
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Diaphanosoma sp.  

1. Klasifikasi  

Klasifikasi Diaphanosoma sp. adalah sebagai berikut: 

Fillum   : Arthropoda 

Kelas   : Crustacea 

Sub kelas  : Branchiopoda 

Ordo  : Cladocera 

Famili   : Sididae 

Genus   : Diaphanosoma 

Species  : Diaphanosoma sp. (Yamaji, 1984).  

 

2. Morfologi 

Bentuk tubuh Diaphanosoma sp. adalah oval atau bulat memanjang serta 

transparan dengan bagian badan tertutup karapaks dengan panjang 2 sampai 2,8 

mm (Pennak, 1978). Pada kepala terdapat sepasang mata yang bergabung menjadi 

satu dan sebuah ocellus yang lebih kecil dan sangat sensitif terhadap cahaya. 

Sepasang mata yang bergabung menjadi satu disebut mata majemuk dan selalu 

berputar. Mata Cladocera terdiri dari sebuah lensa yang mengelilingi kelopak 



bintik hitam dan berputar secara terus menerus oleh aktivitas otot kecil pada 

masing-masing sisi. 

 

 Antena pertama atau antennules terletak disisi ventral bagian posterior dari 

kepala (Edmondson, 1959). Antena kedua atau antennae memiliki ukuran yang 

lebih besar dari antennules. Pada Diaphanosoma sp. terdapat rectum atau bagian 

antennae terdapat rambut-rambut yang menunjukkan jumlah rambut pada segmen 

(Smith and Weldon, 1968). Cladocera memiliki lima pasang kaki yang disebut 

dengan appendages yang berbentuk pipih seperti daun dilengkapi dengan rambut 

atau setae yang panjang dan berguna untuk bergerak. 

 

Bagian abdomen tersembunyi di dalam valve, tetapi post abdomen terletak pada 

bagian belakang dari tubuh. Diaphanosoma sp. memiliki brood chamber atau 

kantung telur yang terletak di antara abdomen dan bagian posterior. Jantung 

berbentuk oval atau bulat berdenyut dengan cepat dan terletak di belakang sisi 

dorsal (Pennak, 1978). 

 

Sistem peredaran darah dari Ordo Cladocera adalah sistem terbuka. Darah 

langsung dipompa keluar jantung menuju bagian kepala dan mengalir sacara seri 

pada pembuluh hati. Aliran darah tersebut mengelilingi seluruh organ tubuh 

sebelum kembali ke jantung. 

 



 

Gambar 1. Diaphanosoma sp. 

 

3. Daur Hidup 

Populasi Diaphanosoma sp. seringkali hanya terdiri dari individu-individu betina 

saja. Hal ini menunjukkan adanya perkembangbiakkan secara parthenogenesis, 

yakni perkembangbiakkan tanpa melalui proses pembuahan. Induk betina 

mengerami telur di dalam tubuhnya sampai telur itu mengalami perkembangan 

hingga menetas.  Perkembangan Diaphanosoma sp. dari larva hingga dewasa 

tidak mengalami perubahan bentuk, antara anakan yang baru dilahirkan dengan 

induknya mempunyai bentuk dan kelengkapan morfologi yang hampir sama. 

Anakan yang dihasilkan tidak mengalami pelepasan dalam bentuk telur, akan 

tetapi di dalam perut induk betina sudah mengalami pertumbuhan menjadi larva 

yang telah sempurna (BBL, 2002). 

 

Waktu yang diperlukan larva untuk menjadi dewasa antara 5-8 hari tergantung 

pakan dan faktor lingkungan. Induk betina yang sedang mengandung anakan 

terlihat seperti belah ketupat dan pada bagian perut tampak bintik mata larva yang 

berwarna merah, jumlah anakan antara 4-10 ekor. Dari waktu perkawinan sampai 



melahirkan berkisar antara 3-5 hari dan setelah 2-5 hari sudah terlihat anakan di 

dalam perut betina Diaphanosoma sp. (Ari, 2002). 

