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ABSTRACT 

 

 

 

 

THE FILTRATION RATE OF GREEN MUSSEL, Perna viridis (Linn, 1758) 

OF DIFFERENT SIZE AT A VARIOUS OF SALINITY TO  

MICROALGAE Chaetoceros calcitrans (Paulsen, 1968) 

 

 

 

By 

 

 

 

Ika Rahayu Ningsih 

 

 

Green mussels, Perna viridis (Linn, 1758) is a nonselective filter feeder organism 

that a consumer of microalgae. Microalgae can be abundant due to the eutrofikasi 

and cause negative impact in the ecosystem. This research aimed to assess the rate 

of green mussel filtration of different sizes at salinity to Chaetoceros calcitrans 

(Paulsen, 1968). This research used randomized factorial design with nine 

treatments and three repetition. Each treatment consisted of a combination of 

salinity (25, 30 and 35‰) and size (3, 6, and 8 cm). The density of microalgae 

was 5 x 10
6 

cell/l. The result showed there was no effect of mussel size and 

salinity on the filtration rate to Chaetoceros calcitrans.  

Keywords: green mussel, Chaetoceros calcitrans, salinity, size, filtration rate



 
 

 

 

ABSTRAK 

 

 

LAJU FILTRASI KERANG HIJAU, Perna viridis (Linn, 1758) YANG 

BERBEDA UKURAN PADA SALINITAS YANG BERBEDA 

TERHADAP MIKROALGA Chaetoceros calcitrans (Paulsen, 1968) 

 

Oleh 

 

Ika Rahayu Ningsih 

 

Kerang hijau, Perna viridis (Linn, 1758) merupakan organisme nonselective filter 

feeder  pemakan mikroalga di perairan. Mikroalga dapat melimpah dalam kondisi 

eutrofikasi di perairan.  Sehingga berdampak negatif terhadap ekosistem. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji laju filtrasi kerang hijau yang berbeda 

ukuran pada salinitas yang berbeda terhadap Chaetoceros calcitrans (Paulsen, 

1968). Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial 

dengan  sembilan perlakuan dan tiga ulangan. Masing-masing perlakuan terdiri 

dari kombinasi salinitas (25, 30 dan 35‰) dan ukuran (3, 6 dan 8 cm). Kepadatan 

mikroalga yang diberikan pada tiap perlakuan sebanyak 5 x 10
6
 sel/l. Hasil 

penelitian menunjukan tidak adanya pengaruh ukuran kerang dan salinitas yang 

berbeda pada laju filtrasinya terhadap Chaetoceros calcitrans.  

Kata kunci : kerang hijau, Chaetoceros calcitrans, salinitas, ukuran, laju filtrasi
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Kegiatan budidaya ikan berdampak positif untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan produksi perikanan, namun dapat pula berdampak negatif 

terhadap ekosistem karena menghasilkan limbah organik, terutama unsur nitrogen 

dan fosfor yang berasal dari sisa pakan dan feses ikan yang menumpuk di dasar 

perairan. Banyaknya limbah organik tersebut dapat menyebabkan pengkayaan 

nutrien di perairan yang selanjutnya dapat menyebabkan kelimpahan fitoplankton 

dan mengakibatkan kematian masal pada organisme budidaya dan biota akuatik 

lainnya (Ndahawali, 2001). 

Kelimpahan fitoplankton di perairan pantai umumnya dari kelompok diatom. Hal 

ini disebabkan kemampuan reproduksi diatom yang lebih cepat dibandingkan 

dengan jenis fitoplankton lainnya. Komposisi diatom selalu dijumpai dengan 

persentase di atas 90% dan Chaetoceros merupakan salah satu jenis yang dominan 

selain Skeletonema (Praseno dan Sugestiningsih, 2000).  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengkayaan nutrien di perairan 

antara lain dengan menerapkan teknologi yang dapat mengurangi limbah 

budidaya, misalnya melalui penerapan Integrated Multi-Trophic Aquaculture 

(IMTA) yang merupakan teknologi bersifat bebas limbah. Teknologi IMTA dapat 

meningkatkan produktivitas budidaya melalui pengembangan usaha budidaya 

perikanan secara terintegrasi dan intensif dari ikan, udang, rumput laut dan 

kekerangan yang dipelihara dalam suatu ekosistem dengan kondisi kualitas 

lingkungan perairannya terjaga dengan baik (Aliah, 2012). Teknologi IMTA 

menggunakan organisme kekerangan sebagai salah satu organisme penyerap 

limbah organik karena kerang sifatnya menyaring semua bahan terlarut di perairan 

(nonselective filter feeder) sehingga dapat menyaring semua limbah yang 

dihasilkan dari budidaya tersebut. Kerang hijau, Perna viridis (Linn, 1758) 
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merupakan salah satu organisme yang sering digunakan dalam teknologi tersebut 

(Makmur et al, 2012).  

