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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerang hijau (Perna viridis) adalah salah satu komoditas perikanan yang

sudah lama dibudidayakan karena mudah dilakukan, bernilai ekonomis tinggi,

kandungan gizi tinggi yaitu protein 21,9%, lemak 14,5%, karbohidrat 18,5%, abu

4,3% dan air 40,8% dan kulit kerang hijau dapat dimanfaatkan sebagai bahan

kerajinan maupun pakan ternak (Affandi, 2002).

Kerang hijau bersifat non selective filter feeder yaitu hidup dengan

menyaring makanan (material) yang tersuspensi di perairan atau dari sedimen

(Parson, 1984), dan bersifat sessile (menetap) yaitu sedikit bergerak sehingga jika

ada bahan-bahan berat seperti logam dapat diserap dalam tubuh kerang tersebut

(Hutagalung, 1991).

Larva kerang hijau bersifat planktonik, melayang di air dan terbawa arus

lebih kurang selama dua minggu. Stadia larva kerang hijau mengalami perubahan

cara hidup dari planktonik menjadi sessil (tinggal diam, menempel), pada saat itu

apabila meraka tidak mendapatkan substrat maka mereka akan segera mati.

Kecepatan tumbuh kerang hijau berkisar antara 0,7 – 1,0 cm per bulan. Setelah

berumur 6-7 bulan, kerang hijau sudah dapat dipenen (Yonvitner, 2009).

Proses penempelan kerang hijau sangat dipengaruhi gerakan air, jumlah

bahan organik, kimia perairan dan distribusi makanan (Noor, 2014). Budidaya

kerang hijau memerlukan substrat yang baik yang digunakan sebagai tempat

menempel dengan sempurna dan tidak terbawa arus. Substrat yang baik akan

mendukung tingkat penempelan benih kerang hijau, sehingga diperlukan

penelitian penggunaan berbagai substrat pada budidaya kerang hijau untuk

mengetahui jenis substrat yang baik untuk budidaya kerang hijau.
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1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat penempelan benih kerang hijau terhadap jenis tali

yang berbeda.

2. Mengetahui pertumbuhan panjang kerang hijau yang menempel pada jenis

tali yang berbeda

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang

jenis-jenis tali sebagai substrat tumbuhnya kerang hijau untuk budidaya kerang

hijau.

1.4 Hipotesis

1. H0 : Penggunaan jenis tali yang bebeda tidak berpengaruh nyata terhadap

tingkat penempelan kerang hijau .

H1 : Penggunaan jenis tali yang bebeda berpengaruh nyata terhadap tingkat

penempelan kerang hijau .

2. H0 : Jenis tali yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap panjang kerang

hijau

H1 : Jenis tali yang berbeda berpengaruh nyata terhadap panjang kerang hijau

1.5 Kerangka Penelitian

Kerang hijau merupakan organisme perairan yang memiliki nilai ekonomis

tinggi sehingga permintaan kerang hijau meningkat setiap tahunnya dan sampai

saat ini belum terpenuhi, karena penyediaan kerang hijau  masih banyak

mengandalkan hasil penangkapan di alam dan masih sedikit yang

membudidayakannya.
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Penangkapan (penempelan) kerang hijau secara alami di alam (di dasar

perairan) hasilnya kurang baik, sehingga pembudidaya mencari substrat

penempelan yang murah dan mudah sehingga menghasilkan tingkat penempelan

yang maksimal. Pengumpulan benih kerang hijau menggunakan tali sebagai

substrat lebih efisien dibandingkan pencarian langsung di alam. Keunggulan tali

mudah dalam perawatan dan pemanenan kerang hijau dapat dilakukan kapan saja

sesuai dengan ukuran yang diinginkan.

Budidaya kerang hijau mudah dilakukan karena tidak membutuhkan

banyak tempat, hanya membutuhkan benih dan tali sebagai tempat menempel

kerang. Lokasi budidaya kerang hijau perlu diperhatikan, karena mendukung

pertumbuhan kerang hijau.

Lokasi budidaya kerang yang baik berada pada daerah teluk yang

terlindungi, sebaiknya bukan merupakan daerah penangkapan ikan, tidak rawan

banjir dan mampu untuk menampung air yang berlebihan. Perubahan iklim dapat

mengubah suhu air dan salinitas secara drastis, dan dapat menghambat

pertumbuhan bahkan menyebabkan kematian (Aypa, 1990). Berdasarkan

persyaratan tersebut, perairan Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung menurut

Noor (2014) memiliki potensi untuk benih budidaya kerang hijau.

Substrat (dasar) lokasi budidaya sebaiknya berupa lumpur halus atau

lumpur berpasir untuk mendukung produktivitas primer (Aypa, 1990).

Kedalaman air untuk budidaya kerang dengan metode dasar minimal 1 meter,

dengan metode kolom air kedalaman air minimal 2 meter atau 1 meter dari ujung

tali media ke dasar air (Lovatelli, 1998).

Lingkungan yang baik untuk budidaya kerang hijau memiliki kisaran suhu

antara 23-34 °C, salinitas 27-34‰, pH 6-8, kecerahan 2,6- 4,0 m dan kedalaman

sampai 20 m. Pertumbuhan yang maksimal berada pada perairan dengan salinitas

27-35‰, suhu 26-32 °C, pH 6,2-8,2 dan kandungan oksigen (DO) 6 mg/l

(Sivalingam, 1977).

Masyarakat telah membudidayakan kerang hijau sejak tahun 2012 dengan

menggunakan keramba apung atau yang sering petani kerang hijau Pulau Pasaran

sebut dengan keramba jaring apung. Pada saat ini masyarakat Pulau Pasaran
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masih menempatkan media tempat melekat kerang di perairan sekitar pulau tanpa

memperhatikan kondisi perairannya sehingga budidaya kerang hijau belum

maksimal.

Budidaya di Pulau Pasaran, meliputi penentuan lokasi, dengan metode

keramba apung, pembesaran, dan pemanenan. Lokasi yang digunakan dalam

pembuatan keramba apung  dipilih berjarak 30 - 200 meter dari pulau, bukan jalur

lintas kapal atau perahu sehingga terhindar dari pencemaran. Penentuan lokasi

sangat mendukung pertumbuhan kerang hijau yang lebih cepat. Lokasi perairan

yang lebih luar namun hempasan ombak masih cukup rendah, dapat mempercepat

penempelan kerang hijau pada tali tambang (substrat) dan mempercepat saat

pemanenan (Noor, 2014 ).

Perbedaan jenis substrat diduga mempengaruhi tingkat penempelan bibit

kerang hijau dan pertumbuhannya, sehingga diperlukan kajian mengenai pengaruh

perbedaan jenis tali/substrat (tali jorgan, jute dan  manila) terhadap penempelan

bibit kerang hijau.

Gambar 1. Struktur kerangka pemikiran
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