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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kelayakan ex galian 
sesuai kaidah ekologis dan analisis aplikasi budidaya ikan nila (Oreochromis 
niloticus) berdasarkan aspek keberlanjutan. Penelitian ini dilakukan pendekatan 
analitik dengan metode action research dengan parameter in situ dan ex situ untuk 
analisis kondisi bekas galian dan analisis matematis untuk evaluasi aplikasi 
kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan serta dilakukan analisis uji 
kesehatan mutu produk sebagai indicator biologis dengan komoditi (Oreochromis 
niloticus). Hasil analisis kualitas perairan ex galian C menunjukan masih dalam 
kategori layak, hal ini ditinjau dari paremeter fisika kimia, biologi berdasarkan 
standar mutu kualitas air untuk budidaya. Hasil budidaya ikan nila (Oreocromis 
niloticus) didapatkan average daily weight 1,67 gr/ind, Survival rate 86% dan EPP 
0.84. Hasil uji kesehatan ikan didapatkan nilai organoleptik 7,9 (layak/segar) 
range yang digunakan 1 – 9. Cemaran logam berat pada ikan : (Hg) sebesar <0,01 
ppm, Pb <0,001 ppm, Fe <0,02 dan Cd < 0,01 ppm. 

 
Kata kunci: Ex galian C, Budidaya ikan nila, Kesehatan ikan 

 
Pendahuluan 

Kabupaten Banyuwangi 

memiliki luas wilayah lebih dari 5,7 

juta km, garis pantai sekitar 175,8 km, 

dengan penduduk lebih dari 1,9 juta 

jiwa. Wilayah kabupaten 

Banyuwangi cukup beragam, mulai 

dari dataran rendah dan pantai 

hingga pegunungan. Demikian pula 

dengan pemanfaatannya, beberapa 

lahan di kabupaten ini dimanfaatkan 

dalam bidang perkebunan. 

perikanan, pertanian, pariwisata, 

dan pemukiman 

(Banyuwangikab.go.id). 

Selain dari pemanfaatan 

lahan yang disebutkan di atas, 

pertambangan juga menjadi salah 

satu bidang yang digunakan sebagai 

upaya peningkatan ekonomi makro 

atau mikro. Berdasarkan (Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 

28 Tahun 2003) tentang 

pertambangan bahan galian, bahan 

galian dibedakan menjadi tiga 

golongan yaitu bahan galian strategis 

(Gol. A), bahan galian vital (Gol. B), 

dan bahan galian bukan strategis dan 

vital (Gol. C). Menurut  UU No. 11 Th 

1967 tentang ketentuan pokok-pokok 

pertambangan, dalam pasal 2 huruf 

(a) disebutkan bahwa galian ialah 

unsur-unsur kimia mineral-mineral, 

bijih-bijih dan segala macam batuan 

termasuk batu-batu mulia yang 

merupakan endapan-endapan alam. 

Bahan galian sendiri diklasifikasikan 
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menjadi 3 golongan yaitu Galian A, 

B, dan C.  

Dari ketiga jenis bahan galian 

tersebut, beberapa wilayah 

Kabupaten Banyuwangi memiliki 

potensi bahan galian golongan B dan 

golongan C yang dapat 

dimanfaatkan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakatnya. Bahan 

galian golongan C yang telah banyak 

diekploitasi meliputi batu gamping, 

andesit/granodiorit, lempung, pasir, 

dan batu. 

Berdasarkan UU No 32 Th 

1991 bahwasanya setiap individu, 

perorangan atau badan usaha berhak 

memiliki usaha Galian C dengan 

syarat tidak merusak keseimbangan 

ekosistem dan lingkungan hidup. 

Ekosistem yang  rusak  

diartikan sebagai  suatu ekosistem  

yang tidak dapat lagi menjalankan 

fungsinya secara optimal, seperti 

perlindungan tanah, tata air, 

pengatur cuaca, dan fungsi - fungsi 

lainnya dalam mengatur 

perlindungan alam lingkungan 

(Jordan 1985, dalam  

Rahmawaty,2002. 

 

Materi dan Metode Penelitian 

Parameter yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari 

parameter kualitas air, produksi 

budidaya dan kesehatan ikan. 

