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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Daphnia sp 

 

2.1.1 Klasifikasi Daphnia sp. 

 

Daphnia sp. secara taksonomi termasuk ke dalam kelompok crustacea renik yang 

hidup secara umum di perairan tawar (Pangkey 2009). Beberapa Daphnia sp. 

ditemukan mulai dari daerah tropis hingga Arktik dengan berbagai ukuran habitat 

mulai dari kolam kecil hingga danau luas (Delbaere dan Dhert, 1996). 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gambar 2. (A) Dahpnia sp. betina dan (B) Daphnia sp. jantan (Ebert, 2005) 
 

 
 

 

 

Menurut Pennak (1989), klasifikasi Daphnia sp. adalah sebagai berikut : 

 
 

Filum  : Arthropoda 

Subfilum : Crustacea 

Kelas  : Branchiopoda 

Ordo  : Cladocera 

Famili  : Daphnidae 

Genus  : Daphnia 

Spesies : Daphnia sp. 

B A 
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2.1.2 Morfologi Daphnia sp. 

 

Secara morfologi pembagian segmen pada tubuh Daphnia sp. hampir tidak 

terlihat. Pada bagian tubuh menyatu dengan kepala. Bentuk tubuh membungkuk 

kearah bagian bawah, hal ini terlihat dengan jelas melalui lekukannya. Beberapa 

spesies Daphnia sebagian besar anggota tubuh tertutup oleh carapace, dengan 

kaki semu yang berjumlah enam pasang dan berada pada rongga perut. Bagian 

tubuh yang paling terlihat adalah mata, antena dan sepasang setae (Pennak, 1989). 

 

Pada dinding tubuh Daphnia sp. bagian punggung membentuk suatu lipatan yang 

menutupi anggota tubuh lain sehingga terlihat seperti cangkang. Bagian ini 

membentuk kantung sebagai tempat menampung telur. Pada bagian cangkang 

tersebut terbentuk karena banyak menyerap air, kulit yang lunak kemudian 

menjadi keras. Kerasnya cangkang terbentuk ketika mineral-mineral pembentuk 

cangkang tersedia di perairan (Siregar, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(a’): Antennule (a”): Antena (b.c.): Brood-chamber (br.): Brain (c.): Margin of Carapace (c.s): 

Caudal setae (e.): Compound eyes coalesced into one (f.): Furca (gl.): maxillary gland (h.): Heart 

(herp.): Hepatic diverticulum of gut (n.e.): Nauplius eye (ov.): Ovary 

 

Gambar 3. Morfologi Daphnia sp. (Pangkey, 2009) 
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2.1.3 Fisiologi Daphnia sp. 

 

Beberapa Daphnia memakan jenis crustacean dan rotifer (Branchionus), namun 

sebagian besar Daphnia adalah  filter feeder dengan memakan alga berukuran 

kecil dan berbagai macam detritus organik termasuk bakteri. Partikel makanan 

yang tersaring kemudian dibentuk menjadi bolus yang akan 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 (Waterman, 

1960). 

 

2.1.4 Reproduksi Daphnia sp. 

 

Mekanisme reproduksi Daphnia adalah dengan cara partenogenesis (tanpa kawin), 

dan sebagian besar telur yang dihasilkan akan menetas menjadi Daphnia betina. 

Kemudian satu atau lebih individu muda dirawat dengan menempel pada tubuh 

induk. 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 (Mudjiman, 1999). 

 

Menurut Siregar (1996) jika kondisi lingkungan hidup Daphnia sp.  tidak sesuai 

dan kondisi pakan tidak memadai, beberapa Daphnia sp. akan memproduksi telur 

berjenis kelamin jantan. Kehadiran jantan ini dapat membuahi telur Daphnia 

(ephippium), satu ekor  Daphnia sp. jantan dapat membuahi ratusan betina dalam 

satu periode. 
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Telur dari hasil pembuahan dapat bertahan dan berkembang hingga fase gastrula 

dan segera memasuki fase dorman. Selain itu telur ini juga terlindungi dengan 

mekanisme pertahanan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Selanjutnya 

Daphnia sp. hidup dan berkembang biak secara aseksual. Perkembangan naupli 

hingga pada fase dewasa dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pada suhu 

22
0
 C-31

0
C dan pH 6,5-7,4 dapat berkembang menjadi dewasa dalam waktu 4 hari 

dan bertahan hidup selama 12 hari (Siregar, 1996). 

