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Abstrak 

Ketersediaan lahan dan air untuk kegiatan budidaya perikanan dan pertanian semakin 

terbatas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan. 

Pertambahan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kegiatan di bidang industri dan 

perumahan telah mengkonversi lahan budidaya, sehingga setiap waktu luasnya semakin 

berkurang. Situasi ini menyebabkan perlunya perkembangan teknologi dan inovasi baru 

sehingga industri akuakultur dapat terus berlanjut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pertumbuhan berat (bobot) dari masing – masing spesies ikan dan mengetahui 

pertumbuhan spesies ikan terbaik yang dibudidaya menggunakan teknologi akuaponik. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 sampai Januari 2017, di instalasi 

eksperimen lahan mandiri jalan Halmahera 3 B. 11 Rembiga, Kota Mataram. Metode 

penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan rancangan acak lengkap (RAL), terdiri 

atas 5 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 12 

unit percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertambahan berat ikan lele = 4,94 gr, 

ikan karper 3,53, ikan nila = -0,55, ikan bawal = 3,93 dan ikan patin = 0,15. Pertambahan 

berat (bobot) terbaik adalah dari spesies ikan lele. Secara umum pemeliharaan kelima spesies 

dalam penelitian dengan sistem akuaponik berpengaruh nyata terhadap tingkat produktifitas. 

Sedangkan kualitas air suhu, pH, dan DO pada semua perlakuan selama masa pemeliharan 

masih dalam kondisi optimal untuk budidaya. 

 

Kata kunci: Akuaponik, Produktivitas, ikan lele, ikan karper, ikan nila, ikan bawal, ikan patin. 
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PENDAHULUAN 

Ketersediaan lahan dan air untuk kegiatan budidaya perikanan dan pertanian semakin 

terbatas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan. 

Pertambahan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kegiatan di bidang industri dan 

perumahan telah mengkonversi lahan budidaya, sehingga setiap waktu luasnya semakin 

berkurang. Situasi ini menyebabkan perlunya perkembangan teknologi dan inovasi baru 

sehingga industri akuakultur dapat terus berlanjut. Kesadaran masyarakat akan pentingnya 

nilai gizi, secara signifikan telah mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap produk 

perikanan dan salah satunya adalah ikan air tawar, karena diyakini bahwa ikan sebagai 

sumber makanan bukan hanya kaya akan protein tetapi juga mengandung berbagai nutrisi, 

asam lemak, omega-3 dan vitamin yang bermanfaat luar biasa bagi kesehatan. Oleh karena itu 

keberadaan kegiatan usaha budidaya perikanan air tawar harus tetap dipertahankan untuk 

memasok kebutuhan masyarakat akan sumber protein hewani yang baik dengan harga 

terjangkau.  

Pemecahan dari permasalahan di atas adalah melalui system budidaya akuaponik. 

Secara teknis, sistem budidaya akuaponik akan mampu meningkatkan kapasitas produksi 

pembudidaya ikan. Hal ini dapat terjadi karena teknologi akuaponik merupakan gabungan 

teknologi akuakultur dengan teknologi hydroponik dalam satu sistem untuk mengoptimalkan 

fungsi air dan ruang sebagai media pemeliharaan. Teknologi tersebut telah dilakukan di 

negara-negara maju, khususnya yang memiliki keterbatasan lahan untuk mengoptimalkan 

produktifitas biota perairan. Prinsip dasar yang bermanfaat bagi budidaya perairan adalah sisa 

pakan dan kotoran ikan yang berpotensi memperburuk kualitas air, akan dimanfaatkan 

sebagai pupuk bagi tanaman air. Pemanfaatan tersebut melalui sistem resirkulasi air kolam 

yang disalurkan ke media tanaman, yang secara mutualistis juga menyaring air tersebut 

sehingga saat kembali ke kolam menjadi bersih. Menurut. DKP (2008) menyatakan bahwa 
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tanaman akuatik secara efektif dapat memanfaatkan unsur hara sehingga memiliki beberapa 

keuntungan dari efisiensi penggunaan air dan pengurangan pencemaran limbah hasil buangan 

ke perairan umum. Keuntungan dari sistem ini adalah efisien dalam pemanfaatan air dan lebih 

ramah lingkungan, karena kondisi air yang digunakan dapat terkontrol dengan baik (Lasordo 

dan Westers, 1994). 

Salah satu solusi yang mengatasi berlebihnya jumlah amonia dan posfat di air 

budidaya ikan adalah dengan melakukan integrasi menggunakan biota yang dapat 

memanfaatkan amonia dan posfat salah satunya tanaman. Budidaya terintegrasi antara ikan 

dan tanaman lebih dikenal dengan nama akuaponik. Akuaponik merupakan teknologi 

budidaya tanaman hidroponik (tanpa media tanah) dengan budidaya perairan (aquaculture) 

dalam suatu wadah yang terintegrasi untuk mendapatkan hasil pertanian dan perikanan 

diwaktu yang hampir bersamaan dalam rangka menghadapi keterbatasan lahan dan air (Rifa’i 

et al., 2012). Tanaman dalam sistem akuaponik berfungsi sebagai agen pemanfaat amoniak 

dan posfat pada air pemeliharaan ikan. Penelitian yang dilakuan Dauhan et al. (2014) 

menyatakan sistem akuaponik dengan jumlah rumpun tanaman kangkung dapat menyerap 

amonia sebanyak 58,57 mg/liter. Sementara penggunaan tanaman air hydrilla dapat menekan 

jumlah posfat pada kisaran 0.28 mg/liter (Dwiyanti et al.,2006).Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pertumbuhan berat (bobot) dari masing – masing spesies ikan yang 

diuji dan mengetahui pertumbuhan spesies ikan terbaik yang dibudidaya menggunakan 

teknologi akuaponik.Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah mengetahui 

produktifitas budidaya sistem akuaponik menggunakan lima jenis ikan yang berbeda serta 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teknologi pembesaran spesies 

ikan air tawar untuk kepentingan budidaya komersial. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 sampai Januari 2017. Penelitian 

dilakukan di instalasi eksperimen lahan mandiri jalan Halmahera 3 B. 11 Rembiga, Kota 

