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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Plankton 

 

Plankton adalah organisme yang hidup melayang layang atau mengambang di 

atas permukaan air dan hidupnya selalu terbawa oleh arus, plankton digunakan 

sebagai pakan alami larva bagi organisme di perairan, produsen utama di 

perairan adalah fitoplankton, sedangkan yang bertindak sebagai konsumen di 

perairan adalah zooplankton.  Menurut Djarijah (1995), produsen adalah 

organisme yang memiliki kemampuan untuk menggunakan sinar matahari 

sebagai sumber energi dalam melakukan aktivitas hidupnya, sedangkan 

konsumen adalah organisme yang menggunakan sumber energi yang 

dihasilkan oleh organisme lain. 

 

Menurut Isnansetyo dan Kurniastuti (1995) plankton memiliki peranan 

ekologis yang sangat penting dalam menunjang kehidupan di perairan karena 

plankton dapat melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan bahan 

organik yang kaya energi maupun kebutuhan oksigen bagi organisme yang 

tingkatannya lebih tinggi.  Fitoplankton dapat memproduksi bahan organik 

dan oksigen melalui proses fotosintesis, sedangkan zooplankton dimanfaatkan 

oleh larva-larva ikan sebagai pakan alami yang menunjang pertumbuhan dan 

perkembangannya (Arinardi,1997). 
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B.  Klasifikasi Daphnia sp. 

Menurut Casmuji (2002) klasifikasi Daphnia sp. adalah sebagai berikut : 

Kingdom      : Animalia 

Filum              : Arthropoda  

Kelas               : Crustacea 

Divisi              : Oligobranchiopoda 

Ordo                : Cladocera 

Famili              : Daphnidae 

Genus              : Daphnia 

Spesies            : Daphnia sp. 

 

 

C.  Morfologi Daphnia sp. 

Daphnia sp. memiliki ukuran 1-2 milimeter, tubuh berbentuk lonjong, pipih, 

dan terdapat ruas-ruas atau segmen (Mokoginta, 2003). 

Pembagian segmen tubuh Daphnia sp. hampir tidak terlihat.  Kepala menyatu 

dengan bentuk membungkuk ke arah tubuh bagian bawah.  Pada bagian kepala 

terdapat sebuah mata majemuk, lima pasang alat tambahan yang pertama 

disebut antena pertama, kedua disebut antena kedua yang mempunyai fungsi 

utama sebagai alat gerak (Gambar 1). Tiga pasang yang terakhir adalah 

bagian-bagian dari mulut (Mokoginta, 2003). 
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    Gambar 1.  Morfologi Daphnia sp. (Pangkey, 2009). 

 

Keterangan : 

 

A :antena             G :mandibula, maxila M :apical spine  

B :midgut H :telur   N :abdominal setae  

C :foregut I :ephippium  O :post abdominal claw  

D :rostrum J :carapace  P :abdominal processes  

E :labrum K :anus   Q  :mata 

F :mulut  L :hindgut 

  

 

Daphnia sp. muda berukuran panjang kurang dari satu millimeter menyaring 

partikel kecil ukuran 20-30 mikrometer, sedangkan yang dewasa dengan 

ukuran 2-3 milimeter dapat menangkap partikel sebesar 60-140 mikrometer 

(Casmuji, 2002). 

Bagian tubuh Daphnia sp. memiliki lima pasang kaki.  Sepasang kaki pertama 

dan kedua berfungsi untuk menciptakan arus air dan partikel tersuspensi, 

sepasang kaki ketiga dan keempat berperan sebagai filter, dan sepasang kaki 

kelima berperan untuk menghisap air (Ivleva, 1973). 

Daphnia sp. mempunyai warna yang berbeda-beda tergantung habitatnya. 

Spesies daerah limnetik biasanya tidak mempunyai warna atau berwarna muda, 
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sedangkan di daerah litoral, kolam dangkal, dan dasar perairan berwarna lebih 

gelap (Casmuji, 2002). 

