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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tambak merupakan tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang 

biasanya berlokasi di daerah pesisir. Sistem tambak ini tentunya sangat 

membantu optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan di Bangka 

Belitung melalui pengelolaan sistem budidaya yang baik dan juga cara 

penerapannya. Budidaya tambak sangat bergantung pada kondisi kualitas air 

di lingkungan perairan, baik secara fisika, kimia maupun biologi. Suatu 

perairan tambak dikatakan subur apabila di dalamnya banyak produsen 

primer yaitu fitopankton, baik kuantitas maupun kualitasnya sebagai sumber 

pakan alami dan juga berperan sebagai penghasil oksigen melalui proses 

fotosintesis (Setyobudiandi et al., 2009). 

 Tambak di PT Merdeka merupakan tambak udang intensif dengan 

melakukan pemanfaatan bakteri probiotik yang bersifat secara non patogen, 

disamping memiliki kemampuan mengurangi koloni bakteri patogen serta 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang akan menetralisir kualitas 

air serta memungkinkan suatu makanan bagi udang di kolam tersebut. Wang 

et al. (1999) menyatakan bahwa fungsi paling penting untuk penggunaan 

probiotik adalah mempertahankan kestabilan parameter kualitas air tambak 

dengan menurunkan bahan organik, amoniak, gas hidrogen sulfida dan gas-

gas beracun lainnya.  

Salah satu faktor penentu untuk keberhasilan tambak yaitu 

pengecekan kualitas air di tambak. Penyebab ketidakstabilan kualitas air 

dalam tambak dan menjadi buruk diantaranya sisa pakan, kotoran biota dan 

sisa-sisa pestisida yang digunakan oleh pembudidaya. Parameter yang harus 

diperhatikan diantaranya temperatur, pH, DO, salinitas, kecerahan dan 

ketinggian air. Kualitas air yang semakin baik pada suatu ekosistem akan 

mendukung kehidupan suatu organisme termasuk fitoplankton. (Henny 

2009).  
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Plankton dapat dijadikan sebagai bioindikator kondisi pada perairan,  

sebab plankton memilki batasan toleransi dengan zat-zat tertentu (Faza 

2012). Plankton adalah organisme mikroskopis yang hidup melayang-

layang didalam air, mempunyai kemampuan renang yang lemah sehingga 

geraknya dipengaruhi oleh arus (Odum 1993). Dalam bidang budidaya, 

fitoplankton sangat berperan penting bagi nutrisi perairan dan juga salah 

satu pendukung kegiatan budidaya, dimana plankton ini juga mampu 

mengubah zat-zat anorganik menjadi zat organik demikian juga plankton 

mampu memanfaatkan cahaya yang ada (Arthana 1993). Plankton juga ada 

dua golongan yang dibagi menjadi golongan fitoplankton yang disebut 

plankton nabati dan juga zooplankton yang disebut hewani. Menurut 

Raymont (1963) dalam Kemali (2004) apabila kelimpahan plankton di suatu 

perairan tinggi maka perairan tersebut cenderung memiliki produktivitas 

yang tinggi pula.  

Keberadaan plankton ditambak yang berfungsi sebagai pakan udang 

dan dapat berperan sebagai salah satu dari parameter ekologi yang dapat 

menggambarkan kondisi perairan tersebut. Dawes (1981), salah satu ciri 

khas organisme fitoplankton yaitu merupakan suatu komponen biotik rantai 

makanan di perairan. Oleh karena itu kehadiran plankton di suatu perairan 

dapat menggambarkan karateristik suatu perairan untuk mengetahui keadan 

subur atau tidaknya. Kelimpahan fitoplankton di suatu perairan dipengaruhi 

oleh beberapa parameter lingkungan dan karatersistik fisiologinya.  

Keberhasilan dalam budidaya udang vaname sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor kualitas air diantaranya derajat keasaman (pH), kadar garam 

(salinitas), kandungan oksigen terlarut (DO), dan keberadaan plankton. 

Ketersediaan plankton sangat penting dalam budidaya udang terutama 

dalam sistem autotrofik yang mengandalkan fitoplankton untuk 

menghasilkan fotosintesis di siang hari (Edhy dkk, 2010). Penelitian 

terhadap keberadaan jenis keragaman dan kelimpahan plankton serta 

pengukuran parameter kualitas air pada kolam budidaya udang vanname di 

PT. Merdeka Sarana Usaha Kota Pangkalpinang.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Kegiatan budidaya udang pada tambak intensif yang terus-menerus 

menyebabkan banyak suspensi organik dari kotoran udang, sisa-sisa pakan 

yang menumpuk di dasar kolam (proses sedimentasi). Untuk itu perlu 

dilakukan penelitian terhadap kelimpahan jenis plankton dan keragaman 

jenis plankton yang ada di lingkup tambak udang, serta dilakukan 

pengukuran kualitas perairan baik secara insitu dan eksitu pada tambak 

pembesaran udang vannam ei (Litopenaeus vannamei) di PT. Merdeka 

Sarana Usaha, Kota Pangkalpinang.  

1.3 Tujuan   

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui jenis, kelimpahan plankton dan perhitungan indeks 

biologi (keseragaman, keragaman dan dominasi plankton) di tambak 

pembesaran budidaya udang vannamei PT. Merdeka Sarana Usaha 

Kota Pangkalpinang. 

2. Mengkaji hubungan antara parameter kualitas air terhadap kelimpahan 

plankton di tambak pembesaran budidaya udang vannamei PT. 

Merdeka Sarana Usaha Kota Pangkalpinang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Sebagai informasi tentang kelimpahan, jenis, indeks keragaman, 

keseragaman pada perairan dan kualitas air di tambak pembesaran 

udang vannamei PT. Merdeka Sarana Usaha Kota Pangkalpinang.  

2. Sebagai sumber acuan untuk para penelitian selanjutnya tentang 

kualitas perairan payau di tambak PT. Merdeka Sarana Usaha Kota 

Pangkalpinang.  
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