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ABSTRAK  
 

Ikan bawal air tawar (Collosoma macropomum) merupakan salah satu komoditas perikanan yang 

bernilai ekonomis cukup tinggi.  sistem resirkulasi merupakan sistem budidaya yang dapat menghemat 

air karena dapat memanfaatkan ulang air yang sudah digunakan melewati sebuah filter. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisa penggunaan komposisi filter terhadap kualitas air dan 

pertumbuhan benih ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum) dengan sistem resirkulasi. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan Acak Lengkap (RAL).  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengaruh komposisi filter memberikan hasil yang signifikan taraf 5% 

terhadap pertumbuhan benih ikan bawal air tawar (colossoma macropomum).  Komposisi bahan filter 

pada sistem resirkulasi untuk budidaya ikan bawal air tawar memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan berat mutlak, panjang mutlak, berat spesifik, panjang spesifik, tingkat 

kelangsungan hidup dan kualitas air dan penggunaan bahan filter dari silika, arang aktif, dan zeolit 

memberikan pengaruh signifikan dibandingkan dengan perlakuan control (tanpa penambahan bahan 

filter). 

 

Kata Kunci: Ikan bawal air tawar, filter, sistem resirkulasi 

 
ABSTRACT  

 

Freshwater bawal fish (Collosoma macropomum) is one of the fishery commodities of economic value 

is quite high. recirculation system is a cultivation system that can save water because it can reuse 

water that has been used through a filter. The purpose of this study is to analyze the use of filter 

composition on water quality and growth of freshwater bawal fish seeds (Colossoma macropomum) 

with recirculation system. This study used an experimental method with a Complete Random design 

(RAL). The results showed that the influence of filter composition gave a significant result of 5% level 

to the growth of freshwater bawal fish seed (colossoma macropomum). The composition of filter 

materials in the recirculation system for freshwater bawal fish cultivation has a significant influence 

on absolute weight growth, absolute length, specific weight, specific length, water survival rate and 

quality and the use of filter materials from silica, activated charcoal, and zeolite exerts a significant 

influence compared to control treatment (without the addition of filter materials). 

 
Keywords: Freshwater bawal fish, filters, recirculation system 
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1. PENDAHULUAN 
 

Ikan bawal air tawar (Collosoma 

macropomum) merupakan salah satu komoditas 

perikanan yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Pada 

mulanya ikan bawal air tawar diperdagangkan 

sebagai ikan hias, namun karena memiliki 

pertumbuhan relatif cepat dan rasa daging yang enak, 

maka masyarakat menjadikan ikan tersebut sebagai 

ikan komsumsi. Ikan bawal air tawar (C. 

macropomum) memiliki beberapa keunggulan 

sebagai organisme budidaya yaitu relatif kebal 

terhadap penyakit, memiliki nafsu makan yang tinggi, 

pertumbuhan yang cepat, ekonomis penting dan tidak 

terlalu sulit untuk dibudidayakan. 

Kegiatan pembenihan ikan bawal sangat 

menunjang dalam kegiatan pembesaran. Suplai benih 

ikan bawal air tawar di Indonesia dipengaruhi oleh 

musim, yaitu musim penghujan benih bawal 

melimpah sedangkan pada musim kemarau sangat 

sedikit. Selain hal tersebut, kendala yang sering 

terjadi pada pemeliharaan benih ikan bawal adanya 

serangan hama dan penyakit, hal ini sangat 

mempengaruhi produksi benih ikan bawal air tawar. 

Salah satu solusi untuk meningkatkan suplai benih 

ikan bawal air tawar adalah dengan cara memperbaiki 

sistem budidaya yaitu melalui sistem resirkulasi 

optimal (Yulianti, 2007). 

Sistem resirkulasi merupakan sistem budidaya 

yang dapat menghemat air karena dapat 

memanfaatkan ulang air yang sudah digunakan 

melewati sebuah filter. Proses pengelolahan kualitas 

air pada sistem resirkulasi dapat berupa filter fisik, 

filter kimia, dan filter biologi. Penggunaan filter ini 

dapat meminimalisir kandungan bahan organik dalam 

perairan. Filter merupakan alat yang dapat menahan 

partikel- partikel kecil sebelum masuk dalam 

budidaya (Silaban et al., 2012). 

