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RINGKASAN 

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian 
besar penduduk memiliki mata pencaharian bertani, hal ini juga 
didukung dengan kondisi geografis dan topografis Indonesia 
yang sangat cocok untuk pertanian dan perikanan. Saat ini 
lahan pertanian produktif telah banyak beralih fungsi untuk 
pemukiman, sehingga dibutuhkan suatu teknologi yang memiliki 
efisiensi yang tinggi pada lahan sempit. 

Akuaponik merupakan salah satu sistem bercocok tanam 
pada lahan yang sempit. Sistem akuaponik merupakan 
perpaduan hidroponik dan akuakultur. Sistem akuaponik tidak 
menggunakan pupuk anorganik (senyawa kimia) dalam 
pemeliharaannya melainkan hanya dengan air yang telah 
diperkaya oleh limbah cair atau kotoran dari kolam ikan 
(Fariudin, 2012). Pada Penelitian ini Menggunakan tumbuhan 
Selada dan ikan Nila.  

Limbah cair yang digunakan pada penelitian ini 
merupakan limbah cair industri tahu dan limbah air cucian 
beras. Limbah cair tahu mengandung COD, BOD tinggi yang 
apabila dibuang keperairan tanpa pengolahan terlebih dahulu 
dapat menyebabkan pencemaran (Husin, 2008). Sedangkan 
limbah air cucian beras masih mengandung mengandung zat-
zat yang dapat dijadikan sebagai bahan penyubur tanaman, 
karena mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi sebagai 
perantara terbentuknya hormone auksin dan giberelin. Hormon 
auksin bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan pucuk dan 
kemunculan tunas baru, sedangkan hormon giberelin berguna 
untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 
RAK (Rancangan Acak Kelompok) meliputi 3 perlakuan dan 3 
ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah taraf pemberian 
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limbah cair tahu + air cucian beras meliputi 3 taraf yaitu 1,5 liter, 
3 liter, dan 4,5 liter dari volume air PDAM sebanyak 60 Liter. 
Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan, Universitas Brawijaya, Malang. Parameter 
lingkungan yang diteliti adalah BOD, COD dan PH. 

Penggunaan limbah cair industri tahu dan air cucian 
beras dalam sistem akuaponik terdapat pengaruh yang nyata 
pada kosentrasi perlakuan penambahan limbah 1,5 liter, 3 liter, 
dan 4,5 liter terhadap sifat vegetatif tanaman (Tinggi tanaman, 
Lebar Daun, Jumlah daun) tanaman selada.Limbah yang paling 
baik dan efektif terhadap pertumbuhan tanaman Selada adalah 
limbah cair tahu dan air cucian beras dengan dosis 4,5 liter. 
Menghasilkan tinggi tanaman rata – rata 23,19 cm, lebar daun 
rata – rata 7,39 cm, dan jumlah daun rata - rata 7,50 helai. 
Penggunaan sistem akuaponik dengan tanaman Selada dan 
ikan Nila dapat menurunkan kandungan BOD (Biological 
Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand). Rata-
rata penurunan BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD 
(Chemical Oxygen Demand) selama 7 hari adalah sebesar 
37,07 mg/l, dan 53,75 mg/l. 

 
 

Kata Kunci : Akuaponik, limbah cair tahu, Air cucian beras, 
BOD, COD, PH 
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Edgar Priyo Suryosudarmo. 105100201111019. The Utility 
Test of Liquid Waste and Water Washing Rice as The Media 
to Grow Lettuce (Lactuca sativa, L) with Aquaponic System. 
TA. Pembimbing: Dr. Liliya Dewi Susanawati, ST. MT. dan 
Dr. Ir. A. TunggulSutan Haji, MT. 

SUMMARY 

 Indonesia is agrarian country which most of the people 
work as farmers. It is also supported with the geographic and 
topographic condition of Indonesia which is suitable for 
agriculture and fishery. Nowadays, productive agricultural land 
has had different function to settlement, so that it is needed a 
technology which has high efficiency for narrow field. 
 Aquaponic is a farming system on narrow field. 
Aquaponic system is fusion of hydroponic and aquaculture. 
Aquaponic system does not use inorganic fertilizer (chemical 
compounds) inthe treatment but it just treats with the water 
which is completed by liquid waste or the dirt from the fish pond 
(Fariudin 2012). This research used lettuce and parrot fish.  
 The liquid waste which was used in this research was 
liquid waste of tofu industry and water washing rice. Liquid 
waste of tofu industry contained COD, high BOD. If it wasted 
before producing process, it would become contamination 
(Husin, 2008). Whereas, the water washing rice still contained 
substances to fertilize the plant. It is because it had high 
carbohydrate as intermediate to make hormone axsin and 
gibberellin. Hormoneauxin was for stimulating the growth of the 
tip and the appearance of the new shoot, whereas the hormone 
gibberellin was to stimulate the growth of plant roots.  
 The method which was used in this research was group 
randomized design including 3 treatments and 3 repetitions. The 
treatments were giving the liquid water of tofu industry + water 
washing rice including 3 standards such as 1.5 liter, 3 liters and 
4.5 liter of PDAM water volume of 60 liter. The research was 
conducted in laboratory of Natural and Environment Resource 
Engineering, University of Brawijaya, Malang. Environment 
parameter which were observed were BOD, COD and pH.  
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 The liquid water of tofu industry and water washing rice 
had been use take effect on concentration treatment waste 1.5 
liters, 3 liters, and 4.5 liters(tall plant, wide leaves, number of 
leaves)of vegetative lettuce. The best waste and effective 
against the growth of a crop of lettuce is liquid waste water 
washing rice and tofu with a dose of 4.5 liters.High-yield plants 
averaged 23.19 cm, width of flat leaves average 7.39 cm, and 
the average number of leaf blades 7.50. The aquaponic system 
with plants Lettuce and Parrot fish can reduce value of BOD 
(Biological Oxygen Demand) and COD (Chemical Oxygen 
Demand).The average decrease of BOD (Biological Oxygen 
Demand) and COD (Chemical Oxygen Demand) for 7 days is 
37.07 mg/l, and 53.75 mg/l. 
  

Key Word : Aquaponic, Liquid waste of tofu, Water washing 
rice, BOD, COD, pH 
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RINGKASAN 

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian 
besar penduduk memiliki mata pencaharian bertani, hal ini juga 
didukung dengan kondisi geografis dan topografis Indonesia 
yang sangat cocok untuk pertanian dan perikanan. Saat ini 
lahan pertanian produktif telah banyak beralih fungsi untuk 
pemukiman, sehingga dibutuhkan suatu teknologi yang memiliki 
efisiensi yang tinggi pada lahan sempit. 

Akuaponik merupakan salah satu sistem bercocok tanam 
pada lahan yang sempit. Sistem akuaponik merupakan 
perpaduan hidroponik dan akuakultur. Sistem akuaponik tidak 
menggunakan pupuk anorganik (senyawa kimia) dalam 
pemeliharaannya melainkan hanya dengan air yang telah 
diperkaya oleh limbah cair atau kotoran dari kolam ikan 
(Fariudin, 2012). Pada Penelitian ini Menggunakan tumbuhan 
Selada dan ikan Nila.  

Limbah cair yang digunakan pada penelitian ini 
merupakan limbah cair industri tahu dan limbah air cucian 
beras. Limbah cair tahu mengandung COD, BOD tinggi yang 
apabila dibuang keperairan tanpa pengolahan terlebih dahulu 
dapat menyebabkan pencemaran (Husin, 2008). Sedangkan 
limbah air cucian beras masih mengandung mengandung zat-
zat yang dapat dijadikan sebagai bahan penyubur tanaman, 
karena mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi sebagai 
perantara terbentuknya hormone auksin dan giberelin. Hormon 
auksin bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan pucuk dan 
kemunculan tunas baru, sedangkan hormon giberelin berguna 
untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 
RAK (Rancangan Acak Kelompok) meliputi 3 perlakuan dan 3 
ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah taraf pemberian 
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limbah cair tahu + air cucian beras meliputi 3 taraf yaitu 1,5 liter, 
3 liter, dan 4,5 liter dari volume air PDAM sebanyak 60 Liter. 
Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan, Universitas Brawijaya, Malang. Parameter 
lingkungan yang diteliti adalah BOD, COD dan PH. 

Penggunaan limbah cair industri tahu dan air cucian 
beras dalam sistem akuaponik terdapat pengaruh yang nyata 
pada kosentrasi perlakuan penambahan limbah 1,5 liter, 3 liter, 
dan 4,5 liter terhadap sifat vegetatif tanaman (Tinggi tanaman, 
Lebar Daun, Jumlah daun) tanaman selada.Limbah yang paling 
baik dan efektif terhadap pertumbuhan tanaman Selada adalah 
limbah cair tahu dan air cucian beras dengan dosis 4,5 liter. 
Menghasilkan tinggi tanaman rata – rata 23,19 cm, lebar daun 
rata – rata 7,39 cm, dan jumlah daun rata - rata 7,50 helai. 
Penggunaan sistem akuaponik dengan tanaman Selada dan 
ikan Nila dapat menurunkan kandungan BOD (Biological 
Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand). Rata-
rata penurunan BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD 
(Chemical Oxygen Demand) selama 7 hari adalah sebesar 
37,07 mg/l, dan 53,75 mg/l. 

 
 

Kata Kunci : Akuaponik, limbah cair tahu, Air cucian beras, 
BOD, COD, PH 
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Edgar Priyo Suryosudarmo. 105100201111019. The Utility 
Test of Liquid Waste and Water Washing Rice as The Media 
to Grow Lettuce (Lactuca sativa, L) with Aquaponic System. 
TA. Pembimbing: Dr. Liliya Dewi Susanawati, ST. MT. dan 
Dr. Ir. A. TunggulSutan Haji, MT. 

