
II.  TINJAUAN PUSTAKA

1. Biologi Brachionus plicatilis

a. Klasifikasi

Klasifikasi Brachionus plicatilis menurut Edmonson (1963) adalah

Kingdom : Animalia

Filum : Rotifera

Class : Monogononta

Ordo : Ploima

Famili : Brachioninae

Genus : Brachionus

Spesies : Brachionus plicatilis

b. Morfologi

Menurut Djarijah (1995) zooplankton B. plicatilis ini mempunyai variasi

ukuran tubuh yaitu antara 50-300 µm.  Berdasarkan ukuran tubuh

zooplankton ini dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu tipe L dengan

ukuran bertubuh besar (230-400 µm), tipe S dengan ukuran kecil (50-220

µm).  Bentuk dan ukuran tubuh jantan dan betina berbeda yaitu tubuh pada

B. plicatilis betina lebih besar dibanding dengan jantan (Gambar 1).
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Gambar 1. Brachionus plicatilis betina (A) dan jantan (B) (Koste, 1980).

B. plicatilis memiliki bentuk tubuh yang bilateral simetris, tubuhnya ini

menyerupai piala yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu kepala, badan dan

kaki/ekor. Antara kepala dan badan tidak jelas sedangkan bagian kaki dan

ekor berakhir dengan belahan yang disebut dengan jari.  Pada tubuh

zooplankton ini terdapat lorika yaitu lapisan kutikula yang tebal maka

menjadi bentuk khusus (Djarijah, 1995). Ciri khusus ini menjadi dasar

pemberian nama adanya korona yang terdiri dari rambut-rambut halus (silia)

bentuk disekitar mulut seperti spiral yang berfungsi memasukkan makanan

ke mulutnya.  Getaran yang berputar (rotasi) akibat getaran silia ini yang

menyebabkan zooplankton ini disebut Rotaria atau Rotifera (Fulks dan

Main, 1991).

A

B
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c. Reproduksi dan Siklus Hidup Brachionus plicatilis

Menurut Wahyuningsih dan Priyambodo (2003) bahwa B. plicatilis betina

mempunyai dua tipe yaitu tipe betina miktik dan amiktik.  Betina amiktik

menghasilkan telur secara partenogenesis, sedangkan pada betina miktik

menghasilkan telur yang melakukan pembelahan meiosis. Perubahan suhu

air, salinitas dan kualitas pakan dapat menyebabkan telur

B. plicatilis betina amiktik dapat menetas menjadi betina miktik.

Kemudian pada B. plicatilis betina miktik akan menghasilkan telur yang

akan menjadi B. plicatilis jantan. Pada B. plicatilis betina dan jantan

miktik kawin, akan menghasilkan telur atau kista dormant egg yang tahan

terhadap kondisi lingkungan yang buruk ataupun kekeringan, lalu dapat

menetas setelah kondisi lingkungan baik kembali menjadi normal

(gambar 2).

Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) daur hidup sebagian besar

B. plicatilis sebagai spesies litoral maupun plankton yang pertumbuhannya

sangat cepat setelah menetas selama beberapa jam saja, tetapi

perkembangan selanjutnya sangat lambat. Siklus hidup pada

B. plicatilis jantan yaitu 3 – 6 hari, sedangkan betina antara 12 – 19 hari

(Wahyuningsih dan Priyambodo, 2003).
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Gambar 2. Siklus hidup Brachionus plicatilis (Snell and hoff, 1989).

d. Pakan Brachionus plicatilis

Pakan alami B. plicatilis antara lain yaitu Chlorella sp., Dunaliella sp.,

Tetraselmis sp. Monochrisis sp., Nannochloropsis sp., dan tepung

spirulina (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Disamping itu dapat juga

menggunakan beberapa pakan buatan dan jenis ragi tertentu untuk pakan

zooplankton tersebut. Partikel makanan yang dapat masuk ke mulut B.

plicatilis ini berukuran tidak melebihi 2 µm seperti alga, ragi, bakteri atau

mikrokapsul yang bergerak lambat. Menurut Lubzens (1985) B. plicatilis

mempunyai sifat memakan makanannya secara terus menerus dengan
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berenang. Produksinya akan berhasil jika pakan yang tersedia cukup

banyak, selain itu juga memperhatikan jenis pakan, ukuran, jumlah, dan

kualitas makanannya (Mustahal, 1993).

