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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Daphnia sp 

1. Biologi Daphnia sp 

a. Taksonomi Daphnia sp 

Daphnia sp mempunyai lebih dari 20 spesies dari genusnya dan hidup pada 

berbagai jenis perairan tawar, terutama di daerah sub tropis. Daphnia sp. Sebagai 

hewan air, juga dikenal sebagai kutu air.  Menurut Pennak (1989) dalam Julianty 

(2003)  Daphnia sp. dapat diklasifikasikan dalam : 

Philum  :Arthropoda 

Kelas  : Crustacea 

Sub Klas  : Branchiopoda 

Divisi  : Oligobranchiopoda 

Ordo  : Cladocera 

Famili  : Daphnidae 

Genus  : Daphnia 

Spesies  : Daphnia sp. 

b. Morfologi Daphnia sp 

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

dengan bentuk membungkuk ke arah tubuh bagian bawah terlihat dengan jelas 

melalui lekukan yang jelas. Pada beberapa spesies sebagian besar anggota tubuh 
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tertutup oleh carapace, dengan enam pasang kaki semu yang berada pada rongga 

perut. Bagian tubuh yang paling terlihat adalah mata, antena dan sepasang seta. 

Pada beberapa jenis Daphnia, bagian carapace nya transparan dan tampak dengan 

jelas melalui mikroskop bagian dalam tubuhnya. Struktur anatomi Daphnia sp 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

Keterangan : 

B :Otak  

BC :Ruang pengeraman  

C :Caecum Pencernaan  

CE :Mata  

F :Fornix  

FA :Antena Pertama  

INT :Usus  

H :Jantung  

O :Ocellus  

OV :Ovarium 

R :Paruh 

MSO :Kelenjar Kulit 

 

 

 

 

Gambar 2. Morfologi Daphnia sp. (Mokoginta, 2003) 

Secara morfologi bentuk tubuh Daphnia sp. pipih ke samping dan beruas-ruas. 

Dinding bagian punggung membentuk lipatan menutupi anggota tubuh lain 

sehingga tampak seperti cangkang kering. Tempat tersebut membentuk kantung 

sebagai tempat penampungan dan perkembangan telur. Cangkang tersebut 

terbentuk karena banyak menyerap air, kulit yang lunak kemudian menjadi keras. 

Kerasnya canngkang terbentuk ketika mineral pembentuk cangkang tersedia di 

perairan (Siregar, 1996).  
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2. Fisiologi  Daphnia sp 

Daphnia sp. bersifat non selective filter feeder  yang memakan alga uniseluler dan 

berbagai macam detritus organik termasuk protista dan bakteri, bahkan pada 

ukuran dewasa mampu memakan crustasea dan rotifera kecil. Daphnia sp. juga 

memakan beberapa jenis ragi, tetapi hanya di lingkungan terkontrol seperti 

laboratorium. Pertumbuhannya dapat dikontrol dengan pemberian ragi. Partikel 

makanan yang tersaring kemudian ditelan dan turun melalui rongga pencernaan 

sampai penuh dan melalui anus ditempatkan di bagian ujung rongga pencernaan. 

Sepasang kaki pertama dan kedua digunakan untuk membentuk arus kecil saat 

mengeluarkan partikel makanan yang tidak mampu terserap. Organ Daphnia 

untuk berenang didukung oleh antena kedua yang ukurannya lebih besar. Gerakan 

antena tersebut sangat berpengaruh untuk gerakan melawan arus Waterman 

(1960) dalam Bari (2010) 

3. Reproduksi Daphnia sp 

Mekanisme reproduksi Daphnia adalah dengan cara partenogenesis. Satu atau 

lebih individu muda dirawat dengan menempel pada tubuh induk. Daphnia yang 

baru menetas harus melakukan pergantian kulit (molting) beberapa kali sebelum 

tumbuh jadi dewasa sekitar satu pekan setelah menetas. Siklus hidup Daphnia sp. 

yaitu telur, anak, remaja dan dewasa. Pertambahan ukuran terjadi sesaat setelah 

telur menetas di dalam ruang pengeraman. Daphnia sp. dewasa berukuran 2,5 

mm, anak pertama sebesar 0,8 mm dihasilkan secara parthenogenesis. Daphnia 

sp. mulai menghasilkan anak pertama kali pada umur 4-6 hari. Adapun umur yang 

dapat dicapainya 12 hari. Setiap satu atau dua hari sekali, Daphnia sp. akan 



9 
 

beranak 29 ekor, individu yang baru menetas sudah sama secara anatomi dengan 

individu dewasa (Gambar 3). Proses reproduksi akan berlanjut jika kondisi 

lingkungannya mendukung pertumbuhan. Jika kondisi tidak ideal baru akan 

dihasilkan individu jantan agar terjadi reproduksi seksual Waterman (1960) dalam 

Bari (2010). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siklus hidup daphnia sp. Waterman (1960) dalam Bari (2010) 

Daphnia jantan lebih kecil ukurannya dibandingkan yang betina. Pada individu 

jantan terdapat organ tambahan pada bagian abdominal untuk memeluk betina 

dari belakang dan membuka carapacae betina, kemudian spermateka masuk dan 

membuahi sel telur. Telur yang telah dibuahi kemudian akan dilindungi lapisan 

yang bernama ephipium untuk mencegah dari ancaman lingkungan sampai 

kondisi ideal untuk menetas (Mokoginta, 2003). 