SUMMARY 

 Indonesia is agrarian country which most of the people 
work as farmers. It is also supported with the geographic and 
topographic condition of Indonesia which is suitable for 
agriculture and fishery. Nowadays, productive agricultural land 
has had different function to settlement, so that it is needed a 
technology which has high efficiency for narrow field. 
 Aquaponic is a farming system on narrow field. 
Aquaponic system is fusion of hydroponic and aquaculture. 
Aquaponic system does not use inorganic fertilizer (chemical 
compounds) inthe treatment but it just treats with the water 
which is completed by liquid waste or the dirt from the fish pond 
(Fariudin 2012). This research used lettuce and parrot fish.  
 The liquid waste which was used in this research was 
liquid waste of tofu industry and water washing rice. Liquid 
waste of tofu industry contained COD, high BOD. If it wasted 
before producing process, it would become contamination 
(Husin, 2008). Whereas, the water washing rice still contained 
substances to fertilize the plant. It is because it had high 
carbohydrate as intermediate to make hormone axsin and 
gibberellin. Hormoneauxin was for stimulating the growth of the 
tip and the appearance of the new shoot, whereas the hormone 
gibberellin was to stimulate the growth of plant roots.  
 The method which was used in this research was group 
randomized design including 3 treatments and 3 repetitions. The 
treatments were giving the liquid water of tofu industry + water 
washing rice including 3 standards such as 1.5 liter, 3 liters and 
4.5 liter of PDAM water volume of 60 liter. The research was 
conducted in laboratory of Natural and Environment Resource 
Engineering, University of Brawijaya, Malang. Environment 
parameter which were observed were BOD, COD and pH.  
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 The liquid water of tofu industry and water washing rice 
had been use take effect on concentration treatment waste 1.5 
liters, 3 liters, and 4.5 liters(tall plant, wide leaves, number of 
leaves)of vegetative lettuce. The best waste and effective 
against the growth of a crop of lettuce is liquid waste water 
washing rice and tofu with a dose of 4.5 liters.High-yield plants 
averaged 23.19 cm, width of flat leaves average 7.39 cm, and 
the average number of leaf blades 7.50. The aquaponic system 
with plants Lettuce and Parrot fish can reduce value of BOD 
(Biological Oxygen Demand) and COD (Chemical Oxygen 
Demand).The average decrease of BOD (Biological Oxygen 
Demand) and COD (Chemical Oxygen Demand) for 7 days is 
37.07 mg/l, and 53.75 mg/l. 
  

Key Word : Aquaponic, Liquid waste of tofu, Water washing 
rice, BOD, COD, pH 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian 
besar penduduk memiliki mata pencaharian bertani, hal ini juga 
didukung dengan kondisi geografis dan topografis Indonesia 
yang sangat cocok untuk pertanian dan perikanan. Akan tetapi 
saat ini lahan pertanian produktif telah banyak beralih fungsi 
untuk pemukiman, termasuk di dalamnya lahan untuk 
pemeliharaan ikan dan persawahan/perkebunan. Hal ini 
disebabkan karena perkembangan penduduk semakin 
meningkat yang menyebabkan kebutuhan lahan untuk 
pemukiman akan meningkat pula. Sedangkan kebutuhan hasil – 
hasil pertanian semakin meningkat dengan adanya peningkatan 
penduduk, sehingga dibutuhkan suatu teknologi yang memiliki 
efisiensi yang tinggi pada lahan sempit. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya harus 
mencakup aspek ekonomi dan kesehatan. Kesehatan 
masyarakat akan tercapai jika kebutuhan akan gizi dapat 
terpenuhi dengan seimbang dan tepat. Ikan merupakan sumber 
protein hewani yang sangat penting dan terjangkau. Sumber 
nutrisi lainnya yang sangat penting adalah sayuran. Sayuran 
merupakan sumber mineral dan vitamin. Salah satu jenis 
tanaman sayur yang mengandung vitamin dan zat besi karena 
memiliki warna hijau daun adalah tanaman selada (Lactuca 
sativa). Guna mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat 
akan gizi yang seimbang dan tepat serta mendukung program 
PUMP, maka akan lebih baik apabila dalam melakukan 
budidaya ikan juga disertai dengan budidaya sayuran di kolam 
ikan yang dikenal dengan istilah akuaponik. 

Leri merupakan air bekas cucian beras yang belum 
banyak dimanfaatkanoleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan 
karena masyarakat belum mengetahuimanfaat dari leri bagi 
kesuburan tanaman. salah satu kandungan leri adalah fosfor 
merupakan unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh 
tanaman. Selain mengandung fosfor leri juga mengandung 
vitamin BI. Vitamin BI memiliki kemampuan memacu 
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pertumbuhan tanaman. Menurut Djoehana (1986) fosfor 
berperan dalam memacu pertumbuhan akar dan pembentukan 
sistem perakaran yang baik dari benih tanaman muda.  

Menurut hasil penelitian Hermawan (2007), air leri atau 
airbekas cucian beras dapat merangsang pertumbuhan akar 
tanaman adenium. Hal tersebut disebabkan karena air cucian 
beras mengandung vitamin B1 yang berfungsi merangsang 
pertumbuhan serta metabolisme akar. Manfaat air cucian beras 
(leri) ini juga telah diteliti oleh Leonardo dalam Citra dkk (2009), 
air cucian beras bilasan pertama berpengaruh terhadap 
peningkatan jumlah daun dan tinggi tanaman tomat dan terong. 
Salah satu kandungan leri adalah fosfor yang merupakan unsur 
hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. 

Begitu pula dengan limbah cair tahu, limbah cair dari 
pabrik tahu ini memiliki kandungan senyawa organik yang tinggi. 
Tanpa proses penanganan dengan baik, limbah tahu dapat 
menyebabkan dampak negatif seperti polusi air, sumber 
penyakit, bau tidak sedap, meningkatkan pertumbuhan nyamuk, 
dan menurunkan estetika lingkungan sekitar. 

Dalam proses produksi tahu, dihasilkan limbah cair 
antara 15 – 20 L/kg bahan baku kedelai dan limbah padat. 
Jumlah produksi tahu yang semakin meningkat akan 
mengakibatkan jumlah limbah cair yang dihasilkan semakin 
melimpah. Jika limbah cair industri tahu tersebut dibuang 
langsung ke lingkungan tanpa proses pengolahan, akan terjadi 
blooming (pengendapan zat – zatorganik pada badan perairan), 
proses pembusukan dan berkembangnya mikroorganisme 
patogen (Sudaryati, 2007). Atas dasar inilah maka dilakukan 
penelitian mengenai pengaruh penggunaan limbah cair tahu dan 
air cucian beras terhadap pertumbuhan selada(Lactuca sativa) 
dalam sistem akuaponik. 

1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian 

iniadalah: 
1. Apakah penggunaan limbah cair tahu dan air cucian beras 

dapat berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan selada 
(Lactuca sativa) pada sistem akuaponik? 
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2. Bagaimana pengaruh penggunaan limbah cair tahu dan air 
cucian beras terhadap pertumbuhan selada (Lactuca sativa)? 

3. Bagaimana efektifitas sistem akuaponik terhadap penurunan 
kandungan BOD danCOD pada air kolam? 

1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui limbah terbaik yang paling berpengaruh 
terhadap pertumbuhan selada (Lactuca sativa). 

2. Untuk mengetahui efektifitas sistem akuaponik terhadap 
penurunan BOD dan COD pada limbah cair tahu dan air 
cucian beras. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan nilai ekonomis dari penggunaan limbah cair 
tahu dan air cucian beras. 

2. Meningkatkan pengelolaan air limbah di perkotaan dengan 
keterbatasan air bersih. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sistem 
akuaponik dapat dijadikan alternatif bercocok tanam di 
daerah perkotaan.  

1.5 Batasan Masalah 
Agar pembahasan masalah ini tidak terlalu melebar jauh 

dan terarah dengan benar maka perlu dilakukan pembatasan 
masalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya membahas sifat fisik selada (jumlah 

daun, lebar daun, dan tinggi tanaman). 
2. Penelitian ini tidak membahas sifat fisik ikan Nila. 
3. Penelitian ini hanya membahas kandungan BOD,COD, dan 

pH pada kolam ikan. 
4. Penelitian ini hanya membahas penurunan BOD dan COD 
5. Penelitian ini tidak membahas kesetimbangan massa. 
6. Penelitian ini hanya terbatas pada skala laboratorium. 
7. Penelitian ini tidak membahas analisis biaya. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Selada 
2.1.1 KlasifikasiSelada 

Selada (Lactuca sativa) adalah sayuran semusim yang 
banyak diusahakan oleh masyarakat. Selada merupakan 
sayuran yang banyak mengandung air dan termasuk dalam 
famili Compositae. Selada mempunyai daun yang tersusun tidak 
beraturan dan membentuk roset sehingga batangnya yang 
pendek tertutup oleh daun (Rubatzky, 1998). 

Menurut Haryanto (2003) tanaman selada dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 
Sub Divisio : Angiospermae 
Class  : Dicotyledonae 
Famili  : Asteraceae (Campositae) 
Genus  : Lactuca 
Spesies : Lactuca sativa L. 

 
Gambar 2.1. Selada (Lactuca sativa) (Rukmana, 1994) 

2.1.2 Morfologi Selada 
Bunga selada berbentuk dompolan (infloresence), 

berwarna kuning, terletak pada rangkaian yang lebat. Bunga ini 
menghasilkan buah berbentuk polong yang berisi biji. Tangkai 
bunga bercabang banyak dan setiap cabang membentuk anak 
cabang. Pada dasar bunga terdapat daun-daun kecil namun 
semakin ke atas daun tersebut tidak muncul. Setiap krop 
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panjangnya antara 3 – 4cm yang dilindungi oleh beberapa lapis 
daun pelindung yang dinamakan involucre. Sistem perakaran 
selada ialah akar tunggang dan cabang-cabang akar yang 
menyebar ke semua arah (Ashari,1995). Rubatzky (1998) 
menyatakan pula bahwaperkembangan ekstensif akar lateral 
dekat permukaan tanah menyerap sebagian besar lengas dan 
hara. 