Menurut Hutami et al. (2015) rata-rata laju filtrasi kerang hijau akan meningkat 

pada salinitas yang lebih tinggi dari tempat hidupnya. Perubahan salinitas 

meningkatkan osmoregulasi kerang hijau, yang berarti meningkat pula laju 

filtrasinya. Selain salinitas, ukuran kerang hijau dan jenis mikroalga juga 

berpengaruh  pada laju filtrasi kerang hijau (Hutami et al. 2015). Semakin besar 

ukuran kerang hijau maka semakin tinggi laju filtrasinya (Pratikto, 2013). Oleh 

sebab itu perlu dikaji lebih lanjut apakah ada interaksi antara salinitas dan ukuran 

kerang hijau terhadap laju filtasi kerang hijau. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji laju filtrasi kerang hijau yang berbeda 

ukuran pada berbagai salinitas terhadap Chaetoceros calcitrans. 

1.3 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi informasi tentang optimalisasi 

pemanfaatkan kerang hijau sebagai salah satu cara untuk mengurangi limbah 

organik dari kegiatan budidaya. 

1.4 Kerangka Pikir 

Budidaya ikan yang berkembang semakin intensif dapat berpotensi menghasilkan 

limbah dari sisa-sisa pakan yang berupa bahan organik (Mansur et al, 2013). Sisa 

pakan dan sisa metabolisme dari aktivitas budidaya ikan menjadi penyebab utama 

pencemaran perairan dan terjadinya eutrofikasi sehingga menyebabkan 

kelimpahan (blooming) mikroalga yang berdampak pada menurunnya fungsi 

ekosistem (Widyastuti et al. 2009). 

 

Kelimpahan mikroalga di perairan dapat berdampak buruk bagi kualitas air dan 

organisme budidaya. Salah satu mikroalga yang dominan ketika terjadi 

kelimpahan mikroalga adalah C. calcitrans. Untuk mengurangi blooming 

(pelimpahan) C. calcitrans di perairan maka dapat digunakan kerang hijau. Cara 
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makan kerang hijau yang nonselective filter feeder dapat dimanfaatkan sebagai 

organisme pemakan C. calcitrans.   

 

Cara makan kerang hijau adalah nonselective filter feeder sehingga limbah 

organik dan mikroorganisme di perairan dapat diserap oleh kerang hijau. 

Kecepatan filtrasi dari kerang hijau dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

salinitas, ukuran, kualitas air dan bukaan cangkangnya (Putra, 2006). Untuk 

mengetahui kecepatan filtrasi kerang hijau maka dilakukan penelitian ini dengan 

mengkombinasikan ukuran panjang kerang dan salinitas yang berbeda. Panjang 

cangkang yang digunakan yaitu 3, 6 dan 8 cm, sedangkan salinitas yang akan 

digunakan yaitu 25, 30 dan 35‰.  

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat diketahui  kemampuan laju fitrasi terbaik 

kerang hijau. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber  informasi 

untuk pemanfaatkan kerang hijau secara optimal sebagai organisme remediator 

untuk menjaga kualitas lingkungan dan dapat mengurangi dampak limbah yang 

dihasilkan dari kegiatan budidaya. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir penelitian 

 

1.5 Hipotesis 

Untuk melihat ada atau tidak adanya interaksi antara ukuran dan salinitas pada 

laju filtrasi kerang hijau (Perna viridis) terhadap mikroalga Chaetoceros 

calcitrans maka hipotesis yang digunakan adalah : 

H0 : Tidak ada interaksi antara ukuran dan salinitas pada laju filtrasi kerang 

hijau (Perna viridis) terhadap mikroalga Chaetoceros calcitrans. 

H1 : Ada interaksi antara ukuran dan salinitas pada laju filtrasi kerang hijau 

(Perna viridis) terhadap mikroalga Chaetoceros calcitrans. 