Mataram, Nusa Tenggara Barat. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

DO Meter, thermometer, pH meter, kolam semen, pompa, pipa ½ inc, pipa ¾ inc, pot 

tanaman, timbangan alnalitik, bibit ikan karper, lele, nila, bawal dan patin, akar pakis, batu 

apung, serabut kelapa, arang aktif, pakan ikan, bibit tanaman sayur kangkung. 

Penelitian ini meggunakan metode eksperimental dengan rancangan percobaan berupa 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dimana pengaruh dari luar dianggap homogen. Penelitian 

ini menguji konsentrasi pertumbuhan berat dengan menggunakan lima jenis ikan yang 

berbeda dan  media tanam akuaponik yang sama dengan gabungan media tanam seperti batu 

apung, serabut kelapa, akar pakis, arang batok kelapa, dan arang sekam dan dimana akan 

dilakukan 5 perlakuan, P1 : Ikan Lele; P2 : Ikan karper; P3 : Ikan Nila; P4 : Ikan Bawal; P5 : 

Ikan Patin. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 15 unit 

percobaan. 

Penelitian dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan berat dari kelima jenis 

ikan yang dipelihara. Data yang dikumpulkan selama penelitian dibagi menjadi dua tipe yakni 

data primer dan data sekunder dimana data primer dibagi lagi menjadi dua parameter, yakni 

parameter utama dan pendukung. Parameter utama meliputi, laju pertumbuhan berat ikan. 

Sementara parameter pendukung meliputi, DO, pH, Suhu, sintasan, serta analisis ekonomi 

sederhana (BC Ratio, RC Ratio, Payback Period). Pengambilan sampel untuk data utama dan 

data penunjang menggunakan timbangan analitik, DO meter dan pH meter dan termometer 

dengan interval pengambilan data 10 hari sekali.  Data sekunder adalah literatur yang 

digunakan untuk menunjang data primer. 
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 Sebelum Penelitian dilaksanakan, dilakukan persiapan unit percobaan, yaitu meliputi 

persiapan dan perangkaian unit-unit percobaan. Adapun variabel pengamatan selama 

penelitian yaitu meliputi laju pertumbuhan berat (ikan dan kangkung) yang dihitung 

menggunakan rumus; g = (𝑙𝑛𝑊𝑡 − 𝑙𝑛𝑊𝑜/𝑡) × 100%, g= Laju pertumbuhan; Wt= Berat 

akhir; Wo= Berat awal; t= Lama percobaan (Hari), Pengukuran kualitas air pendukung 

meliputi DO, Suhu, dan pH dilakukan pada pagi hari dengan rentang 10 hari sekali 

menggunakan water quality checker merk lutron, tingkat kelangsungan hidup dihitung 

mengunakan rumus SR % = (Nt/N0) ×100%, SR = Kelangsungan hidup benih ikan (%); Nt  = 

Jumlah ikan yang hidup pada akhir percobaan (individu); No = Jumlah ikan yang mati pada 

awal percobaan (individu) dan Analisis ekonomi yang dilakukan berupa analisis usaha 

sederhana meliputi analisis RC ratio (RC Ratio= πy / CP= Keuntungan satu tahun / biaya 

produksi), Bc ratio(BC Ratio = GI / CP=  Pendapatan Kotor / Biaya Produksi), dan Return of 

Invesment (ROI) (Payback Period (PP)= (TI / πy ) x 1 tahun= (Total Investasi / Keuntungan 

satu tahun) x 1 tahun). Data yang diperoleh dianalisismenggunakan analisis sidik ragam 

(ANOVA) pada program costat win plus  dengan taraf nyata 5 %. Apabila ditemukan 

perbedaan yang nyata maka dilakuakan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Hasil analisis sidik ragam ( ANOVA) pertambahan berat rata-rata dari perlakuan  

P1(ikan lele), P2 (ikan karper), P3 (ikan nila), P4 (ikan bawal) dan P5 (ikan patin) dapat 

dilihat pada Tabel 1.Berdasarkan tabel 1, pertambahan berat selama lima puluh hari (50) 

pemeliharaan tertinggi pada P1 sebesar 847,3 gr, dan yang terendah pada P3 sebesar 472,5 gr, 

sedangkan P4 796,6 gr, P5 607,6 gr dan P2 626,5 gr. 

Mengenai kelangsungan hidup (SR) diperoleh pada P1 dan P5 tertinggi sebesar 100%, 

sedangkan P4 sebesar 88,89%, P2 sebesar 66,67% dan yang terendah. pada P3 sebesar 
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50%.Pertambahan berat dari semua perlakuan pada 10,20,30,40 dan 50 hari pemeliharaan 

dapat dilihat pada Gambar 1.Berdasarkan Gambar 8 diatas pertambahan berat yang tertinggi 

pada P1 dimana dari hari ke- 10 pertambahan berat terus meningkat sampai hari ke- 50, begitu 

pula dengan  P2 dari hari ke-10 pertambahan berat meningkat sampai hari ke- 50 akan tetapi 

pertambahan berat pada P2 tidak sebesar P1, sedangkan pada P3 pertambahan berat menurun 

pada hari ke- 20 namun pada hari ke 30,40 dan 50 mengalami kenaikan pertambahan berat 

tetapi  tidak sebesar pada hari ke-10. Pada P4 dari hari ke- 10 tidak mengalami pertambahan 

berat sampai hari ke- 20 akan tetapi dari hari ke- 30,40 dan 50 mengalami pertambahan berat, 

dan pada P5 dari hari ke- 10, sampai hari ke- 50 tidak mengalami pertambahan berat.  