Batang tanaman selada selama fase vegetatif, pendek, 
berbuku – buku sebagai tempat kedudukan daun. Setelah 
tanaman selada memasuki masageneratif batangnya 
memanjang (Rukmana, 1994). Daun selada bentuknya bulat 
panjang, daun sering berjumlah banyak dan biasanya berposisi 
duduk (sessile), tersusun berbentuk spiral dalam roset padat. 
Warna daunnya beragam mulai dari hijau muda hingga hijau 
tua. Daun tak berambut, mulus, berkeriput atau kusut berlipat 
(Rubatzky, 1998). 

2.1.3 Habitat Selada 
Haryanto et al. (1995) mengemukakan bahwa selada 

dapat tumbuh di dataran tinggi maupun rendah (400-2.200 
mdpl). Syarat tanah yang dibutuhkan adalah tanah yang subur, 
mengandung banyak humus dan bahan organik dengan pH 
ideal berkisar antara 6 – 7. Suhu yang dikehendaki untuk 
produksi 20ºC siang hari dan 10ºC malam hari. Intensitas tinggi 
dan hari panjang dapat meningkatkan laju pertumbuhan serta 
mempercepat perkembangan daun sehingga daun menjadi lebih 
lebar. 

Menurut Lingga dan Marsono (2007) kebutuhan selada 
terhadap unsur hara atau pupuk untuk setiap hektar lahan, 
diperlukan pupuk kandang 20 ton, NPK 300 kg, Urea 100 kg, 
SP-36 250 kg dan KCl 100 kg dan pupuk pelengkap cair 20 kg. 
Soeseno (2000) menyatakan bahwa hasil panen per satuan luas 
lahan tergantung kultivar selada yang ditanam dan jarak 
tanamnya. Hasil panen selada berkisar 10 – 12ton/ha. 
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2.1.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 
Selada 
Suhu sedang adalah hal yang ideal untuk produksi 

selada berkualitas tinggi, suhu optimum untuk siang hari adalah 
20 ºC dan malam hari adalah 10 ºC. Suhu yang lebih tinggi dari 
30 ºC biasanya menghambat pertumbuhan.Umumnya intensitas 
cahaya tinggi dan hari panjang meningkatkan laju pertumbuhan, 
dan mempercepat perkembangan luas daun sehingga daun 
menjadilebih lebar, yang berakibat pembentukan kepala menjadi 
lebih cepat (Rubatzky, 1997).  

Tanaman selada memerlukan cahaya yang tidak terlalu 
banyak, sebabcurah hujan yang terlalu tinggi dapat 
menyebabkan kerusakan pada daun. Oleh karena itu, 
penanaman selada dianjurkan pada akhir musim hujan. Untuk 
memenuhi kebutuhan pertumbuhannya, selada memerlukan air 
sebanyak 400 mm air (Haryanto, 2003). Tanaman selada dapat 
ditanam pada berbagai jenis tanah. Namun, pertumbuhan yang 
baik akan diperoleh bila ditanam pada tanah liat berpasir yang 
cukup mengandung bahan organik, gembur, remah, dan tidak 
mudah tergenang air. Selada dapat tumbuh baik dengan pH 6,0-
6,8atau idealnya 6,5. bila pH terlalu rendah perlu dilakukan 
pengapuran (Pracaya, 2002). 

2.2 Ikan Nila 
2.2.1 Klasifikasi Ikan Nila 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan jenis ikan 
yang diintroduksi dari luar negeri. Bibit ini didatangkan ke 
Indonesia secara resmi oleh Balai Penelitian Perikanan Air 
Tawar pada tahun 1969 dari Taiwan. Perkembangan ikan ini 
cukup pesat karena budidayanya sudah meluas di wilayah 
nusantara dengan tingkat produksi sebesar 9.185 ton pada 
1987 (Rukmana, 1997). 

Klasifikasi ikan nila  menurutSuyanto (1994) adalah 
sebagai berikut: 

Filum   : Chordata 
Sub-filum : Vertebrata 
Kelas   : Osteichtyes 
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Sub-kelas  : Acanthopterigii 
Ordo   : Perchomorphi 
Famili   : Cichlidae 
Genus   : Oreochromis 
Spesies  : Oreochromis niloticus 
 

 
Gambar 2.2. Ikan Nila (Oreocrhomis niloticus) (Suyanto, 1994) 

 
2.2.2 Morfologi Ikan Nila 

Ikan nila (Oreocrhomis niloticus) memiliki ciri morfologi, 
yaitu berjari – jarikeras, sirip perut torasik, letak mulut 
subterminal dan berbentuk meruncing. 5 Selain itu, tanda 
lainnya yang dapat dilihat dari ikan nila adalah warna 
tubuhnyahitam dan agak keputihan. Bagian bawah tutup insang 
berwarna putih, sedangkan pada nila lokal, putih agak 
kehitaman bahkan ada yang kuning. Sisik ikan nila besar, kasar 
dan tersusun rapi. Sepertiga sisik belakang menutupi sisi bagian 
depan. Tubuhnya memiliki garis linea lateris yang terputus 
antara bagian atas dan bawahnya. Linea lateralis bagian atas 
memanjang mulai dari tutup insang hingga belakang sirip 
punggung sampai pangkal sirip ekor. Ukuran kepalanya relatif 
kecil dengan mulut berada di ujung kepala serta mempunyai 
mata yang besar (Kottelat et al. (1993) dalam Setiawan, (2012). 

Ikan nila memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang 
baik dengan lingkungan sekitarnya. Ikan ini memiliki toleransi 
yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya, sehingga bisa 
dipelihara di dataran rendah yang berair payau maupun dataran 
yang tinggi dengan suhu yang rendah (Trewavas, (1986) dalam 



 

9 
 

Setiawan, (2012). Morfologi dan anatomi ikan nila (Oreocrhomis 
niloticus) dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut. 

 
Gambar 2.3. Morfologi dan Anatomi Ikan Nila (Oreocrhomis 

niloticus) (Zulmarham, 2011) 

2.2.3 Habitat Ikan Nila 
Habitat artinya lingkungan hidup tertentu sebagai tempat 

tumbuhan atau hewan hidup dan berkembang biak. Ikan nila 
hidup di perairan tawar seperti sungai, danau, waduk dan rawa, 
tetapi karena toleransinya yang luas terhadap salinitas sehingga 
ikan ini dapat pula hidup dan berkembang biak di perairan 
payau dan air laut (Zulmarham, 2011). Selanjutnya dinyatakan 
bahwa nilai pH air tempat hidup ikan nila berkisar antara 6-
8,5ppm, namun pertumbuhan optimalnya terjadi pada pH 7 – 8 
ppm dan ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai 
agak tinggi (500 m di atas permukaan laut) dengan suhu 23 – 
30ºC. 

2.2.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ikan 
Nila 
Faktor – faktor lingkungan yang tidak baik dalam perairan, 

seperti kualitas aerasi yang rendah, suhu yang merugikan, 
perawatan yang kurang baik, serta kepadatan populasi ikan 
yang melebihi juga termasuk kadar organik yang tinggi, 
semuanya itu dapat meningkatkan terjadinya infeksi jamur 
(Bruno, 1999). Pada prinsipnya penyakit yang menyerang ikan 
tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses hubungan 
antara tiga faktor, yaitu kondisi lingkungan, kondisi inang (ikan), 
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dan adanya jasad patogen (jasad penyakit). Dengan demikian 
timbulnya penyakit itu merupakan hasil interaksi yang tidak 
serasi antara lingkungan ikan, kondisi ikan dan jasad/organisme 
penyakit (Dardiani, 2010). 

2.3 Limbah Cair 
Limbah cair industri pangan merupakan salah satu 

sumber pencemaran lingkungan. Jumlah dan karakteristik air 
limbah industri bervariasi menurut jenis industrinya. Limbah cair 
adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga 
yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta 
buangan lainnya, dengan demikian air buangan ini merupakan 
hal yang bersifat kotoran umum. Limbah cair berasal dari dua 
jenis sumber yaitu air limbah rumah tangga dan air limbah 
industri. Secara umum didalam limbah rumah tangga tidak 
terkandung zat – zat berbahaya, sedangkan didalam limbah 
industri harus dibedakan antara limbah yang mengandung zat – 
zatyang berbahaya dan yang tidak. Untuk yang mengandung 
zat – zat yang berbahaya harus dilakukan penanganan khusus 
tahap awal sehingga kandungannya bisa diminimalisasi terlebih 
dahulu sebelum dialirkan ke sewage plant, karena zat – 
zatberbahaya itu bisa mematikan fungsi mikroorganisme yang 
berfungsi menguraikan senyawa – senyawadi dalam air limbah 
(Santi, 2004). 

2.3.1 Limbah Cair Tahu 
2.3.1.1 Pengertian Limbah Cair Tahu 

Air buangan dari proses pembuatan tahu ini 
menghasilkan limbah cair yang menjadi sumber pencemaran 
bagi manusia dan lingkungan. Limbah tersebut, bila dibuang ke 
perairan tanpa diolah terlebih dahulu dapat menyebabkan 
kematian bagi makhluk hidup dalam air termasuk 
mikroorganisme yang berperan penting dalam mengatur 
keseimbangan biologis air (Husin, 2008). 

