
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keramba jaring apung (KJA) banyak menuai perhatian masyarakat, terkait 

kontroversi antara kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan, 

serta antara pencapaian produksi dan daya dukung perairan. Kegiatan budidaya ikan 

dalam jaring apung ternyata menghasilkan limbah organik yang tinggi dan pada 

akhirnya akan menghasilkan senyawa nitrit yang tinggi pada perairan melalui proses 

nitrifikasi (Badjoeri, 2010). 

Pada tahun 1999 di perairan Danau Toba tercatat terdapat sekitar 2.400 unit 

KJA telah beroperasi dan direncanakan akan dikembangkan lagi menjadi 55.375 unit 

(Arifin, 2004 dalam Badjoeri, 2010). Di Haranggaol sendiri jumlah KJA sudah 

mencapai sekitar 4200 unit. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 200 ton ikan nila keluar 

setiap hari dengan pemilik 351 kepala keluarga. Rata-rata ukuran keramba yang 

terdapat di Haranggaol adalah sebesar 4x4 m2(Anonim, 2014). Pada tahun 2000 luas 

pengembangan KJA di Haranggaol adalah sekitar 100 hektar dari 113.000 hektar 

kawasan perairan Danau Toba (Anonim. 2007).  

Secara kasat mata di beberapa kawasan Danau Toba kita sudah bisa melihat 

tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan air terutama jenis eceng gondok yang telah 

menutupi lapisan pemukaan danau. Hal ini terjadi akibat proses eutrofikasi 

(pengayaan) yang merupakan suatu gejala peningkatan unsur hara, terutama fosfor 

dan nitrogen di suatu ekosistem air. Peningkatan unsur hara tersebut akan 

meningkatkan proses pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan air yang sangat cepat 

sehingga terjadi ledakan populasi vegetasi yang sering disebut sebagai blooming 

(Barus, 2007). 

Beban masukan yang nyata biasanya akan membawa partikel tersuspensi, 

nutrien serta bahan organik terlarut yang akan mendukung terjadinya eutrofikasi 

(Nurfadillah, 2012).  



Hasil analisis laboratorium terhadap sampel air danau yang diambil pada 

waktu terjadinya kematian massal ikan mas di Perairan Haranggaol Danau Toba pada 

bulan November 2004 menunjukkan bahwa nilai kelarutan oksigen atau Dissolve 

Oxygen (DO) telah turun pada nilai yang sangat rendah yaitu sebesar 2,95 mg/l. Hal 

ini menunjukkan bahwa ketersediaan oksigen sudah sangat terbatas. Selanjutnya nilai 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) sebesar 14 mg/l memberikan indikasi tingginya 

bahan organik dalam air. Bahan organik tersebut kemungkinan berasal dari sisa pakan 

yang tidak habis konsumsi oleh ikan budidaya. Demikian juga konsentrasi zat-zat 

nutrisi seperti fosfor dan nitrogen telah jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan 

(Barus, 2004). 

Penguraian bahan organik oleh mikroorganisme memerlukan oksigen dalam 

jumlah yang banyak. Oksigen tersebut berasal dari oksigen bebas (O2), namun bila 

oksigen tersebut tidak cukup maka oksigen tersebut diambil dari senyawa nitrat yang 

pada akhirnya senyawa nitrat berubah menjadi senyawa nitrit. Menurut Bahri, 2006 

dalam Hendrawati, 2007, nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan dan 

merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrat nitrogen sangat 

mudah larut dalam air dan bersifat stabil.  

Permasalahan utama yang dialami ekosistem danau Toba adalah penurunan 

kualitas air sebagai akibat dari limbah budidaya perikanan dalam keramba jaring 

apung sehingga menimbulkan pencemaran.  

Zat-zat yang terlarut dalam suatu perairan dapat berupa partikel-partikel, 

sedimen dan materi organik. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut di dalam air 

maka air akan semakin keruh, sehingga produktivitas primer menurun dan juga 

meningkat. Dengan meningkatnya pertumbuhan fitoplankton maka nutrisi yang 

dibutuhkan organisme akuatik akan terpenuhi dan nilai produktivitas primer juga 

meningkat, sebaliknya jika pertumbuhan fitoplankton menurun yang disebabkan oleh 

limbah buangan yang berasal dari keramba jaring apung, maka nilai produktivitas 

primer juga menurun. Hal ini juga mengakibatkan kualitas air menurun. 



Unsur Nitrogen (total N) dan Fosfat (total F) yang dikandung pakan ikan 

merupakan sumber pencemaran air yang dapat mendorong terjadinya eutrofikasi, 

disamping BOD yang menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Selain itu juga 

hasil penguraiannya yang menyebabkan timbulnya nitrit, amonia dan sulfida akan 

menyebabkan pencemaran air apabila jumlahnya berlebihan sehingga melempaui 

daya dukung danau yang berakibat bloomingnya alga (Machbub, 2010). 

Keberadaan fitoplankton dapat dijadikan sebagai bioindikator adanya 

perubahan lingkungan perairan yang disebabkan ketidakseimbangan suatu ekosistem 

akibat pencemaran (Oxbrough, 1997 dalam Ferianita, 2008). Analisis kelimpahan 

fitoplankton dapat memberikan gambaran kondisi perairan danau Toba (Fachrul, 

2003 dalam Ferianita, 2008). 

Penelitian mengenai kelimpahan plankton suatu badan perairan maka dapat 

diketahui tingkat kesuburan dari perairan tersebut (Lehmusluoto, 1997). Pengetahuan 

kategori trofik penting hubungannya dengan pemanfaatannya (Russel, 1970).  

Kawasan danau Toba beserta sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan 

kekayaan alam yang perlu dilestarikan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan hidup bagi kepentingan Nasional dan Daerah. Pada 

kenyataannya saat ini, mutu lingkungan kawasan danau Toba semakin menurun 

sebagai akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta akibat kegiatan 

yang kurang mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan (LeTEMP, 2006 

dalam Moriye, 2013). 

Pengembangan perairan akan bernilai positif selama memperhatikan aspek 

keseimbangan ekologisnya berada dalam batas kapasitas daya dukungnya 

(Muhhammad Badjoeri, 2010). Dengan bertitik tolak dari permasalahan yang 

ditimbulkan oleh KJA, maka peneliti akan melakukan riset mengenai kelimpahan 

plankton di perairan danau Toba Haranggaol pada lokasi yang banyak mendapat 

pengaruh dari aktifitas keramba jaring apung (KJA). 

 

 



1.2 Batasan Masalah  

Dari judul penelitian tersebut peneliti akan membahas mengenai kelimpahan 

plankton di perairan danau Toba Haranggaol yang mendapat pengaruh dari aktifitas 

keramba jaring apung (KJA) dan di daerah yang bebas KJA dalam hubungannya 

dengan kualitas sifat fisik – kimia perairan. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah sifat fisik – kimia perairan Danau Toba Haranggaol? 

2. Bagaimanakah kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi 

plankton di perairan Danau Toba? 

1.4     Tujuan 

1. Mengetahui sifat fisik – kimia perairan Danau Toba Haranggaol. 

2. Mengetahui kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi 

plankton di perairan Danau Toba. 

1.5      Manfaat Penelitian 

Dari hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini diharapkan akan 

bermanfaat untuk: 

1. Memberikan kontribusi atau pertimbangan kepada pemkab Simalungun dalam 

pengembangan atau pengendalian keramba jaring apung (KJA). 

2. Sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian ini. 

 


