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PRAKATA 
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tambahan ilmu pengetahuan dan inspirasi bagi pemangku kepentingan dalam budidaya ikan 
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Begitu pula  kami, tim peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah menjadi tempat diskusi, memperoleh data dan informasi serta bantuan lainnya, 
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Laila ) yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih yang sama juga 

disampaikan kepada Bpk. Ujang Subhan SPi. MSi. selaku kepala laboratorium lapangan 

Ciparanje yang telah mefasilitasi sarana dan prasarana penelitian, serta kepada Ibu Yuli 

Andriani yang menjadi teman diskusi dalam penelitian ini   
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RINGKASAN 

 

Inovasi  dan  input  teknologi  diperlukan  untuk mengantisipasi  penurunan  produksi  

dan produktivitas  akuakultur  akibat  penyusutan  lahan  budidaya  dan  penurunan  

kualitas  perairan. Salah  satu  inovasi  teknologi  yang  mulai  banyak dilirik terutama  di  

negar-negara  maju  yang  pada  umumnya  masih  memiliki  lahan  yang  masih  luas  

adalah  budidaya  ikan  yang  terintegrasi dengan  tanaman  melalui  sistem  akuaponik.  

Inisiasi  sistem  budidaya  akuaponik  di  kolam percobaan  FPIK  Unpad Jatinangor telah 

dimulai  melalui  penelitian  Zidni  dkk. (2013)  dan dilajutkan  oleh  Zahidah  dkk (2016)  

serta  Andriani  (2016). Penggunaan tanaman air  sebagai biofilter  diharapkan  mampu  

memanfaatkan  nutrien  untuk tanaman  sehingga  kualitas  air menjadi  baik dalam  

mendukung  kegiatan  budidaya. Untuk mengetahui  sampai  sejauh  mana kemampuan  

media  budidaya  tersebut  dapat  mendukung  pertumbuhan  ikan, maka  perlu 

dilakukan  pengujian  dengan  melakukan  budidaya  akuaponik dengan  berbagai  jenis  

ikan  dan berbagai  jenis  tanaman, sehingga  diperoleh  jenis  ikan  dan  jenis  tanaman  

yang  menghasilkan produktivitas  tertinggi  dan  kondisi  kualitas  air  yang  

terpelihara. Namun  demikian  sampai  saat ini  belum  ditemukan  kombinasi  jenis  

ikan  dan  tanaman  yang  menghasilkan  produktivitas terbaik bagi  keduanya.   Oleh  

karena  itu  perlu  dilakukan  pengajian  kombinasi  ikan  dan tanaman  yang  paling  

sesuai. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menentukan  kombinasi  ikan dan  tamanan  

yang  paling  tepat  untuk dikengembangkan  sistem  akuaponik  yang  merupakan 

sistem  pertanian  terpadu  (integrated farming)  yang  memadukan  sistem  budidaya  

perikanan (akuakultur)  berresirkulasi  yang  hemat  air  dengan  budidaya  tanaman  

tanpa  tanah (hidroponik)  yang  menguntungkan  secara  ekonomi  dan  ramah  

lingkungan.   Tujuan  lebih lanjut  dari  penelitian  ini  diharapkan  masyarakat  sekitar  

kampus  jatinangor  dapat memanfaatkan  lahan  mereka  yang  semakin  sempit  untuk 

bercocok tanam  dan  memelihara ikan  dengan  memanfaatkan  air  seminimal  

mungkin.   Hal  ini  akan  memberikan  dampakterhadap terpeliharanya  sumberdaya  air  

baik kuantitasnya  maupun  kualitasnya. Penelitian    ini diharapkan  memberikan  sejumlah  

manfaat  diantaranya:  Masyarakat  sekitar  kampus  UnpadJatinangor  mengenal  

teknologi  budidaya  akuaponik dan  mampu  mengadopsi  dan mengaplikasikan    sistem  

akuaponik  sebagai  salah  satu  upaya  konservasi  air  serta meningkatkan  tingkat  

kesejahteraan  masyarakat  tersebut.  
 

 

 

 

 

 

Kata kunci  : akuaponik, budidaya  terpadu, ecovilage, Unpad  
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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar belakang 

Akuakultur merupakan kegiatan industri yang mengalami peningkatan 7% 

setiap tahunnya serta diatur untuk menggantikan perikanan tangkap dalam memenuhi 

kebutuhan ikan (FAO, 2009). Menurut Kementrian Kelautan Perikanan (2010), 

produksi perikanan Indonesia tahun 2010 sebesar 10,83 juta ton, sebanyak 50,55% 

disumbangkan dari sektor akuakultur. Ketersediaan lahan dan air untuk kegiatan 

akuakultur semakin terbatas seiring dengan pertambahan penduduk dan 

perkembangan pembangunan. Selain aktivitas penduduk yang mengakibatkan 

pencemaran, kegiatan budidaya ikan juga menghasilkan limbah terutama berasal dari 

sisa pakan, feses, dan hasil aktivitas metabolisme ikan yang banyak mengandung 

amonia yang merupakan senyawa bersifat toksik bagi organisme budidaya  serta 

menurunkan konsentrasi oksigen terlarut yang seringkali menyebabkan efek berantai 

(domino effects) yang merugikan baik secara ekonomis maupun ekologis. 

Inovasi dan input teknologi diperlukan untuk mengantisipasi penurunan 

produksi dan produktivitas akuakultur akibat penyusutan lahan budidaya dan 

penurunan kualitas perairan. Salah satu inovasi teknologi yang mulai banyak dilirik 

terutama di negar-negara maju yang pada umumnya masih memiliki lahan yang 

masih luas adalah budidaya ikan yang terintegrasi dengan tanaman melalui sistem 

akuaponik (Diver, 2006). Hampir semua jenis tanaman dapat digunakan dalam 

sistem akuaponik diantaranya adalah kangkung air dan selada. Tanaman ini sebagai 

alternatif biofilter dapat menyerap nitrogen dalam bentuk amonium (NH4+) dan 

nitrat (NO3
-) sehingga nitrogen di air akan berkurang (Rakocy et al., 2006). 

Inisiasi sistem budidaya akuaponik di kolam percobaan FPIK Unpad 

Jatinangor  telah dimulai melalui penelitian Zidni dkk. (2013).  Dalam penelitian 

tersebut diintegrasikan pemeliharaan lele sangkuriang dengan kangkung air.  Hasil 

penelitian menunjukan  lele sangkuriang dapat dibudidayakan dengan kepadatan 

sampai 100 ekor/m2 dan memberikan pertumbuhan yang tinggi tanpa menurunkan 

kualitas air pada media budidayanya. Hasil penelitian ini menunjukan masih terdapat 

peluang untuk memanfaatkan ruang yang tersedia dan kualitas air untuk 

meningkatkan produktivitas budidaya melalui budidaya polikultur. Budidaya 

polikultur yang diujicobakan pada tahun 2014 (Zidni dkk, 2015) berupa polikultur 

ikan nila dengan lele.  Selain meneliti polikultur dengan metode akuaponik, 