 

4. Pakan dan Kebiasaan Makan 

Diaphanosoma sp. mempunyai kaki-kaki datar yang berguna untuk menimbulkan 

arus air yang mengandung oksigen serta partikel makanan. Gerakan kakinya akan 

menimbulkan arus air menuju valves, arus tersebut membawa partikel makanan. 

Selanjutnya makanan tersebut dilanjutkan kedepan oleh rambut setae menuju 

mulut. Saluran pencernaan sangat sederhana, terdiri dari osephagus yang pendek 

dan sempit menuju lambung. Dari lambung saluran ini berakhir di post anal. 

Pencernaan terjadi secara periodik, walaupun arus yang membawa partikel 

makanan selalu ada (BBL, 2002). 

 

Pakan dari Diaphanosoma sp. adalah fitoplankton, bahan organik (detritus), ragi, 

dan bakteri (BBL, 2002). Berdasarkan penelitian BBPBL Lampung, jenis 

fitoplankton yang paling disukai dan menghasilkan pertumbuhan terbaik adalah 

Tetraselmis sp., akan tetapi fitoplankton lainnya juga dapat dijadikan pakan. 

Diaphanosoma sp. makan dengan cara menyaring fitoplankton dan hewan-hewan 

kecil dari air (Nybakken, 1988). Keuntungan kultur Diaphanosoma sp. dengan 

menggunakan pakan alami adalah mudah dalam pelaksanaan, namun jika terjadi 

kegagalan dalam kultur pakan alami maka sudah dapat dipastikan kultur 

Diaphanosoma sp. juga mengalami kegagalan. Dibandingkan dengan Rotifera, 

Diaphanosoma sp. memiliki ukuran yang sesuai untuk juwana Kuda Laut yang 

berumur lebih dari 20 hari, sedangkan Rotifera digunakan sebagai pakan untuk 

juwana Kuda Laut yang berumur 1-7 hari. Pakan yang biasanya diberikan dalam 



kultur Diaphanosoma sp. berupa fitoplankton dari jenis Nannochloropsis sp., dan 

Tertraselmis sp. Nannochloropsis sp. mempunyai kandungan vitamin B12 dan 

Eicosapentaenoic (EPA) sebesar 30,5%. Vitamin B12 sangat penting untuk 

pertumbuhan Diaphanosoma sp. dan EPA sangat penting untuk nilai nutrisi 

Diaphanosoma sp. (Kurniastuty dan Isnansetyo, 1995). Tetraselmis sp digunakan 

sebagai pakan alami Diaphanosoma sp. karena mempunyai kandungan protein 

dan asam amino yang tinggi. Kandungan protein 47,75%  asam aminonya 9,10% 

dapat mempercepat pertumbuhan Diaphanosoma sp. (Mundayana, 2001). 

 

5. Kualitas Air 

Ordo Cladocera dapat hidup pada kadar garam nol atau air tawar sampai kadar 

garam tinggi tergantung jenisnya. Di alam, Diaphanosoma sp. hidup pada air 

bersalinitas 20-35 ppt. Reaksi terhadap cahaya negatif, menyukai tempat yang 

teduh dan terlindung sehingga digolongkan organisme photophobic atau takut 

terhadap cahaya dan lebih menyukai air yang tenang atau berarus kecil (BBL, 

2002). 

Tabel 1. Standar kualitas air untuk kultur Diaphanosoma sp. 

 

Parameter  Satuan            Nilai Optimum 

 

Salinitas                   ppt                  25-35 

Suhu                        °C   26-31 

pH                            -                     7,3-8,7 

DO                           ppm               4,0-6,9 

 Sumber : BBL, 2002 

 

 

a. Salinitas 

Salinitas penting diukur pada perairan laut dan industri. Salinitas adalah 

konsentrasi dari total ion yang ada diperairan (Boyd, 1982). Salinitas 



menggambarkan padatan total di dalam air setelah semua karbonat dikonversi 

menjadi oksida, semua bromida dan ionida telah digantikan oleh klorida dan 

semua bahan organik terlah dioksidasi. Salinitas dapat berfluktuasi karena 

penguapan dan hujan. Salinitas dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangbiakan zooplankton (Odum, 1971). 