Kualitas air yang baik merupakan syarat 

mutlak berlangsungnya budidaya untuk menghasilkan 

produktivitas yang tinggi. Penggunaan filter telah 

banyak memberikan manfaat yang sangat baik dalam 

kegiatan budidaya, seperti penebaran ikan uji dengan 

kepadatan tinggi, penggunaan filter pada kegiatan 

budidaya juga menekan penggunaan mesin aerator 

pada kegiatan budidaya sehingga menekan biaya 

dasar dari kegiatan budidaya. Penggunaan filter 

melalui sistem resirkulasi bertujuan untuk 

meningkatkan oksigen terlarut, dan mengurangi 

limbah organik yang dihasilkan ikan. Melalui prinsip 

ini, kualitas air akan tetap baik untuk kehidupan ikan 

dan air tidak perlu diganti (Yulianti, 2007). Untuk itu 

perlunya dilakukan penelitian ini guna untuk 

mengetahui pengaruh komposisi filter arang, biobal, 

kerikil, zeolit, pasir, dan pasir silika. Selain bahan 

alam filter juga bisa memanfaatkan bahan sintesis, 

bahan sintesis yang banyak digunakan untuk filter 

adalah biobal. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat 

Prasetyo (2018), yang menyatakan bahwa 

penggunaan filter ini berfungsi untuk memisahkan 

padatan dalam perairan. Oleh karena itu, sangat 

penting dilakukannya penelitian tentang pengaruh 

komposisi filter terhadap kualitas air dan 

pertumbuhan benih ikan bawal air tawar (Colossoma 

macropomum) dengan sistem resirkulasi.  

 

2. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan selama 45 hari, 

dari tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 

tanggal 2 Februari 2021, bertempat di Laboratorium 

basah Budidaya Perairan, dan Analisa Total Organik 

Matter (TOM) di Laboratorium Kimia Analitik, 

Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan alam 

Universitas Mataram.  

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah container, pisau/gunting, 

kamera, toples, bamboo, suser ikan, timbangan, DO 

meter, pH meter, thermometer, ikan bawal air tawar, 

pellet, bioball, kerikil, pasir, zeolite, arang aktif dan 

pasir silika. 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 4 

kali ulangan, sehingga diperoleh 16unit percobaan. 

Aspek yang di teliti adalah melihat pengaruh filter 

terhadap kualitas air dan pertumbuhan benih ikan 

bawal air tawar (Colossoma macropomum) dengan 

system resirkulasi. 
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Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu 

tahapan persiapan wadah budidaya. Wadah yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kontainer yang 

berukuran 30 x 30 x 30 cm dengan volume 10liter. 

Sebelum digunakan wadah terlebih dahulu di cuci 

menggunakan sabun, kemudian wadah dikeringkan. 

Sebelum digunakan wadah harus disimpan kurang 

lebih 1 kali 24 jam supaya bahan yang digunakan 

pada saat pencucian hilang (menguap). Kemudian 

pembuatan filter wadah yang digunakan untuk 

membuat filter adalah pipa ukuran 3 inci. Sebelum 

digunakan pipa dilubangi bagian bawahnya dengan 

menggunakan solder. Setelah dilubangi pipa diisi 

dengan bahan filter yang sebelumnya telah disesuai 

dengan ukuran pipa. Kemudian filter disusun 

berdasarkan susunan dalam perlakuan. Setelah 

disusun wadah filter siap digunakan. Setelah itu, 

persiapan hewan uji yaitu ikan yang digunakan 

adalah benih ikan bawal yang berukuran panjang 4-5 

cm. Ikan didapatkan dari dari Balai Benih Ikan Batu 

Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok 

Barat. Benih ikan bawal merupakan benih ikan yang 

langsung dipijahkan oleh Balai Benih Ikan Batu 

Kumbung yang berumur kurang lebih 1 bulan.  

