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ABSTRAK 

 

 

LAJU PERTUMBUHAN Oithona sp. YANG DIBERI PAKAN ALAMI 

Nannochloropsis sp. dan Isochrysis sp., BESERTA KOMBINASINYA 

 

Oleh 

Agung Munandar 

 

Pangsa pasar hasil budidaya perikanan sangat luas, sehingga perlu upaya 

peningkatan hasil budidayanya.  Salah satu cara peningkatan produksi perikanan 

adalah dengan memperhatikan kualitas pakan ikan pada fase larva.  Salah satu 

jenis pakan alami yang dipergunakan dalam pembenihan ikan dari zooplankton 

yaitu Oithona sp. karena memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk 

pertumbuhan ikan.  Untuk meningkatkan produktivitas Oithona dibutuhkan pakan 

yang berkualitas dan mudah didapat antara lain mikroalga.  Mikroalga yang 

banyak digunakan sebagai pakan alami zooplankton diantaranya Nannochloropsis 

sp. dan Isochrysis sp. karena kandungan nutrisinya yang tinggi.  Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan Oithona sp. yang diberi pakan 

alami Nannochloropsis sp., Isochrysis sp. dan kombinasinya.  Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Maret 2016 – April 2016 di Laboratorium Akuatik, Jurusan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.    

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 5 perlakuan, diulang 4 kali.  Data dianalisis ragam (ANOVA) dan diuji 

lanjut dengan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf 5%. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan alami B (Nannochloropsis 

sp. 75% dan Isochrysis sp. 25% memberikan hasil kepadatan puncak populasi 

Oithona sp yang paling tinggi yaitu 215 ind/L dan laju pertumbuhan tertinggi 

5,08%/hari.  

 

Kata Kunci : Oithona sp., Pakan Alami, Kepadatan Populasi, Laju  Pertumbuhan 
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Seperti marmut yang tidak tahu kapan harus berhenti berlari di 

roda yang berputar  

(Raditya Dika) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pangsa pasar hasil budidaya perikanan sangat luas, sehingga untuk 

memenuhinya perlu ada peningkatan hasil budidaya perikanan.  Salah satu cara 

untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan adalah dengan 

memperhatikan kualitas pakan ikan terutama pada fase larva.  Salah satu pakan 

ikan pada fase larva yaitu pakan alami yang memiliki kandungan nutrisi tinggi.  

Pemberian pakan alami dengan kandungan nutrisi tinggi dapat menjamin 

kelulushidupan dan pertumbuhan larva ikan.  Semakin banyak larva ikan yang 

dapat bertahan hidup, hasil budidaya perikanan akan meningkat (Thariq dkk., 

2002). 

 

Pakan alami merupakan pakan yang digunakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan larva ikan serta menentukan perkembangannya, karena pakan 

alami memiliki lemak essensial yang tidak dimiliki oleh pakan buatan.  Jenis 

pakan alami yang banyak digunakan dalam pembenihan ikan adalah 

zooplankton (Soelistyowati, 1978).  Di alam zooplankton merupakan biota 

yang memiliki peranan penting dalam rantai makanan di lautan yaitu sebagai 

konsumen primer dan juga merupakan pakan alami bagi ikan pada fase larva 

(Basmi, 2002).  Saat ini beberapa spesies zooplankton sudah dibudidayakan 
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sebagai pakan larva ikan diantaranya adalah Oithona sp. dan Artemia.  Harga 

Artemia sebagai pakan alami larva ikan dan udang relatif mahal, sehingga 

Oithona sp. menjadi pakan alami alternatif karena harganya relatif murah.  

Oithona sp. merupakan salah satu jenis zooplankton dari kelas Crustacea atau 

udang-udangan yang memiliki kandungan protein dan kalsium yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan Artemia (Kusmiyati dkk., 2002). 

 

Oithona sp. termasuk omnivora yang dapat memangsa mikroalga, serpihan 

mikroskopis, fragmen kecil dari tanaman atau bangkai.  Oithona sp. dapat 

ditemukan di sepanjang perairan tertutup oleh tanaman air pada air mengalir.  

Meskipun banyak di alam namun pengambilan Oithona sp. secara masal sangat 

tidak efisien.  Oleh karena itu Oithona sp. perlu dibudidayakan secara masal 

sehingga ketersediaannya dapat berlanjut.  Dalam proses budidaya, dilakukan 

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan Oithona sp. agar kepadatan populasi 

juga meningkat.  Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Oithona 

sp. Adalah ketersediaan pakannya antara lain mikroalga (Anindiastuti dkk., 

2002).  