Dalam waktu 60 hari seekor betina bisa menghasilkan 13 milyar keturunan, yang 

semuanya betina. Tidak semua jumlah ini sukses hidup hingga dewasa, 

keseimbangan alam telah mengaturnya sedemikian rupa dengan diciptakannya 

berbagai musuh alami Daphnia sp untuk mengendalikan populasi.                     
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Daphnia sp. muda mempunyai bentuk mirip dengan bentuk dewasanya tetapi 

belum dilengkapi dengan antena yang panjang. Apabila kondisi lingkungan hidup 

tidak memungkinkan dan cadangan pakan menjadi sangat berkurang, beberapa  

Daphnia sp. akan memproduksi telur berjenis kelamin jantan. Kehadiran jantan  

diperlukan untuk membuahi telur, yang selanjutnya akan berubah menjadi telur 

tidur (kista/aphippa). Seekor jantan bisa membuahi ratusan betina dalam suatu 

periode. Telur hasil pembuahan  mempunyai cangkang tebal dan dilindungi 

dengan mekanisme pertahanan terhadap kondisi buruk sedemikian rupa. Telur 

tersebut dapat bertahan dalam lumpur, dalam es, atau bahkan kekeringan. Telur  

bisa bertahan selama lebih dari 20 tahun dan menetas setelah menemukan kondisi 

yang sesuai. Selanjutnya mereka hidup dan berkembang biak secara aseksual 

Pennak (1989) dalam Julianty  (2003). 

4. Persyaratan Lokasi dan Media Budidaya Daphnia sp 

a. Lokasi Budidaya 

Keberadaan cahaya dan oksigen terlarut pada budidaya Daphnia sp. merupakan 

faktor pembatas. Budidaya Daphnia sp membutuhkan cahaya matahari yang 

cukup namun  tidak langsung. Wadah budidaya dapat diletakan di tempat semi 

terbuka agar dapat cahaya matahari. Namun diusahakan tidak terpapar langsung 

karena dapat menyebabkan kematian pada Daphnia sp. Aerasi yang dibutuhkan 

adalah aerasi dengan gelembung udara halus, hal tersebut membuat oksigen 

mudah terlarut di media budidaya tetapi tidak membuat turbulensi pada media 

budidaya (Purwakusuma, 2007). 
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Budidaya Daphnia sp dapat dilakukan di berbagai wadah, baik di  Indoor maupun 

Outdoor, selama wadah tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang tidak 

disukai Daphnia sp. antara lain ion-ion logam, seperti Mn, Zn, Cu, dan bahan 

racun terlarut lain seperti pestisida, bahan pemutih, dan deterjen. Untuk wadah 

kecil direkombinasikan untuk memilih wadah dangkal. Apabila wadah lebih 

tinggi, digunakan wadah dengan luas permukaan lebih besar. Hal tersebut 

diperlukan untuk menjaga temperatur air dalam wadah agar tidak terlalu tinggi 

pada siang hari (Purwakusuma, 2007) 

b.  Kualitas air 

Daphnia sp hidup pada suhu berkisar antara 18 sampai 32
0
C. Kisaran suhu 

tersebut merupakan suhu yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan 

Daphnia sp. diluar selang tersebut,  Daphnia sp akan cendrung dorman.     

Daphnia sp. membutuhkan pH sedikit alkalin yaitu 6, sampai 8.0. pH dan 

kandungan amonia tinggi dapat bersifat mematikan bagi Daphnia sp. oleh karena 

itu tingkat amonia perlu dijaga dengan baik dalam suatu sistem budidaya Daphnia 

sp (Purwakusuma, 2007) 

Selain itu Daphnia sp. juga membutuhkan kandungan oksigen terlarut dengan 

konsentrasi minimal 3,5 mg/l (pada konsentrasi dibawah 1 mg/l dapat 

mengakibatkan kematian Daphnia sp.), dan kandungan CO3
2-

maksimal 250 mg/1 

(Anonim, 2009) 
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5. Kandungan Nutrisi Daphnia sp 

Daphina sp. merupakan sumber pakan alami yang sangat baik bagi larva ikan. 