Selanjutnya aklimatisasi hewan uji yaitu sebelum 

digunakan untuk penelitian, hewan uji (bibit) ikan 

bawal terlebih dahulu di aklimatisasi selama 3 hari 

supaya hewan uji terbiasa dengan lingkungan baru 

dan tidak stres bagi ikan. Aklimatisasi merupakan 

proses penyesuaian pada kondisi lingkungan yang 

berbeda sehingga kondisi tersebut tidak menimbulkan 

stress, aklimatisasi dilakukan dengan cara ikan yang 

masih  didalam kantong plastik diletakkan diatas 

permukaan air selama 5 menit atau sampai terlihat 

embun didalam kantong plastik, kemudian kantong 

plastik dibuka dan biarkan ikan keluar dengan 

sendirinya. Tahapan persiapan pakan uji yaitu pakan 

yang   digunakan merupakan pakan pellet ikan bawal 

air tawar yang didapatkan dari pembudidaya ikan 

bawal air tawar atau ditempat penjual pakan. Sebelum 

digunakan pakan ditimbang. Pakan yang diberikan 

sesuai dengan perhitungan pemberian pakan dan 

sesuai dengan jumlah biomassa total ikan. Tahapan 

terakhir yaitu tahapan pemeliharaan hewan uji yakni 

pemeliharaan ikan uji dilakukan selama 45 hari. Ikan 

dipelihara dengan kepadatan 20 ekor per aquarium 

(Nasir et al., 2016). Selama pemeliharaan ikan 

diberikan pakan dengan jumlah yang sama yaitu 5% 

dari biomasa tubuh ikan, dilakukan pengecekan 

kualitas air dan dilakukan penyiponan untuk menjaga 

air tetap bersih. 

 

Parameter yang digunakan untuk menguji hasil 

penelitian meliputi: 

1. Pertumbuhan Mutlak  

 Pertumbuhan mutlak selama pemeliharaan 

dihitung menggunakan rumus Effendie (1979) dalam 

Fitriadi et al., (2014) adalah sebagai berikut: 

• Pertumbuhan berat mutlak  (1) 

W = Wt – Wo 

Keterangan: 

W  = Pertumbuhan berat mutlak ikan yang 

dipelihara (g) 

Wt = Berat ikan pada akhir pemeliharaan (g) 

Wo = Berat ikan pada awal pemeliharaan (g) 

 

• Pertumbuhan Panjang Mutlak (2) 

L = Pt – Po 

Keterangan: 

P = Pertumbuhan panjang mutlak ikan yang 

dipelihara (cm) 

Pt = Panjang ikan pada akhir pemeliharaan 

(cm)  
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Po = Panjang ikan pada awal pemeliharaan (cm) 

 

2. Pertumbuhan spesifik 

Laju pertumbuhan spesifik harian merupakan 

laju pertambahan bobot individu dalam persen dan 

dapat dihitung menggunakan rumus Anggraeni 

(2013), sebagai berikut: 

• Pertumbuhan Berat Spesifik 

  (3) 
Keterangan:  

 SGR = Laju pertumbuhan harian (%) 

 Wt = Bobot rata-rata benih di akhir 

pemeliharaan (g) 

 Wo = Bobot rata-rata benih di awal 

pemeliharaan (g) 

 t = Lama waktu pemeliharaan (hari) 

• Pertumbuhan Panjang Spesifik 

 (4) 

  Keterangan: 

 LGR = Laju pertumbuhan harian (LGR) 

 Lt  = Panjang rata-rata benih di akhir 

pemeliharaan (cm) 

 Lo  = Panjang rata-rata benih di awal 

pemeliharaan (cm) 

 t  = Lama waktu pemeliharaan (hari) 

3. Tingkat Kelangsungan Hidup 

Tingkat kelangsungan hidup ikan selama 

pemeliharaan dihitung menggunakan rumus 

Effendie (1979) dalam Fitriadi et al., (2014) adalah 

sebagai berikut: 

  (5) 

Keterangan: 

SR = Kelangsungan hidup (%) 

Nt = Jumlah ikan pada akhir 

pemeliharan (ekor) 

No = Jumlah ikan pada awal penebaran 

(ekor)  

4. Kualitas Air 

Kualitas air yang diukur pada penelitian ini 

adalah suhu, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut 

(DO) dan total organik meter (TOM). pengukuran 

parameter tersebut dilakukan 10 hari sekali. 