 

Mikroalga yang banyak digunakan sebagai pakan alami zooplankton 

diantaranya Nannochloropsis sp. dan Isochrysis sp., kedua mikroalga ini 

memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan bagi zooplankton.  

Nannochloropsis sp. memiliki kandungan nutrisi protein 52,11%, karbohidrat 

16,00%, lemak 27,65%, vitamin C 0,85% (Fulks dan Main, 1991).  Sedangkan 

kandungan nutrisi Isochrysis sp. adalah protein 31%, karbohirat 10%, lemak 

18%, mineral 12%. (Nancy & John, 1990). 
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Penelitian ini merupakan kajian untuk mengetahui pertumbuhan Oithona sp. 

yang diberi pakan alami Nannochloropsis sp. dan Isochrysis sp. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan 

Oithona sp. yang diberi pakan alami Nannochloropsis sp. dan Isochrysis sp., 

beserta kombinasinya  

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini memberikan informasi ilmiah mengenai kombinasi 

pemberian pakan alami Nannochloropsis sp. dan Isochrysis sp., beserta 

kombinasinya yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

Oithona sp. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Copepoda (Oithona sp.) merupakan alternatif pakan alami untuk larva ikan, 

karena pakan alami Artemia yang banyak digunakan harganya mahal dan 

sampai saat ini masih diimpor dari luar negeri.  Budidaya Oithona sp. secara 

masal dan berkelanjutan merupakan upaya untuk menyediakan Oithona sp 

yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar.  Salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan Oithona sp. adalah nutrisinya.  

Pakan yang dibutuhkan Oithona sp. harus mempunyai nilai gizi yang tinggi 

sehingga kualitas Oithona sp. yang dihasilkan pun bergizi tinggi.   
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Jenis mikroalga yang mempunyai nilai gizi yang cukup baik antara lain 

Nannochloropsis sp. dan Isohrysis sp.  Hasil penelitian sebelumnya pada 

Nannochloropsis sp dan Isochrysis sp. sebagai pakan alami zooplankton 

tertentu menunjukkan bahwa kedua mikroalga ini merupakan pakan alami yang 

dapat meningkatkan populasi zooplankton.  Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui kombinasi pakan alami Nannochloropsis sp. dan Isochrysis sp. 

yang paling baik untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

Oithona sp. 

 

E. Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah  

Kombinasi pakan alami mikroalga Nannochloropsis sp. 75% dan Isochrysis sp. 

25% dapat meningkatkan laju pertumbuhan Oithona sp. yang paling tinggi. 



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

Plankton adalah mikroorganisme yang hidupnya melayang di air, bergerak secara 

pasif di permukaan perairan, memiliki pergerakan yang lemah, dan distribusinya 

dipengaruhi oleh arus (Sumich, 1992, Nybakken, 1992, dan Arinardi, 1997).  

Plankton terdiri atas dua kelompok yaitu plankton yang bersifat heterotrof atau 

zooplankton dan plankton yang bersifat autotrof atau fitoplankton (Sari dan 

Manan, 2012). 

 

Zooplankton sebagai plankton hewani bersifat heterotrof karena membutuhkan 

senyawa organik dari mahkluk hidup lain untuk pertumbuhannya.  Pada ekosistem 

perairan zooplankton merupakan konsumen primer dan sekunder pada rantai 

makanan.  Zooplankton dapat berenang aktif tetapi pergerakannya sangat lemah 

karena dipengaruhi pergerakan arus yang kuat (Hutabarat dan Evans, 1986).   

 

Fitoplankton bersifat autotrof karena dapat membuat makanannya sendiri, 

sehingga di ekosistem perairan, fitoplankton berperan sebagai produsen.  

Fitoplankton merupakan pakan alami dari zooplankton (Isnansetyo dan 

Kurniastuti, 1995). 

 

Berdasarkan siklus hidupnya zooplankton dibedakan menjadi dua golongan yaitu 

meroplankton dan holoplankton.  Meroplankton merupakan mahkluk hidup yang 
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menjadi plankton untuk sementara saja, sedangkan holoplankton merupakan 

mahkluk hidup yang menghabiskan seluruh hidupnya menjadi plankton 

(Raymont, 1983; Omori dan Ikeda, 1984; Arinardi dkk., 1994).   

 

Habitat zooplankton ada yang di perairan air tawar dan air laut.  Zooplankton 

meliputi hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata seperti 

Rotatoria, Protozoa, dan kelas Crustacea yang diwakili dari Cladocera dan 

Copepoda (Odum, 1971). 