Jika tidak terdapat interaksi antara ukuran dan salinitas pada laju filtrasi kerang 

hijau (Perna viridis) terhadap mikroalga Chaetoceros calcitrans maka dilihat 

pengaruh faktor tunggal dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Salinitas yang berbeda tidak berpengaruh pada laju filtrasi kerang hijau 

(Perna viridis) terhadap mikroalga Chaetoceros calcitrans. 

Budidaya ikan menghasilkan 

sisa pakan dan feses 

Limbah organik 

Eutrofikasi 

Mengurangi limbah organik 

Kepadatan C. calcitrans 
Mencegah kelimpahan 

mikroalga 

Laju filtrasi 

Kerang hijau 

Salinitas 

Ukuran 

 Kerang hijau 



5 

 

 

H1 : Minimal ada satu perlakuan salinitas yang berpengaruh pada laju filtrasi 

kerang hijau (Perna viridis) terhadap mikroalga Chaetoceros calcitrans. 

H0 : Ukuran kerang hijau yang berbeda tidak berpengaruh pada laju filtrasi 

kerang hijau (Perna viridis) terhadap mikroalga Chaetoceros calcitrans. 

H1 : Minimal ada satu perlakuan  ukuran kerang hijau yang berpengaruh pada 

laju filtrasi kerang hijau (Perna viridis) terhadap mikroalga Chaetoceros 

calcitrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Biologi Kerang Hijau 

Kerang hijau merupakan hewan invertebrata yang bertubuh lunak, mempunyai 

dua cangkang yang simetris satu sama lain dan berkaki kecil yang berbentuk 

kampak. Memiliki insang yang berlapis-lapis yang seluruhnya dihubungkan 

dengan silia (lamellibranchiata). Kerang hijau umumnya hidup di laut dengan 

cara menempel pada substrat yang keras menggunakan byssus (Augustine, 2008). 

 

Gambar 2. Bagian-bagian tubuh kerang hijau (Nimpis, 2002). 

Kerang hijau tergolong dalam organisme sesil yang hidup bergantung pada 

ketersediaan zooplankton, fitoplankton dan material yang kaya akan kandungan 

organik. Dilihat dari cara makannya maka kerang hijau termasuk dalam kelompok 

suspension feeder, artinya untuk mendapatkan makanan dalam air adalah dengan 

cara menyaring air di perairan tersebut. Oleh karena itu, kerang hijau akan dapat 

memfiltrasi seluruh zat-zat yang dibawa oleh air terutama yang berasal dari 

limbah (Gobin et al, 2013). 
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2.2 Laju Filtrasi  

Laju filtrasi adalah volume air yang bebas partikel dalam satuan waktu. Laju 

filtrasi dapat dihitung dari penurunan eksponensial konsentrasi yang terjadi selama 

proses pemakanan. Kerang melakukan filtrasi pada siang dan malam hari (Putra, 

2006). 

Kerang hijau dan bivalvia lainnya memperoleh makanan dengan cara menyaring 

air di sekitar tempat hidupnya. Tidak ada batasan apakah lingkungan perairan di 

sekitarnya sudah tercemar atau belum. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh 

kerang hijau menjadi tempat akumulasi dari bahan-bahan yang berbahaya. 

Penyaringan yang dilakukan oleh kerang hijau bersifat total, tidak selektif, dan 

tidak terpaku hanya pada beberapa jenis makanannya saja. Kerang hijau 

menyaring air dan menyerap semua bahan yang telah tersaring, tapi tidak semua 

yang disaring masuk ke lambung. Di samping itu, penyaringan yang dilakukan 

oleh kerang hijau ini berlangsung secara terus menerus selama 24 jam sehingga 

penyerapan yang dilakukan oleh kerang hijau ini dapat berlangsung maksimum. 

(Suryono, 2013). 