Pertambahan berat P1 (ikan lele) pada hari ke-10 sebesar 600 gr, hari ke-20 683,3 gr, 

hari ke-30 776,3 gr, hari ke-40 809,6 gr dan pada hari ke-50 sebesar 847,3 gr. Pada P2 (ikan 

karper) pertambahan berat pada hari ke-10 sebesar 450 gr, hari ke-20 500 gr, hari ke-30 540 

gr, hari ke-40 591 gr dan hari ke-50 sebesar 626,5 gr, sedangkan pada P3 (ikan nila) 

pertambahan berat hari ke-10 sebesar 500 gr, hari ke-20 415 gr, hari ke-30 427 gr, hari ke-40 

451 gr dan hari ke-50 sebesar 472,5 gr, kemudian pertambahan berat pada P4 (ikan bawal) 

hari ke-10 sebesar 600 gr, hari ke-20 600 gr, hari ke-30 700,6 gr, hari ke-40 740,6 gr dan hari 

ke-50 pertambahan berat sebesar 796,6 gr, dan pada P5 (ikan patin) hari ke-10 pertambahan 

berat sebesar 600 gr, hari ke-20 583,3 gr, hari ke-30 604,6 gr, hari ke-40 609 gr dan pada hari 

ke-50 sebesar 607,6 gr.Tingkat kelangsungan hidup dari setiap perlakuan dapat dilihat pada 

Gambar 2.Tingkat kelangsungan hidup berdasarkan gambar 2, didapatkan bahwa pada P1 dan 

P5 memiliki tingkat kelangsungan hidup 100%, kemudian P4 88,89%, P2 66,67% dan 

kemudian kelangsungan hidup yang terendah yaitu pada P3 50%.Parameter kualitas air yang 

diukur pada saat penelitian adalah suhu, DO dan pH. Semua parameter kualitas air yang 

diukur masih dalam kisaran ideal untuk melakukan budidaya, nilai kualitas air dapat dilihat 

pada Tabel 2. 
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Pembahasan  

Pertumbuhan merupakan proses pertambahan panjang dan berat suatu organisme yang 

dapat dilihat dari perubahan ukuran panjang dan berat dalam satuan waktu. Pertumbuhan ikan 

dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan, umur dan kualitas air. Hasil dari analisis sidik 

ragam menunjukkan pertambahan berat mutlak, dan laju pertumbuhan spesifik (SGR) pada P1 

memiliki pertambahan berat yang paling bagus dilihat dari Gambar 8. Setiap dilakukan 

pengamatan pertambahan berat pada P1 tetap mengalami kenaikan pertambahan berat setiap 

pengamatan yaitu pada hari ke-10 sebesar 600 gr, hari ke-20 683,3 gr, hari ke-30 776,3 gr, 

hari ke-40 809,6 gr, dan hari ke 50 sebesar 847,3 gr. Hal ini disebabkan karena pada 

perlakuan (P1) ikan lele  dapat memanfaatkan pakan dengan baik dan  faktor selera makan 

ikan yang tinggi sehingga didapatkan pertambahan berat yang lebih baik dibandingkan 

dengan perlakuan lainya. Selanjutnya ikan lele termasuk ikan yang suka hidup bergerombol 

sehingga membuat selera makan ikan menjadi tinggi (Ridho et al., 2013). Sementara tingkat 

kelangsungan hidup pada P1 mencapai 100% karena pada P1 yaitu ikan lele mampu 

meyesuaikan diri dengan lingkungan karena menurut Bramasta (2009) bahwa dalam 

pemeliharaan di kolam, ikan lele tidak memerlukan kualitas air yang jernih atau mengalir 

seperti ikan-ikan lainnya karena ikan lele  memiliki alat pernapasan tambahan pada bagian 

atas ruangan rongga insang (organ arborescent), bentuknya seperti batang pohon yang penuh 

dengan kapiler-kapiler darah. Fungsi Arborescent adalah untuk pernapasan udara, karena itu 

ikan lele sering mengambil udara di atas permukaan air dan oleh karena itu ikan ini mudah 

untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kurang baik. 

Hasil perhitungan pertambahan berat P3 ikan nila tidak memberikan pengaruh nyata 

pada penggunaan sistem akuaponik. Hal ini diduga terjadinya proses filterisasi yang tidak 

optimal pada perlakuan (P3) sehingga menghasilkan kualitas air yang kurang baik di dalam 

media pemeliharaan ikan nila. Hidayat et al. (2013) bahwa, pertumbuhan dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar, adapun faktor dari dalam meliputi 

sifat keturunan, ketahanan terhadap penyakit dan kemampuan dalam memanfaatkan makanan, 

sedangkan faktor dari luar meliputi sifat fisika, kimia dan biologi perairan. Effendi (1997) 

bahwa, pertumbuhan merupakan perubahan ukuran ikan baik dalam berat, panjang maupun 

volume selama periode waktu tertentu yang disebabkan oleh perubahan jaringan akibat 

pembelahan sel otot dan tulang yang merupakan bagian terbesar dari tubuh ikan sehingga 

menyebabkan penambahan berat atau panjang ikan. 