 

Berbagai spesies zooplankton saat ini banyak yang dibudidayakan dan digunakan 

sebagai pakan alami larva ikan.  Dalam budidaya ikan diperlukan pakan alami 

maupun buatan.  Pakan alami ikan harus memiliki kandungan nutrisi yang lebih 

baik dibandingkan dengan pakan buatan.  Definisi pakan alami sendiri adalah 

makanan yang tumbuh tanpa campur tangan manusia dan hidup di alam (Effendi, 

2003).  

 

Secara kualitatif peran pakan alami bagi organisme tidak dapat digantikan dengan 

pakan apapun.  Zooplankton dijadikan pakan alami yang diperhitungkan karena 

memiliki nilai gizi tinggi dan memiliki ukuran tubuh kecil yang sesuai dengan 

bukaan mulut ikan.  Selain itu pergerakan zooplankton menarik perhatian larva 

ikan untuk memangsanya (Odum, 1971; Arinardi dkk., 1994).  Salah satu 

zooplankton yang dibudidayakan untuk pakan alami ikan adalah zooplankton dari 

kelas Crustacea yaitu Oithona sp. 
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A. Oithona sp. 

 

 

Oithona sp. adalah zooplankton yang  banyak ditemukan di daerah-daerah 

tropis baik pada perairan tawar dan peraian asin (Sherman, 1969).  Takashii 

dan Uciyama (2006) mengklasifikasikan Oithona sp. sebagai berikut : 

 

Kingdom : Animalia 

Phyllum : Arthropoda 

Class : Crustacea 

Sub Class : Copepoda 

Ordo : Eucopepoda 

Sub Ordo : Cyclopoida 

Family : Cyclopoidae 

Genus : Oithona 

Species : Oithona sp. 

 

1. Morfologi Oithona sp. 

 

Tubuh Oithona sp.dibagi dua bagian yaitu metasoma dan urosoma.  Bagian 

metasoma terletak di sebelah anterior, tersusun atas kepala, dada dan anggota 

tubuh.  Pada bagian ini terletak bagian yang penting dari tubuh yaitu antenna, 

mulut dan kaki renang.  Bagian urosoma merupakan bagian posterior tubuh 

dimulai dari bagian segmen genital kemudian, segmen abdominal, dan cabang 

ekor (Gambar 1). 
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Gambar 1. Bagian tubuh Oithona sp. (Anonim , 2004). 

 

Oithona sp. pada stadia larva memiliki ukuran tubuh yang kecil, bagian 

tubuhnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian antena pertama, antena 

kedua, dan mandibula.  Berdasarkan fase pertumbuhan dan perkembangannya, 

larva Oithona pada hari ke-3 disebut nauplii (Gambar 2 A) dan pada hari ke-5 

pengkulturan disebut copepodit (Gambar 2 B) 

 

Gambar 2. Naplius Oithona sp. pada hari ke-3 (A), Copepodit muda Oithona 

sp. pada hari ke-5 (B) (Aliah dkk., 2010). 

 

Oithona sp. jantan dan betina dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, Oithona 

sp. jantan lebih besar daripada betinanya.  Jenis kelamin Oithona sudah dapat 

diidentifikasi pada hari ke tujuh atau delapan pengkulturan, yaitu pada saat 

memasuki tahap copepodit.  Pada waktu tersebut individu jantan dan betina 

Oithona sp. mengalami penyempurnaan segmen genital sehingga Oithona 
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jantan dan betina dapat dibedakan dengan jelas.  Penciri khas pada individu 

jantan yang tidak dimiliki oleh individu betina adalah adanya Pseudocella yaitu 

duri pada ujung antena dan dua persendian pada ruas-ruas antenanya.  Penciri 

morfologi lainnya pada individu jantan yaitu memiliki segmen genital 

berbentuk ramping dan pada kedua sisi dari ujung segmen genitalnya berduri.  

Pada individu betina segmen genitalnya berbentuk oval/lonjong tanpa duri 

(Aliah dkk,, 2010). 

