringan 
10 Cikalong Kulon 19.355 Ringan 
11 Cikundul 15.787 Ringan 
12 Jangari 16.559 Ringan 
13 Cibalagung 17.201 Ringan 
14 Mainstream Citarum II 15.787 Ringan 
15 Coklat 15.054 Ringan 
16 Calingcing 12.93 Ringan 
17 Cisokan 13.979 Ringan 
18 Cipanas 20.480 Ringan 
19 Ciakar 21.505 Ringan 
20 Babakan Garut 19.355 Ringan 
21 Cihea 26.806 Sedang 
22 Cimeta 26.806 Sedang 
23 Inlet Citarum I 20.053 Ringan 
24 Inlet Citarum II 18.987 Ringan 
25 Tarikolot 11.826 Ringan 
26 Jatinengang 13.653 Ringan 

 
Berdasarkan informasi pada Tabel 2, maka ditentukan lima stasiun penelitian, 

yang mewakili seluruh bagian waduk dari mulai inlet sampai outlet.  Karakteristik stasiun 

terpilih ditampilkan pada Tabel 3. Nilai rata-rata dan kisaran parameter kualitas air 

ditampilkan pada Tabel 4 .  

 Selanjutnya untuk menghitung kesesuaian kualitas air dilakukan pembandingan 

dengan nilai baku yang disarankan untuk budidaya ikan.  Tabel 5 memperlihatkan kisaran 

nilai parameter kualitas air yang disarankan (nilai ambang batas). 

 
 

 
 
 

Tabel 3. Karakteristik Stasiun Penelitian  
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NO. Deskripsi Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 Stasiun 4 Stasiun 5 
1. Lokasi Patok Beusi Jatinengang Gandasoli Cicendo Cihea 

2. Jumlah KJA 
(unit) 

3186 
2160 

26 
- 

2028 
1996 
32 

- - 

3. Pemasangan 
Jaring Ganda - Ganda - - 

4. Ukuran KJA 
(m3) 

Lapis 1 : 
7x7x2,5 m3 

Lapis 2 : 
7x7x3,5 m 

- 

Lapis 1 : 
7x7x2,5 m3 

Lapis 2 : 
7x7x3,5 m3 

- - 

5. Jenis ikan yang 
dibudidayakn Mas, nila - Mas, nila - - 

6. Kepadatan ikan 
per kolam 

Mas : 80 Kg 
Nila : 200 Kg - Mas : ± 75 Kg 

Nila : ± 200 Kg - - 

7. 
Frekuensi 
pemberian 

pakan per hari 

Mas : 3 kali 
Nila : Tidak 
diberi pakan 

secara khusus 

- 

Mas : 3 kali 
Nila : Tidak 
diberi pakan 

secara khusus 

- - 

8. 
Jumlah pakan 

per hari 
(kg/kolam) 

Mas ukuran 50 
Kg 

Mas ukuran 
kecil : 25 Kg 

- 

Mas ukuran 50-
100 Kg 

Mas ukuran 
kecil : ± 25 Kg 

- - 

9. Merk Pakan Jatra, Shinta - Cargil - - 

10. 
Periode 

pemeliharaan 
(bulan) 

Mas : 3 
Nila : 6 - Mas : 3 

Nila : 6 - - 

11. Tata guna lahan 
sekitar stasiun Pemukiman - 

Pemukiman 
dan daerah 
pertanian 

Dekat pabrik 
karet 

Inlet Cirata, 
pemukiman 
dan daerah 
pertanian 
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Tabel 4. 
Nilai Kisaran dan rata-rata Parameter yang Diukur 

di  5 Stasiun Waduk Cirata 
 

Stasiun Suhu (oC) NH3-N (mg/L) DO (mg/L) 
  Kisaran Rata-rata Kisaran Rata-rata Kisaran Rata-rata 
1. Patokbeusi 29.70-32.50 31.13 0.182-0.275 0.223 4.50-7.60 5.73 
2. Jatinengang 28.00-33.40 30.97 0.203-0.301 0.24 2.80-8.80 5.42 
s3. Gandasoli 28.70-32.90 31.45 0.146-0.313 0.224 4.50-9.00 5.92 
4. Cicendo 28.60-34.00 31.8 0.206-0.301 0.247 3.50-10.30 6.65 
5. Cihea 29.40-32.00 30.73 0.100-0.275 0.201 3.00-13.60 7.1 
              