Dari hasil pengamatan selama 50 hari pertambahan berat pada P3 ( ikan nila ) 

memiliki pertambahan berat yang paling rendah bahkan pada hari ke- 20 pertambahan berat 

ikan ini menurun walaupun pada hari ke- 30, 40, sampai hari ke- 50 memiliki pertambahan 

berat tetapi tidak sebesar pada hari ke- 10, hal ini disebabkan karena kandungan oksigen 

terlarut cenderung menurun dari awal sampai akhir penelitian. Hal ini diakibatkan karena 

semakin tingginya bahan organik dalam perairan sebagai hasil masukan pakan secara terus 

menerus ke dalam sistem percobaan sehingga terjadi proses dekomposisi. Menurut Forteath 

(1993), buangan metabolik dapat bersifat racun yang bisa menyebabkan stress dan kematian 

pada ikan. 

Dari hasil analisi sidik ragam pertambahn berat pada P2 yaitu ikan karper setiap 

pengamatan mengalami kenaikan pertambahan berat tetapi sangat lambat, begitu pula dengan 

kelangsungan hidupnya sangat rendah dapat dilihat pada (Gambar 9), hal ini diduga dengan 

adanya kondisi wadah yang kurang luas bagi pergerakan ikan karper sehingga menyebabkan 

ikan stress dan nafsu makan berkurang sehingga pertumbuhannya menjadi lambat (Widyastuti 

et al. 2009). Selain itu, akumulasi sisa pakan dan feses ikan dapat juga mempengaruhi 

kualitas air dalam wadah. Kualitas air yang jelek menyebabkan ikan berkurang nafsu 

makannya.   



 10 

Selanjutnya pertumbuhan ikan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu genetik, 

hormon dan lingkungan (Fujaya, 2004), Jadi apabila lingkungan, dalam hal ini kualitas air 

yang jelek, maka ikan yang dipelihara akan mengalami pertumbuhan yang lambat karena 

kondisi lingkungan yang tidak optimal untuk pertumbuhan. Terbukti dari pengamatan 

langsung bahwa air dalam wadah P2 kotor karena proses filterisasi yang tidak optimal 

sehingga menghasilkan kualitas air yang kurang baik di dalam media pemeliharaan P2. 

Berdasarkan Gambar 8, hasil perhitungan pertambahan berat pada P4 ikan bawal pada 

hari ke 10 dan 20 tidak mengalami kenaikan berat, namun pada hari ke- 30, 40 dan 50 baru 

mengalami kenaikan, diduga pada hari ke 10 dan 20 ikan masih dalam tahap penyesuaian 

dengan lingkungan sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan digunakan untuk 

melakukan adaptasi terhadap lingkungan (Rudiyanti, 2009). Namun setelah pada hari ke- 30, 

40 dan 50 pertambahan berat ikan sudah mulai naik karena ikan sudah beradaptasi dengan 

lingkungan. Karena proses filterisasi air dari tumbuhan kangkung berjalan dengan optimal 

karena sirkulasi air dapat memberikan distribusi oksigen ke segala arah dan oksigen sangat 

diperlukan oleh semua jasad makhluk hidup untuk pernapasan dan proses metabolisme, atau 

pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. 

Sistem sirkulasi adalah salah satu cara untuk memperbaiki kualitas air (Lesmana, 2004). 

Kualitas air yang memenuhi syarat dapat membuat pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup ikan menjadi baik (Sutisna dan Sutarmanto, 1995). Kebersihan air (kualitas air) dan 

debit air yang cukup, sangat penting untuk kelancaran pemeliharaan ikan (Irawan, 2000). Air 

merupakan media yang paling vital bagi kehidupan ikan, suplai yang memadai akan 

memecahkan berbagai masalah dalam budidaya ikan, selain jumlahnya, kualitas air yang 

memenuhi syarat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya (Afrianto dan 

Liviawaty, 1992). Hal ini dipertegas oleh Khairuman dan Sudenda (2002) bahwa kualitas air 

yang baik pada pemeliharaan memberikan kelangsungan hidup menjadi baik bagi ikan. 
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Zonneveld, et al. (1991) menyatakan kualitas air yang baik akan mempengaruhi survival rate 

(kelangsungan hidup) ikan serta pertumbuhan ikan. Kualitas air yang baik akan menjadikan 

ikan hidup dengan baik dan tumbuh dengan cepat. Bila kualitas air kurang baik dapat 

menyebabkan ikan lemah, nafsu makan menurun dan mudah terserang penyakit (Arie, 2000).  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilihat pada Gambar 9, yakni  P5 (ikan patin) 

memiliki tingkat kelangsungan hidup (SR) yang sangat tinggi yaitu 100% dimana ikan patin 

ini tahan terhadap kondisi perairan yang kurang baik dan ikan patin termasuk ikan yang cepat 

menyesuaikan diri terhadap kualitas air yang kurang baik, karena menurut Kordi (2005) untuk 

budidaya ikan patin, media atau lingkungan yang dibutuhkan tidak rumit, karena ikan patin 

termasuk golongan ikan yang mampu bertahan pada lingkungan perairan yang jelek. 