 

2. Habitat Oithona sp. 

 

 

Oithona adalah salah satu genus dari Copepoda.  Copepoda sendiri hidup dan 

dijumpai di daerah beriklim tropis dan banyak ditemukan di perairan asin dan 

tawar, hidup bebas, serta bersifat planktonik yaitu organisme yang hanyut 

bebas dalam air dan sangat lemah daya renangnya (Sherman, 1969).  Oithona 

sp. merupakan Copepoda yang hidup di perairan air laut, menyebar, dan 

berkeliaran bebas di air, serta di liang sedimen di dasar laut.  Copepoda juga 

ditemukan di flat pasang surut, dalam parit laut yang dalam, dan ditemukan di 

flat pasang mangrove.  Oithona sp. terdapat hampir di seluruh perairan 

Indonesia.  keberadaannya yang menyebar membuat zooplankton ini mudah 

untuk diisolasi dan dikoleksi untuk kemudian dikultur dan digunakan sebagai 

pakan alami ikan dan udang (Nybakken, 1992).  Copepoda dijumpai hampir di 

seluruh habitat akuatik tetapi kemelipahan dan komposisinya bervariasi 

bergantung pada lingkungan dan perubahan musim (Koropitan, 1998).   
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3. Siklus Hidup Oithona sp. 

 

 

Oithona sp. berkembang biak secara seksual yaitu melalui proses perkawinan 

antara individu jantan dan betina.  Belum ada penelitian yang menunjukkan 

bahwa Oithona sp. dapat berkembang biak secara parthenogenesis.  Oithona 

sp. dewasa siap untuk melakukan perkawinan dan perkembangbiakkan pada 

stadia copepodit dewasa yaitu dimulai pada hari ketujuh penkulturan.  Proses 

kopulasi pada Oithona sp. berlangsung dengan cara menyalurkan 

spermatophora ke dalam lubang reseptakel betina.  Sperma akan membuahi 

telur yang telah berada pada saluran telur individu betina saat proses kopulasi 

berakhir.  Setelah terbuahi telur keluar secara bertahap dari saluran telur, 

memenuhi sepasang kantung telur (Gambar 3).  

 

Gambar 3. Siklus hidup Copepoda (Natural Environment Research Council, 

2016). 
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Telur Oithona sp. menetas setelah 24 hingga 36 jam kemudian menjadi 

nauplius.  Individu betina memiliki sepasang kantung telur yang terletak pada 

bagian kanan dan kiri tubuhnya (Gambar 4).  Setiap kantung telur berisi 15 

hingga 20 butir telur.  Telur Oithona sp. berbentuk bulat dengan ukuran 96,93 ± 

5,35 µm pada diameter terpanjang, dan diameter terpendeknya berukuran 88,22 

± 6,42 µm (Takahasii dan Uciyama, 2006).  

 

 

Gambar 4. Induk Oithona sp. dengan sepasang kantung telur 

 (Aliah dkk., 2010). 

 

 

4. Pakan dan Cara Makan Oithona sp. 

 

 

Pada dasarnya, jenis pakan untuk Oithona sp. hampir sama dengan pakan untuk 

jenis Copepoda lainnya.  Oithona mampu mengkonsumsi dan mencerna 

fitoplankton, bahan organik, ragi dan bakteri (Kokarkin dan Prastowo, 1998). 

 

Menurut Perscone dan Sorgeloos (1980) makanan yang dikonsumsi oleh hewan 

kecil copepod merupakan partikel biologi (organisme detritus) dan organisme 

hidup yang masih berada pada kisaran ukuran yang tepat yang sesuai bukaan 

Kantung Telur 
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mulutnya, misalnya alga mikroskopik.  Pakan hidup yang biasa diberikan pada 

Copepoda untuk meningkatkan kandungan nutrisinya adalah mikroalga seperti 

Chaetoceros sp., Cyclotella sp., Nitzchia sp., dll. (Puja, 1999).  Dosis pakan 

alami yang tidak maksimal akan mempengaruhi pertumbuhan Copepoda dan 

menyebabkan tingkat mortalitas yang tinggi (Harefa, 1997).  Dalam penelitian 

ini mikroalga yang digunakan sebagai pakan alami Oithona sp. adalah 

Nannochloropsis sp., Isochrysis sp., dan kombinasi dari keduanya. 

 

B. Nannochloropsis sp. 

 

 

Nannochloropsis sp. adalah mikroalga berwarna hijau dengan ukuran sel 2-4 

µm, memiliki 2 flagel (heterokontous) yang salah satu flagelnya berambut tipis.  

Nannochloropsis sp. memiliki kloroplas dan nukleus yang dilapisi oleh 

membran (Gambar 5).  Selain itu Nannochloropsis sp. termasuk jenis alga yang 

dapat berfotosintesis dan memiliki dinding sel yang tersusun dari komponen 

selulosa (Sleigh dan Williams, 1991).  Nannochloropsis sp. dapat ditemukan 

pada air tawar, payau dan laut.  Nannochloropsis sp. memiliki sifat kosmopolit 

yaitu dapat tumbuh dimana-mana kecuali pada tempat dengan kondisi yang 

kritis bagi kehidupannya seperti di gurun pasir dan salju abadi (Isnansetyo dan 

Kurniastuty, 1995).  