 

D.  Habitat Daphnia sp. 

Secara umum Daphnia sp. hidup di perairan tawar, ditemukan mulai dari 

daerah tropis hingga arktik dengan berbagai ukuran habitat mulai dari kolam 

kecil hingga danau yang luas (Delbaere and Dhert, 1996). 

Di alam, Genus Daphnia sp. mencapai lebih dari 20 spesies dan hidup di 

berbagai perairan tawar, terutama didaerah sub tropis (Suwignyo, 1989). 

Kehidupan Daphnia sp. dipengaruhi oleh beberapa faktor ekologi perairan 

seperti suhu, oksigen terlarut dan pH.  Daphnia sp. dapat  beradaptasi dengan 

baik pada perubahan lingkungan hidupnya dan tahan terhadap fluktuasi suhu 

harian atau tahunan (Mokoginta, 2003). 

 

E.  Pakan dan Kebiasaan Makan 

Daphnia sp. merupakan hewan filter feeder atau memfilter air untuk 

mendapatkan pakannya berupa makhluk-makhluk bersel tunggal seperti alga, 

dan jenis protozoa lain serta detritus organik (Pennak, 1953).  Menurut  

Balcer dkk. (1984) Daphnia sp. mendapatkan makanan dengan menggerakkan 

kaki thoraks pasangan pertama dan kedua sehingga terjadi gerakan air yang 

konstan dan pasangan kaki kelima bekerja menggulung air sehingga terbentuk 

partikel yang tersuspensi.  Partikel yang ada disaring oleh setae pada pasangan 

kaki keempat dan kelima kemudian ditarik ke arah mulut untuk ditelan. 
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Perkembangan populasi Daphnia sp. dengan ketersediaan makanan yang 

cukup akan mempercepat pertumbuhan Daphnia sp. apabila ketersediaan 

makanan tidak mencukupi, populasi Daphnia sp. akan menurun, karena 

mortalitas dalam persaingan makanan (Kusumaryanto, 1988).  Pernyataan 

tersebut didukung oleh Casmuji (2002) bahwa tingkat pemanfaatan pakan 

yang dikonsumsi oleh Daphnia sp. dapat mempengaruhi kelimpahan dan 

pertumbuhannya.  Menurut Sulasingkin (2003), kelimpahan jumlah Daphnia 

sp. dipengaruhi oleh ketersediaan pakan yang sesuai dengan jumlah individu 

yang berada pada wadah budidaya dan didukung dengan kondisi lingkungan 

yang baik. 

 

F.  Siklus Hidup Daphnia sp. 

Menurut Pennak (1989) masa hidup Daphnia sp. sangat pendek melalui 

berbagai fase, yaitu telur, larva, benih, dewasa, dan induk.  Daphnia sp 

mencapai dewasa dalam waktu 4-6 hari, menjadi induk dalam waktu 8-10 hari, 

dan umurnya hanya bertahan sampai 12 hari (Gambar 2).   

 

Gambar 2.  Siklus Hidup Daphnia sp. (Anonim, 2012) 
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Pertambahan ukuran terjadi sesaat setelah telur menetas didalam ruang 

pengeraman. Setelah dua kali instar pertama, anak Daphnia sp. yang 

bentuknya mirip Daphnia sp. dewasa dilepas dari ruang pengeraman 

(Mokoginta, 2003). 

Anak pertama berukuran 0,8 milimeter dan dihasilkan secara parthenogenesis.  

Keturunan Daphnia sp. mulai muncul atau mulai berkembang biak pertama 

kali pada umur 6-7 hari, dan sudah menjadi dewasa dalam waktu 4 hari 

dengan umur yang dapat mencapai 12 hari.  Setiap satu atau dua hari sekali, 

Daphnia sp. akan beranak tujuh kali dengan jumlah yang dihasilkan sebanyak 

200 ekor (Djarijah, 1995).   

