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Abstrak
Intensifikasi budidaya udang vaname dilakukan dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Penerapan
tersebut berdampak pada penurunan kualitas lingkungan karena tingginya limbah yang dihasilkan.
Bioremediasi limbah budidaya udang vaname dengan memanfaatkan tumbuhan air dinilai mampu
meningkatkan kualitas perairan. Gracilaria sp. merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan
untuk proses perbaikan kualitas lingkungan, terutama dalam penyerapan limbah bahan organik. Penelitian ini
bertujuan mengetahui pertumbuhan rumput laut dengan media limbah budidaya udang vaname, serta kualitas
air selama pemeliharaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimental. Lokasi penelitian
yaitu di Pantai Sari, Pulau Santen, dan Bulusan. Masing-masing lokasi terdapat 3 kolam bioremediator dengan
ukuran 3x1 m, serta ketinggian air 0,8-0,9 m. Penelitian dilakukan selama 14 hari, pada bulan Juli-Agustus
2020. Data parameter pertumbuhan dan kualitas air diujikan dengan analisa Univariate Analysis of Variance,
dan dilanjutkan dengan uji Tukey dengan software SPSS versi 20.0 for Windows. Data pertumbuhan mutlak
rumput laut di Pantai Sari, Pulau Santen, dan Bulusan masing- masing 1,668 ±1,609 g; 0,733 ±0,294 g; dan
0,895 ±0,313 g. Laju pertumbuhan harian rumput laut yaitu masing-masing 3,03 ± 0,968 %/hari, 1,909 ±
0,71 %/hari, dan 2,286 ± 0,76 %/hari. Parameter kualitas air di ketiga lokasi menunjukkan perbaikan yang
optimal, terutama di peningkatan oksigen terlarut dan penurunan nilai amonia.
Kata kunci: Gracilaria sp., pertumbuhan, bioremediator, limbah budidaya udang

Abstract
The intensification vaname shrimp culture is carried out in order to increase cultivation production. This
application has an impact on environmental quality degradation due to the high waste generated.
Bioremediation of vaname shrimp cuture waste by utilizing aquatic plants is considered to be able to improve
water quality. Gracilaria sp. is one of the aquatic plants that can be used for the process improving
environmental quality, especially in the absorption of organic waste. This study aims to determine the growth
of seaweed using vaname shrimp culture waste media, and water quality during bioremediation process. The
method used in this research is experimental. The research locations were Pantai Sari, Pulau Santen, and
Bulusan. Each location has 3 bioremediation ponds with a size of 3x1 m, and a water level of 0.8-0.9 m. The
study was conducted for 14 days, in July-August 2020. Growth parameter data and water quality were tested
using Univariate Analysis of Variance, and continued with Tukey’s test with SPSS software version 20.0 for
Windows. The absolute growth data of seaweed at Pantai Sari, Pulau Santen, and Bulusan were 1.668 ±1.609
g; 0.733 ±0.294 g; and 0.895 ±0.313 g, , respectively. Specific growth rates of seaweed were 3.03 ±
0.968 %/day, 1.909 ± 0.71 %/day, and 2.286 ± 0.76 %/day, respectively. Water quality parameters at three
locations shows optimlas improvements, especially in increasing dissolved oxygen, and decreasing ammonia.
Keywords: Gracilaria sp., growth, bioremediation, shrimp waste aquaculture