 

Menurut Adehoog dan Kevin (2001) Nannochloropsis sp. diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Regnum  : Protista 

Super Divisi : Eukaryotes 
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Divisi  : Chromophyta 

Class   :Eustigmatophyceae 

Genus  : Nannochloropsis  

Species  : Nannochloropsis sp.  

 

 
 

Gambar 5. Nannochloropsis sp. (Biondi, 2011) 

 

 

Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty  (1995) fitoplankton ini dapat bertahan 

hidup pada suhu 40 C dan dapat tumbuh pada salinitas 20-25 ppt.  Kandungan 

gizi yang dimiliki Nannochloropsis sp. adalah protein 38,65 %, lemak 0,49 % 

dan karbohidrat 0,048 % dari berat kering. 

 

Nannochloropsis sp. atau dikenal dengan nama Chlorella laut merupakan 

pakan alami yang penting sehingga banyak dibudidayakan.  Kandungan nutrisi 

Nannochloropsis sp. adalah vitamin B12 dan EPA sebesar 30,5% dan total 

kandungan ω3 HUFAs sebesar 42,7%.  Vitamin B12 berfungsi sebagai nutrisi 

yang penting bagi larva dan juvenile ikan laut (Fulks and Main, 1991). 
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C. Isochrysis sp. 

 

 

Isochrysis sp. berukuran 5-6 µm dan tebal 2,5-3 µm.  Isochrysis sp. berbentuk 

bulat dan dapat berubah seperti bola memanjang. Isochrysis  memiliki flagella 

dengan panjang sekitar 7 µm  dan disebut haptonema (Gambar 6).  Flagel 

digunakan sebagai alat gerak sehingga spesies ini dapat begerak meskipun 

gerakannya lambat (Martosudarmo & wulani, 1990; Tomas, 1997).   

Isochrysis sp. dapat hidup dengan baik di perairan laut dengan kandungan 

salinitas sebesar 10-30 ppt (Rusyani, 2001). 

 

Menurut Parke (1971) dikutip Natasya (2008) Isochrysis sp. diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Divisi : Haptophyta 

Class : Prymnnesiophyceae 

Ordo : Isochrysidales 

Family : Isochrysidaceae 

Genus : Isochrysis 

Species : Isochrysis sp. 

 

 

Gambar 6. Isochrysis sp. (Tsukii, 2001) 
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Isochrysis sp. memiliki kandungan protein 31%, karbohirat 10%, lemak 18%, 

mineral 12%. (Nancy & John, 1990).  Isochrysis sp. kaya dengan DHA. 

Kandungan asam lemak Isochrysis sp. berkisar antara 14% hingga 26% 

(Natassya, 2008).  Menurut Liu dan Lin (2001), kandungan lemak yang tinggi 

akan meningkatkan PUFA dan DHA pada mikroalga dan sangat penting bagi 

pertumbuhan zooplankton. 

 

 

D. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Zooplankton 

 

 

Pertumbuhan dan perkembangan zooplankton sangat dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor lingkungan sebagai berikut : 

 

1. Salinitas 

Salinitas adalah komposisi ion-ion yang ada di dalam perairan (Wetzel, 

1983).  Ion-ion yang terdapat dalam perairan laut terdiri dari enam elemen, 

yaitu klorin, sodium, magnesium, sulfur, kalsium dan potassium. Menurut 

Andrews dkk., (2003) salinitas dapat berfluktuasi karena pengaruh 

penguapan dan hujan.  Salinitas lingkungan yang tidak sesuai akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup zooplankton dan tingkat 

pertumbuhannya.  Salinitas ekstrim dapat menghambat petumbuhan bahkan 

dapat meningkatkan tingkat kematian zooplankton (Odum, 1993).  Menurut 

Sachlan (1982), plankton air tawar tumbuh dengan baik pada salinitas 0-10 

ppt, sedangkan untuk plankton air payau adalah 10-20 ppt, dan untuk 

plankton air laut adalah > 20 ppt. 
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2. Suhu 

Daur hidup suatu organisme pada umumnya juga dipengaruhi oleh suhu.  

Suhu merupakan faktor yang membatasi penyebaran suatu organisme untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup, reproduksi, perkembangan dan 

kompetisi (Krebs, 1985).  Secara fisiologis perbedaan suhu perairan sangat 

berpengaruh terhadap fekunditas, lama hidup, dan ukuran dewasa 

zooplankton. Secara ekologis perubahan suhu menyebabkan perbedaan 

komposisi dan kemelimpahan zooplankton.  Suhu yang baik untuk biota laut 

dapat hidup normal adalah pada kisaran 20-35ºC dengan fluktuasi yang tidak 

melebihi 5ºC (Dawes, 1981).  Suhu yang baik untuk kemelimpahan 

zooplankton di daerah tropika menurut Dawson (1979) berkisar antara  

24-30 ˚C. 

