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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 

wilayah laut yang sangat luas dengan bibir pantai yang mencapai 99.093 

km. Dari 28 provinsi, terdapat 1.500 lebih sungai yang telah diberi nama 

oleh pemerintah dimana sungai-sungai tersebut merupakan sungai utama 

yang berhubungan dengan laut dan anak sungai yang berhubungan 

dengan sungai utama. Negara Indonesia merupakan habitat alami 6 

spesies dari 18 spesies genus Anguilla yang merupakan satu-satunya 

genus dari ordo Anguilliformes yakni : Anguilla bicolor, Anguilla 

celebsensis, Anguilla interioris, Anguilla japonica, Anguilla malgumora, 

dan Anguilla marmorata (Siriraksophon dkk., 2014). 

Namun, dibalik potensi negara Indonesia sebagai habitat ikan 

sidat (Anguilla bicolor), ekspor ikan sidat (Anguilla bicolor) ke negara 

Jepang mengalami penurunan pada tahun 2012-2014 sebesar 22,54% per 

tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). Sementara itu, pada 

laporan pasar ikan sidat (Anguilla bicolor) pusat informasi pasar ikan 

international pada tahun 2015 negara Indonesia berada di posisi ke 3 di 

bawah negara Taiwan dan negara China dengan total ekspor negara 

Indonesia sebesar 53 ton, negara Taiwan sebesar 369 ton, dan negara 

China sebesar 9.539 ton (Fish Information and Service, 2015). 

Oleh karena itu, guna meningkatkan kembali produktivitas 

ekspor komoditas ikan sidat (Anguilla bicolor). Pemerintah Indonesia, 

dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bekerja sama 

dengan Direktur PT. Iroha Sidat Indonesia J. Soetanto mengadakan 

proyek senilai 25 juta untuk pengembangan bibit unggul dari ikan sidat 

(Anguilla bicolor) yang dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI) Cibiru 

Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya BBI menyediakan tempat 

pembesaran ikan sidat (Anguilla bicolor) pada bak tampung yang 

berukuran 2x1x1 m dengan sirkulasi penyaring menggunakan air sumur 

bukan air sungai karena dikhawatirkan sungai di sekitar BBI tidak cocok 

untuk ikan sidat (Anguilla bicolor). Sungai Cikapundung merupakan 

salah satu sungai di Jawa Barat, dengan panjang 28 km yang mengalir 

dari mata airnya di Bukit Tunggul Kabupaten Bandung Barat, melintasi 

wilayah Kota Bandung, dan bersatu di sungai utama Citarum di 
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Kabupaten Bandung. Sungai Cikapundung bagian hulu dimana lahan 

daerah aliran sungai (DAS) yang dimanfaatkan untuk perhutanan, 

pertanian, pemukiman, dan pariwisata masih termasuk kategori bersih 

dan aman untuk perikanan karena menurut Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Sumber Daya Air
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 (PUSLITBANG Air) air sungai ini termasuk ke dalam baku 

mutu kualitas air kelas III (Surtikanti, 2017). Hal ini merupakan suatu 

potensi yang besar untuk mengembangkan pembesaran ikan sidat 

(Anguilla bicolor) dengan menggunakan air hulu sungai Cikapundung. 

Oleh karena itu, untuk menguji apakah dapat dilakukannya 

budidaya pembesaran ikan Sidat (Anguilla bicolor) dengan 

menggunakan air hulu sungai Cikapundung, maka sebelumnya perlu 

dilakukan uji coba skala kecil laboratorium dengan menggunakan 

sampel air dari lokasi yang berpengaruh terhadap kualitas air hulu 

sungai Cikapundung dan diujikan kepada ikan sidat (Anguilla bicolor) di 

dalam laboratorium, sebelum dilakukan penguji skala besar dilapangan 

sebenarnya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan 

diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana kualitas 

air hulu sungai Cikapundung yang dipengaruhi oleh lokasi penggunaan 

lahan daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda terhadap parameter 

pertumbuhan elver ikan sidat (Anguilla bicolor) ? 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, beberapa pertanyaan 

penelitian yang didapatkan mengacu pada rumusan masalah tersebut 

adalah : 

1. Bagaimana kualitas air hulu sungai Cikapundung yang diambil di 

daerah pemanfaatan DAS sebagai lahan perhutanan ? 

2. Bagaimana kualitas air hulu sungai Cikapundung yang dipengaruhi 

oleh daerah pemanfaatan DAS sebagai lahan pertanian ? 

3. Sumber media air manakah yang paling baik berdasarkan hasil 

analisis kualitas airnya ? 

4. Bagaimana pertumbuhan elver ikan sidat (Anguilla bicolor) pada 

media air hulu sungai Cikapundung yang bersumber dari daerah 

pemanfaatan DAS sebagai lahan perhutanan ? 

5. Bagaimana pertumbuhan elver ikan sidat (Anguilla bicolor) pada 

media air hulu sungai Cikapundung yang bersumber dari daerah 

pemanfaatan DAS sebagai lahan pertanian ? 
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6. Sumber media air manakah yang paling baik berdasarkan 

pertumbuhan elver ikan sidat (Anguilla bicolor) ? 