 

Gambar 4. Siklus Hidup Dahpnia sp. (Clare, 2002) 

 

2.1.5 Parameter Kualitas Air 

 

Kualitas air merupakan suatu hal yang menentukan optimalisasi kehidupan bagi 

organisme perairan, termasuk pada Daphnia sp. Organisme ini dapat hidup dan 

berkembang biak dengan baik pada kondisi yang stabil. Faktor-faktor yang 

mempengaaruhi antara lain oksigen terlarut (DO), pH, suhu, amoniak, dan 

ketersediaan nutrien. 
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Oksigen terlarut (DO) merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup Daphnia sp. Pada umumnya Daphnia sp. dapat hidup pada 

kondisi oksigen terlarut (DO) diatas 3 mg/l (Ebert, 2005). Kondisi oksigen terlarut 

tersebut dibutuhkan oleh Daphnia sp. dalam proses metabolisme di dalam 

tubuhnya. 

 

Suhu yang masih dapat ditoleransi oleh Daphnia sp. bervariasi sesuai pada 

lingkungan tersebut. Daphnia sp. umumnya dapat hidup optimal dengan kisaran 

suhu 22-31
o
C (Radini, 2004), sedangkan kisaran derajat keasaman (pH) pada 

Daphnia sp. yang masih dapat ditolerir adalah 7,2–8,5 (Clare, 2002). Dengan 

meningkatnya suhu dan pH maka akan mempengaruhi peningkatan kadar NH3 di 

perairan. Menurut Lavens dan Sorgeloos (1996) kadar amoniak untuk Daphnia sp. 

masih dapat hidup yaitu pada konsentrasi 0,2 ppm. Sedangkan menurut Radini 

(2004) Daphnia sp. masih bertahan pada kadar amonia di bawah 0,2 ppm dan 

dapat berkembang biak dengan baik. 

 

2.2. Penggunaan Herbisida 

 

Penerapan konsep penggunaan herbisida pada lahan pertanian yaitu seminimal 

mungkin atau lebih dikenal dengan integrated pest control. Ternyata tidak semua 

pelaku usaha pertanian menerapkan konsep tersebut. Para petani umumnya 

melakukan penggunaan bahan kimia seperti herbisida secara berlebihan agar hama 

jenis gulma yang menjadi target mereka musnah dengan cepat. Namun di sisi lain 

mereka tidak memperhatikan akan dampak negatif selanjutnya yang dapat 

ditimbulkan (Mulyani, 1973). 
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Herbisida yang masuk ke dalam kawasan pertanian pada dasarnya dapat melalui 

permukaan tanah maupun bagian bawah permukaan tanah dengan jangka waktu 

sekitar 1 hingga 3 bulan. Senyawa aktif yang terkandung dalam herbisida akan 

masuk ke dalam tanah melalui perantara tanaman yang diberikan herbisida untuk 

membunuh gulma pada jenis tanaman tersebut yang tentunya menyebabkan residu 

khususnya jika digunakan secara berlebihan. Sebagaimana disebutkan oleh 

Olmsteated (2003) bahwa pengaruh residu herbisida dapat dilihat dengan 

mengikuti hukum kinetika pertama yaitu derajat atau kecepatan menghilangnya 

herbisida berhubungan dengan banyaknya herbisida yang terdeposit. Dinamika 

herbisida di alam akan mengalami dua tahapan reaksi berupa proses hilangnya 

residu yang berlangsung cepat atau sebaliknya proses hilangnya residu 

berlangsung lambat. 

 

Penggunaan herbisida untuk memberantas gulma pada lahan pertanian akan 

menimbulkan berbagai masalah lingkungan salah satunya terjadi pencemaran 

pada lingkungan perairan. Hal tersebut tentunya berdampak pula pada biota yang 

hidup di perairan seperti sungai, danau dan waduk yang tercemar senyawa dari 

herbisida yang terjadi proses dekomposisi bahan pencemar tersebut. 

 

2.3 Senyawa Aktif Metil Metsulfuron pada Herbisida 

 

Herbisida dengan senyawa aktif metil metsulfuron merupakan jenis herbisida 

sistemik dan bersifat selektif untuk tanaman seperti padi. Senyawa aktif pada 

herbisida ini mampu mengendalikan hama padi jenis gulma yaitu pra tumbuh dan 

awal purna tumbuh (Anonim, 2011 dalam Astria, 2013). Berdasarkan 

International Union of Pure and Aplied Chemistry (IUPAC) atau Serikat kimia 
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murni dan terapan internasional, nama kimia metil metsulfuron adalah Methyl 2-

[[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)ureido] sulfonil] benzoate. Berikut 

struktur kimia metil metsulfuron dengan rumus molekul C14H15N5O6S. 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Kimia Metil Metsulfuron (Riadi, 2011) 

 

Senyawa aktif metil metsulfuron yang diaplikasikan oleh petani akan membentuk 

lapisan tipis pada permukaan tanah, kemudian masuk ke dalam jaringan gulma 

dan diedarkan ke bagian gulma lainnya (Riadi, 2011). Hal itu tentunya 

menguntungkan bagi petani namun di sisi lain dapat menjadi masalah baru jika 

penggunaan senyawa aktif tersebut tidak diatur penggunaannya dengan tepat. 