 Data hasil pengamatan pertumbuhan panjang 

mutlak, pertumbuhan berat mutlak, pertumbuhan 

berat spesifik, pertumbuhan panjang spesifik, tingkat 

kelangsungan hidup dan kualitas air di uji dengan 

menggunakan anova dengan taraf kepercayaan 

(95%). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertumbuhan Berat Mutlak 

Pengaruh komposisi filter terhadap 

pertumbuhan berat mutlak ikan bawal. Berat mutlak 

setelah masa pemeliharaan 45 hari didapatkan bahwa 

perlakuan C memiliki bobot yang tertinggi dan yang 

terendah adalah perlakuan A. Berdasarkan analisis 

sidik ragam dan uji Duncan dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Pertumbuhan Berat Mutlak Ikan Bawal. Keterangan: A (Bioball, Kerikil, Pasir) B (Bioball, 

Kerikil, Pasir, Silika) C (Bioball, Kerikil, Pasir, Arang aktif) D (Bioball, Kerikil, Pasir, Zeolit) 
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Gambar 5, menunjukan bahwa pengaruh 

komposisi filter terhadap pertumbuhan berat mutlak 

ikan bawal air tawar memberikan hasil yang 

signifikan (p<0,05) terhadap pertumbuhan berat 

mutlak ikan bawal air tawar. Perlakuan A tidak 

berbeda nyata dengan Perlakuan B dan Perlakuan D, 

akan tetapi, Perlakuan A, B dan D berbeda nyata 

dengan Perlakuan C. 

Pertumbuhan Panjang Mutlak 

Pengaruh komposisi filter terhadap 

pertumbuhan panjang mutlak ikan bawal. Panjang 

mutlak setelah masa pemeliharaan 45 hari didapatkan 

bahwa perlakuan C memiliki bobot yang tertinggi dan 

yang terendah adalah Perlakuan A. Berdasrkan 

analisis sidik ragam dan duncan dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 

 
 

Gambar. 6 Pertumbuhan Panjang Mutlak. Keterangan: A (Bioball, Kerikil, Pasir) B (Bioball, Kerikil, Pasir, 

Silika) C (Bioball, Kerikil, Pasir, Arang aktif) D (Bioball, Kerikil, Pasir, Zeolit) 

 

Pada Gambar 6, menunjukan bahwa 

pengaruh komposisi filter memberikan hasil yang 

signifikan (p<0,05) terhadap pertumbuhan panjang 

mutlak ikan bawal air tawar. Perlakuan A berbeda 

nyata dengan Perlakuan C dan Perlakuan D, tetapi 

Perlakuan B tidak berbeda nyata dengan Perlakuan C 

dan D. 

 

Pertumbuhan Berat dan Panjang Mutlak 

Berat mutlak adalah pertumbuhan bobot ikan 

yang diukur pada akhir pemeliharaan dan dinyatakan 

dengan gram. Hal ini sesuai pendapat Suparlan et al. 

(2020) yang menyatakan Berat mutlak merupakan 

laju pertumbuhan total ikan selama pemeliharaan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa rata-

rata pertambahan berat tertinggi terdapat pada 

Perlakuan C pertumbuhannya paling tinggi karena 

komposisi filter yang diberi selama penelitian mampu 

meningkatkan pertumbuhan. Hal ini disebabkan karna 

filter yang digunakan dapat menyerap sisa pakan, 

sehingga kondisi airnya bersih, ketika kondisi 

perairan bersih dan bebas amoniak maka kemampuan 

nafsu makan ikan akan normal atau semakin tinggi 

kondisi perairan yang kotor tanpa menggunakan filter 

maka nafsu makan ikan menurun sehingga 

pertumbuhan dari ikan juga rendah. Hal ini sesuai 

pendapat Prasetyo (2018), bahwa penggunaan filter 

yang tepat akan menghasilkan kualitas air yang bersih 

sehingga ikan yang dipelihara dapat hidup dengan 

tingkat pertumbuhan yang baik. Perlakuan C mampu 

memberikan pertambahan berat mutlak terhadap ikan 

bawal air tawar. Hal ini disebabkan bahwa fungsi 

filter arang adalah sebagai karbon aktif dalam 

melakukan penyaringan air untuk menjernihkan air 

tersebut. Arang aktif melakukan filterisasi yang 

optimal sehingga menghasilkan kualitas air yang 

bagus didalam media pemeliharaan ikan bawal air 

tawar. Hal ini didukung oleh pernyataan Saiful et al. 