Stasiun CO2 (mg/L) pH 
Konduktivitas 
(mhos/cm) 

  Kisaran Rata-rata Kisaran Rata-rata Kisaran Rata-rata 
1. Patokbeusi 3.96-15.84 9.24 7.31-8.56 7.98 181-209 196 
2. Jatinengang 3.96-7.92 4.62 7.79-8.78 8.23 182-202 192 

3. Gandasoli 3.96-11.88 7.26 7.34-8.52 7.73 180-199 192 
4. Cicendo 3.96-7.92 4.62 7.52-8.61 8.22 184-205 196 
5. Cihea 3.96-15.84 10.56 7.56-8.55 7.92 212-292 245 
 

Tabel 5. 
Kriteria Kualitas air yang digunakan untuk Menduga Kesesuaian  

untuk Budidaya Ikan 
 

Parameter Ikan Mas Ikan Nila Ikan lain Kriteria 
Suhu >37 oC 

25-27 oC 
<16 dan > 42 oC 
25-30 oC 

 
20-32 oC 

Mematikan 
Optimum 

DO <0,7 mg/L 
>6 mg/L 

<0,5 mg/L  
> 5 mg/L 

<0,3-1mg/L 
>5 mg/L 

Mematikan 
Optimum 

pH <4 dan > 10,8 
6,8-7,5 

<4 dan > 11 
6,5-8 

<4 dan > 11 
6,0-8,0 

Mematikan 
Optimal 

CO2 20 mg/L 
>25 mg/L 

-  
>25 mg/L 
pd pH 5-6 

Pertumbuhan 
terganggu 
Mematikan 

NH3 660 g/L 
500 g/L 

>600-3000 g/L 
430-530 g/L 

- Mematikan 
Ikan Stress 

Konduktivitas - 150-500 
mhos/cm 

- 
 
500 
mhos/cm 

toleran 
 
ikan stress 

 (Sumber : Costa-Pierce et al, 1990) 
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 Berdasarkan pembandingan dan perhitungan yang dilakukan maka diperoleh 

informasi tingkat kesesuaian sebagai berikut: 

1. Untuk Ikan mas urutan kelas kesesuaian adalah stasiun 5 (Cihea), stasiun 4 

(Cicendo), stasiun 2 (Jatinengang), stasiun 1  (Patokbeusi) dan stasiun 3 

(Gandasoli). 

2. Untuk Ikan nila urutan kelas kesesuaian adalah stasiun 5 (Cihea), stasiun 1 

(Patokbeusi), stasiun 3 (Gandasoli), stasiun 2 (Jatinengang) dan stasiun 4 

(Cicendo). 

Nilai WQSI untuk kedua jenis ikan tersebut disajikan dalam Tabel 6. 

 

Tabel  6. 
Nilai WQSI untuk Ikan Mas dan Ikan Nila 

 

Stasiun Ikan Mas Ikan Nila 
1 (Patokbeusi) 7,635 159,29 
2 (Jatinengang) 9,583 49,636 
3 (Gandasoli) 6,846 124,113 
4 (Cicendo) 11,069 34,632 
5 (Cihea) 15,608 246,526 
 

 Tabel 6 memperlihatkan bahwa perairan Waduk Cirata secara umum lebih sesuai 

untuk budidaya ikan nila daripada untuk ikan mas.  Pada Tabel 6 dapat pula dilihat bahwa 

lokasi-lokasi yang saat ini sedang digunakan sebagai areal budidaya dalam KJA  

(Patokbeusi dan Gandasoli) terutama yang memelihara ikan mas memiliki tingkat 

kesesuaian yang lebih rendah dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya.  Namun kedua 

lokasi tersebut memiliki tingkat kesesuaian yang relatif tinggi untuk ikan nila. 

 Cihea yang merupakan inlet Cirata memiliki tinggkat kesesuaian yang tertinggi, 

baik untuk ikan mas maupun untuk ikan nila.  Hal ini dapat dipahami, karena di lokasi ini 

air relatif mengalir, karena lokasi ini merupakan “zone riverine”  (zone mengalir) dengan 

arus yang cukup deras, sehingga jika terdapat material-material yang berpotensi 

m,enurunkan kualitas air mudah tercuci dan masuk “zone lacustrine”, yaitu stasiun-

stasiun yang lainnya. 