Analisa data dilakukan dengan 

analisis kuantitatif. 

Sampel kualitas air diambil 

setiap awal bulan selama bulan 

Agustus s/d Nopember 2016 dengan 

penentuan stasiun sebanyak 3 

stasiun. Parameter kualitas air terdiri 

dari parameter fisika, kimia, dan 

biologi. Pengukuran kuaitas air 

menggunakan water quality checker, 

secara in situ (fisika air) ex situ 

(kimia, biologi air). Analisis yang 

digunakan untuk menentukan 

kelayakan kualitas air berdasarkan 

standar baku mutu kualitas air untuk 

kegiatan budidaya. 

 

Metode yang digunakan 

untuk penentuan lokasi penelitian 

dengan metode purpose sampling, 

sedangkan untuk penentuan lokasi 

pengambilan sampel menggunakan 

sistem propability, untuk mewakili 

dari semua stasiun sampel.  

 

Pengambilan sampel 

budidaya terdiri bobot awal biomass, 

jumlah tebar, laju pertumbuhan 

harian, tingkat kelulushidupan dan 

efisiensi pemanfaatan pakan. 

Selanjutnya sampel kesehatan ikan 

dilakukan pada akhir budiaya untk 

dilakukan uji kesehatan ikan dari 

cemaran mikroba dan kimia, dengan 

cara memeriksa secara visual 

berdasarkan SNI kesehatan mutu 

ikan dan Pengujian cemaran kimia 

dan mikroba dilakukan di 

Laboratorium Pusat Penelitian Mutu 

Hasil Perikanan. 
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Hasil dan Pembahasan   

Pematauan kualitas air 

dilakukan pada 3 titik stasiun, 

dengan 3 kali pengamatan selama 

bulan agustus s/d Nopember 2016. 

Hasil pengamatan kualitas air 

ditunjukan pada (Tabel. 1) berikut: 

 

Tabel 1. Hasil kualitas perairan Ex Galian C 

Analisa Budidaya 

Hasil monitoring aplikasi 

budidaya ikan nila (Oreocromis 

nolicus sp) di lokasi ex galian C di 

desa Bedewang Kecamatan Songgon, 

Kabupaten Banyuwangi dengan 

periode budidaya selama 60 hari 

dapat dilihat pada (Tabel. 2) berikut: 

 

Tabel 2. Hasil Monitoring Aplikasi Budidaya Ikan Nila  

Umur 

(Hari) 

Bobot ind 

gram/ind 

Dosis Pakan 

(3%) 

Kelulus hidupan 

Ind /ekor 

Jumlah pakan 

(gram) 

1 12.2 54.9 150 54.9 

10 26.9 121.1 144 494.1 

20 42.1 181.9 140 1210.5 

30 58.4 245.3 138 1818.7 

40 75.8 313.8 132 2452.8 

50 96.6 382.5 130 3138.1 

60 119.7 466.8 129 3825.3 

Paramet
er  

Inlet  Perairan   Outlet  

Agt  Sept  Okt  Agt  Sept  Okt  Agt  Sept  Okt  

Suhu  27 – 28 24 – 
25 

24 – 
25 

28 -28 25 – 
26 

25 – 
26 

27 -
28 

24 – 
25 

25 – 
25 

pH air 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 

DO 4 4.8 4.8 4 5.8 5.8 4 4.1 4.1 

Kecerah
an  

70 60 60 60 60 60 0 0 0 

NO3 0.05 0.05 0 0.01 0.01 0 0.05 0 0 

NO2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 

NH3 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 

PO4 0.81 0.82 0.25 0.62 0.66 0.3 0.76 0.25 0.25 

Plankton    9.05 x 
1011 

- 5.2 x 
1011  

2.49 x  
1012 

 - 7.7 x 
1011 

- 2.8 x 
1011 

1.57 
x 1011 
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Hasil pengukuran ADG 

Laju pertumbuhan individu 

ikan nila yang dibudidayakan pada 

lokasi ex galian C ini dengan retara 

1,7 gr/hari. 

 

 

selama budiaya tersaji pada (Gambar 

2). 