Mekanisme penyaringan yang dilakukan antara lain dengan cara air diserap 

melalui siphon inhalen ke dalam rongga mantel oleh gerakan silia yang menutupi 

insang. Selanjutnya air dipompakan keluar melewati insang ke arah sepasang 

labial palp yang bersilia di setiap sisi mulut. Sebagai adaptasi terhadap 

konsentrasi partikel yang tinggi, kerang hijau hanya memakan partikel yang 

terbaik dan disukainya untuk kebutuhan energinya (Putra 2006). 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi laju filtrasi antara lain oksigen terlarut, 

derajat keasaman, salinitas, suhu, padatan tersuspensi (konsentrasi maupun ukuran 

partikel). Adapun faktor dari dalam kerang berupa ukuran dan penutupan 

cangkang (Putra, 2006). 

a. Oksigen terlarut 

Kadar oksigen terlarut di perairan dapat mempengaruhi tingkat metabolisme 

kerang hijau termasuk laju filtrasinya. Semakin rendah kadar oksigen terlarut 
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maka laju filtrasi kerang cenderung lebih rendah. Pada kondisi perairan optimum 

kadar oksigen yang dibutuhkan oleh kerang hijau minimal 4,19-6,24 mg/l 

(Nurjanah, 2005). 

b. Derajat Keasaman (pH) 

Perubahan derajat keasaman di perairan dapat mengganggu proses metabolisme 

organisme perairan. Derajat keasaman yang kurang dari 6 dapat menyebabkan 

proses metabolisme organisme tidak lancar. Jika pH mencapai 4 dapat mematikan 

organisme perairan, sedangkan jika pH lebih dari 9 juga dapat berdampak buruk 

bagi organisme perairan (Hynes, 1978). Kisaran pH yang baik untuk pertumbuhan 

kerang hijau yaitu 6-9 (Kusumawati et al. 2015). 

c. Salinitas 

Pertumbuhan kerang hijau di perairan dipengaruhi oleh salinitas dan kelimpahan 

plankton. Laju filtrasi pada salinitas tinggi akan meningkat karena metabolisme 

kerang hijau juga meningkat. Hubungan antara perubahan salinitas terhadap 

perubahan laju filtrasi kerang hijau adalah pada metabolisme dan 

osmoregulasinya. Tingkat metabolisme dipengaruhi oleh adanya tekanan osmotik 

salinitas. Adanya perubahan salinitas menjadikan perubahan aktivitas 

metabolisme normalnya. Pada kondisi ini kerang hijau berusaha beradaptasi 

mempertahankan kondisi tubuh terhadap lingkungannya sehingga membutuhkan 

energi yang lebih besar dari kondisi normalnya. Perubahan salinitas meningkatkan 

respirasi kerang hijau, yang berarti meningkat pula laju filtrasinya, karena pada 

waktu respirasi partikel makanan ikut terserap (Hutami et al. 2015). Salinitas 

optimum untuk hidup kerang hijau berkisar antara 23-35‰ (Sivaligam, 1983). 

Osmoregulasi kerang hijau merespon perubahan salinitas dengan meningkatkan 

respirasinya. Volume air yang masuk melalui insang semakin bertambah, 

mengakibatkan respirasi semakin cepat dan berdampak pada tingginya laju filtrasi. 

Metabolisme dipengaruhi oleh tingkat osmotik lingkungan, sedangkan tekanan 

osmotik lingkungan dipengaruhi oleh tingkat salinitas (Suryono, 2013). 
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Perubahan salinitas dapat mempengaruhi laju filtrasi kerang hijau. Semakin jauh 

dari salinitas optimalnya semakin tinggi nilai laju filtrasinya. Kerang hijau  yang 

hidup dalam kondisi lingkungan yang berbeda dari lingkungan asalnya akan 

melakukan adaptasi. Demikian juga apabila hidup dalam salinitas yang berbeda 

dengan salinitas habitat awalnya. Dalam kondisi salinitas yang berbeda maka 

hewan tersebut akan melakukan proses adaptasi yaitu melalui pengaturan osmotik 

cairan tubuhnya yang disebut dengan istilah osmoregulasi. Pengaturan cairan 

bertujuan untuk menyamakan konsentrasi garam internal dengan konsentrasi 

garam di lingkungan sekelilingnya. Mekanisme pengaturan osmosis pada tubuh 

kerang hijau yaitu dengan cara mengeluarkan kelebihan air tanpa kehilangan 

garam atau mengeluarkan air dan garam dan mengganti garam yang hilang dengan 

mengambil ion dari lingkungan secara aktif. Hewan yang hidup pada salinitas 

yang sedikit berbeda dengan salinitas asal, maka proses adaptasi yang dilakukan 

tidak terlalu berat dan semakin jauh perbedaan salinitas maka semakin berat 

proses osmoregulasinya. Osmoregulasi kerang hijau yang merespon adanya 

penurunan salinitas dengan meningkatkan laju filtrasi dan ada pula sebaliknya 

(Hutami et al., 2015). 