PENDAHULUAN
Intensifikasi kegiatan budidaya dilakukan
dalam rangka pemenuhan produksi udang
untuk konsumsi masyarakat. Produksi udang di
Indonesia mencapai 200.591 ton pada tahun
2019 [1]. Kegiatan budidaya pada umumnya
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menghasilkan sejumlah limbah [2]. Limbah ini
berasal dari sisa metabolisme [2], pakan [2],
[3], bahan kimia, dan pathogen [3]. Sejalan
dengan peningkatan produksi tersebut, terdapat
dampak lain yang ditimbulkan yaitu
peningkatan limbah budidaya. Peningkatan
limbah budidaya juga berpengaruh kepada
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masalah masyarakat dan
keberlanjutan
kegiatan budidaya [3]. Data menunjukkan
kerusakan lingkungan berdampak pada
timbulnya berbagai jenis penyakit yang
menyebabkan kegagalan panen dan turunnya
produksi udang di beberapa negara, termasuk
Indonesia [4]
Beberapa teknologi telah dilakukan untuk
menciptakan
budidaya
yang
ramah
lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan
dalam rangka pengurangan limbah bahan
organik
dapat
dilakukan
teknologi
bioremediasi. Bioremediasi merupakan suatu
teknologi dengan memanfaatkan mikroba atau
enzim [2], dan tumbuhan untuk mengurangi
atau menghilangkan bahan pencemar di
lingkungan [5].
Tanaman rumput laut Gracilaria sp.
digunakan sebagai agen bioremediator [5], [6].
Hal ini dikarenakan memiliki kemampuan
yang tinggi dalam menyerap nitrogen dan
dapat memanfaatkan limbah bahan organik
sebagai sumber nutrient untuk energi dan
pertumbuhan [5]. Berdasarkan hal tersebut kita
dapat memanfaatkan potensi dari Gracilaria
sp. dalam mengurangi limbah hasil budidaya
udang vaname, selain itu juga bias berpotensi
meingkatkan pertumbuhan rumput laut itu
sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertumbuhan rumput laut pada media limbah
budidaya udang.
.
METODE
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lokasi
budidaya udang vaname dengan sistem
intensif di Kecamatan Banyuwangi, Jawa
Timur pada bulan Juli-Agustus 2020. Lokasi
budidaya terdapat di 3 lokasi yaitu daerah
Pantai Sari, Pulau Santen, dan Bulusan.
Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar
1.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Desain Penelitian
Pada 3 lokasi budidaya masing-masing
terdapat 3 kolam bioremediasi. Proses
bioremediasi dilakukan pada daerah tambak,
yaitu dengan menggunakan kolam terpal
dengan ukuran 3x1 m, dengan tinggi air ±0,8 0,9 m. Metode penanaman yang dilakukan
yaitu metode rawai panjang (long line method).
Masing-masing kolam tersebut ditanami
dengan bibit rumput laut dengan berat awal 5
gram, dengan masing-masing jarak 13-15 cm.
Sampling
Pertumbuhan rumput laut Gracilaria sp.
diamati setiap 7 hari sekali. 10 bagian rumput
laut pada kolam bioremediasi diambil dan
ditimbang. Biomassa berat basah (gram berat
basah) ditimbang dengan menggunakan
timbangan digital. Penimbangan dilakukan
dengan dilap menggunakan kain/ handuk,
hingga bobotnya stabil
Pertumbuhan Mutlak
Pertumbuhan mutlak dihitung dengan
menggunakan rumus [7]:
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G=Wt -W 0

(1)

Dimana:
G = pertumbuhan mutlak (g)
Wt = berat pada akhir penelitian (g)
W0 = berat pada awal penelitian (g)

Analisis Data

Laju Pertumbuhan Spesifik
Menurut laju pertumbuhan spesifik
dihitung dengan menggunakan rumus [6]:
SGR=

lnWt - ln W t-n
n

× 100

(2)

Dimana laju pertumbuhan spesifik (SGR)
diketahui %/ hari. Wt adalah berat basah pada
hari ke t, Wt-n adalah berat basah pada saat n
hari sebelum t, dan n adalah selang hari waktu
pengambilan sampel.
Parameter Kualitas Air

Tabel 1. Pengukuran kualitas air dan metode
pengukuran selama penelitian

1.
2.
3.
4.

Parameter
Kualitas
Air
Suhu
pH
Salinitas

Satuan
oC

unit
ppt

Alat/
Metode

Keterangan

Termometer
pH paper
Refraktometer
DO meter

Setiap hari
Setiap hari
Setiap hari

Hari ke-0,
ke-7, dan ke14
Hari ke-0,
ke-7, dan ke14
Hari ke-0,
ke-7, dan ke14
Hari ke-0,
ke-7, dan ke14

Oksigen
terlarut
Amonia
(NH4-N)

mg/ L
mg/ L

Spektrofotometer

6.

Nitrit (NO2N)

mg/ L

Spektrofotometer

7.

Nitrat (NO3N)

mg/ L

Spektrofotometer

8.

Phospat
(PO4-)

mg/ L

Spektrofotometer

5.