Selain karena ukuran yang kecil, Daphnia sp. juga memiliki kandungan nutrisi 

yang sangat baik untuk pertumbuhan larva  

Tabel 1 Persentase kandungan nutrisi dari berat kering  Daphnia sp 

 

Parameter  
Persentase kandungan nutrisi dari berat kering  Daphnia sp 

Clare (2002) Purwakusuma (2007) Ikang (2008) 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Abu 

50-70 

20-27 

- 

- 

72,8 

10,8 

13,4 

3,0 

72,8 

10,8 

13,4 

3,0 

Sumber : (Purwakusuma, 2007) 

Kandungan protein Daphnia sp. dapat mencapai lebih dari 70% kadar bahan 

kering. Secara umum, Daphnia sp. terdiri atas 95% air, 4% protein 0,54% lemak, 

0,67% karbohidrat dan 0,15% abu (Purwakusuma, 2007) 

B. Limbah Kulit Kopi 

Limbah kopi salah satu limbah pertanian yang sampai saat ini belum 

termanfaatkan adalah limbah kulit kopi. Indonesia tercatat merupakan negara 

terbesar kedua dalam luas areal perkebunan kopi namun  masih di urutan keempat 

dalam hal produksi dan ekspor kopi dunia. Sampai dengan tahun 2008 luas 

perkebunan kopi Indonesia mencapai 1.303 ribu ha. Produksi perkebunan kopi 

selama lima tahun terakhir tumbuh sekitar 6%, pada tahun 2008 diperkirakan 

mencapai 683 ribu ton. Berdasarkan hasil produksi kopi tahunan Indonesia dapat 

diestimasikan bahwa dari 683 ribu ton yang dihasilkan per tahun juga dihasilkan 

limbah kulit kopi sebesar 310 ribu ton. Jumlah ini merupakan suatu potensi yang 
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layak dimanfaatkan untuk perkebunan, Peternakan maupun di perikanan 

(Desmayanti dan Muladi, 1995). 

Kulit kopi merupakan limbah pengolahan buah kopi yang mempunyai banyak 

kegunaan. Dalam bidang pertanian banyak digunakan untuk kegiatan yang 

berkaitan dengan pertanaman, seperti untuk kompos, dan persemaian, sedang 

sisanya belum dipakai secara produktif sehingga mempunyai potensi sebagai 

sumber pencemar lingkungan (Mulato dkk, 1996). 

Residu tanaman kopi terdiri atas kulit kopi (pulpa) dan kulit tanduk kopi 

(Ambarsari  Sri Widodo dan Sutrilah, 2002). Produksi kopi pada tahun 2008 

mencapai 460.000 ton biji kopi, maka pulpa kopi mencapai  20.000 ton, 

sedangkan kulit tanduk sebesar 220.000 ton (BPS, 2008). Kulit biji tersebut 

menumpuk sehingga menyebabkan gangguan baik  berupa bau maupun lalat. 

Kulit kopi berpotensi untuk digunakan sebagai sumber bahan organik.  Rasio 

kandungan kulit kopi dan biji kopi adalah 48:52. Dari 48 % kandungan kulit kopi , 

42 % berupa kulit buah dan 6 %kulit biji. 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi  Kulit Biji dan Kulit Buah Kopi * 

  

Zat Nutrisi ( % ) Kulit Biji Kopi Kulit Buah Kopi 

Bahan kering 95,45 94,30 

Energi Bruto ( Mj/ kg ) 19,90 18,76 

Protein 10,40 4,61 

Lemak 2,13 0,46 

Serat kasar 16,42 65,20 

Abu 7,35 2,20 

Kalsium 0,48 0,34 

Fosfor 0,04 0,01 

Sumber : Desmayanti dan Muladi (1995) 
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Limbah kulit kopi yang telah hancur menjadi bubuk mengandung 1,88 % N; 2,04 

% K; 0,5 % Ca dan 0,39 % Mg  Trisilawati dan Gusmaini (1999), dalam Etika 

(2007). 

Tabel 3. Kadar Hara Pupuk Kandang, dan Limbah Kopi yang Sudah Hancur * 

 

Jenis Bahan Organik 
C-org 

% 

N 

% 

P 

% 

K 

% 

Ca 

% 

Mg 

% 

C/N 

% 

Kotoran ayam 15,0 1,52 0,95 0,86 1,29 0,56 12 

Limbah kopi 24.86 1,88 0.12 2,04 0,53 0,39 13 

Sumber : Trisilawati dan Gusmaini (1999), dalam Etika (2007). 

Kulit kopi merupakan limbah dari pengolahan buah kopi untuk mendapatkan biji 

kopi yang selanjutnya digiling menjadi bubuk kopi. Kulit kopi mempunyai 

kandungan BK=91.77, PK=11.18, LK=2.5, SK=21.74 dan TDN=57.20% . Namun 

demikian kulit kopi hanya sebagian kecil dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

ruminansia dan sebagian besar lainnya dibuang atau dibenamkan dalam tanah 

untuk digunakan sebagai pupuk organik pada lahan perkebunan (Anonim, 2005). 

 

 