Walaupun ikan patin dikenal ikan yang mampu hidup pada lingkungan perairan yang jelek, 

namun ikan ini lebih menyukai perairan dengan kondisi perairan yang baik.  Adapun 

pertambahan berat  pada P5 (ikan patin) ini tidak memiliki kenaikan dari hari ke- 10, 20, 30, 

40 sampai hari ke- 50, hal ini disebabkan karena pakan yang diberikan ke dalam perairan 

lebih banyak yang tidak dimakan oleh ikan dan mengendap di dasar kolam, sehingga perairan 

menjadi kotor dan kualitas perairan mejadi terganggu pernyataan ini sesuai dengan Supriyanto 

(2010)  menyatakan bahwa suhu pemeliharaan yang melebihi kisaran optimal akan sangat 

membahayakan kehidupan ikan patin. Namun jika suhu lebih rendah, aktivitas dan nafsu 

makan ikan patin akan berkurang sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan ikan patin 

menjadi terhambat. Menurut (Murugaian et al. 2008), kenaikan suhu dapat menimbulkan 

berkurangnya kandungan oksigen terlarut sehingga asupan oksigen terlarut berkurang dan 

dapat menimbulkan stress pada ikan akibat kerusakan insang, karena ikan berusaha 

menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu disekitarnya. 
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Analisis usaha  

Ikan lele 

Berikut ditampilkan hasil analisis usaha untuk kegiatan akuaponik mengunakan media 

tanam yaitu serabut kelapa, batu apung, arang batok kelapa, akar pakis dan arang 

sekam.Harga barang untuk setiap unit produksi akuaponik dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi tetapi 

sifatnya tidak terpengaruh oleh besarnya jumlah produk yang dihasilkan. Komponen biaya 

tetap terdiri dari biaya penyusutan ditambah biaya perawatan. Untuk biaya perawatan 

dikenakan Rp.250.000 untuk setiap unit produksi. Jadi biaya tetap 

Biaya Tetap = Biaya Penyusutan + Biaya Perawatan = 754.833 + 250.000 = Rp. 1.004.833 

 Biaya variabel merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh 

kegiatan produksi sesuai  jumlah produksi yang dihasilkan. Dalam hal ini produksi ikan lele 

sampai siap konsumsi adalah 3 bulan (Tabel 4). 

 Ikan lele dipanen setelah 3 bulan masa pemeliharaan dengan survival rate sebesar 100 

%. Dengan harga jual Rp. 22.000 per kilogram. Untuk kangkung dipanen 20-30 hari sekali 

dengan jumlah panen 50 ikat.Jadi selama pemeliharaan kangkung dipanen sebanyak 4 kali 

dengan jumlah 200 ikat, dan setiap ikat dijual dengan harga sayuran organik Rp.6.000. 

a. Ikan lele =( jumlah ikan x SR x Bobot per ikan) x Harga Jual = (1500 x 100% x 0,29) 

x 22.000 =Rp. 9.570.000 

b. Kangkung = Jumlah panen x harga = 200 x 6.000 =Rp. 1.200.000 

Total pendapatan = a + b = 9.570.000 + 1.200.000 =Rp. 10.770.000 

 Jadi total pendapatan selama produksi 3 bulan adalah Rp. 10.770.000. keuntungan 

bersih didapatkan dengan mengurangkan total pendapatan dengan biaya produksi. Biaya 

produksi diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. 
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Keuntungan (π) = R-CP =  Pendapatan – (Biaya Tetap + Biaya Variable) = 10.770.000 - 

(1.004.833+ 3.640.000) =10.770.000 – 4.644.833 = Rp. 6.125.167 

Setiap produksi selama 3 bulan akan didapatkan keuntungan bersih sebesar 

Rp.6.125.167. Selama satu tahun ada 4 kali produksi.  Jadi keuntungan selama satu tahun 

adalah Rp. 6.125.167 x 4 sama dengan Rp. 24.500.667. 

RC Ratio = πy / CP = Keuntungan Satu Tahun / Biaya Produksi = 24.500.667 / 4.644.833 = 

5,27 

 RC ratio terhitung sebesar 5,27. Jadi setiap satu rupiah yang dikeluarkan, maka akan 

mendapatkan keuntungan relatif per tahunnya sebesar Rp 5,27. Hal ini menujukan budidaya 

sistem akuaponik layak dalam kemampuan mendapatkan untung tahunan. 

BC Ratio = GI/CP = Pendapatan Kotor / Biaya Produksi = 10.770.000 / 4.644.833 = 2,32 

 Nilai BC ratio sebesar 2,32. Artinya akuaponik sangat layak untuk dilakukan karena 

BC > 1. Semakin besar indeks BC Ratio maka kemampuan mendapatkan untung semakin 

besar dan potensi rugi semakin kecil.  

PP = (TI/ πy) x 1 tahun = (total investasi / Keuntungan Satu Tahun) x 1 Tahun = (3.414.500 / 

24.500.667) x 1 Tahun = 0,12065 x  12 (Bulan) =1,7 Bulan 

Berdasarkan uraian diatas maka biaya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan 

akuaponik akan kembali dengan satu kali produksi. 

Ikan Karper 

 Berikut ditampilkan hasil analisis usaha untuk kegiatan akuaponik mengunakan media 

tanam yaitu serabut kelapa, batu apung, arang batok kelapa, akar pakis dan arang sekam. 

Harga barang untuk setiap unit produksi akuaponik dapat dilihat pada Tabel 3. 

Biaya Tetap = Biaya Penyusutan + Biaya Perawatan = 754.833 + 250.000 =Rp. 1.004.833 
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 Biaya variabel merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh 

kegiatan produksi sesuai  jumlah produksi yang dihasilkan. Dalam hal ini produksi ikan 

karper sampai siap konsumsi adalah 3 bulan (Tabel 5). 