(2015) yang menyatakan bahwa media pada sistem 

resirkulasi menggunakan komposisi filter arang 

berpengaruh nyata pada pertambahan berat mutlak 

ikan bawal air tawar. Daya dukung kualitas air yang 

baik mempengaruhi tingkat kecernaan pakan yang 

baik sehingga menghasilkan pertumbuhan mutlak 

ikan yang baik. 

Panjang mutlak merupakan pertumbuhan 

panjang total ikan yang menyatakan panjang akhir 

ikan selama masa pemeliharaan dan dinyatakan 

dalam (cm). Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Suparlan et al. (2020) yang menyatakan bahwa 

panjang mutlak merupakan pertumbuhan total 

panjang bobot akhir dikurangi bobot awal. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

Perlakuan C pertumbuhannya paling tinggi karena 

pertumbuhan yang tandai dengan meningkatnya 

panjang tubuh ikan menunjukan bahwa komposisi 

filter yang diberi selama penelitian mampu 

meningkatkan pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Darmayanti (2018) dalam Prihadi (2007) 

yang menyatakan pertumbuhan dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor dari dalam meliputi sifat keturunan, 

ketahanan terhadap penyakit dan kemampuan dalam 

memanfaatkan makanan, sedangkan faktor luar 

meliputi sifat fisika, kimia, dan bilologi perairan. 

Faktor makanan dan suhu perairan merupakan faktor 

utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan. 

Tinggi rendahnya niali panjang mutlak tiap perlakuan 

disebabkan karena karena baik buruknya nilai 

kualitas air antar perlakuan yang mendukung 

kehidupan ikan yang dibudidayakan.    

Tingginya nilai pertumbuhan panjang mutlak 

Perlakuan C disebabkan karena Kombinasi filter jenis 

bioball, krikil, pasir dan arang aktif mampu 

memberikan daya dukung lingkungan yang baik pada 

kegiatan budidaya ikan bawal dikarenakan ke empat 

bahan tersebut mampu menyaring bahan-bahan 

organik sisa feses dan sisa pakan sehingga 

keberadaannya didalam perairan menjadi berkurang 

dan tidak mengganggu kehidupan ikan yang 

dipelihara. Hal ini sesuai pendapat Alwin (2017) 

menyatakan fungsi arang aktif pada proses 

penyaringan air ialah sebagai karbon aktif dalam 

melakukan penyaringan air untuk menjernikahkan air 

tersebut, arang mengandung zat karbon aktif yang 

dapat bekerja dengan cara menyerap sehingga 

menyebabkan kualitas menjadi baik.  

 

 

Pertumbuhan Berat Spesifik 

Pengaruh komposisi filter terhadap 

Pertumbuhan berat spesifik ikan bawal. Berat spesifik 

setelah masa pemeliharaan 45 hari didapatkan bahwa 

perlakuan C memiliki bobot yang tertinggi dan yang 

terendah adalah perlakuan A. Berdasarkan analisis 

sidik ragam dan duncan dapat dilihat pada Gambar 7

 

 
Gambar 7. Pertumbuhan Berat Spesifik. Keterangan: A (Bioball, Kerikil, Pasir) B (Bioball, Kerikil, Pasir, Silika) 

C (Bioball, Kerikil, Pasir, Arang aktif) D (Bioball, Kerikil, Pasir, Zeolit) 

 

 

Pada gambar 7, menunjukan bahwa pengaruh 

komposisi filter terhadap pertumbuhan berat spesifik 

ikan bawal air tawar memberikan hasil yang 

signifikan (p<0,05) terhadap pertumbuhan 

beratspesifik ikan bawal air tawar. Perlakuan A tidak 

berbeda nyata dengan Perlakuan B dan D tetapi 

berbeda nyata dengan Perlakuan C.  

 

Pertumbuhan Panjang Spesifik 

Pengaruh komposisi filter terhadap 

Pertumbuhan panjang spesifik ikan bawal. Panjang 

spesifik setelah masa pemeliharaan 45 hari 

didapatkan bahwa perlakuan C memiliki bobot yang 

tertinggi dan yang terendah adalah perlakuan A.  