d. Suhu 

Kerang hijau bersifat poikilotermik, yaitu laju metabolisme tubuh meningkat 

seiring dengan meningkatnya suhu. Suhu juga mempunyai peranan penting pada 

pertumbuhannya, yakni dalam aktivitas makan dan fisiologi energetic. Kerang 

hijau mempunyai toleransi terhadap suhu antara 10-35
0
C. Respon yang cepat 

terhadap penurunan suhu adalah menurunnya laju filtrasi. Laju filtrasi meningkat 

berangsur-angsur dengan meningkatnya suhu sampai batas optimumnya, yaitu 

35
0
C  (Putra, 2006). 

e. Padatan Tersuspensi 

Padatan tersuspensi adalah bahan-bahan tersuspensi yang tertahan pada millipore 

kerang hijau. Bahan ini merupakan bahan organik dan anorganik yang tidak dapat 

larut dalam air. Padatan tersuspensi ini juga berpengaruh  pada kecerahan 

perairan. Keberadaan bahan tersuspensi berbanding lurus dengan kerang hijau di 
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perairan, karena kerang hijau memanfaatkan bahan-bahan tersebut sebagai 

makanannya (Putra, 2006). 

f. Penutupan Cangkang 

Laju filtrasi kerang hijau akan menurun bersamaan dengan berkurangnya bukaan 

cangkang. Hubungan antara bukaan cangkang dengan laju filtrasi kerang hijau 

belum diketahui secara pasti, namun bukaan cangkang dan laju filtrasi sebagai 

mekanisme pengontrolan pengolahan air dan pencernaan makanan. Laju filtrasi 

sebagai efek sekunder pada kerang dalam merespon kondisi suboptimal. 

Pengurangan atau penurunan laju filtrasi merupakan akibat dari pengurangan 

bukaan cangkang yang dapat diartikan sebagai reaksi dari sistem pencernaan yang 

mengalami kejenuhan pada kondisi yang buruk (Riisgard, 2001). 

Jumlah makanan yang dimakan oleh kerang hijau tidak dapat diduga dari jumlah 

bahan makanan yang ada di lingkungan hidupnya karena sebagian besar 

makanannya dikeluarkan dalam bentuk pseudofeses. Pseudofeses tidak 

terasimilasi dan tidak digunakan oleh moluska. Pseudofeses merupakan bahan-

bahan yang terserap oleh kerang hijau namun tidak dimanfaatkan dan dikeluarkan 

kembali ke dalam perairan (Kusumawati et al. 2015).  

g. Ukuran kerang hijau 

Laju filtrasi dipengaruhi oleh ukuran kerang dan ukuran partikel, kerang akan 

meningkatkan respirasi dengan bertambahnya ukuran tubuh atau panjang 

cangkang. Semakin besar ukuran kerang maka semakin besar pula luas 

penampang insang yang dimiliki, akibatnya gerakan cilia semakin kuat dan 

volume air yang tersaring makin besar sehingga dapat meningkatkan nilai laju 

filtrasinya (Pratikto, 2013). 

 

2.3 Chaetoceros calcitrans 

Chaetoceros merupakan mikroalga yang dikelompokan dalam kelompok diatom. 

Diatom sering disebut sebagai golden brown algae karena memiliki pigmen 

kuning (fucoxanthin) yang lebih dominan dibandingkan dengan pigmen hijau 
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(klorofil). Adanya pigmen tersebut menyebabkan suatu perairan tampak berwarna 

cokelat muda jika kepadatan diatom tinggi di perairan (Mulyani, 2012). 

Chaetoceros calcitrans merupakan salah satu mikroalga yang dominan ketika 

terjadi pelimpahan fitoplankton. Chaetoceros calcitrans merupakan mikroalga 

jenis diatom yang berwarna coklat keemasan. Memiliki bentuk sel bulat dan 

berukuran 4-6 μm yang dapat hidup di suhu 25-30
0
C, suhu maksimum 40

0
C dan 

salinitas antara 28-30‰. Reproduksi aseksual Chaetoceros calcitrans dengan 

pembelahan sel dan reproduksi seksual dengan pembentukan auxospora (Trikuti 

et al. 2016). 