Pada kondisi buruk, jantan dapat bereproduksi secara seksual dan telur-telur 

yang dihasilkan merupakan telur-telur dorman.  Faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan hal ini adalah kekurangan makanan, kandungan oksigen yang 

rendah, kepadatan populasi yang tinggi serta temperatur yang rendah 

(Pangkey, 2009). 

Menurut Kusumaryanto (1988) pada keadaan normal, dimana kualitas air 

sesuai dan jumlah pakan tersedia, Daphnia sp. akan menghasilkan 

keturunannya tanpa kawin (aseksual/partenogenesis), dalam kondisi ini 

hampir semua Daphnia sp. yang ada adalah Daphnia sp. betina dan telur yang 

tidak dibuahi berkembang dalam kantung telur pada tubuh induk kemudian 

berubah menjadi larva betina Daphnia sp. 
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G.  Kandungan Unsur Hara pada Pupuk Organik dari Kotoran Ternak  

Pupuk kandang adalah pupuk yang lengkap karena mengandung hampir 

semua unsur hara yang bekerja secara perlahan-lahan dalam jangka waktu 

yang lama (Setyamidjaja, 1986).  Pupuk yang biasa digunakan sebagai media 

pada kultur Daphnia sp. adalah kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran babi, 

kotoran kambing dan kotoran kuda.  Kandungan unsur-unsur hara dalam 

kotoran hewan ternak pada umumnya mengandung nitrogen, phospor dan 

kalium.  Kandungan unsur hara tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Kandungan unsur hara pada kotoran hewan ternak  

               (Kadarwan, 1974) 

Jenis kotoran Nitrogen (%) Phospor (%) Kalium (%) 

Sapi 0,7 0,3 0,65 

Kambing 2,77 1,78 2,88 

Kuda 0,7 0,34 2,88 

Ayam 4 3,2 0,52 

 

Masing-masing jenis kotoran tersebut memiliki bahan organik yang beragam. 

Bahan organik yang paling tinggi didapatkan pada kotoran ayam yaitu 74 %, 

sedangkan kotoran kambing dan kotoran kuda adalah 60 % serta kotoran sapi 

adalah 30 %.  

 

H.  Peranan Pupuk dalam Budidaya Daphnia sp. 

Salah satu metode yang sering digunakan pada kultur Daphnia sp. adalah 

metode pemupukan, pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk organik dan 

anorganik (Ivleva, 1973).  Menurut Boyd (1982) pupuk organik lebih efektif 



13 
 

dibandingkan pupuk anorganik.  Pupuk organik adalah pupuk dengan bahan 

dasar yang diambil dari alam dengan jumlah dan jenis unsur hara yang 

terkandung secara alami (Casmuji, 2002).  Menurut Setyamidjaja (1986) 

pemakaian pupuk organik sebagai bahan media kultur terutama yang berasal 

dari kotoran ternak dapat merangsang pertumbuhan populasi mikroorganisme, 

sebagai sumber makanan secara langsung untuk Daphnia sp. atau diuraikan 

oleh bakteri menjadi bahan-bahan organik yang merangsang pertumbuhan 

fitoplankton dan zooplankton (Boyd, 1982).  

  1.  Kotoran Ayam 

Kotoran ayam petelur sebagai limbah peternakan masih memiliki 

kandungan nutrien yang cukup baik, terutama protein.  Menurut  

Rasyaf (1994) kotoran ayam petelur merupakan sumber protein yang baik, 

karena masih terdapat bagian-bagian pakan yang terbuang melalui kotoran 

akibat tidak sempat dicerna, kotoran ayam mengandung nitrogen 0,7 %, 

fosfor 0,3 % dan kalium 0,65 %.  Selanjutnya dikatakan oleh  

Subagyo (1981) bahwa kotoran ayam mengandung protein kasar 16-35 % 

dengan protein sejati 10-11 %. 