Berdasarkan analisis sidik ragam dan duncan dapat 

dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Pertumbuhan panjang spesifik. Keterangan: A (Bioball, Kerikil, Pasir) B (Bioball, Kerikil, 

Pasir, Silika) C (Bioball, Kerikil, Pasir, Arang aktif) D (Bi oball, Kerikil, Pasir, Zeolit) 

 

 

Pada Gambar 8, menunjukan bahwa pengaruh 

komposisi filter terhadap pertumbuhan panjang 

spesifik ikan bawal air tawar memberikan hasil yang 

signifikan (p<0,05) terhadap pertumbuhan panjang 

spesifik ikan bawal air. Perlakuan perlakuan A 

berbeda nyata dengan Perlakuan C dan perlakuan D, 

tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan B. 

Perlakuan B tidak berbeda nyata dengan Perlakuan C 

dan D. 

 

Pertumbuhan Berat dan Panjang Spesifik 

 Berat spesifik merupakan pertambahan 

bobot harian ikan uji selama pemeliharaan. 

Pertambahan bobot ikan uji biasanya dinyatakan 

dalam (%). Menurut Muhammad et al. (2017) 

mengemukakan bahwa laju pertumbuhan spesifik 

merupakan % dari selisih berat akhir dan berat awal, 

dibagi dengan lamanya waktu pemeliharaan. 

Pertambahan harian ikan bawal air tawar dengan 

penggunaan filter yang berbeda pada sistem 

resirkulasi memberikan hasil laju pertumbuhan harian 

yang berbeda. Adapun laju pertumbuhan harian rata-

rata benih ikan bawal yang tertinggi terdapat pada 

Perlakuan C karena laju pertumbuhan pada ikan 

dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Tingginya 

pertumbuhan berat spesifik pada Perlakuan C diduga 

karena kombinasi susunan filter yaitu boball, kerikil, 

pasir dan arang aktif dapat menjadikan kualitas air 

pada media pemeliharaan tetap terjaga dengan baik 

sehingga ikan tidak stress dan membuat nafsu makan 

ikan meningkat dengan pemanfaatan pakan yang 

secara optimal untuk mendukung pertumbuhannya. 

Kemampuan ikan memanfaatkan pakan secara efektif 

untuk pertumbuhan didukung dengan faktor kualitas 

air yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Prasetyo (2018) yang mengemukakan bahwa 

pertumbuhan sebagian besar dipengaruhi oleh 

kualitas air dan kesimbangan-keseimbangan 

nutriennya. Selain itu, Pertumbuhan dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal.  

Dari kombinasi susunan perlakuan C terdapat 

filter utama yaitu arang aktif yang memiliki peranan 

penting dalam proses lanjutan untuk memperbaiki 

dan mempertahankan kualitas air pada media 

pemeliharaan ikan. Hal ini sesuai pernyataan 

Nugroho et al. (2013) menyatakan arang aktif 

memiliki pori-pori yang halus sehingga dapat 

menjebak molekul-molekul polutan air, hal ini 

menjadikan air bersih dan bebas dari zat kimia 

berbahaya seperti amoniak, selain itu filter arang aktif 

sangat efektif untuk sistem resirkulasi. 

Pertumbuhan panjang spesifik adalah 

pertumbuhan panjang harian ikan uji selama masa 

pemeliharaan yang dinyatakan dalam (%). Hal sesuai 

pendapat Muhammad et al. (2017) yang menyatakan 

spesifik merupakan % dari selisih panjang akhir dan 

panjang awal, dibagi dengan lamanya waktu 

pemeliharaan. Pertambahan panjang spesifik ikan 

bawal air tawar dengan penggunaan filter yang 

berbeda pada sistem resirkulasi memberikan hasil laju 

pertumbuhan harian yang berbeda. Adapun laju 

pertumbuhan harian rata-rata benih ikan bawal air 

tawar yang tertinggi terdapat pada perlakuan C karena 

laju pertumbuhan pada ikan dipengaruhi oleh faktor 

nutrisi. Jumlah nutrisi yang cukup didalam pakan 

tidak hanya mampu memberikan energi untuk 

pertumbuhan metabolisme tubuh ikan, tetapi juga 

mampu memenuhi kebutuhan ikan untuk tumbuh, 

pertumbuhan ikan dapat terjadi jika jumlah nutrisi 

pakan yang dicerna dan diserap oleh ikan lebih besar 

dari jumlah yang diperlukan untuk pemeliharaan 

tubuhnya. Yudhani (2018) menambahkan bahwa 

pertumbuhan ikan juga dipengaruhi beberapa hal 

antara lain jenis ikan, jenis kelamin, ukuran, 
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kepadatan dan kondisi lingkungan perairan media 

pemeliharaan ikan.   