  

 

 

 

1.4  Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terfokuskan dan 

sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ruang lingkup penelitian 

dibatasi oleh : 

1. Parameter kualitas air sungai yang diamati adalah pH, konsentrasi 

kandungan fosfat total, konsentrasi kandungan timbal total, 

konsentrasi kandungan nitrat, konsentrasi kandungan besi dan 

konsentrasi kandungan detergen. 

2. Parameter pertumbuhan elver ikan sidat (Anguilla bicolor) yang 

diamati adalah survival rate, laju pertumbuhan harian, ratio 

konversi pakan, efesiensi pakan dan bioakumulasi kandungan zat 

kimia logam berat timbal (Pb) dan logam besi (Fe). 

3. Air sungai yang bersumber dari pemanfaatan DAS sebagai lahan 

perhutanan diambil 1000 m sebelum PLTA Cibengkok. 

4. Air sungai yang bersumber dari pemanfaatan DAS sebagai lahan 

pertanian diambil 1000 m setelah area lahan pertanian Desa 

Cibodas. 

5. Penelitian ini dilakukan dalam satu periode musim hujan dalam 

setahun pada bulan Februari hingga bulan Mei 2018. 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengaruh 

pemanfaatan DAS yang berbeda terhadap kualitas air hulu sungai 

Cikapundung dan efeknya terhadap parameter pertumbuhan elver ikan 

sidat (Anguilla bicolor). 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Menguji apakah pemanfaatan DAS dapat mempengaruhi kualitas 

air sungai. 
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2. Menguji apakah air hulu sungai Cikapundung dapat digunakan 

sebagai sumber air media pembesaran elver ikan sidat (Anguilla 

bicolor) 

3. Menguji lokasi air hulu sungai Cikapundung yang paling baik 

untuk pembesaran elver ikan sidat (Anguilla bicolor). 

4. Sebagai penelitian pembuka untuk penelitian selanjutnya. 

5. Sebagai usaha untuk meningkatkan perhatian masyarakat 

Kabupaten Bandung Barat terhadap budidaya pembesaran ikan 

sidat (Anguilla bicolor). 

 

 

1.7  Struktur Organisasi Penelitian 

Pada penelitian ini dijelaskan urutan penulisan dari setiap bab 

dan bagian bab dalam skripsi. Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi 

latar belakang penelitian mengenai ikan sidat (Anguilla bicolor) dan 

sungai Cikapundung, perumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. 

Bab II adalah bab yang berisi kajian pustaka atau landasan teori 

tentang ikan sidat (Anguilla bicolor) dan sungai Cikapundung yang 

merupakan bagian penting dalam skripsi, dimana landasan teori dan 

hipotesis penelitian sebagai landasan teoritis jelas terhadap topik atau 

permasalah yang diangkat dalam penelitian. Didalam bab ini dipaparkan 

tentang sungai Cikapundung yang didalamnya terdapat letak dan kondisi 

sungai Cikapundung, Pemanfaatan lahan dan dampak terhadap kualitas 

air sungai Cikapundung, dan poternsi sungai Cikapundung sebagai 

tempat pembesaran elver ikan sidat (Anguilla bicolor). Pada bab ini juga 

dipaparkan tentang ikan sidat (Anguilla bicolor) yang didalamnya 

terdapat klasifikasi ikan sidat (Anguilla bicolor), potensi ikan sidat 

(Anguilla bicolor) di Indonesia, dan parameter-parameter pembesaran 

ikan sidat (Anguilla bicolor). dan pada bab ini juga disertakan hasil 

penelitian ikan sidat (Anguilla sp) yang sudah dilakukan sebelumnya 

sebagai referensi. 

 

Bab III adalah bab yang menjelaskan metode penelitian ikan sidat 

(Anguilla bicolor) yang di uji dengan air hulu sungai Cikapundung. Pada 

bab ini pula, terdapat desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
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waktu dan lokasi penelitian, prosedur penelitian, hipotesis statistik 

penelitian, dan analisis data yang digunakan pada saat penelitian. 

Bab IV adalah bab yang memaparkan hasil temuan dan 

pembahasan. Hasil temuan yang dipaparkan terdiri dari beberapa hal 

yakni, karakteristik lokasi sampling air hulu sungai Cikapundung, 

pertumbuhan ikan sidat (Anguilla bicolor) setelah pemeliharaan selama 

90 hari, dan bioakumulasi kandungan logam timbal (Pb) dan logam besi 

(Fe) pada daging elver ikan sidat (Anguilla bicolor) setelah 

pemeliharaan selama 90 hari. Pengolahan data hasil temuan penelitian 

dianalisis dengan statistika dibantu program SPSS versi 22. Sementara 

pembahasan temuan pada bab ini adalah jawaban atas rumusan masalah 

dan pertanyaan penelitian. 

Bab V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan yang 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil 

pembahasan temuan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga terdapat 

implikasi dan rekomendasi yang mengajukan hal-hal yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.  

Dalam skripsi ini, selain berisi sejumlah bab yang telah disebutkan 

diatas, skripsi ini dilengkapi pula oleh daftar pustaka dan lampiran. 

Daftar pustaka digunakan sebagai sumber rujukan bagi pembaca 

mengenai sejumlah kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pada bagian akhir skripsi ini disajikan beberapa lampiran terkait dengan 

seluruh proses dan hasil penelitian, dengan ketersedian lampiran ini 

diharapkan skripsi ini dapat memberikan gambaran komprehensif 

tentang proses dan hasil penelitian. 