Watanabe (1996) menyatakan kebutuhan pakan bagi larva ikan laut yang

baru menetas paling cocok adalah B. plicatilis. Hal ini karena B. plicatilis

memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan laut tersebut, yaitu

berkisar antara 40-60 % protein, 13-16 % lemak, dan nutrisi ini dapat

dipenuhi oleh B. plicatilis. Menurut Fulks and Main (1991) kandungan

B. plicatilis berkisar antara 38-42 % protein tetapi sesuai dengan jenis

pakan yang diberikan, seperti Fitoplankton jenis Nannochloropsis sp.

Penggunaan Nannochloropsis sp. sebagai pakan B. plicatilis dan

Kopepoda lainnya paling efisien dalam kultur massal (Mustahal, 1995),

karena kandungan Nannochloropsis sp. sebagai pakan B. plicatilis paling

baik yaitu mengandung banyak asam lemak tak jenuh bagi ikan-ikan laut

dibanding dengan pakan lain (Sumiarsa, 1994). Kultur B. plicatilis secara

umum yang diberi pakan Nannochloropsis sp. atau dikenal dengan

Chlorella sp. laut mengandung nilai gizi diantaranya yaitu EPA 30%,

omega 3 HUFA 42,7% dan vitamin B12 (Fulks and Main, 1991).
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2. Biologi Nannochloropsis sp.

a. Klasifikasi

Klasifikasi Nannochloropsis sp. menurut Adehoog dan Kevin (2001) adalah

Regnum : Protista

Super divisi : Eukariyotes

Divisi : Chromophyta

Kelas : Eustigmatophyceae

Genus : Nannochloropsis

Spesies : Nannochloropsis sp.

Menurut Fachrullah (2011) bahwa Nannochloropsis sp. selnya berbentuk

bola dan berukuran kecil.  Organisme ini merupakan divisi yang terpisah

dari Nannochloris karena tidak adanya klorofil B, berwarna hijau, memiliki

ukuran sel 2-4 µm, terdapat mastigonemes yang berambut tipis sehingga

dapat bergerak aktif ( Waggoner dan Speer, 1999).

b. Morfologi Nannochloropsis sp.

Menurut Fachrullah (2011) bahwa Nannochloropsis sp. dikenal sebagai

Chlorella laut.  Fitoplankton ini memiliki kloroplas dan nukleus yang

dilapisi membran dan mempunyai Chromatophor hijau serta sel -sel

mikroalga ini bereproduksi dengan cara pembelahan (Wisnu, 2006). Dapat

dilihat pada gambar 3.
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Gambar 3. Sel-sel Nannochloropsis sp. (Ernest, 2012).

Menurut Waggoner dan Speer (1999) Nannochloropsis sp. mempunyai ciri

khas memiliki dinding sel yang terbuat dari komponen selulosa yang kuat

dan merupakan karbohidrat kompleks yang bermanfaat mengikat zat-zat

toksik, sehingga dapat dikeluarkan dari dalam tubuh serta mempunyai

kemampuan dalam mengikat aktivitas kekebalan tubuh. Menurut Hoek

et.al. (1998) Nannochloropsis sp. merupakan fitoplankton berwarna hijau

yang berukuran 2-4 μm dan tidak memiliki flagel (Gambar 4).