1) Staf pengajar  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad 
 

 Tingkat kesesuaian kualitas air sebagai areal budidaya ikan tidak hanya 

dipengaruhi oleh kandungan bahan organik yang dipercaya merupakan awal dari semua 

perubahan kualitas air di suatu badan air. hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 6.  

Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa kandungan bahan organik di Cihea  dan Cicendo 

sangat tinggi, namun kedua lokasi tersebut memiliki tingkat kesesuaian kualitas air yang 

lebih tinggi dibandingkan stasiun-stasiun lain yang memiliki kandungan bahan organik 

yang lebih rendah.  Hal ini dapat dipahami, karena kedua lokasi tersebut (Cicendo dan 

Cihea) merupakan zone mengalir, sehingga bahan-bahan organik yang masuk ke daerah 

tersebut yang lebih banyak berasal dari luar badan air akan tersebar ke lokasi-lokasi lain, 

terutama di lokasi Cihea yang merupakan inlet utama Waduk Cirata yang memiliki arus 

yang cukup deras. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Secara umum Waduk Cirata lebih sesuai untuk budidaya ikan nila dibandingkan 

dengan ikan mas 

2. Lokasi inlet utama Waduk Cirata (Cihea) memiliki tingkat kesesuaian kualitas air 

yang paling tinggi baik untuk ikan mas, maupun ikan nila. 

3. Lokasi-lokasi yang saat ini digunakan sebagai areal budidaya KJA, terutama ikan 

mas memiliki tingkat kesesuaian yang lebih rendah daripada lokasi yang lainnya. 

Untuk mempertahankan keberlanjutan usaha budidaya ikan dalam KJA diajukan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Perlu dilakukan rotasi penggunaan badan air waduk, karena yang saat ini 

merupakan lokasi konsentrasi jaring telah memiliki kualitas air yang lebih buruk 

dibandingkan lokasi-lokasi yang saat ini relatif kosong. 

2. Perlu dilakukan rotasi penanaman jenis ikan dengan mengganti ikan mas yang 

relatif rentan terhadap kualitas air yang buruk dengan jenis-jenis ikan lain lain 

yang lebih kuat, diantaranya nila yang telah banyak pula dipelihara di Waduk 

Cirata serta pangasius  yang telah mulai dicoba dipelihara. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 Penelitian ini memperoleh dana dari DIK Unpad, untuk itu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian Unpad beserta seluruh staf.  



1) Staf pengajar  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 
Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC).  2003.  Survai Pendataan Karamba Jaring 

apung di Waduk Cirata berdasarkan zone.  Tidak dipublikasikan. 
 
Boyd, C.E.  1990.  Water Quality in Ponds for Aquaculture.  Elsevier Sci. Pub. Co.  

Amsterdam. 
 
Costa-Pierce, B. A., O. Soemarwoto.  C. M. Roem dan T. Herawati.  1990.  Water 

Quality Suitability of Saguling and Cirata  Reservoirs for Development of 
Floating Net Cage Aquaculture.  Reservoir Fisheries and Aquaculture 
Development for Resettlement in Indonesia.  ICLARM Tech. Rep. 23 

 
Garno, Y. S.  2000.  Status dan Strategi Pengendalian Waduk Multiguna Cirata. Dalam 

Prosiding Semiloka Nasional Pengelolaan dan Pemanfaatan Danau dan Waduk.  
Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian UNPAD.  Bandung. 

 
Henderson-Sellers, B dan H. R. Markland.  1987.  Decaying Lakes.  John Willey and 

Sons Ltd. Chichester. 
 
 



1) Staf pengajar  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad 
 

Lampiran .  Peta Stasiun pada Waduk Cirata 
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SAGULING
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JAWA BARAT PETA LOKASI PENGAMBILAN CONTOH AIR
DI WADUK CIRATA

Keterangan:
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Rel Kereta Api
Sungai
Lokasi Pengambilan Contoh
I. Gandasoli (KJA)
II. Patokbeusi (KJA)
III. Jatinengong (Non KJA)
IV. Cicendo (Non KJA)
V. Cihea (Inlet Cirata)

Sumber: Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), 1999
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