Sebagian besar sumber limbah cair yang dihasilkan oleh 
industri pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari 
gumpalan tahu yang disebut dengan air dadih (whey). Cairan ini 
mengandung kadar protein yang tinggi dan dapat segera terurai. 
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Limbah cair ini sering dibuang secara langsung tanpa 
pengolahan terlebih dahulu sehingga menghasilkan bau busuk 
dan mencemari sungai (Sani, 2006). 

2.3.1.2 Sumber Limbah Cair Tahu 
Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan dari proses 

pembuatan tahu bersumber dari cairan kental yang terpisah dari 
gumpalan tahu pada tahap proses penggumpalan dan 
penyaringan yang disebut air dadih atau whey. Sumber limbah 
cair lainnya berasal dari proses sortasi dan pembersihan, 
pengupasan kulit, pencucian, penyaringan, pencucian peralatan 
proses dan lantai. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh 
industri pembuatan tahu sebanding dengan penggunaan air 
untuk pemrosesannya (Husin, 2008). 

Limbah cair pada proses produksi tahu berasal dari 
proses perendaman, pencucian kedelai, pencucian peralatan 
proses produksi tahu, penyaringan dan 
pengepresan/pencetakan tahu. Sebagian besar limbah cair 
yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan 
kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan 
air dadih (whey). Cairan ini mengandung kadar protein yang 
tinggi dan dapat segera terurai. Limbah ini sering dibuang 
secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga 
menghasilkan bau busuk dan mencemari lingkungan 
(Kaswinarni, 2007). 

2.3.1.3 Kandungan Limbah Cair Tahu 
Limbah cair tahu mengandung bahan – bahan organik 

kompleks yang tinggi terutama protein dan asam-asam amino 
dalam bentuk padatan tersuspensi maupun terlarut. Adanya 
senyawa – senyawa organik tersebut menyebabkan limbah cair 
tahu mengandung COD, BOD, dan TSS yang tinggi yang 
apabila dibuang ke perairan tanpa pengolahan terlebih dahulu 
dapat menyebabkan pencemaran (Husin, 2008). 
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Tabel 2.1. Baku Mutu Air Limbah Tahu 

No. Parameter Industri Tahu 

Kadar 
Maksimal 

(mg/l) 

Beban Pencemaran 
Maksimal (kg/ton 

kedelai) 
1. BOD 150 3 
2. COD 300 6 
3. TSS 100 4 
4. pH 6,0-9,0 
5. Debit 

Maksimal 
20 m3/ton kedelai 

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Thn 
2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah 

Berdasarkan penelitian Bappeda Medan (1993), 
diketahui bahwa limbah cair tahu rata – ratamengandung BOD 
sebesar 4583 mg/l; COD sebesar 7050 mg/l; TSS sebesar 4743 
mg/l; dan minyak atau lemak sebesar 26 mg/l; serta pH dengan 
nilai 6,1. Sementara EMDI (1994) melaporkan bahwa limbah 
cair industri tahu rata – ratamengandung BOD, COD, dan TSS 
berturut – turutsebesar 3250, 6520, dan 1500 mg/l. Kuswardani 
(1985) melaporkan bahwa limbah cair industri tahu mengandung 
Pb sebesar 0,24 mg/l; Ca sebesar 34,03 mg/l; Fe sebesar 0,19 
mg/l; Cu sebesar 0,12 mg/l; dan Na sebesar 0,59 mg/l. 

2.3.1.4 Manfaat Limbah Cair Tahu 
Limbah tahu, sebagai salah satu produk samping proses 

pengolah tahu, dapat dipakai untuk bahan baku produksi 
biogas, media pertumbuhan spora bakteri, bahan dalam 
pembuatan nata de soya dan kecap (Wagiman, 2007). 

Limbah industri tahu merupakan salah satu limbah 
industri yang belum banyak dimanfaatkan, sedangkan limbah 
tersebut diperkirakan masih banyak mengadung unsur yang 
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dari jenis tanaman 
mikroalga. Limbah cair tahu tersebut dapat dijadikan alternatif 
baru yang digunakan sebagai pupuk sebab di dalam limbah cair 
tahu tersebut memiliki ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan oleh 
mikroalga (Handajani, 2006). 
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2.3.2 Limbah Air Cucian Beras 
2.3.2.1 Pengertian Limbah Air Cucian Beras 

Air cucian beras adalah limbah dari kegiatan rumah 
tangga yang sering kali terbuang dengan percuma. Padahal air 
cucian beras mengandung karbohidrat, nutrisi, vitamin dan zat – 
zatmineral lainnya. Semua kandungan yang ada pada air cucian 
beras itu umumnya berfungsi untuk membantu pertumbuhan 
tanaman. Dapat dikatakan bahwa air cucian beras berfungsi 
sebagai zat pengatur tumbuh karena karbohidrat yang ada 
dalam kandungan air cucian beras ini menjadi perantara 
terbentuknya hormon auksin dan giberelin. Dua jenis bahan 
yang banyak digunakan dalam zat perangsang tumbuh buatan 
(Nurul, 2012). 

Air cucian beras merupakan air bekas dari mencuci 
beras, dimasyarakat air cucian beras tersebut belum banyak 
dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Air cucian beras tersebut 
lebih banyak dibuang bersama limbah rumah tangga lain yang 
tidak digunakan. Ada beberapa faktor penyebab kurangnya 
minat masyarakat dalam memanfaatkan air cucian beras, antara 
lain terbatasnya pengetahuan tentang kandungan zat – zat 
penting dalam air cucian beras yang bermanfaat bagi 
pertumbuhan tanaman (Fajar, 2012). 

2.3.2.2 Kandungan Limbah Air Cucian Beras 
Air leri memiliki kandungan nutrisi yang melimpah di 

antaranya karbohidrat berupa pati sebesar 85 – 90%, protein 
glutein, selulosa, hemiselulosa, gula, dan vitamin yang tinggi 
(Puspitarini, 2011). 

Disamping itu air leri juga banyak mengandung gula, 
karbohidrat, vitamin B1 dan serat pangan. Menurut penelitian 
Purwani dkk (2007) bahwa kandungan beras IR-36 terdiri dari 
karbohidrat 78,86%, abu 0,20%, serat makanan 13,03%, serat 
kasar 0,78%, kadar protein 7,39%, kadar lemak 0,19% dan 
kadar air 12,58%. Beras IR-36 memiliki indeks glikemik (efek 
makanan terhadap gula darah) rendah yang dapat 
mengendalikan kenaikan kadar glukosa darah pada penderita 
diabetes. Beras IR-36 mengandung pati yang terdiri dari amilosa 
dan amilopektin. Amilosa yang terkandung dalam varietas beras 
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IR-36 sebesar 27,3% (Balai Besar Penelitian tanaman padi, 
2009). 

2.3.2.3 Manfaat Air Cucian Beras 
Salah satu zat yang lain terkandung dalam air cucian 

beras adalah fosfor. Fosfor merupakan unsur hara makro yang 
dibutuhkan oleh tanaman. Peranan fosfor bagi tumbuhan adalah 
memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran 
yang baik dari benih dan tanaman muda, mempercepat 
pemasakan buah dan biji (Djoehana, 1986). 

Menurut Lestari (2010) dalam Putri (2013) air cucian 
beras masih banyak mengandung zat – zatyang dapat dijadikan 
sebagai bahan penyubur tanaman, sebagai penganti media air, 
dan mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat 
merupakan perantara terbentuknya hormon Auksin dan 
Giberelin, yang merupakan dua jenis senyawa yang banyak 
digunakan dalam zat perangsang tumbuh (zpt) buatan. Hormon 
auksin bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan pucuk dan 
kemunculan tunas baru, sedangkan hormon giberelin berguna 
untuk meransang pertumbuhan akar. 

2.4 Akuaponik 
2.4.1 Pengertian Akuaponik 

Sutrisno dan Taufik (2004) menjabarkan bahwa sistem 
budidaya akuaponik merupakan sistem budidaya ikan dengan 
sistem resirkulasi terpadu dengan tanaman sayuran yang 
ditanam pada media filter yang terdiri dari kerikil dan pasir. Akar 
sayuran akan mengambil unsur hara yang dihasilkan dari sisa 
metabolisme dan sisa pakan ikan sehingga air yang tersaring 
menjadi jernih dan kualitasnya meningkat, sementara itu 
tanaman sayuran tidak lagi memerlukan pupuk karena telah 
tercukupi oleh sisa hasil metabolisme ikan yang dipelihara. 
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Gambar 2.4. Sistem Akuaponik 

Akuaponik adalah salah satu teknik budidaya tanaman 
tanpa tanah.Budidaya tanaman ini dikenal dengan sistem 
hidroponik. Kata hidroponik berasal dari hidro yang berarti air, 
dan ponos yang berarti daya atau kerja. Dengan demikian 
hidroponik dapat diartikan memberdayakan air. Air berperan 
sebagai dasar pembangunan tubuh tanamandan berperan 
dalam proses fisiologi tanaman. Pada dasarnya, budidaya 
tanaman dengan sistem hidroponik membutuhkan larutan nutrisi 
sebagai pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup 
tanaman yang berasal dari senyawa kimia yang dilarutkan 
dalam air pada konsentrasi tertentu sesuai dengan kebutuhan 
tanaman. Namun, dalam sistem akuaponik tidak menggunakan 
pupuk anorganik (senyawa kimia) dalam pemeliharaannya 
melainkan hanya dengan air yang telah diperkaya oleh limbah 
atau kotoran dari kolam ikan (Fariudin et al., 2012). 