Gambar 4. Morfologi sel Nannochloropsis sp. (Hoek et.al.,1998).
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Nannochloropsis sp. memiliki diameter sekitar 2 µm.  Mikroalga ini

mempunyai kemampuan mengakumulasi asam lemak tak jenuh sehingga

digunakan untuk pakan rotifera dan larva ikan sebagai sumber yang kaya

energi ( Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Menurut Allo (2004) plankton

jenis ini umur 4–5 hari baik sebagai sumber pewarna (green water) pada

bak pemeliharaan larva ikan kerapu lumpur karena warna air yang hijau

dapat menghindari kematian larva mengapung dan menghindari terjadinya

larva bergerombol di suatu tempat karena terlalu terang. Selain itu, nilai

nutrisi yang terkandung di dalam pakan alami seperti Nannochloropsis sp.

dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan B. plicatilis sebelum

dimakan oleh larva ikan.

c. Habitat Nannochloropsis sp.

Genus ganggang hijau Nannochloropsis sp. ini merupakan sel tunggal yang

dapat hidup di air tawar, air laut, dan tempat basah (Balasco, 1996).

Menurut Fachrullah (2011) Nannochloropsis sp. bersifat kosmopolit dapat

tumbuh pada salinitas 0-35 ‰. Salinitas optimum untuk menunjang

pertumbuhannya adalah sekitar 25-35 ‰, dan kisaran suhu yang optimal 25-

30 oC. Mikroalga ini tumbuh baik pada kisaran pH 8,0-9,5 dan intensitas

cahaya 1.000-10.000 lux. Menurut Sachlan (1982) fitoplankton ini masih

mampu mentolerir pada suhu 400C tetapi tidak dapat tumbuh dengan baik.
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d. Kultur Nannochloropsis sp.

Secara umum kultur Fitoplankton ada tiga yaitu skala laboratorium, skala

semi massal, dan skala massal. Skala untuk kultur laboratorium dibutuhkan

kondisi yang terjaga, baik suhu, penyinaran, berada didalam ruangan

tertutup yang disertai AC (Air Conditioner).  Disamping itu ada beberapa

Fitoplankton dapat tumbuh baik dengan suhu yang relatif rendah.

Penyinaran juga dilakukan dengan menggunakan lampu TL dengan

intensitas cahaya 2000 – 8000 lux. Pengaturan oksigen juga menggunakan

aerasi (Anjar, 2002).

Media air kultur yang digunakan harus disterilkan terlebih dahulu dengan

menggunakan UV sterilizer dan dilakukan pemupukan dengan bahan kimia

murni Pro Analis (PA).  Pemberian pupuk dapat dilakukan bersamaan

dengan masuknya bibit atau diawal kultur dengan menggunakan dosis 1

ml/l. Skala laboratorium kultur Fitoplankton dimulai dengan menggunakan

erlenmeyer 250 ml tanpa menggunakan aerasi. Kemudian bibit murni yang

telah berkembang dilanjutkan dengan menggunakan wadah yang lebih besar

antara 5.00-1.000 ml dengan penambahan aerasi untuk memicu

pertumbuhan.  Pencahayaan digunakan lampu TL 40 watt dengan intensitas

cahaya 2.000-8.000 lux, sedangkan salinitas pada media kultur yaitu 25-29

ppt (Anjar, 2002).
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e. Pasta Nannochloropsis sp.

Pasta Nannochloropsis sp. merupakan proses pengendapan Fitoplankton

dengan cara penambahan senyawa asam basa sehingga menjadi padatan.

Balai Budidaya Air Payau Jepara yang pertama melakukan pembuatan pasta

(Wahyuni, 2002). Selanjutnya produksi jenis Nannochloropsis sp. secara

massal dilakukan pada tahun 2000 dengan menggunakan NaOH sebagai

flokulan karena dengan penambahan NaOH dapat disimpan karena tahan

lama, tidak merusak inti, murah, dan aman sebagai pakan B. plicatilis. Pasta

atau natan dari Nannochloropsis sp. berupa padatan ini terjadi karena reaksi

antara dinding sel dari selulosa dengan NaOH dalam keadaan pH yang

tinggi dapat mencapai 10. Pengendapan sempurna terjadi pada 4-6 jam

berupa padatan. Nilai gizi pada beberapa fitoplankton dapat dilihat pada

tabel 1.