 

3. Derajat keasaman (pH)  

pH adalah derajat keasaman yang diukur dengan jumlah ion hidrogen dan 

dapat dijadikan sebuah acuan untuk mengetahui baik buruknya suatu 

perairan.  pH memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan organisme 

perairan.  Pada pH rendah (keasaman tinggi), kandungan oksigen terlarut 

berkurang, sehingga konsumsi oksigen biota perairan menurun, aktivitas 

akan naik, dan selera makan menurun.  pH perairan yang baik untuk 

budidaya adalah pada pH 6,5-9,0 dan Kisaran optimalnya adalah pada 7,5-

8,7 (Effendi, 2003).  Menurut Raymont (1983), pH dapat mempengaruhi 

proses fisiologis perkembangan plankton dari berbagai jaringan maupun 

pada reaksi enzim.  Tait (1981) menyatakan bahwa kisaran pH optimum 

bagi pertumbuhan plankton adalah 5,6-9,4. 
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4. Oksigen Terlarut (DO) 

Oksigen terlarut di perairan air berasal dari atmosfer dan dari hasil proses 

fotosintesis fitopankton dan jenis tanaman air (Boney, 1975).  Oksigen 

terlarut penting untuk respirasi yang sering menjadi faktor pembatas dalam 

lingkungan perairan. Ditinjau dari segi ekosistem, kadar oksigen terlarut 

menentukan kecepatan metabolisme dan sangat penting bagi kelangsungan 

dan pertumbuhan organisme air.  Kandungan oksigen terlarut akan 

berkurang dengan naiknya suhu dan salinitas (Sachlan, 1982; Nybakken, 

1982).  Menurut Raymont (1983), konsentrasi oksigen terlarut paling rendah 

yang dibutuhkan oleh organisme perairan adalah 1 ppm. 



 
 

 

  III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini telah dilakukan selama Maret 2016 – April 2016 di Laboratorium 

Akuatik, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Lampung  

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Alat-alat yang Digunakan Dalam Penelitian 

No Nama Alat Fungsi 

1 Botol kultur 3 liter Untuk wadah kultur 

2 Aerator Untuk aerasi pada kultur 

3 Batu aerasi dan selang aerasi Perlengkapan aerasi 

4 Kertas label  Untuk menandai tiap perlakuan 

5 Plankton-net dan corong Alat bantu untuk menyaring air tawar 

dan air laut 

6 Alumunium foil Untuk penutup/ pembungkus 

7 Ultraviolet water sterillizer Untuk sterilisasi air  

8 Timbangan digital Untuk menimbang bahan 

9 Refraktometer Untuk mengukur salinitas air 

10 Pipet tetes Untuk mengambil sampel/larutan 

untuk dipindahkan 

11 Mikroskop Untuk membantu mengidentifikasi 

mikroalga, zooplankton 
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12 Handcounter Untuk membantu menghitung 

kepadatan sel fitoplankton dan 

zooplankton 

13 Haemocytometer Untuk membantu menghitung 

kepadatan sel fitoplankton 

14 Gelas ukur Untuk wadah penampung larutan 

pupuk 

15 Do meter Untuk mengukur oksigen terlarut 

16 pH meter Untuk mengukur derajat keasaman 

17 Cover glass  Untuk penutup haemocytometer  

18 Botol kaca gelap Untuk wadah stok larutan pupuk 

19 Beaker glass Untuk sampling Oithona 

20 Petridish Untuk wadah penghitungan Oithona 

21 Termometer  Untuk megukur suhu 

 

Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Bahan-Bahan yang Digunakan Dalam Penelitian. 

No Nama Bahan Fungsi 

1 Inokulum Nannochloropsis 

sp., Isochrysis sp. stok 

murni di BBPBL Lampung 

Sebagai pakan hewan uji 

2 Oithona sp. dengan 

kepadatan awal 100ind/l 

stok murni di BBPBL 

Lampung 

Hewan uji yang akan dikultur 

3 Alkohol 70% Untuk sterilisasi alat 

4 Kalsium hipoclorit (kaporit) Untuk sterilisasi alat 

5 Tissu  Untuk sterilisasi alat 

6 Air laut Untuk media kultur 

7 Air tawar Untuk mencuci peralatan kultur 

8 Sabun cuci piring Untuk mencuci alat kultur 

9 Pupuk Conwy Untuk penambah nutrient alga 

10 Aquades  Bahan campuran pembuatan media 

pupuk/ pelarut pupuk 
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C. Rancangan Percobaan 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).   