2.4.2 Kelebihan Akuaponik 
Menurut Haryanto et al. (2007) akuaponik memiliki 

beberapa kelebihan, antara lain: 
1. Dapat dilakukan pada tempat yang terbatas dan higienis 
2. Jika dilakukan di rumah kaca, dapat diatur suhu dan 

kelembabannya 
3. Tanaman tumbuh lebih cepat dan menggunakan sedikit 

pupuk 
4. Bebas dari serangan hama dan penyakit 
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5. Produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan media 
tanah biasa 

6. Teknis perawatan dan peralatan yang digunakan lebih 
efisien 

7. Kualitas tanaman lebih bagus dan tidak kotor 
Teknologi akuaponik merupakan salah satu alternatif 

yangdapat diterapkan dalam rangka pemecahan keterbatasan 
air. Disamping itu teknologi akuaponik juga mempunyai 
keuntungan lainnya berupa pemasukan tambahan dari hasil 
tanaman yang akan memperbesar keuntungan para 
pembudidaya ikan yang menerapkannya (Hairani et al., 2012). 

2.4.3 Kekurangan Akuaponik 
Kelemahan menggunakan sistem resirkulasi adalah 

sangat tergantung pada listrik untuk menggerakkan mesin air 
karena apabila air memburuk dan meningkatkan tingkat 
keasaman yang mengakibatkan kematian pada ikan, investasi 
cukup tinggi karena harus menyediakan cadangan listrik berupa 
jenset agar pergerakan resirkulasi tidak terhenti, serta 
membutuhkan SDM yang terampil dalam bidang listrik 
(Saptarini, 2010). 

Menurut Haryanto et al. (2007) selain memiliki kelebihan, 
akuaponik juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain: 
1. Biaya yang dibutuhkan relative lebih mahal dibandingkan 

dengan cara becocok tanam biasa 
2. Tenaga kerja yang digunakan harus berpendidikan atau 

terlatih di bidang pertanian 
3. Pasar yang dibidik harus jelas, karena umumnya tanaman 

yang menggunakan budidaya akuaponik lebih mahal 
daripada tanaman biasa 
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III.   METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember hingga 

Januari 2017 yang beralamat diJalan Manukan Yoso IV blok 7D 
nomor 12, kecamatan Tandes, kelurahan Manukan Kulon, Kota 
Surabaya, Jawa Timur. Berada pada koordinat 7º15’41.50’’S 
112º39’46.13”E . 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 
3.2.1 Alat 

Dalam penelitian ini menggunakan alat-alat yang 
berungsi untuk membuat instalasi sistem akuaponik, untuk lebih 
jelasnya bisa dilihat pada tabel3.1. 

Tabel 3.1 Alat-alat dalam Penelitian 

No. Nama Alat Fungsi 

1. Pompa Air Mensirkulasikan air / memompa air 

2. 
Gerinda 
Potong Memotong pipa dan drum plastic 

3. Bor Tangan Melubangi pipa 

4. Penggaris Mengukur pertumbuhan selada 

5. Sprayer Menyiram tanaman saat penyemaian 

6. Aerator Memberikan oksigen pada kolam 

7. Gergaji Memotong kayu, pipa, dan selang 

8. Lem pipa Merekatkan pipa pvc 

9. Meteran Mengukur Dimensi 

10. Selang 
Mengalirkan air dari drum ke instalasi 
pipa 

11. Martil Menancapkan paku 
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3.2.2 Bahan 
Dalam penelitian ini dibutuhkan sesuatu yang digunakan 

sebagai bahan penelitian, adapun bahan-bahan yang digunakan 
bisa dilihat pada tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Bahan-bahan dalam Penelitian 

No
. 

Nama Bahan Fungsi 

1. Benih Selada Objek penelitian 

2. Ikan Nila Objek penelitian 

3. Limbah Cair Tahu Objek penelitian 

4. 
Limbah air cucian 
beras 

Objek penelitian 

5. Air PDAM Media budidaya 

6 Netpot Wadah tanaman 

7. Rock wool Media penanaman 

8. Nampan Wadah pembenihan 

9. Drum Plastik Wadah air limbah dan ikan 

10. Pipa PVC Jalur sirkulasi air 

11. Pipa Keni Sistem L Menyambungkan pipa 

12. Paranet 
Untuk mengurangi intesitas 
cahaya 

13. Kayu 
Menopang Alat (Pipa dan Drum 
plastik) 

3.3 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian eksperimental dengan sistem 
akuaponik dengan memanfaatkan limbah cair tahu dan air 
cucian beras. Kedua limbah dicampur dengan perbandingan 
yang sama dan dosis yang berbeda-beda kemudian di 
tambahkan kedalam kolam air PDAM. Penelitian tersebut untuk 
membandingkan pengaruh penambahan limbah dengan dosis 
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yang berbeda terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman Selada 
(Lactuca Sativa). Parameter yang digunakan adalah tinggi 
tanaman, lebar daun, dan jumlah daun. Selain itu juga 
digunakan untuk mengetahui pengaruh system akuaponik 
terhadap penurunan kadar BOD dan COD pada air 
kolam.Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan 
terhadap variabel yang data – datanya belum ada sehingga 
perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian perlakuan 
tertentu terhadap subjek penelitian yang kemudian 
diamati/diukur dampaknya (data yang akan datang). Penelitian 
eksperimen juga merupakan penelitian yang dilakukan secara 
sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan 
treatment/perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian guna 
membangkitkan sesuatu kejadian/keadaan yang akan diteliti 
bagaimana akibatnya (Jaedun, 2011). 

Rancangan percobaan penelitian ini menggunakan 
rancangan acak kelompok dengan membandingkan 4 kelompok 
tanaman yang diberikan dosis limbah berbeda – beda. 
Perlakuan pada faktor pertama air PDAM diberikan 
penambahan campuran limbah cair tahu + air cucian beras 
dengan dosis 1,5 Liter, faktor kedua air PDAM diberikan 
penambahan campuran limbah cair tahu + air cucian beras 
dengan dosis 3 Liter, faktor ketiga air PDAM diberikan 
penambahan limbah cair tahu + air cucian beras dengan dosis 
4,5 Liter, dan faktor keempat air PDAM tanpa penambahan 
limbah. Data yang dihasilkan kemudian dianalisa menggunakan 
uji F untuk mengetahui perbedaannya. 

3.4 Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian terdiri dari dua tahap, yakni pra-

penelitian dan penelitian. 

3.4.1 Pra-Penelitian 
Pertama – tama drum plastik dengan kapasitas 120 liter 

ditutup dan di rekatkan menggunakan lem agar tidak bocor. 
Setelah itu drum dilubangi menggunakan gerinda potong pada 
bagian samping dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 14 cm. 
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3.4.1.1 Pembuatan Rak Drum 
Pembuatan rak drum ini berfungsi untuk menaruh drum. 

Pertama siapkan kayu berukuran 3 x 5 cm. Kemudian dipotong 
– potong menggunakan gergaji sesuai dengan ukuran yang 
sudah ditentukan. Lalu drum ditaruh dengan posisi vertikal pada 
rak yang telah selesai dibuat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 
pada gambar 3.1. 

3.4.1.2 Pembuatan Instalasi Pipa Akuaponik 
Pertama – tama siapkan paralon berukuran 2,5 dim, lalu 

potong – potong menjadi 5 bagian menggunakan gergaji, lalu 
tiap satu bagian pipa dilubangi bagian sisinya menggunakan bor 
sesuai dengan diameter dan jarak yang sudah ditentukan. 
Kemudian salah satu ujung paralon disambung menggunakan 
pipa keni sistem L secara vertikal dan di lem menggunakan lem 
pipa dan di salurkan ke bak penampungan ikan. Untuk lebih 
jelasnya bisa dilihat pada gambar 3.1. 

3.4.1.3 Pemasangan Pompa 
Pompa submersibel dipasang didalam dan diletakkan 

pada dasar bak, kemudian salah satu ujung selang di pasang ke 
lubang keluaran pompa dan ujung selang yang satunya di 
pasang pada lubang masukan paralon. Untuk lebih jelasnya 
bisa dilihar pada gambar 3.1. 

3.4.1.4 Kultur Selada 
Kultur pada tanaman selada dibagi menjadi dua tahap, 

yakni penyemaian dan pemindahan tanaman. 
a. Penyemaian 

Dalam tahap penyemaian, benih diletakkan pada 
lubang-lubang  rockwoll. Benih disiram dengan menggunakan 
sprayer agar media tidak terhambur kemana-mana. 
Kemudian media ditutup dengan plastik hitam selama dua 
hari. Setelah dua hari, benih  diletakkan di tempat yang 
terkena cahaya matahari tetapi jangan terlalu terik. Siram 
tanaman dengan rutin hingga dua atau tiga minggu dan 
tanaman siap pindah tanam. 

b. Pemindahan Tanaman 
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Untuk melakukan pemindahan tanaman, ambil bibit 
beserta rockwoll dan dimasukkan kedalam pot plastik kecil. 
Setelah itu pot diletakkan ke lubang - lubang tanam yang ada 
dalam rak paralon. Untuk lebih jelasnnya bisa dilihat pada 
gambar 3.1. 

3.4.1.5 Penyiapan Nutrisi  
Limbah cair tahu diambil dari pabrik pengolahan tahu 

dan tempe yang berada di daerah Menganti, Gresik - Jawa 
Timur. Sedangkan limbah air cucian beras diperoleh langsung 

dari rumah. Dibutuhkan limbah cair tahu dan air cucian beras 
sebanyak 9 Liter. 
 
3.4.2 Penelitian 

 
Gambar 3.1. Rancangan Sistem Akuaponik 

Dalam tahap penelitian dilakukan percobaan, 
pengamatan dan analisis data terhadap selada (Lactuca Sativa), 
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ikan nila, dan Air limbah yang diukur tiap satu minggu sekali 
meliputi. 