Tabel 1. Beberapa jenis fitoplankton dengan hasil analisis proximat
No Jenis Protein

(%)
Karbohidrat

(%)
Lemak (%)

1 Chlorella sp. 21,81 23,83 2,38
2 Isochrysis sp. 30,57 27,25 16,02
3 Dunaliella sp. 47,43 35,11 9,06
4 Pavlova sp. 37,62 2,34 1,79
5 Chaetoceros sp. 30,09 0,02 1,79
6 Nannochloropsis sp. 38% 0,05% 0,49%
7 Pasta /Nata de Nanno

(Nannochloropsis sp.)
33% 21% 3,11%

Sumber : Wahyuni (2002).
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f. Komponen Pembentukan Gel

Pembentukan gel hanya ada tiga teori yang dikemukakan oleh para ahli

kimia koloid yaitu pembentukan jaringan tiga dimensi, adsorpsi pelarut, dan

orientasi partikel. Teori orientasi partikel ada kecenderungan agar orientasi

partikel perlarut dan zat terlarut berada dalam konfigurasi ruang tertentu

melalui pengaruh gaya dengan jangkauan yang panjang

(Meyer, 1978).

Heyne (1987) menyatakan bahwa terbentuknya agar- agar merupakan

peristiwa yang disebabkan oleh karbohidrat yang memiliki kemampuan

mengikat diri dengan banyak air menjadi massa yang agak padat, tetapi gel

yang dihasilkan perlahan akan menjadi lembek.  Hal ini disebabkan oleh

kandungan air dari gel ini akan mempercepat pembusukan.

Berikut adalah reaksi pembentukan selulosa dengan NaOH

RCellOH + NaOH RCellOH.NaOH                     RCellONa + H2O

RCellOna + ClCH2COONa                         RCellOCH2COONa + NaCl

NaOH + ClCH2COONa                           HOCH2COONa +NaCl

Sumber  : Kirk dan Othmer (1965).

Kemudaan teori selanjutnya menyatakan bahwa adanya proses gelasi. Gelasi

adalah fenomena yang melibatkan terjadinya ikatan silang rantai polimer

(terjadi penggabungan) yang membentuk jaringan tiga dimensi yang

kontinyu dan menangkap atau menghentikan air didalamnya, sehingga
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membentuk struktur yang kaku, resisten, kokoh terhadap aliran dibawah

tekanan (Gliksman, 1982).

Menurut Anindiastuti dkk. (2000) padatan dalam gel pada Nannochloropsis

sp. terbentuk karena adanya reaksi dari dinding sel yang tersusun atas

selulosa dengan NaOH pada pH tinggi (mencapai 10), dan selulosa

merupakan polisakarida yang terdiri dari unit-unit anhidroglukosa yang

terikat dengan ikatan dari 1,4 β-D-glukopiranosa yang disebabkan oleh

struktur selulosa linier. Selain itu, gugus OH dapat mengikat air (H-OH)

atau gugus O lainnya pada rantai selulosa

(Muliono, 2004).

g. Manfaat Mikroalga

Menurut Anindiastuti dkk. (2000) manfaat pasta mikroalga adalah sebagai

berikut

1. Sebagai bibit yaitu dapat dilarutkan kembali dengan air laut, kemudian

setelah pengumpulan sel mulai larut maka sudah bisa disebarkan dalam

media kultur yang sudah disiapkan.

2. Sebagai pakan rotifera dan green water dalam media pemeliharaan larva,

serta untuk pakan jenis zooplankton lainnya.

3. Faktor–faktor Pertumbuhan Brachionus plicatilis

Menurut Mudjiman (1998) B. plicatilis banyak ditemukan diperairan air

tawar, payau, dan laut.  Lingkungan menjadi faktor pertumbuhan yang terbagi

menjadi dua macam yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik yang dapat
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mempengaruhi kondisi kultur yaitu mikroorganisme dan protozoa sedangkan

faktor abiotik yang mempengaruhi kultur B. plicatilis yaitu suhu, pH,

salinitas, amonia, dan kadar oksigen terlarut terdapat pada Tabel 2.

(Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).