Perlakuan dalam penelitian ini adalah pemberian pakan alami yang terdiri dari 

5 tingkat perlakuan sebagai berikut : 

A. Nannochloropsis sp. 100% (10 ml) 

B. Nannochloropsis sp. 75% (7,5 ml) dan Isochrysis sp. 25% (2,5 ml) 

C. Nannochloropsis sp. 50% (5 ml) dan Isochrysis sp. 50% (5 ml) 

D. Nannochloropsis sp. 25% (2,5 ml) dan Isochrysis sp. 75% (7,5 ml)  

E. Isochrysis sp. 100% (10 ml) 

 

Densitas pakan alami yang diberikan yaitu dengan kepadatan mikroalga 

sebanyak 200 x 10
4
 – 250 x 10

4
 sel/ml.  Percobaan diulang 4 kali.  Parameter 

yang diamati adalah kepadatan populasi Oithona sp., dan laju pertumbuhan 

spesifik Oithona sp.  Faktor lingkungan yang diukur adalah suhu, salinitas, pH 

dan oksigen terlarut. 
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D. Pelaksanaan 

 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram alir penelitian 

 

 

 

1. Sterilisasi Alat 

 

Peralatan kultur disterilisasi dengan cara direndam dalam air tawar yang 

dicampur kaporit 100 ppm selama 24 jam.  Peralatan kemudian dicuci 

menggunakan sabun sampai bersih.  Setelah bersih peralatan kultur kecuali alat 

yang berbahan kaca seperti selang aerasi, batu aerasi, corong, tutup wadah 

tabung kaca direbus menggunakan air tawar pada suhu 100- 150
O
C selama 15-

30 menit.  Peralatan yang telah direbus ditiriskan sampai kering lalu disemprot 

dengan alkohol 70% dan dikeringkan.  Peralatan kultur berbahan kaca seperti 

pipet tetes, gelas ukur, cawan petri dan beaker glass setelah dicuci dikeringkan 

kemudian disemprot dengan alkohol 70% dan dikeringkan kembali. 

 

 

Sterilisasi alat dan media 

 
Penyiapan pakan uji 

Pengukuran kepadatan populasi dan laju 

pertumbuhan Oithona sp. 

Analisis data 

Kultur Oithona sp. 
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2. Sterilisasi Bahan 

 

Media kultur fitoplankton dan zooplankton skala laboratorium menggunakan 

air laut yang sudah disterilkan dengan uv sterilizer.  Kemudian air yang 

ditampung dalam derijen penampungan direbus untuk mematikan protozoa dan 

bakteri.  Air laut yang sudah disterilkan dicampur air tawar steril hingga 

salinitas mencapai 25 ppt. Kemudian air disaring dengan menggunakan 

plankton-net dan dimasukkan ke wadah kultur.  

 

3. Kultur Mikroalga 

 

Kultur Mikroalga dilakukan untuk mempersiapkan pakan Oithona sp.  

Fitoplankton yang dikultur adalah Nannochloropsis sp. dan Isochrysis sp.  

Kultur fitoplankton dilakukan dalam toples kaca berukuran 3 L secara 

monokultur dengan media air laut sebanyak 1 L.  Bahan untuk kultur 

dilengkapi dengan aerasi, pencahayaan lampu untuk fotosintesis Mikroalga, 

serta dilakukan pemupukan menggunakan pupuk media Conwy dan vitamin 

B12 sebanyak 2 ml.  Fitoplankton ditumbuhkan hingga tercapai fase 

pertumbuhan logaritmik yaitu pada hari ke 4-7 setelah inokulasi.  Hal ini 

bertujuan untuk menjaga fitoplankton dalam keadaan yang baik serta memiliki 

kandungan nutrisi yang optimal.  Volume inokulum yang akan dimasukkan ke 

wadah kultur dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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V1 x N1 = V2 x N2 

 

Keterangan: 

V1 = volume inokulum (ml) 

V2 = volume media kultur yang digunakan (ml) 

N1 = jumlah inokulum stok murni (sel/ml) 

N2 = kepadatan awal yang diinginkan (sel/ml) (Villegas, 1986). 

 

Volume air laut yang telah diketahui kemudian dimasukkan ke dalam toples 

beserta inokulum mikroalga yang telah disiapkan. 