Tingginya nilai pertumbuhan panjang mutlak 

pada perlakuan C disebabkan karena Kombinasi filter 

jenis bioball, krikil, pasir dan arang aktif mampu 

memberikan daya dukung lingkungan yang baik pada 

kegiatan budidaya ikan bawal air tawar dikarena ke 

empat bahan tersebut mampu menyaring bahan-bahan 

organik sisa feses dan sisa pakan sehingga 

keberadaannya didalam perairan menjadi berkurang 

dan tidak mengganggu kehidupan ikan yang 

dipelihara serta nafsu makan ikan tidak terganggu. 

Pertumbuhan panjang spesifik pada ikan terjadi 

seiringan dengan pertumbuhan berat spesifik pada 

ikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan. Putra et al. 

(2010) yang menyatakan pertambahan panjang ikan 

seiring dengan pertambahan bobot tubuhnya. Jika 

makanan yang diberikan pada ikan selama 

pemeliharaan dapat dimanfaatkan dengan baik, maka 

akan terjadi pertambahan panjang pada ikan tersebut, 

seperti halnya pertambahan beratnya.  

 

 

Tingkat Kelangsungan Hidup 

Pengaruh komposisi filter terhadap 

kelangsungan hidup ikan bawal. Tingkat 

kelangsungan hidup setelah masa pemeliharaan 45 

hari didapatkan bahwa perlakuan C memiliki bobot 

yang tertinggi dan yang terendah adalah perlakuan A.   

Berdasarkan analisis sidik ragam Duncan dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Tingkat kelangsungan hidup ikan bawal. Keterangan: A (Bioball, Kerikil, Pasir) B (Bioball, 

Kerikil, Pasir, Silika) C (Bioball, Kerikil, Pasir, Arang aktif) D (Bioball, Kerikil, Pasir, Zeolit) 

 

     

Pada Gambar 9, menunjukan bahwa pengaruh 

komposisi filter terhadap tingkat kelangsungan hidup 

ikan bawal air tawar memberikan hasil yang 

signifikan (p<0,05) terhadap tingkat kelangsungan 

hidup ikan bawal air tawar. Perlakuan filter perlakuan 

A berbeda nyata dengan perlakuan B, perlakuan C 

dan perlakuan D. 

Tingkat kelangsungan hidup merupakan 

sejumlah organisme yang hidup pada akhir 

pemeliharaan yang dinyatakan dalam presentase. 

Nilai kelangsungan hidup akan tinggi jika faktor 

kualitas dan kuantitas pakan serta kualitas lingkungan 

mendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kelangsungan hidup suatu organisme antara 

lain abiotik, kompetisi antar jenis, kekurangan pakan, 

penambahan populasi dalam ruang lingkup yang 

sama, predator atau parasit, penanganan manusia, 

umur organisme dan kemampuan adaptasi terhadap 

lingkungan. Menurut Darmayanti et al. (2018), faktor 

yang mempengaruhi tinggi rendahnya kelangsungan 

hidup adalah faktor abiotik dan biotik, antara lain: 

kompetitior, kepadatan populasi, umur, dan 

kemampuan organisme berdaptasi dengan lingkungan 

sesuai hasil pengamatan terhadap tingkat 

kelangsungan hidup yang diambil selama penelitian. 

Kombinasi filter jenis pasir, krikil, bioball dan 

arang aktif memberikan efek yang baik untuk 

perairan tempat hidup ikan. Hal ini sesuai pernyataan 

Nugroho et al (2013) arang aktif memiliki pori-pori 

yang halus sehingga dapat menjebak molekul-

molekul polutan air, hal ini menjadikan air bersih dan 

bebas dari zat kimia berbahaya seperti amoniak, 

selain itu filter arang aktif sangat efektif untuk sistem 

resirkulasi. Berhasil tidaknya pertumbuhan ikan 

didalam sistem resirkulasi sangat ditentukan oleh baik 

tidaknya fungsi filter didalam sistem tersebut. Jika 

kualitas air baik sebagai media hidup ikan, maka ikan 

yang dipelihara akan tumbuh dengan baik dan 

kelulusan hidup ikan tinggi.  