 

2.    Dedak 

Dedak merupakan hasil samping dari proses penggilingan gabah menjadi 

beras dan campuran antara hancuran kulit padi yang halus dan kelupasan 

kulit ari beras.  Bahan ini kaya akan vitamin B kompleks.  Dedak  
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merupakan sumber karbohidrat yang memiliki kandungan bahan organik 

yang tinggi jika dibandingkan bahan organik yang lain yaitu sebesar 

 83,12 % (Mudjiman, 2004).   

Komposisi nutrisi yang terkandung dalam dedak padi dapat dilihat         

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Komposisi nutrisi dedak padi (Hartadi dkk, 1990) 

Nutrisi Kandungan 

Energi metabolis 160 (Kkal/kg) 

Protein kasar 13 % 

Lemak kasar 13 % 

Serat kasar 13 % 

Abu 11,7 % 

 

I.  Parameter Kualitas Air 

1.  Suhu 

Pengukuran suhu air merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam setiap 

penelitian pada ekosistem akuatik, karena kelarutan berbagai jenis gas di air 

serta semua aktivitas biologis di dalam ekosistem akuatik sangat 

dipengaruhi oleh suhu.  

Daphnia sp. hidup pada kisaran suhu 22-31°C, yang merupakan kisaran 

suhu optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan Daphnia sp.  Nilai suhu 

berbanding terbalik dengan konsentrasi oksigen terlarut, semakin tinggi 
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suhu maka kadar oksigen terlarut semakin rendah, begitupun sebaliknya 

(Wiadnya, 1994). 

2.  Oksigen Terlarut / Disolved Oxygen (DO) 

Kandungan oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam 

suatu perairan.  Oksigen terlarut merupakan suatu faktor yang sangat 

penting di dalam ekosistem perairan yang dibutuhkan untuk proses respirasi 

bagi sebagian besar organisme air.  Kelarutan oksigen di dalam air sangat 

dipengaruhi terutama oleh faktor suhu.  Peningkatan suhu menyebabkan 

konsentrasi oksigen menurun dan sebaliknya suhu yang semakin rendah 

meningkatkan konsentrasi oksigen terlarut (Wiadnya, 1994). 

Konsentrasi oksigen terlarut yang optimal untuk kultur Daphnia sp. yaitu 

>3 mg/L (Radini, 2006). 

      3.  pH 

pH merupakan derajat keasaman yang dikultur dari jumlah ion hidrogen.  

pH air dapat mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena 

mempengaruhi kehidupan jasad renik (Effendi, 2003).  Oganisme akuatik 

dapat hidup dalam suatu perairan yang mempunyai nilai pH netral dengan 

kisaran toleransi antara asam lemah sampai basa lemah.   

pH yang sangat rendah akan menyebabkan mobilitas berbagai senyawa 

logam berat yang bersifat toksik semakin tinggi sehingga akan mengancam 

kelangsungan hidup organisme akuatik.  pH yang tinggi akan menyebabkan 

keseimbangan antara amonium dan amoniak dalam air akan terganggu, 
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kenaikan pH di atas netral akan meningkatkan konsentrasi amoniak yang 

bersifat sangat toksik bagi organisme.  Daphnia sp. hidup pada lingkungan 

perairan netral dan relatif basah yang baik untuk pertumbuhannya yaitu 

pada pH 7,1-8,0 (Mokoginta, 2003).   

  4.  Amoniak 

Amoniak merupakan salah satu sumber nitrogen di perairan yang berasal 

dari proses dekomposisi bahan organik (tumbuhan dan biota akuatik yang  

telah mati) dan dilakukan oleh mikroba (Effendi, 2003).  Semakin tinggi 

pH air, kadar amoniak juga semakin meningkat, karena sebagian besar 

berada dalam bentuk NH3 dan kadar amoniak yang aman bagi kultur 

Daphnia sp. adalah di bawah 0,2 mg/l (Delbare and Dhert, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