3.4.2.1 Percobaan 
Pada percobaan ini menggunakan 4 drum plastik dimana 

pada masing – masing drum berisi campuran Limbah cair tahu 
dan air cucian beras dengan dosis yang berbeda dan 1 drum 
sebagai kontrol. Adapun komposisi dan dosis limbah yang 
diberikan pada tiap bak yaitu : 
1. Bak A berisi campuran limbah cair tahu, limbah air cucian 

beras dan air PDAM dengan total volume 60 liter, kemudian 
Ikan Nila berumur 1 bulan sebanyak 10 ekor. 
Ditambahkancampuran limbah tahu + limbah air cucian 
beras dengan dosis 1,5 literdengan perbandingan volume 
limbah 50% : 50%. 

2. Bak B berisi campuran limbah cair tahu, limbah air cucian 
beras dan air PDAM dengan total volume 60 liter, kemudian 
Ikan Nila berumur 1 bulan sebanyak 10 ekor. Ditambahkan 
campuran limbah tahu + limbah air cucian beras dengan 
dosis 3 liter dengan perbandingan volume limbah 50% : 
50%.  

3. Bak C berisi campuran limbah cair tahu, limbah air cucian 
beras dan air PDAM dengan total volume 60 liter, kemudian 
Ikan Nila berumur 1 bulan sebanyak 10 ekor. Ditambahkan 
campuran limbah tahu + limbah air cucian beras dengan 
dosis 4,5 liter dengan perbandingan volume limbah 50% : 
50%. 

4. Bak D sebagai kontrol berisi air PDAM dengan total volume 
60 liter, tanpa penambahan limbah. kemudian Ikan Nila 
berumur 1 bulan sebanyak 10 ekor.  

3.4.2.2 Pengamatan Selada 
Pengamatan yang dilakukan terhadap selada antara lain 

adalah sebagai berikut: 
a. Jumlah Daun 

Jumlah daun pada selada dihitung secara manual pada 
masing-masing individu kemudian dijumlahkan dan dihitung 
reratanya. 
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b. Tinggi tanaman 
Tinggi tanaman diukur dari tepi atas rockwoll 

menggunakan penggaris pada masing-masing individu. 
c. Lebar daun 

 Lebar daun diukur secara manual menggunakan 
penggaris. Pengukuran dilakukan dari tepi daun Selada. 

3.4.2.3 Pengamatan Ikan Nila 
Pengamatan yang dilakukan terhadap ikan Nila adalah 

jumlah ikan yang hidup dan yang mati akibat penambahan 
limbah atau karena faktor lain. 

3.4.2.4 Pengamatan Media Pertumbuhan 
Pengamatan yang dilakukan terhadap media 

pertumbuhan antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Kandungan BOD 

Kandungan BOD pada media pertumbuhan diukur 
dengan menggunakan BOD meter. 

b. Kandungan COD 
Kandungan COD pada media pertumbuhan diukur 

dengan menggunakan COD meter. 
c. Kandungan pH  

Kandungan pH pada media pertumbuhan diukur dengan 
menggunakan pH meter. 

3.5 Diagram Alir Penelitian 
Keseluruhan penelitian ini dibuat dalam suatu diagram 

alir yang bisa dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Lokasi Pengambilan Limbah 
4.1.1 Limbah Cair Tahu 
 Limbah Cair Tahu diambil dari industri rumahan pembuatan 
tahu yang bearada di Jalan Raya Pereng VIII No. 40 kabupaten 
Sidoarjo, Jawa Timur dengan koordinat 7°20’25.70”S 
112°41’59.00”E yang merupakan air sisa pembuangan dari 
proses pembuatan tahu. Proses tersebut meliputi tahap 
pencucian, tahap perendaman, tahap penggumpalan, dan tahap 
pencetakan yang kemudian menghasilkan air limbah. Air limbah 
tahu tersebut apabila dibiarkan saja akan dapat mencemari 
lingkungan sekitar khususnya air sungai dan merusak 
keberlangsungan ekosistem sungai. 

4.2 Kandungan Limbah Cair 
4.2.1 Limbah Air Cucian Beras 
 Penelitian ini menggunakan air cucian beras atau leri 
(dalam bahasa Jawa) sebagai sumber unsur hara untuk selada. 
Kandungan limbah air cucian beras IR 64 yang dibutuhkan oleh 
tanaman dalam antara lain berupa Nitrogen, Phosfor, Kalium, 
Kalsium, Magnesium, Sulfur, Besi, dan Vitamin B1. Analisa 
kandungan air cucian beras dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Analisis Kandungan Air Cucian Beras 

Kandungan Jumlah 

Nitrogen (%)  0,015 

Fosfor (%)  16,306 

Kalium (%)  0,02 

Kalsium (%)  2,944 

Magnesium (%)  14,252 

Sulfur (%)  0,027 

Besi (%)  0,0427 

Vitamin B1 (%)  0,043 

Sumber :Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan 
Pangan UGM, 2011 

 Dari tabel 4.1 tersebut diketahui bahwa air cucian beras 
merah memiliki kandungan unsur hara kalsium, besi dan vitamin 
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B1 yang lebih besar dibandingkan air cucian beras putih, 
sedangkan air cucian beras putih memiliki kandungan unsur 
hara nitrogen, fosfor, magnesium, dan sulfur yang lebih tinggi 
dibanding air cucian beras merah. Perbedaan kandungan unsur 
hara terlihat mencolok pada unsur hara sulfur (S). Kandungan S 
dalam air cucian beras merah sebesar 0,005% sedangkan 
dalam air cucian beras putih sebesar 0,027%. Sulfur dalam 
metabolisme tanaman memiliki peran dalam sintesis protein dan 
bagian dari asam amino sistein, biotin dan thiamin. Sulfur 
membantu stabilisasi struktur protein, membantu sintesis 
minyak dan pembentukan klorofil, serta mengurangi terjadinya 
serangan penyakit pada tubuh tanaman. Kandungan unsur hara 
yang mendominasi dalam larutan air cucian beras merah 
maupun putih adalah fosfor, magnesium dan kalsium.Fosfor 
merupakan penyusun asam amino, koenzim NAD, NADP dan 
ATP, aktif dalam pembelahan sel dan merangsang 
pertumbuhan biji dan pembungaan. Magnesium merupakan 
unsur esensial penyusun klorofil serta berperan sebagai 
kofaktor dalam sebagian besar enzim yang menggiatkan proses 
fosforilasi, sebagai jembatan antara struktur pirofosfat dari ATP 
dan ADP dan molekul enzim dan menstabilkan partikel dalam 
konfigurasi untuk sintesis protein. Kalsium merupakan penyusun 
dinding sel, berperan dalam pemeliharaan integritas sel dan 
permeabilitas membran (Utami, 2003). 

4.2.2 Limbah Cair Tahu 
 Kandungan unsur hara limbah cair industri tahu dalam 
penelitian berupa Nitrogen, Phosfor, serta Kalium.Hasil uji 
laboratorium karakteristik limbah cair industri tahu dapat dilihat 
pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Analisis Kandungan Limbah Cair Industri Tahu 

No Parameter Satuan  Jumlah 

1 Kalium (K) mg/L 6,867 

2 Total Nitrogen mg/L 16,18 

3 Fosfor (F) mg/L 1,579 

Sumber : Laboratorium Perum Jasa Tirta Kota Malang, 2016 
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 Menurut Jiri Farm (2011), dua unsur hara yang penting 
yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara makro 
dibutuhkan dalam jumlah besar dan kosentrasinya dalam 
larutan relatif tinggi. Beberapa komponen dari unsur makro 
meliputi N, P, K, Ca, Mg, dan S sedangkan unsur mikro hanya 
diperlukan dalam kosentrasi yang rendah meliputi unsur Fe, Mn, 
Zn, Cu, B, Mo, dan Cl. 
 Data hasil uji pada tabel 4.2 dapat diketahui kandungan 
unsur hara makro yang terdapat pada limbah cair industri tahu 
antara lain Kalium (6,867 mg/L), Nitrogen (16,18 mg/L), Fosfor 
(1,579 mg/L). 

4.3 Parameter Vegetatif Tanaman Selada  
 Parameter Vegetatif diperlukan sebagai untuk mengetahui 
apakah tanaman Selada tumbuh dengan baik atau tidak. 
Adapun parameter yang amati pada penelitian ini adalah tinggi 
tanaman, lebar daun tanaman, dan jumlah daun tanaman 
Selada.  

4.3.1 Tinggi Tanaman  
 Pengukuran tinggi tanaman Selada dilakukan dari 7 HST, 
14 HST, 21 HST, dan 28 HST. Pengukuran tinggi tanaman 
Selada dilakukan menggunakan penggaris dengan cara 
mengukur tinggi mulai dari pangkal batang utama antara batang 
dan perakaran tanaman sampai ujung tajuk daun tertinggi 
tanaman. 
 Hasil analisis statistik menunjukan bahwa perlakuan dosis 
campuran limbah cair tahu dan air cucian beras berpengaruh 
sangat nyata terhadap tinggi tanaman selada dapat dilihat pada 
tabel 4.3. Perlakuan dosis campuran limbah cair tahu dan air 
cucian beras 4,5 Liter memberikan tinggi tanaman tertinggi pada 
tanaman selada yaitu 23,19 cm, berbeda tidak nyata dengan 
dosis limbah 3 liter, tetapi berbeda nyata dengan dosis limbah 
1,5 liter dan perlakuan tanpa penambahan limbah. 