Tabel 2. Media kultur Brachionus plicatilis

Sumber
Parameter

Suhu
(oC)

Salinitas
(ppt)

pH DO (mg/l) Amonia
(mg/l)

Fluks and
Main (1991)

21-25 10-30 7,5 – 8,5 2,0- 7,0 < 1,0

Isnansetyo dan
kurniastuty
(1995)

22-30 10-35 7,5 –8,0 - -

BBL Lampung
(2013)

Alami 30-34 7 – 8,5 >4 0,3

1. Suhu

Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) suhu sangat penting dalam

proses metabolisme organisme air.  Suhu yang terlalu tinggi atau rendah

dapat menurunkan kadar oksigen diperairan. B. plicatilis dapat tumbuh

pada suhu 15oC walaupun tidak dapat bereproduksi, sedangkan

B. plicatilis pada suhu dibawah 10oC terbentuk telur istirahat. Laju

reproduksi pada zooplankton ini dipengaruhi karena adannya kenaikkan

suhu antara 15-35 oC, sedangkan kisaran suhu optimum untuk

pertumbuhan dan reproduksi yaitu antara 22–30 oC.

2. Salinitas

Menurut Odum (1993) pertumbuhan dan perkembangan zooplankton

dapat dipengaruhi oleh salinitas.  Salinitas dapat berubah akibat pengaruh
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penguapan dan hujan, apabila kondisi salinitas fluktuatif dapat

mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan zooplankton dan

menghambat meningkatkan nilai kematian pada zooplankton.  Kisaran

salinitas sebagai habitat zooplankton adalah 20 ppt plankton yang hidup

dilaut, pada salinitas 5-20 ppt hidup plankton yang hidup di air payau

sedangkan kisaran salinitas 0-5 ppt hidup plankton air tawar.

B. plicatilis bersifat euryhalin yaitu memiliki toleransi salinitas yang luas

antara 2–35 ppt, sehingga kulturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan

benih atau larva yang akan diberikan (Yamasaki dan Hirata, 1986).

Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) salinitas yang optimum pada

kultur zooplankton ini berkisar antara 10–35 ppt.

3. pH

pH merupakan salah satu faktor lingkungan yang menentukan

petumbuhan dan keberadaan zooplankton.  Hewan ini dapat tumbuh

normal pada kisaran pH air laut normal 7,0–10,5 namun, perubahan nilai

pH yang terlalu jauh dapat menghambat pertumbuhan (Mustahal, 1995).

Rotifera memiliki kisaran pH yang luas antara 5,0-10 tetapi kisaran pH

optimun untuk pertumbuhan dan bereproduksi yaitu antara 6–9

(Supriya, 2002).

4. Amonia

NH
3
-N (amoniak), NO

2
-N (nitrit)dan N0

3
-N (nitrat) adalah Senyawa

organik terpenting pada budidaya.  Senyawa organik dari unsur alami
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didalam air maupun yang berasal dari pencemaran dan perombakan

bahan- bahan pupuk, kotoran atau pakan yang diberikan dalam jumlah

berlebihan. kandungan senyawa N anorganik yang meningkat dalam

media kultur langsung menurunkan densitas rotifera (YU dan Hirayama,

1986).  Produk hasil metabolisma dan pembusukan senyawa organik oleh

bakteri merupakan amoniak.  Amoniak (NH
3
) berbentuk ion adalah racun

untuk budidaya sedangkan NH
4

tidak berbahaya kecuali bila

konsentrasinya sangat tinggi (Cholik, 1987).

5. Oksigen Terlarut (DO)

Parameter Oksigen Terlarut (DO) merupakan hal yang penting karena

dapat menghambat usaha budidaya.  Konsentrasi oksigen akan menurun

seiring dengan meningkatnya salinitas (Boyd, 1982). Menurut Fukusho

(1989) jenis Rotifera mengkonsumsi oksigen dengan jumlah sebagai

berikut: pada suhu 300C sebesar 16,48x10-5, pada suhu 200C sebesar

10,04x10-5, sedangkan pada suhu 100C sebesar 7,07x10-5.