 Ikan karper dipanen setelah 3 bulan masa pemeliharaan dengan survival rate sebesar 

67%. Dengan harga jual Rp. 35.000 per kilogram. Untuk kangkung dipanen dari umur 20-30 

hari sekali dengan jumlah panen 50 ikat.Jadi selama pemeliharaan kangkung dipanen 

sebanyak 4 kali dengan jumlah 200 ikat, dan setiap ikat dijual dengan harga sayuran organik 

Rp.6.000. 

a. Ikan karper =( jumlah ikan x SR x Bobot per ikan) x Harga Jual = (1500 x 67% x 

0,21) x 35.000 =Rp. 7.386.750 

b. Kangkung = Jumlah panen x harga = 200 x 6.000 =Rp. 1.200.000 

Total pendapatan = a + b = 7.386.750 + 1.200.000 = Rp. 8.586.750 

 Jadi total pendapatan selama produksi 3 bulan adalah Rp. 8.586.750 keuntungan 

bersih didapatkan dengan mengurangkan total pendapatan dengan biaya produksi. Biaya 

produksi diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. 

Keuntungan (π) = R-CP =  Pendapatan – (Biaya Tetap + Biaya Variable) = 8.586.750 - 

(1.004.833 + 4.090.000) =8.586.750 – 5.094.833 =Rp. 3.491.917 

Setiap produksi selama 3 bulan akan didapatkan keuntungan bersih sebesar 

Rp.3.491.917. Selama satu tahun ada 4 kali produksi.  Jadi keuntungan selama satu tahun 

adalah Rp. 3.491.917x 4 sama dengan Rp. 13.967.667. 

RC Ratio = πy / CP = Keuntungan Satu Tahun / Biaya Produksi = 13.967.667 / 5.094.833 = 

2,47 

 RC ratio terhitung sebesar 2,47. Jadi setiap satu rupiah yang dikeluarkan, maka akan 

mendapatkan keuntungan relatif per tahunnya sebesar Rp 2,47. Hal ini menujukan budidaya 

sistem akuaponik layak dalam kemampuan mendapatkan untung tahunan. 
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BC Ratio = GI/CP = Pendapatan Kotor / Biaya Produksi = 8.586.750 / 5.094.833 = 

1,68 

 Nilai BC ratio sebesar 1,68. Artinya akuaponik sangat layak untuk dilakukan karena 

BC > 1. Semakin besar indeks BC Ratio maka kemampuan mendapatkan untung semakin 

besar dan potensi rugi semakin kecil.  

PP = (TI/ πy) x 1 tahun = (total investasi / Keuntungan Satu Tahun) x 1 Tahun = 

(3.414.500 / 13.967.667) x 1 Tahun = 0,19217 x  12 (Bulan) =2,9 Bulan 

Berdasarkan uraian diatas maka biaya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan 

akuaponik akan kembali dengan satu kali produksi. 

Ikan Nila 

 Berikut ditampilkan hasil analisis usaha untuk kegiatan akuaponik mengunakan media 

tanam yaitu serabut kelapa, batu apung, arang batok kelapa, akar pakis dan arang sekam. 

Harga barang untuk setiap unit produksi akuaponik dapat dilihat pada Tabel 3. 

Biaya Tetap = Biaya Penyusutan + Biaya Perawatan = 754.833 + 250.000 =Rp. 

1.004.833 

 Biaya variabel merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh 

kegiatan produksi sesuai jumlah produksi yang dihasilkan. Dalam hal ini produksi ikan nila 

sampai siap konsumsi adalah 3 bulan (Tabel 4). 

 Ikan nila dipanen setelah 3 bulan masa pemeliharaan dengan survival rate sebesar 

67%. Dengan harga jual Rp. 25.000 per kilogram. Untuk kangkung dipanen dari umur 20-30 

hari sekali dengan jumlah panen 50 ikat.Jadi selama pemeliharaan kangkung dipanen 

sebanyak 4 kali dengan jumlah 200 ikat, dan setiap ikat dijual dengan harga sayuran organik 

Rp.6.000. 

a. Ikan nila =( jumlah ikan x SR x Bobot per ikan) x Harga Jual = (1500 x 50% x 0,16) x 

25.000 =Rp. 3.000.000 
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b. Kangkung = Jumlah panen x harga = 200 x 6.000 =Rp. 1.200.000 

Total pendapatan = a + b = 3.000.000 + 1.200.000 =Rp. 4.200.000 

 Jadi total pendapatan selama produksi 3 bulan adalah Rp.4.200.000 keuntungan bersih 

didapatkan dengan mengurangkan total pendapatan dengan biaya produksi. Biaya produksi 

diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. 

Keuntungan (π) = R-CP =  Pendapatan – (Biaya Tetap + Biaya Variable) = 4.200.000 - 

(1.004.833+ 3.640.000) =4.200.000 – 4.644.833 =Rp -444.833 

Setiap produksi selama 3 bulan akan didapatkan kerugian sebesar Rp.444.833. Selama 

satu tahun ada 4 kali produksi.  Jadi kerugian selama satu tahun adalah Rp. 444.833x4 sama 

dengan Rp.1.779.333. 

RC Ratio = πy / CP = Keuntungan Satu Tahun / Biaya Produksi = -1.779.333 / 4.644.833 = -

0,38 

 RC ratio terhitung sebesar -0,38. Jadi setiap satu rupiah yang dikeluarkan, maka akan 

mendapatkan keuntungan relatif per tahunnya sebesar Rp -0,38. Hal ini menujukan budidaya 

sistem akuaponik layak dalam kemampuan mendapatkan untung tahunan. 

BC Ratio = GI/CP = Pendapatan Kotor / Biaya Produksi = 4.200.000 / 4.644.833 = 0,90 

 Nilai BC ratio sebesar 0,90. Artinya budidaya ikan nila sistem akuaponik sangat tidak 

layak untuk dilakukan karena BC < 1. Semakin kecil indeks BC Ratio maka kemampuan 

mendapatkan untung semakin kecil dan potensi rugi semakin besar.  