Setiap hari

Pengamatan kualitas air harian meliputi
suhu, pH, salinitas, dan oksigen terlarut. Data
tersebut mudah sekali berubah setiap harinya.
Selanjutnya data ammonia, nitrit, nitrat dan
phospat diamati setiap seminggu sekali,
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Analisis
data
dilakukan
dengan
menggunakan software SPSS (Statistical
Package for Social Sciences ) versi 20.0 for
Windows. Data yang diperoleh dilakukan uji
kenormalan data menggunakan statistik
Kolmogorove-Smirnov
(K-S)
dan
homogenitas. Langkah selanjutnya adalah
dilakukan uji Univariate Analysis of Variance
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pada
masing-masing lokasi perlakuan pemberian
bioremediator rumput laut Gracilaria sp.
terhadap pertumbuhan rumput laut, dan
parameter kualitas air.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Mutlak

Pengukuran parameter kualitas air dalam
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.
berikut ini.

No.

dikarenakan fluktuasinya dalam jangka waktu
tertentu.

Pertumbuhan mutlak rumput laut selama
proses bioremediasi dapat dilihat pada Tabel 2
berikut ini.
Tabel 2. Pertumbuhan mutlak rumput laut
Lokasi kolam
Pertumbuhan mutlak (g)
perlakuan
̅ ± 𝑺𝑫)
(𝒙
Pantai Sari
1,668 ± 1,609 a
Pulau Santen
0,733 ± 0,294 a
Bulusan
0,8953 ± 0,313 a
*huruf yang sama menunjukkan tidak terdapat pengaruh
nyata antar perlakuan (Uji T dengan Sig. > 0,05).

Berdasarkan Tabel 2. tersebut dapat kita
ketahui bahwa rerata nilai dan analisis statistik
pertumbuhan mutlak (g) Gracilaria sp.
diketahui tidak terdapat perbedaan yang nyata
(Sig.>0,05) antar lokasi penelitian. Nilai
pertumbuhan mutlak tertinggi pada kolam
bioremediasi di lokasi Pantai Sari yaitu
mencapai nilai 1,668 g, kemudian terendah di
lokasi Pulau Santen yaitu sebesar 0,733 g.
Apabila dilakukan perbandingan antara
pertumbuhan mutlak di Pantai Sari dan Pulau
Santen, terdapat perbedaan 43,94%. Nilai
pertumbuhan
mutlak
salah
satunya
dipengaruhi oleh nilai N:P rasio. N:P rasio
merupakan perbandingan antara total N
(amonia, nitrit, dan nitrat) dengan nilai phosfat.
Nilai N:P rasio pada penelitian ini yaitu 0,42 di
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lokasi Pantai Sari, 1,30 di Pulau Santen, dan
1,34 di Bulusan. Penelitian yang dilakukan
oleh [8] pertumbuhan mutlak dengan sistem
pemeliharaan dengan rasio N:P berbeda
dengan masa pemeliharaan 2 minggu yaitu
pada 6:1 pertumbuhan mutlak mencapai 1,91 g,
N:P= 6:2 pertumbuhan mencapai. Hal ini
menunjukkan bahwa meski nilai N:P rasio
rendah di Pantai Sari, namun memiliki
pertumbuhan mutlak tertinggi. Nilai N:P rasio
pada penelitian ini rendah dikarenakan
tingginya kandungan phospat yang dimiliki.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan
rumput laut dipengaruhi oleh phospat.
Pengkayaan unsur P pada pemeliharaan
rumput
laut
Gracilaria
tikvahiae
meningkatkan pertumbuhan rumput laut
tersebut. Unsur P sebagai faktor pembatas
dalam produktifitas makrolga dalam studi
kasus di Florida Keys [9]. Perbedaan nilai N:P
rasio yang terjadi disebabkan perbedaan sistem
budidaya yang dilakukan. Sistem budidaya di
Pantai Sari dilakukan dengan sistem
resirkulasi, sedangkan pada lokasi Pulau
Santen dan Bulusan menggunakan sistem
semi-tertutup. Perbedaan sistem tersebut tidak
memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap pertumbuhan mutlak rumput laut.
Kualitas air tambak dengan menggunakan pola
resirkulasi sistem tandon dan pergantian air 12 kali pada saat periode pasang dan pengurang
air, tidak berpengaruh pada konsentrasi bahan
organik terlarut yang dihasilkan [10].
Laju Pertumbuhan Spesifik
Pertumbuhan rumput laut Gracilaria sp.
pada media air limbah budidaya udang
vaname. Data laju pertumbuhan spesifik
rumput laut dapat dilihat pada Tabel 3. berikut
ini
Tabel 3. Laju pertumbuhan spesifik rumput laut
Laju pertumbuhan spesifik
Lokasi
̅ ± 𝑺𝑫)
kolam
(%/hari) (𝒙
perlakuan
I
II
Pantai Sari 3,03 ± 0,968
3,19 ± 2,961a
Pulau
0,237 ± 0,112
1,909 ± 0,71 a
Santen
Bulusan
0,370 ± 0,085
2,286 ± 0,76 a
ahuruf