 

 

 
Gambar 2. Kelulushidupan 

Orecromis niloticus 

Gambar 1. Hasil pengukuran berat 

ikan nila selama budidaya 

 

 

Kelulus hidupan  

Tingkat kelulus hidupan 

(Survival rate) pada penelitian ini 

sebesar 86%, dengan retara laju 

kematian harian sebesar 0,2 

ekor/hari. Kematian ikan paling 

banyak pada usia ikan  antara D1 s/d 

D10 sebesar 0,6 ekor/hari. Penyebab 

kematian pada usia tersebut sangat 

dimungkinkan akibat stress dan 

perubahan kondisi lingkungan 

perairan, hal ini di kareanakan 

kualitas lingkungan daerah 

penelitian berbeda dengan daerah 

benih berasal. Tingkat 

kelulushidupan ikan nila merah  

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan pada penilaian 

indeks kualitas air (parameter fisika, 

kimia dan biologi) secara 

keseluruhan kondisi kualitas air 

berada dalam kategori layak dan 

aman. 

Namun, tingkat kesuburan 

perairan sebagai sarana budidaya 

ikan nila (Oreocromis niloticus, sp) 

perlu dilakukan perbaikan 

kesuburan, hal ini terlihat dari 
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beberapa parameter penyusun 

kesuburan perairan seperti nitrat dan 

phospat yang masih rendah.

Dimana N/P rasio 

merupakan faktor tumbuhnya 

mikroorganisme autotroph seperti 

fitoplankton, sehingga oksigen 

terlarut dan pakan alami yang 

terkandung dalam perairan 

meningkat. Hasil penentuan 

berdasarkan nilai pencemaran dari 

aspek logam berat, kondisi perairan 

ini masih dalam kondisi bebas 

cemaran logam berat, sesuai dengan 

hasil yang didapatkan bahwa 

kandungan logam berat yang masih 

dibawah standar baku mutu. 

Laju pertumbuhan individu 

Niloticus oreocromis yang 

dibudidayakan pada lokasi ex galian 

C ini dengan retara 1,7 gr/hari 

dengan berat awal biomass 12,2 

gr/ind dan bobot akhir biomass 

sebesar 119.7 gr/ind. Jika 

dibandingkan dengan penelitian 

sejenis yang dilakukan oleh (Islami et 

al. 2014) didapatkan laju 

pertumbuhan ±4,48 gr/ind/hari. 

Tingkat kelulushidupan 

(Survival rate) pada penelitian ini 

sebesar 86%, dengan retara laju 

kematian harian sebesar 0,2 

ekor/hari. Kematian ikan paling 

banyak pada usia ikan  antara D1 s/d 

D10 sebesar 0,6 ekor/hari. Feed  

convention rate pada penelitian ini 

sebesar 0.84, banyaknya tumbuhan 

air menjadi keuntungan tersendiri, 

dimana sifat Orecromis niloticus yang 

bersifat herbivore. 

Kesehatan Ikan Nila 

(Oreocromis niloticus sp. Hasil analisis 

organoleptik ikan hasil budidaya 

dalam kondisi bagus dengan nilai 

7,9, sesuaia dengan standart mutu 

kesehatan ikan menurut SNI 01-

2729.1-2006 dimana range optimal 

antara 7 – 9. Hasil organolepik 

dilakukan segera setelah dilakukan 

sampling, sehingga kesegaran dan 

kualitas ikan masih segar. Cemaran  

mikroba pada daging ikan 

menunjukan bahwa bakteri E.coli 

sebesar 3 x 103 CFU dengan batas 

yang di ijinkan 105 CFU,  sehingga 

ikan hasil budidaya layak 

dikonsumsi. 

Kesimpulan 

Kualitas air perairan ex galian 

C secara keseluruhan dalam kondisi 

ideal, kesuburan perairan dari aspek 

microorganisme fotosintesis pada 

perairan ini rendah, dikarenakan 

nilai N/P rasio juga masih rendah. 

Hasil analisis budidaya 

Oreocromis niloticus di ex galian C 

menunjukan trend positif dengan 

retara pertumbuhan harian 

1,7gr/ind, kelulushidupan 86% dan 

FCR 0,84. Kesehatan ikan hasil 

budidaya dalam kondisi layak sesuai 

kaidah kesehatan ikan berdasarkan 

uji organoleptik, cemaran mikroba 

dan cemaran kimia. 
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