PP = (TI/ πy) x 1 tahun = (total investasi / Keuntungan Satu Tahun) x 1 Tahun  = (3.414.500 / 

.-1.779.333) x 1 Tahun = -1,9189 x  12 (Bulan) = -23,3 Bulan 

Berdasarkan uraian diatas maka biaya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan 

budidaya ikan nila sistem akuaponik akan mengalami kerugian yang cukup besar maka dapat 

di simpulkan bahwa ikan nila tidak cocok untuk untuk budidaya akuaponik. 
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Ikan Bawal 

 Berikut ditampilkan hasil analisis usaha untuk kegiatan akuaponik mengunakan media 

tanam yaitu serabut kelapa, batu apung, arang batok kelapa, akar pakis dan arang sekam. 

Harga barang untuk setiap unit produksi akuaponik dapat dilihat pada Tabel 3. 

Biaya Tetap = Biaya Penyusutan + Biaya Perawatan = 754.833 + 250.000 =Rp. 1.004.833 

 Biaya variabel merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh 

kegiatan produksi sesuai  jumlah produksi yang dihasilkan. Dalam hal ini produksi ikan bawal 

sampai siap konsumsi adalah 3 bulan (Tabel 4). 

 Ikan bawal dipanen setelah 3 bulan masa pemeliharaan dengan survival rate sebesar 

89%. Dengan harga jual Rp. 26.000 per kilogram. Untuk kangkung dipanen dari umur 20-30 

hari sekali dengan jumlah panen 50 ikat.Jadi selama pemeliharaan kangkung dipanen 

sebanyak 4 kali dengan jumlah 200 ikat, dan setiap ikat dijual dengan harga sayuran organik 

Rp.6.000. 

a. Ikan bawal =( jumlah ikan x SR x Bobot per ikan) x Harga Jual = (1500 x 89% x 0,27) 

x 26.000 =Rp. 9.371.700 

b. Kangkung = Jumlah panen x harga = 200 x 6.000 =Rp.1.200.000 

Total pendapatan = a + b = 9.371.700 + 1.200.000 =Rp. 10.571.700 

 Jadi total pendapatan selama produksi 3 bulan adalah Rp. 10.571.700 keuntungan 

bersih didapatkan dengan mengurangkan total pendapatan dengan biaya produksi. Biaya 

produksi diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. 

Keuntungan (π) = R-CP =  Pendapatan – (Biaya Tetap + Biaya Variable) = 11.571.700 - 

(1.004.833+ 4.090.000) =10.571.700 – 5.094.833 =Rp 5.476.867 

Setiap produksi selama 3 bulan akan didapatkan keuntungan bersih sebesar 

Rp.5.476.867. Selama satu tahun ada 4 kali produksi. Jadi keuntungan selama satu tahun 

adalah Rp. 5.476.867x4 sama dengan Rp. 21.907.467. 
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RC Ratio = πy / CP = Keuntungan Satu Tahun / Biaya Produksi = 21.907.467/ 5.094.833 = 

4,29 

 RC ratio terhitung sebesar 4,29. Jadi setiap satu rupiah yang dikeluarkan, maka akan 

mendapatkan keuntungan relatif per tahunnya sebesar Rp 4,29. Hal ini menujukan budidaya 

sistem akuaponik layak dalam kemampuan mendapatkan untung tahunan. 

BC Ratio = GI/CP = Pendapatan Kotor / Biaya Produksi = 10.571.700/ 5.094.833 = 2,07 

 Nilai BC ratio sebesar 2,07. Artinya akuaponik sangat layak untuk dilakukan karena 

BC > 1. Semakin besar indeks BC Ratio maka kemampuan mendapatkan untung semakin 

besar dan potensi rugi semakin kecil.  

PP = (TI/ πy) x 1 tahun = (total investasi / Keuntungan Satu Tahun) x 1 Tahun  = (3.414.500 

= 21.907.467) x 1 Tahun = 0,15586 x  12 (Bulan) = 1,9 Bulan 

Berdasarkan uraian diatas maka biaya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan akuaponik 

akan kembali dengan satu kali produksi. 

 Ikan Patin 

 Berikut ditampilkan hasil analisis usaha untuk kegiatan akuaponik mengunakan media 

tanam yaitu serabut kelapa, batu apung, arang batok kelapa, akar pakis dan arang sekam. 

Harga barang untuk setiap unit produksi akuaponik dapat dilihat pada Tabel 3. 

Biaya Tetap = Biaya Penyusutan + Biaya Perawatan = 754.833 + 250.000 =Rp. 1.004.833 

 Biaya variabel merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh 

kegiatan produksi sesuai  jumlah produksi yang dihasilkan. Dalam hal ini produksi ikan patin 

sampai siap konsumsi adalah 3 bulan (Tabel 4). 

 Ikan patin dipanen setelah 3 bulan masa pemeliharaan dengan survival rate sebesar 

100%. Dengan harga jual Rp. 22.000 pe rkilogram. Untuk kangkung dipanen dari umur 20-30 

hari sekali dengan jumlah panen 50 ikat.Jadi selama pemeliharaan kangkung dipanen 
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sebanyak 4 kali dengan jumlah 200 ikat, dan setiap ikat dijual dengan harga sayuran organik 

Rp.6.000. 

a. Ikan patin =( jumlah ikan x SR x Bobot per ikan) x Harga Jual = (1500 x 100% x 0,19) 

x 22.000 =Rp. 6.270.000 

b. Kangkung = Jumlah panen x harga= 200 x 6.000 =Rp. 1.200.000 

Total pendapatan = a + b = 6.270.000 + 1.200.000 =Rp. 7.470.000 

 Jadi total pendapatan selama produksi 3 bulan adalah Rp.7.470.000 keuntungan bersih 

didapatkan dengan mengurangkan total pendapatan dengan biaya produksi. Biaya produksi 

diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. 