yang sama menunjukkan tidak terdapat pengaruh
nyata antar perlakuan (Uji T dengan Sig. > 0,05).
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Berdasarkan Tabel 3. tersebut dapat kita
ketahui bahwa rerata nilai dan analisis statistik
laju pertumbuhan harian (%/hari) Gracilaria
sp. diketahui tidak terdapat perbedaan yang
nyata (Sig.>0,05). Nilai laju pertumbuhan
harian tertinggi pada kolam bioremediasi di
lokasi Pantai Sari yaitu mencapai nilai
3,19%/hari, kemudian terendah di lokasi Pulau
Santen yaitu sebesar 1,909%/hari. Sejalan
dengan penelitian [5], bahwa nilai laju
pertumbuhan harian rumput laut yang ditanam
dalam media limbah berkisar antara 1,88,8 %/hari. Apabila dilihat dari data di atas
terdapat peningkatan laju pertumbuhan dari
sampling ke-1 dan ke-2. Kenaikan laju
pertumbuhan rumput laut menunjukkan
adanya perpanjangan sel rumput laut, sehingga
berpengaruh terhadap bobot rumput laut.
Pertumbuhan rumput laut terjadi karena limbah
budidaya udang vaname mampu menyediakan
unsur hara untuk proses pertumbuhannya.
Limbah budidaya udang vaname dari ketiga
lokasi memiliki nilai amonia dan phospat yang
cukup tinggi. Penelitian [11] kandungan bahan
organik pada limbah budidaya udang vaname
sangat tinggi. Limbah tersebut berasal dari sisa
pakan ataupun hasil metabolisme. Selain itu,
Gracilaria sp, mampu untuk menyerap 6,5%
nitrogen yang terlarut dalam air, dan
memanfaatkannya untuk pertumbuhan [12].
Parameter kualitas air
Data parameter kualitas air selama proses
bioremediasi dapat dilihat pada Tabel 4.
Oksigen terlarut pada ketiga lokasi
menunjukkan terdapat perbedaan nyata.
Oksigen terlarut berkisar 0,4-6,8 mg/L. Nilai
oksigen terlarut yang rendah di lokasi Pulau
Santen dan Bulusan disebabkan kandungan
amonia yang tinggi. Nilai amonia yang tinggi
menyebabkan kebutuhan oksigen tinggi dalam
proses nitrifikasi. Penelitian [14] menyebutkan
oksigen terlarut yang optimum 6-7 mg/L.
Suhu pemeliharaan berkisar 24,26-27,05
o
C. Berdasarkan penelitian [8], nilai suhu yang
optimal untuk pertumbuhan rumput laut
berkisar 23-28 oC. Hal ini menunjukkan
kisaran suhu yang terukur masih dalam
kategori yang optimal untuk rumput laut.
Salinitas selama pemeliharaan berkisar
antara 16-17 ppt. Rumput laut Gracilaria sp.
mampu hidup dengan kisaran salinitas yang
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luas. Meskipun dengan kisaran tersebut,
rumput laut masih bisa tumbuh.Penelitian [14]
menyebutkan bahwa salinitas yang optimum
untuk pertumbuhan Gracilaria sp. antara 1530 ppt.
Tabel 4. Data pengamatan parameter kualitas air
limbah budidaya udang di Banyuwangi
setelah pemberian bioremediator
Parameter
kualitas
air
Oksigen
terlarut
(mg/L)
Suhu (oC)
Salinitas
(ppt)
pH
Amonia
(NH4) mg/L