 



 

28 
 

Tabel 4.3 Rata-rata Pengaruh Dosis Campuran Limbah Cair 
Tahu dan Air Cucian Beras Terhadap  Pertumbuhan Tinggi 
Tanaman Selada 

Perlakuan Hari Setelah Tanam 

7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 

Tanpa Limbah 7,40 a 9,78 a 13,44 a 17,97 a 

Dosis Limbah 1,5 Liter 10,55 b 13,31 b 17,50 b 21,65 b 

Dosis Limbah 3 Liter 11.74 c 14,05 c 18,35 c 22,51 c 

Dosis Limbah 4,5 Liter 12,16 c 14,67 c 19,72 d 23,19 c 

F HITUNG 63,39 111,09 235,49 122,99 

BNT 5 % 0,94 0,72 0,61 0,73 

KK 12,26% 8,05% 4,13% 2,62% 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama 
berarti tidak berbeda nyata pada uji BNT 0,05 (dalam satuan 
cm). 

Data rata-rata tinggi tanaman selada dianalisa dengan 
menggunakan uji F dari empat perlakuan penambahan dosis 
limbahyaitu tanpa dosis, dosis 1,5 liter, dosis 3 liter, dan dosis 
4,5 liter terhadap tinggi tanaman dapat dilihat padalampiran 1 
sampai lampiran 3, menunjukan bahwa dari minggu ke minggu 
pengukuran selalu ada perbedaan yang signifikan antara 
perlakuan tanpa limbah dengan perlakuan dosis 1,5 liter, 3 liter, 
dan 4,5 liter. Begitupula dengan perlakuan dosis 1,5 liter 
terdapat perbandingan signifikan dengan masing-masing 
perlakuan. Namun untuk perlakuan dosis limbah 3 liter dan 4,5 
liter tidak terdapat perbandingan yang signifikan kecuali pada 21 
HST. Pengukuran rata-rata tinggi tanaman tertinggi didapat 
pada perlakuan dosis 4,5 liter pada pengukuran 28 HST yaitu 
P1U3 (23,38) dan rata – ratatinggi tanaman terendah didapat 
pada perlakuan tanpa dosis pada pengukuran 7 HST yaitu 
P4U2 (6,95). 
 Pengukuran 7 HST didapat nilai F hitung (63,39) sedangkan 
F tabel dengan alpha 5% (4,76) maka H0 ditolak dan dinyatakan 
ada perbedaan yang nyata antar perlakuan yang diberikan. BNT 
5% didapatkan hasil (0,94) serta koefisien keseragaman didapat 
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dari perhitungan (12,26%). Pengukuran 14 HST didapat nilai F 
hitung (111,09) sedangkan F tabel dengan alpha 5% (4,76) 
maka H0 ditolak dan dinyatakan ada perbedaan yang nyata 
antar perlakuan yang diberikan. BNT 5% didapatkan hasil (0,72) 
serta koefisien keseragaman didapat dari perhitungan (8,05%). 
Pengukuran 21 HST didapat nilai F hitung (235,49) sedangkan 
F tabel dengan alpha 5% (4,76) dan F tabel dengan alpha 1% 
(10,92) , maka H0 ditolak dan dinyatakan ada perbedaan yang 
sangat nyata antar perlakuan yang diberikan. BNT 5% 
didapatkan hasil (0,61) serta koefisien keseragaman didapat 
dari perhitungan (4,13%). Pengukuran 28 HST didapat nilai F 
hitung (122,99) sedangkan F tabel dengan alpha 5% (4,76) dan 
F  tabel dengan alpha 1% (10,92) , maka H0 ditolak dan 
dinyatakan ada perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan 
yang diberikan. BNT 5% didapatkan hasil (0,73) serta koefisien 
keseragaman didapat dari perhitungan (2,62%). Pertumbuhan 
tinggi tanaman pada empat perlakuan yang berbeda selama 28 
HST dapat dilihat pada gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Grafik Pengaruh Perbedaan Penambahan dosis 
Limbah cair Tahu dan Air Cucian Beras Terhadap Parameter 

Tinggi Tanaman 
 Tisdale dan Nelson (1985) menyatakan unsur N berperan 
dalam pembelahan dan pemanjangan sel sehingga sel 
bertambah besar dan panjang, hal tersebut menyebabkan 
terjadinya pertambahan tinggi tanaman. Nitrogen bermanfaat 
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untuk pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu pembentukan sel-
sel baru dan mengganti sel yang rusak (Buckman dan Brady, 
1982). Rosmarkam et al., (2002) juga menyatakan limbah air 
cucian beras dapat mencukupi kebutuhan hara tanaman 
sehingga dapat mendukung proses metabolisme tanaman dan 
memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan 
tanaman. 

4.3.2 Lebar Daun 
 Pengukuran lebar daun tanaman Selada dilakukan dari 7 
HST, 14 HST, 21 HST, dan 28 HST. Pengukuran lebar daun 
tanaman Selada dilakukan pada tiap helai daun Selada 
menggunakan penggaris, diukur secara horizontal dari tepi daun 
yang terpanjang kemudian dicatat hasilnya.   
 Hasil analisis statistik menunjukan bahwa perlakuan dosis 
campuran limbah cair tahu dan air cucian beras berpengaruh 
sangat nyata terhadap lebar daun tanaman selada dapat dilihat 
pada tabel 4.4. Perlakuan dosis campuran limbah cair tahu dan 
air cucian beras 4,5 Liter menghasilkanlebar daunterlebar pada 
tanaman selada yaitu 7,39 cm, berbeda nyata dengan dosis 
limbah 1,5 liter dan 3 liter dan perlakuan tanpa penambahan 
limbah. 

Tabel 4.4 Rata-rata Pengaruh Dosis Campuran Limbah Cair 
Tahu dan Air Cucian Beras Terhadap Parameter Lebar Daun 
Tanaman Selada 

Perlakuan 
Hari Setelah Tanam (Cm) 

7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 

Tanpa Limbah 2,20 a 2,78 a 3,83 a 5,97 a 

Dosis Limbah 1,5 Liter 3,28 b 4,66 b 5,44 b 6,83 b 

Dosis Limbah 3 Liter 3,99 c 4,81 b 5,60 b 7,17 b 

Dosis Limbah 4,5 Liter 4,05 c 5,11 b 5,78 b 7,39 c 

F HITUNG 27,96 66,44 35,91 17,65 

BNT 5 % 0,56 0,45 0,52 0,52 

KK 8,34% 5,18% 5,04% 3,77% 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama 
berarti tidak berbeda nyata pada uji BNT 0,05 (dalam satuan 
cm). 
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Data rata-rata lebar daun tanaman selada dianalisa 
dengan menggunakan uji F dari empat perlakuan penambahan 
dosis limbahyaitu tanpa dosis, dosis 1,5 liter, dosis 3 liter, dan 
dosis 4,5 liter terhadap lebar daun tanaman dapat dilihat pada 
lampiran 1 sampai lampiran 3. Pada tiap minggu terdapat 
perbedaan signifikan pada perlakuan tanpa limbah dengan 
perlakuan dosis 1,5 liter, 3 liter, dan 4,5 liter. Kecuali pada 
perlakuan dosis 1,5 liter pada minggu pertama yang tidak 
menunjukkanperbandingan yang signifikan.Begitupula dengan 
perlakuan dosis 1,5 liter terdapat perbandingan signifikan 
dengan masing-masing perlakuan. Namun untuk perlakuan 
dosis limbah 3 liter dan 4,5 liter tidak terdapat perbandingan 
yang signifikan kecualli pada 21 HST. Pengukuran rata-rata 
tinggi tanaman tertinggi didapat pada perlakuan dosis 4,5 liter 
pada pengukuran 28 HST yaitu P1U3 (23,38) dan rata-rata 
tinggi tanaman terendah didapat pada perlakuan tanpa dosis 
pada pengukuran 7 HST yaitu P4U2 (6,95). 
 Pengukuran 7 HST didapat nilai F hitung (27,96) sedangkan 
F tabel dengan alpha 5% (4,76) maka H0 ditolak dan dinyatakan 
ada perbedaan yang nyata antar perlakuan yang diberikan. BNT 
5% didapatkan hasil (0,56) serta koefisien keseragaman didapat 
dari perhitungan (8,34%). Pengukuran 14 HST didapat nilai F 
hitung (66,44) sedangkan F tabel dengan alpha 5% (4,76) maka 
H0 ditolak dan dinyatakan ada perbedaan yang nyata antar 
perlakuan yang diberikan. BNT 5% didapatkan hasil (0,45) serta 
koefisien keseragaman didapat dari perhitungan (5,18%). 
Pengukuran 21 HST didapat nilai F hitung (35,91) sedangkan F 
tabel dengan alpha 5% (4,76) dan F tabel dengan alpha 1% 
(9,78), maka H0 ditolak dan dinyatakan ada perbedaan yang 
sangat nyata antar perlakuan yang diberikan. BNT 5% 
didapatkan hasil (0,52) serta koefisien keseragaman didapat 
dari perhitungan (5,04%). Pengukuran 28 HST didapat nilai F 
hitung (17,65) sedangkan F tabel dengan alpha 5% (4,76) dan F  
tabel dengan alpha 1% (9,78), maka H0 ditolak dan dinyatakan 
ada perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan yang 
diberikan. BNT 5% didapatkan hasil (0,52) serta koefisien 
keseragaman didapat dari perhitungan (3,77%). Pertumbuhan 
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tinggi tanaman pada empat perlakuan yang berbeda selama 28 
HST dapat dilihat pada gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Grafik Pengaruh Perbedaan Penambahan dosis 
Limbah cair Tahu dan Air Cucian Beras Terhadap Parameter 

Lebar Daun 

4.2.3 Jumlah Daun 
 Pengukuran lebar daun tanaman Selada dilakukan dari 7 
HST, 14 HST, 21 HST, dan 28 HST. Jumlah daun didapatkan 
dengan cara menghitung helaian daun yang sudah tumbuh 
ditandai dengan daun semakin lebar dan panjang, daun yang 
layu namun belum mati yang masih menempel pada batang. 
Data rata-rata jumlah daun dapat dilihat pada tabel 4.5. 
 Hasil analisis statistik menunjukan bahwa perlakuan dosis 
campuran limbah cair tahu dan air cucian beras tidak 
berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun tanaman 
selada. Perlakuan dosis campuran limbah cair tahu dan air 
cucian beras 4,5 Liter menghasilkanjumlah daunterbanyak pada 
tanaman selada yaitu 7,50 helai, berbeda nyata dengan tanpa 
penambahan limbah namun tidak berbeda nyata dengan dosis 
1,5 liter dan 3 liter. 
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Tabel 4.5 Rata-rata Pengaruh Dosis Campuran Limbah Cair 
Tahu dan Air Cucian Beras Terhadap Parameter Jumlah Daun 
Tanaman Selada 

Perlakuan 
Hari Setelah Tanam (Cm) 

7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 

Tanpa Limbah 4,25 a 4,83 a 5,58 a 6,67 a 

Dosis Limbah 1,5 liter 4,67 a 5,42 a 6,17 b 7,17 b 

Dosis Limbah 3 liter 5,17 b 5,42 a 6,25 b 7,25 b 

Dosis Limbah 4,5 liter 5,17 b 5,42a 6,25 b 7,50 b 

F HITUNG 3,42 1,53 8,95 11,11 

BNT 5 % 0,83 0,82 0,46 0,36 

KK 8,61% 7,75% 3,10% 2,54% 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama 
berarti tidak berbeda nyata pada uji BNT 0,05 (dalam satuan 
cm). 