 

b. Suhu 

Suhu secara langsung berpengaruh terhadap metabolisme organisme air. Pada 

suhu tinggi metabolisme terpacu, sedangkan pada suhu rendah metabolisme 

melambat. Suhu merupakan parameter lingkungan yang mudah berubah sesuai 

dengan tempat dan waktu. Peningkatan 10°C suhu perairan meningkatkan 

konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sebesar 2 sampai 3 kali lipat. 

Peningkatan suhu ini dibarengi oleh menurunnya oksigen terlarut diperairan, 

sehingga keberadaan oksigen diperairan kadangkala tidak mampu memenuhi 

peningkatan oksigen yang diperlukan oleh organisme akuatik untuk metabolisme 

dan respirasi. Pengaruh langsung suhu terhadap kehidupan di laut adalah laju 

fotosintesis tumbuh-tumbuhan dan proses fisiologi hewan, metabolisme dan 

proses reproduksi (Tengku, 1996). 

 

c. pH 

Dekomposisi bahan organik dan respirasi akan menurunkan kandungan oksigen 

terlarut yang berakibat pada naiknya kandungan CO2  bebas sehingga dapat 

menurunkan kadar pH air (Boyd, 1982).  

 

 



d. DO  

Oksigen adalah salah satu gas yang ditemukan terlarut diperairan. Kadar oksigen 

terlarut diperairan alami bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air, 

dan tekanan atmosfer. Oksigen terlarut dalam perairan dibutuhkan semua 

organisme untuk pernafasan dalam rangka melangsungkan metabolisme dalam 

tubuh. Oksigen terlarut dalam air dapat melalui difusi dari udara bebas, hasil 

fotosintesis fitoplankton, dan adanya aliran air baru.  

 

B. Molase 

Molase adalah sejenis sirup yang merupakan sisa dari pengkristalan gula pasir. 

Sumber molase itu sendiri didapatkan dari 2 jenis. Pertama dari tebu dan kedua 

dari Bit. Dari kedua sumber tersebut didapatkan molase yang berbeda sifat dan 

pengolahannya. 

 

1. Molase dari tebu. 

Molase dari tebu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: molase kelas 1, kelas 2, 

dan blackstrap. Molase kelas 1 didapatkan saat pertama kali jus gula dikristalkan. 

Saat dikristalkan terdapat sisa jus yang tidak mengkristal dan berwarna bening. 

Kemudian molase kelas 2 atau biasa disebut dengan dark karena memiliki warna 

yang agak kecoklatan. Molase kelas terakhir, Blackstrap diperoleh dari kristalisasi 

akhir. Warna blackstrap ini memang mendekati hitam (cokelat tua). Blackstrap 

ternyata memiliki kandungan zat yang berguna. Zat-zat tersebut antara lain 

kalsium, magnesium, dan besi. Blackstrap memiliki kandungan kalori yang cukup 

tinggi karena terdiri dari glukosa dan fruktosa (Priyono, 2009). Molase Blackstrap 

berdasarkan uji proksimat memiliki kandungan protein 0,35 %, serat kasar 1,52 



%, karbohidrat 60,36 %, lemak 0,22 %, air 28,21 % dan abu 9,34 % (Asmoro, 

2011). 

 

 

2. Molase dari Bit. 

Molase Bit adalah sisa proses kristalisasi gula yang 50 % dari berat keringnya 

adalah gula. Sebagian besar merupakan sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Molase 

Bit mengandung biotin (vitamin B7) dalam jumlah terbatas. Vitamin ini berguna 

untuk pertumbuhan. Kandungan lain dari molase bit adalah kalsium, potassium, 

oksalat, dan klorida. Hal yang menarik adalah molase jenis ini sering digunakan 

sebagai aditif untuk makanan hewan (Priyono, 2009). 

 