 

Kualitas Air 



JURNAL RUAYA VOL. 9. NO. 2. TH 2021 

FPIK UNMUH-PNK                                                          ISSN 2541 – 3155 

25 

 

 Hasil pengamatan kualitas air selama 45 hari 

pemeliharaan menunjukan bahwa nilai kisaran suhu, 

pH, DO, dan TOM masih berada dalam batas 

kelayakan pemeliharaan ikan bawal (Tabel 4). 

Kualitas air mempunyai peranan penting sebagai 

mendukung kehidupan dan pertumbuhan benih ikan 

bawal. 

 

Tabel 4. Data nilai kualitas air selama penelitian. 

Parameter Kisaran perperlakuan Nilai Referensi 

A B C D 

Suhu (o) 29,45 29,58 29,57 29,49 29ºC-31ºC (Taufik, 2016) 

Ph   7,81   7,89   7,83   7,77 7-8 (Kordi, 2010) 

DO (mg/l)   5,13   5,03   5,06   5,13 3-6 mg/l (Kordi, 2010)  

TOM (mg/l) 2,05 4,58 1,74 0,79 >20 mg/l (Effendi dkk., 

2003) 

 

Selama pemeliharaan nilai suhu pada 

penelitian ini didapatkan nilai rata-rata perlakuan A 

29,45oC, perlakuan B 29,58oC, perlakuan C 29,57 oC, 

dan perlakuan D 29,49 oC nilai suhu ini merupakan 

kondisi suhu yang terbilang baik untuk kegiatan 

budidaya ikan bawal air tawar. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Taufik, 2016 kisaran suhu optimum untuk 

ikan bawal air tawar yaitu 29-31oC. Selama 

pemeliharaan nilai oksigen terlarut atau Dissolved 

Oxygen (DO) ini didapatkan nilai rata-rata pada 

perlakuan A 5,13mg/l, perlakuan B 5,03mg/l, 

perlakuan C 5,06mg/l, dan perlakuan D 5,13 Nilai 

oksigen terlarut ini terbilang sangat baik untuk 

kegiatan budidaya ikan bawal air tawar maupun jenis 

ikan air tawar lainnya karena masih berada di atas 1 

ppm. Pernyataan ini sesuai dengan Kordi, (2010) 

kadar oksigen terlarut di perairan atau di kolam yang 

baik bagi pertumbuhan ikan bawal air tawar yaitu 3-6 

mg/l.  Selama pemeliharaan didapatkan nilai pH pada 

penelitian ini didapatkan nilai rata-rata pada 

perlakuan A 7,81, perlakuan B 7,89, perlakuan C 

7,83, dan perlakuan D 7,77 nilai pH ini merupakan 

terbilang baik untuk kehidupan ikan bawal air tawar. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kordi, (2010) nilai 

pH yang baik untuk budidaya ikan bawal berkisar 7-

8. Nilai TOM (Total organik metter) selama 

penelitian berlangsung berkisar antara 0,79 mg/l - 

4,58 mg/l. kandungan bahan organik terlarut pada 

setiap perlakuan masih berada pada kadar normal 

nilai TOM. Hal ini sesuai dengan pernyataan Effendi 

et al., (2013) kadar TOM  di air dikatakan baik 

apabila nilainya <20 mg/l sedangkan nilai TOM 

dikatakan cukup apabila nilainya 20mg/l - 40 mg/l. 

Rendahnya nilai TOM pada komposisi filter (D) yang 

terdiri dari bioball, kerikil, pasir dan zeolit 

dibandingkan dengan kombinasi filter lainnya 

dikarenakan pada salah satu kombinasi jenis filter 

zeolit mengalami titik jenuh dalam melakukan proses 

penyerapan,  sehingga perlu ada pengontrolan agar 

daya kerjanya tetap baik.  

 

4. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Komposisi bahan filter pada sistem resirkulasi 

untuk budidaya ikan bawal memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan berat 

mutlak, panjang mutlak, berat spesifik, panjang 

spesifik, tingkat kelangsungan hidup dan kualitas 

air. 

2. Penggunaan bahan filter dari silika, arang aktif, 

dan zeolit memberikan pengaruh signifikan 

dibandingkan dengan perlakuan control (tanpa 

penambahan bahan filter). 
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