Data rata-rata jumlah daun dapat dianalisa dengan 
menggunakan uji F dari keempat perlakuan dosis limbah yang 
berbedayaitu tanpa limbah, dosis limbah 1,5 liter, dosis limbah 3 
liter, dosis limbah 4,5 liter terhadap jumlah daun dapat dilihat 
pada lampiran 1 sampai lampiran 3, menunjukan bahwa dari 
minggu ke minggu pengukuran kurang ada perbedaan yang 
signifikan antarperlakuan. Pengukuran rata-rata jumlah daun 
terbanyak terdapat pada perlakuan dosis limbah 4,5 liter 28 HST 
yaitu P1U3 (7,75) sedangkan untuk rata-rata jumlah daun 
terendah terdapat pada perlakuan tanpa penambahan limbah 7 
HST yaitu P4U1 (3,75). 

Pengukuran 7 HST didapat nilai F hitung (3,42) 
sedangkan F tabel dengan alpha 5% (4,76), maka H0 diterima 
dan dinyatakan tidak ada perbedaan yang nyata antar perlakuan 
yang diberikan. BNT 5% didapatkan hasil (0,83) serta koefisien 
keseragaman didapat dari perhitungan (8,61%). Pengukuran 14 
HST didapat nilai F hitung (1,53) sedangkam F tabel dengan 
alpha 5% (4,76), maka H0 diterima dan dinyatakan tidak ada 
perbedaan yang nyata antar perlakuan yang diberikan. BNT 5% 
didapat hasil (0,82) serta koefisien keseragaman didapat dari 
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perhitungan (7,75%). Pengukuran 21 HST didapat nilai F hitung 
(8,95) sedangkam F tabel dengan alpha 5% (4,76), maka H0 
ditolak dan dinyatakan terdapat perbedaan yang nyata antar 
perlakuan yang diberikan. BNT 5% didapat hasil (0,46) serta 
koefisien keseragaman didapat dari perhitungan (3,10%). 
Pengukuran 28 HST didapat nilai F hitung (11,11) sedangkam F 
tabel dengan alpha 5% (4,76), maka H0 ditolak dan dinyatakan 
terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan yang diberikan 
BNT 5% didapat hasil (0,36) serta koefisien keseragaman 
didapat dari perhitungan (2,54%). Data pengukuran rata-rata 
jumlah daun total dapat dilihat pada gambar 4.3 

Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Perbedaan Penambahan Dosis 
Limbah cair Tahu dan Air Cucian Beras Terhadap Parameter 
Jumlah Daun 

4.3 Penurunan BOD, COD, dan PH 
 Analisa BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical 

Oxygen Demand), dan pH (Power of Hydrogen) air kolam ikan Nila  
dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang berada 
di Jalan Karang Menjangan No. 18, Kelurahan Airlangga, 
Kecamatan Gubeng, Airlangga, Kota Surabaya, Jawa Timur. 
Dari analisa tersebut didapatkan hasil yang bisa dilihat pada 
tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil Analisa BOD, COD, dan pH Laboratorium 

Perlakuan 
Parameter 

BOD (mg/l) COD (mg/l) pH 

X1 

P0 80,20 97,59 7,09 

P1 383,40 559,38 7,45 

P2 494,40 807,59 7,11 

P3 822,90 1124,84 6,68 

Rata-rata 445,23 647,35 7,08 

X2 

P0 75,51 91,89 7,53 

P1 363,86 530,88 7,85 

P2 452,40 738,99 7,77 

P3 740,84 1012,66 7,42 

Rata-rata 408,15 593,61 7,64 

Sumber : Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, 2017 

 Dari tabel 4.6 dapat dilihat pada sampel X1, Perlakuan 
tanpa penambahan limbah (P0) menghasilkan BOD sebesar 
80,20  mg/l, COD sebesar 97,59 mg/l, dan pH sebesar 7,09. 
Perlakuan 1 (P1) dengan dosis limbah 1,5 liter menghasilkan 
BOD sebesar 383,4 mg/l, COD sebesar 559,38 mg/l, dan pH 
sebesar 7,45. Perlakuan 2 (P2) dengan dosis limbah 3 liter 
menghasilkan BOD sebesar 494,4 mg/l, COD sebesar 807,59 
mg/l, dan pH 7,11. Perlakuan 3 (P3) dengan dosis limbah 4,5 
liter menghasilkan BOD sebesar 822,9 mg/l, COD sebesar 
1124,84 mg/l, dan PH sebesar 6,68. Kemudian didapatkan hasil 
rata-rata BOD sebesar 445,23 mg/l, COD sebesar 647,35 mg/l 
dan pH sebesar 7,08. 
 Kemudian pada sampel X2 dapat dilihat perlakuan tanpa 
penambahan limbah (P0) menghasilkan BOD sebesar 75,51  
mg/l, COD sebesar 91,89 mg/l, dan pH sebesar 7,53. Perlakuan 
1 dengan dosis limbah 1,5 Liter menghasilkan BOD sebesar 
363,86 mg/l, COD sebesar 530,88 mg/l, dan pH sebesar 7,85. 
Perlakuan 2 dengan dosis limbah 3 liter menghasilkan BOD 
sebesar 452,40 mg/l, COD sebesar 738,99 mg/l, dan pH 7,77. 
Perlakuan 3 dengan dosis limbah 4,5 liter menghasilkan BOD 
sebesar 740,836 mg/l, COD sebesar 1012,66 mg/l, dan pH 
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sebesar 7,42. Kemudian didapatkan hasil rata-rata BOD X1 
sebesar 408,15 mg/l, COD sebesar 593,61 mg/l, dan pH 
sebesar 7,64. Grafik penurunan BOD rata – ratadan COD rata-
rata bisa dilihat pada gambar 4.4 dan gambar 4.5. 

Gambar 4.4. Grafik Penurunan BOD Rata-rata 

Gambar 4.5. Grafik Penurunan COD Rata-rata 
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 Dari gambar 4.4 dan gambar 4.5 dapat dilihat bahwa 
terjadi penurunan pada kadar BOD dan COD. Pada sampel 
X1dan X2 pada perlakuan tanpa penambahan limbah (P0) terjadi 
penurunan kadar BOD sebesar 4,69 mg/l, COD sebesar 112,18 
mg/l. kadar BOD perlakuan 1 terjadi penurunan sebesar 19,54 
mg/l, COD sebesar 28,50 mg/l. Perlakuan 2 terjadi penurunan 
kadar BOD sebesar 42 mg/l, COD sebesar 68,60 mg/l, dan 
terjadi kenaikan pH sebesar 0,66. Perlakuan 3 terjadi penurunan 
kadar BOD sebesar 82,06 mg/l, COD sebesar 68,60 mg/l. Besar 
penurunan rata-rata BOD selama seminggu sebesar 37,07 mg/l, 
dan penurunan rata-rata COD selama seminggu sebesar 53,75 
mg/l. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan  bahwa: 
1. Penggunaan limbah cair industri tahu dan air cucian beras 

dalam sistem akuaponik terdapat pengaruh yang nyata 
pada kosentrasi perlakuan penambahan limbah 1,5 liter, 3 
liter, dan 4,5 liter terhadap sifat vegetatif tanaman (Tinggi 
tanaman, Lebar Daun, Jumlah daun) tanaman selada. 

2. Limbah yang paling baik dan efektif terhadap pertumbuhan 
tanaman Selada adalah limbah cair tahu dan air cucian 
beras dengan dosis 4,5 liter. Menghasilkan tinggi tanaman 
rata – rata 23,19 cm, lebar daun rata – rata 7,39 cm, dan 
jumlah daun rata - rata 7,50 helai. 

3. Penggunaan sistem akuaponik dengan tanaman Selada 
dan ikan Nila terbukti dapat menurunkan kandungan BOD 
(Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen 
Demand).Rata-rata penurunan BOD (Biological Oxygen 
Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand)selama 7 
hariadalah sebesar 37,07 mg/l, dan 53,75 mg/l. 

1.2 Saran 
1. Perlunya penelitian lanjutan dengan jenis tanaman dan 

jenis ikan yang lain guna mengetahui efek penurunan 
kandungan BOD dan COD.  

2. Perlu adanya variasi jenis limbah dan konsentrasi limbah 
yang berbeda sebagai media pertumbuhan tanaman 
dengan system akuaponik. 
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