Chaetoceros merupakan spesies mikroalga yang tidak toksik untuk manusia. 

Chaetoceros tertutup oleh dinding sel yang terbuat dari silikat dengan bahan yang 

keras seperti kaca yang terdiri dari silikondioksida. Di perairan pada umumnya 

kelompok diatom selalu mendominasi. Hal ini karena kemampuan reproduksi 

diatom yang lebih cepat dibandingkan dengan jenis fitoplankton yang lain. 

Komposisi diatom selalu dijumpai dengan persentasi diatas 90% dan Chaetoceros 

merupakan jenis yang dominan selain Skeletonema (Praseno dan Sugestiningsih, 

2000). Saat ini jumlah fitoplankton yang dapat menyebabkan Blooming ada sekitar 

50 jenis di antaranya adalah Ptychodiscus brevis, Prorocentrum, 

Gymnodiniumbreve, Cochlodinium sp., Alexandrium catenella, Cholrella dan 

Noctiluca Scintillans, hampir semuanya dari kelompok dinoflagelata (Pyrrophyta) 

yang dapat menyebabkan kematian massal biota laut (Supriya, 2016). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017. Penelitian ini dilakukan 

selama 16 hari, dengan aklimatisasi 15 hari dan pengamatan satu hari.  Penelitian 

ini dilakukan di Laboratorium Budidaya Perikanan, Jurusan Perikanan dan 

Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang akan  digunakan dalam pelaksanan penelitian mengenai laju 

filtrasi kerang hijau, Perna viridis (Linn, 1758) yang berbeda ukuran pada 

berbagai tingkat salinitas terhadap mikroalga  Chaetoceros calcitrans (Paulsen, 

1968) disajikan pada tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No Alat Jumlah Kegunaan 

1. 

Akuarium 

bervolume (30  x 15  

x 30 cm
3
) 

27 buah 
Wadah pemeliharaan dan wadah 

perlakuan 

2. Pipet tetes 27 buah Alat pengambilan sampel air perlakuan 

3. Refraktometer 1 buah Pengukur salinitas media perlakuan 

4. Tabung ukur 1 buah 
Pengukur volume sampel air yang 

perlakuan 

5. Penggaris 1 buah Pengukur hewan uji 

6. Stopwatch 1 buah Penghitung waktu penelitian 

7.  Botol sampel 135 buah Wadah sampel media uji 

8. Blower 1 buah Suplai oksigen ke media perlakuan 

9. Thermometer  1 buah Pengukur suhu 

10. Do meter 1 buah 
Pengukur oksigen terlarut di dalam  

media 

11. Mikroskop  1 buah Mengamati objek  

12. Hemacytometer 1 buah Melihat kepadatan sel mikroalga 

13. Handcounter 1 buah Penghitung kepadatan sel mikroalga 

14. pH meter 1 buah Pengukur pH media perlakuan 

15. Trash bag 27 buah Penutup wadah perlakuan 
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Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No. Bahan Jumlah Kegunaan 

1. Kerang hijau 270 ekor Hewan uji dalam penelitian 

2. C. calcitrans 3 liter Pakan uji dalam penelitian 

3. Formalin  0,5 liter Pengawet sampel air  

4. 
Air laut (25, 30 dan 

35‰) 
300 liter Media pemeliharaan kerang hijau 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

3.3.1 Rancangan Lingkungan 

Rancangan lingkungan yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

eksperimental di laboratorium dengan kondisi lingkungan yang homogen. 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 

lengkap untuk percobaan faktorial yang terdiri atas sembilan perlakuan dan 

masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Model linear yang 

digunakan adalah: 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + €ijk 

Keterangan: 

Yijk : hasil pengamatan untuk faktor A level ke-i, faktor B level ke-j, ulangan ke-k 