Pantai
Sari
̅±
(𝒙
𝑺𝑫)
6,18 ±
0,23 c

Pulau
Santen
̅±
(𝒙
𝑺𝑫)
1,08 ±
0,175 b

0,4117 ±
0,21 a

27,05 ±
0,61 a
16 ±
0,76 a
8,23 ±
0,19 c
2,13 ±
0,48 a

26,6 ±
1,56 a
16 ±
0,5 a
5,07 ±
0,163 b
15,166
± 0,29

24,26 ±
0,404 a
17
±
0,28 a
7,1
±
0,176 a
14,703 ±
0,609 b

Bulusan
̅±
(𝒙
𝑺𝑫)

Baku Mutu
Efluen
Tambak
[13]
<3

6-9
< 0,1

KESIMPULAN

b

Nitrit (NO2N) mg/L

0,097 ±
0,144
a

Nitrat (NO4N) mg/L

0,044±
0,074

Phospat
(PO4-)
mg/L

5,277±
0,697

0,016
±
0,004 a
0,004±
0,003 a

0,026 ±
0,007 a

< 2,5

0,020 ±
0,002 a

< 75

11,97
±
0,640 b

10,974 ±
0,538 b

< 0,1

a

a

*huruf yang sama menunjukkan tidak terdapat pengaruh
nyata antar perlakuan (Uji T dengan Sig. > 0,05).

pH selama pemeliharaan berkisar antar 58. pH juga menjadi salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nilai ph
yang mendekati netral (7), cenderung memiliki
pertumbuhan yang lebih tinggi. Penelitian [14]
menyebutkan bahwa, nilai optimum untuk
pertumbuhan rumput laut berkisar antara 6-9.
Pengukuran amonia (NH4-N) yang
dilakukan, diketahui terdapat perbedaan nyata
antara masing-masing lokasi penelitian
(Sig.<0,05). Nilai amonia di Pantai Sari
menunjukkan nilai terendah yaitu 2,13 mg/L.
Nilai ini berbeda nyata dibandingkan nilai
amonia di Pulau Santen dan Bulusan, masingmasing 15,166 mg/L dan 14,703 mg/L. Nilai
tersebut masih di atas ambang batas baku mutu
effluen tambak udang yaitu < 0,1 mg/l [13].
Perbedaan nilai amonia yang terjadi
disebabkan karena adanya perbedaan sistem
budidaya pada ketiga lokasi tersebut. Sistem
budidaya di Pantai Sari menggunakan sistem
resirkulasi dan semi tertutup, sedangkan di
lokasi Bulusan dan Pulau Santen menggunakan
123

sistem semi tertutup. Selain itu pada saat
pengambilan limbah ada kemungkinan lumpur
ada yang ikut masuk ke dalam kolam
bioremediator.
Parameter nitrit, nitrat menunjukkan nilai
lebih rendah dibandingkan ambang batas baku
mutu, yaitu dibawah 2,5 mg/L untuk nitrit dan
di bawah 75 mg/L untuk nitrat.
Fosfat berkisar antara 5,277- 11,97 mg/L,
nilai ini melebihi ambang batas limbah
budidaya udang vaname. Nilai ambang batas
fosfat adalah <0,1 mg/L [13]. Tingginya nilai
fosfat di kolam lokai Pulau Santen dan Bulusan
diduga adanya masukan sedimen dalam kolam
bioremediator. Penelitian [15] menyebutkan
bahwa fosfat yang mengendap dalam bentuk
sedimen
menyebabkan
meningkatkan
konsentrasinya dalam limbah yang terbuang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
rumput laut dapat tumbuh dalam media limbah
budidaya udang vaname. Pertumbuhan mutlak
dan laju pertumbuhan spesifik tidak memiliki
perbedaan yang signifkan pada ketiga lokasi
penelitian yang berbeda. Pertumbuhan mutlak
dan laju pertumbuhan spesifik tertinggi
terdapat pada kolam bioremediator di Pantai
Sari yaitu masing-masing 1,668 g dan
3,14%/hari.
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