 

4. Kultur Oithona sp. 

 

Oithona sp. dikultur dalam wadah berupa toples kaca bervolume 3 liter yang 

telah diisi dengan air laut sebanyak 1 liter.  Dalam kultur Oithona sp., bibit 

yang digunakan adalah induk Oithona sp.  Pemilihan induk Oithona sp. 

dilakukan dengan cara menyaring hewan uji menggunakan plankton net 300 

µm.  Induk Oithona sp. yang akan digunakan sebagai induk yaitu berupa, 

jantan dan betina dewasa, serta betina yang sedang membawa telur.  Induk 

Oithona sp. yang telah terpilih tersebut dimasukkan kedalam wadah kultur 

dengan kepadatan 100 ind/L.  Pemeliharaan Oithona sp. dilakukan selama 15 

hari.  Aliah dkk. (2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan 

Oithona sp. dari telur sampai dewasa memerlukan waktu 14-15 hari.  

Berdasarkaan pendapat di atas maka diduga pada hari ke 15 populasi Oithona 

sp. dalam kultur sudah mengganda dan semua individunya sudah mencapai 
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umur siap bertelur kembali.  Pemberian pakan dilakukan setiap hari dengan 

dosis yang telah ditentukan. 

 

5. Kepadatan Populasi Oithona sp. 

 

 

Penghitungan populasi Oithona sp. dilakukan setiap 3 hari selama 15 hari 

dengan cara sebagai berikut.  Sampel yang diambil sebanyak 100 ml dengan 

menggunakan gelas beker.  Sampel yang berada dalam gelas beker dituangkan 

sedikit demi sedikit ke dalam cawan petri, kemudian Oithona sp. yang berada 

di dalam cawan petri tersebut dihitung satu persatu, jumlah individu yang 

didapat dikalikan 10, penghitungan ini menggunakan konversi 100 ml sampel 

ke dalam 1000 ml media kultur.  Saat pengambilan sampel, laju aerasi 

diperbesar agar penyebaran populasi merata.  Bila kepadatan tinggi (> 1 

individu/ml), maka kepadatan populasi dihitung dengan sedgewick rafter cell. 

 

6. Laju Pertumbuhan Oithona sp. 

 

Laju pertumbuhan Oithona sp. diambil dari data kepadatan populasi bagian 

eksponensial, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus modifikasi 

Becker (1994) yaitu: 

 

µ = 
         

 
         

Keterangan : 

No : Kepadatan awal populasi (Ind/L) 

Nt : Kepadatan puncak populasi (Ind/L) 

t  : Waktu (hari) dari No Ke Nt (15 hari) 
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µ : Laju Pertumbuhan Populasi (%/hari) 

 

7. Kualitas Air untuk Pertumbuhan Oithona sp.  

 

Kualitas air yang diukur adalah suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan pH.  

Pengukuran kualitas air dilakukan pada awal dan akhir penelitian.  Pengukuran 

suhu dilakukan dengan menggunakan termometer, pengukuran salinitas dengan 

menggunakan refraktometer, pengukuran oksigen terlarut dengan 

menggunakan DO meter, pengukuran pH dengan menggunakan pH meter.   

 

8. Analisis Data 

 

Data kepadatan populasi Oithona sp. disajikan dalam bentuk tabel kepadatan 

populasi (Ind/L) terhadap waktu (hari).  Data laju pertumbuhan Oithona sp. 

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik laju pertumbuhan Oithona sp. data 

kepadatan puncak dan laju pertumbuhan spesifik hari ke 15 dianalisis dengan 

menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) dan jika hasilnya berbeda nyata, 

maka akan dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%.  Sedangkan data 

pengamatan kualitas air disajikan dalam bentuk tabel, serta dijelaskan secara 

deskriptif. 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pemberian pakan alami kombinasi Nannochloropsis sp. 75% dan Isochrysis 

sp. 25% menunjukkan kepadatan populasi tertinggi Oithona sp, yaitu 215 

ind/l 

2. Laju pertumbuhan tertinggi dengan pemberian pakan alami Nannochloropsis 

sp. 75% dan Isochrysis sp. 25% pada hari ke 15 yaitu 5,08%/hari 

3. Kondisi media kultur berupa air laut untuk pengkulturan pada awal dan akhir 

penelitian masih pada batas standar kelayakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan zooplankton Oithona sp. 

 

 

B. Saran 

 

Diperlukan penelitian lanjutan pengkulturan Oithona sp yang diberi pakan 

alami kombinasi pada Nannochloropsis sp dan Isochrysis sp. pada skala semi 

masal dan masal. 
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