Keuntungan (π) = R-CP =  Pendapatan – (Biaya Tetap + Biaya Variable) = 7.470.000 - 

(1.004.833+ 4.840.000) =7.470.000  – 5.844.833 =Rp 1.625.167  

Setiap produksi selama 3 bulan akan didapatkan keuntungan bersih sebesar 

Rp.1.625.167. Selama satu tahun ada 4 kali produksi. Jadi keuntungan selama satu tahun 

adalah Rp.1.625.167x4 sama dengan Rp. 6.500.667. 

RC Ratio = πy / CP = Keuntungan Satu Tahun / Biaya Produksi = 6.500.667 / 5.844.833 = 

1,11 

 RC ratio terhitung sebesar 1,11. Jadi setiap satu rupiah yang dikeluarkan, maka akan 

mendapatkan keuntungan relatif per tahunnya sebesar Rp 1,11. Hal ini menujukan budidaya 

ikan patin sistem akuaponik kurang layak dalam kemampuan mendapatkan untung tahunan. 
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BC Ratio = GI/CP = Pendapatan Kotor / Biaya Produksi = 7.470.000/5.844.833 = 2,09 

 Nilai BC ratio sebesar 2,09. Artinya budidaya ikan patin sistem akuaponik kurang 

layak untuk dilakukan karena walaupun BC > 1 tetapi selisihnya sangat sedikit. Jadi 

keuntungan yang didapatkan sangat kecil dan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar sangat sedikit. 

PP = (TI/ πy) x 1 tahun = (total investasi / Keuntungan Satu Tahun) x 1 Tahun  = (3.414.500 / 

6.500.667) x 1 Tahun = 0,15229 x  12 (Bulan) = 6,3 Bulan 

Berdasarkan uraian diatas maka biaya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan akuaponik 

akan kembali dengan dua kali produksi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pertambahan berat ikan 

lele = 4,94 gr, ikan karper = 3,53, ikan nila = -0,55, ikan bawal = 3,93, ikan patin = 0,15 dan 

Pertambahan berat (bobot) terbaik adalah dari spesies ikan lele. 

Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan  pada penelitian ini yaitu untuk mendapatkan hasil 

budidaya dengan menggunakan system teknologi akuaponik dengan hasil produksi yang 

tinggi maka disarankan menggunakan spesies ikan lele. 
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Tabel 1. Pertambahan berat rata-rata pada perlakuan 

Parameter Perlakuan 

 P1         P2       P3        P4         P5 

Pertambahan berat (gr) 847,3ab            626,5bc            472,5c          796,6a       607,6bc 

Kelangsungan hidup (%) 100                  66,67              50,00           88,89        100 

Keterangan: Angka yang ditandai dengan huruf (superscript) yang berada pada tiap kolom 

yang sama menunjukkan ada perbedaan nyata. 
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Tabel 2. Pengukuran parameter kualitas air 

No. Parameter Kualitas Air Satuan 

1 Suhu 26oC 

2 DO 5 - 6 mg/l 

3 Ph 7 – 8 
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Tabel 3. Tabel Investasi Ikan  

No Nama Barang Jumlah 

Harga 

(Rp) 

Umur 

ekonomis/ 

Tahun Total (Rp) Penyusutan (Rp) 

1 

Kolam Semen 

3 x 3 1 3.000.000 5 3.000.000 600.000 

2 pipa 1/2' (buah) 2 15.000 3 30.000 10.000 

3 

knee 1/2' 

(Buah) 4 3.000 3 12.000 4.000 

4 

pompa up 3 

meter (buah) 1 250.000 3 250.000 83.333 

5 waring (m) 5 5.000 1 25.000 25.000 

6 

pot tanaman 

(buah) 20 3.000 3 60.000 20.000 

7 pipa 1/4' (buah) 3 12.500 3 37.500 12.500 

    

Total 3.414.500 754.833 
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Tabel 4. Biaya Produksi (CP) Ikan Lele, Ikan Nila Ikan Bawal dan Ikan Patin 

No Nama Barang Jumlah 

Harga 

(Rp) total (Rp) 

1 bibit kangkung 100 250 25.000 

2 bibit ikan (100 gram)/ ekor 1500 700 1.050.000 

3 batu apung/ karung 1 50.000 50.000 

4 Srabut klapa/ karung 1 40.000 40.000 

5 Arang batok klapa/karung 1 100.000 100.000 

6 Akar pakis/karung 1 70.000 70.000 

7 Arang sekam/karung 1 60.000 60.000 

8 Pakan 2 350.000 700.000 

9 karyawan/bulan 3 500.000 1.500.000 

10 listrik / bulan 3 15000 45.000 

   

Jumlah 3.640.000 
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Tabel 5. Biaya Produksi (CP) Ikan Karper 

No Nama Barang Jumlah 

Harga 

(Rp) total (Rp) 

1 bibit kangkung 100 250 25.000 

2 bibit ikan (100 gram)/ ekor 1500 1000 1.500.000 

3 batu apung/ karung 1 50.000 50.000 

4 Sabut klapa/ karung 1 40.000 40.000 

5 Arang batok klapa/karung 1 100.000 100.000 

6 Akar pakis/karung 1 70.000 70.000 

7 Arang sekam/karung 1 60.000 60.000 

8 Pakan 2 350.000 700.000 

9 karyawan/bulan 3 500.000 1.500.000 

10 listrik / bulan 3 15000 45.000 

   

Jumlah 4.090.000 
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          Gambar 1. Berat Ikan 
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Gambar 2. Kelangsungan hidup 
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