µ : nilai tengah populasi 

αi : pengaruh taraf ke-i dan faktor A 

Β : pengaruh taraf ke-j dan faktor B 

(αβ)ij : pengaruh taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B 

€ijk : galat percobaan untuk faktor A level ke-i, faktor B level ke-j ulangan k 

3.3.2 Rancangan Perlakuan 

Perlakuan yang dilakukan dengan mengkombinasikan ukuran panjang kerang 

hijau dengan salinitas yang berbeda. Dasar pemilihan salinitas yang berbeda 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hutami et al. (2015) bahwa kerang 

hijau dapat tumbuh optimum pada salinitas 27-34‰. Perlakuan salinitas 25, 30 

dan 35‰ dilakukan untuk mengetahui kecepatan filtrasi pada salinitas tingkat 

bawah, tengah dan atas. Ukuran panjang kerang yang digunakan 3, 6 dan 8 cm 

untuk mengetahui laju filtrasi kerang hijau pada ukuran kecil, sedang dan besar. 
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Menurut Pratikto (2013) pada ukuran kerang yang semakin besar maka laju 

filtrasinya akan semakin cepat. Kepadatan mikroalga yang digunakan mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Hutami et al. (2015) yakni 5 x 10
6
 sel/l, 

faktor yang dicobakan pada penelitian disajikan pada Tabel 3. Rancangan 

penelitian diulang sebanyak tiga kali (Tabel 4).  

Tabel 3. Faktor ukuran dan salinitas yang digunakan 

 Kode Nilai 

Ukuran (cm) U1 3 

 U2 6 

 U3 8 

Salinitas (‰) S1 25 

 S2 30 

 S3 35 

Tabel 4. Kombinasi perlakuan yang dicobakan 

Salinitas (‰) 

 Ukuran (cm)  

3 (U1) 6 (U2) 8 (U3) 

25 (S1) U1S1 U2S1 U3S1 

30 (S2) U1S2 U2S2 U3S2 

35 (S3) U1S3 U2S3 U3S3 

*semua perlakuan diatas diulang sebanyak tiga kali 

 

Keterangan : 

U : ukuran panjang kerang hijau 

S : salinitas 

 

3.3.3 Parameter Uji 

parameter primer yang diamati adalah laju filtrasi kerang hijau dan kepadatan 

mikroalga yang diamati setiap satu jam sekali. Adapun data lain yang diukur 

adalah kualitas air yang berupa  pH, suhu, dan DO. 
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3.3.3.1 Laju Filtrasi kerang Hijau 

Pengamatan laju filtrasi dilakukan satu jam sekali setelah memasukan C.calcitrans 

ke dalam media uji. Waktu awal (t0) penelitian dimulai dari memasukannya 

mikroalga ke dalam media yang berisi kerang hijau. Air media diambil sebanyak 

10 ml menggunakan pipet tetes agar dapat mewakili media uji untuk dihitung 

kepadatan mikroalganya. Perhitungan laju filtrasi kerang hijau ditentukan dari 

nilai clearance rate (CR) mengacu pada Riisgard (2001) dengan persamaan 

berikut :  

CR = (V/n.t) ln (Co/ Ct) 

Keterangan : 

CR : clearance rate, tingkat penyaringan/ laju filtrasi kerang (l/jam) 

V : volume wadah uji (l) 

n : jumlah hewan uji yang digunakan dalam setiap wadah 

t : waktu (jam) 

Co : konsentrasi plankton/ alga dalam wadah uji pada waktu 0 

Ct : konsentrasi plankton/ alga dalam wadah uji pada waktu t 

3.3.3.2 Kepadatan Mikroalga 

Metode pengamatan pertama terhadap kepadatan mikroalga dihitung setelah 1 jam 

(t1) dan pengamatan berikutnya dilakukan 1 jam setelah pengamatan pertama (t2). 

Alat yang digunakan untuk menghitung kepadatan plankton adalah 

hemacytometer, mikroskop dengan perbesaran 100x dan alat pencacah 

(handcounter). Kepadatan sel mikroalga dihitung dengan mengacu pada rumus 

(BBPBAP Jepara, 2015) :  

 

  
           

 
                   

Keterangan :  

N : jumlah pengamatan pada mikroskop (sel/liter) 

A1-A4 : jumlah sel mikroalga pada kotak ke-1 sampai ke-4 

4 : jumlah kotak dalam pengamatan hemacytometer 

10
4
 : jumlah kerapatan sel (chamber) 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Wadah 

Wadah percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah akuarium dengan 

volume 15 liter sebanyak 27 buah yang telah dibersihkan. Setiap akuarium 

dilengkapi dengan peralatan aerasi agar oksigen dapat tersebar merata ke media 

uji, penyebaran mikroalga merata, dan tidak terjadi pengendapan. Dinding luar 

akuarium dilapisi penutup berwarna hitam untuk menghindari masuknya cahaya 

agar tidak mempercepat pembelahan sel pada mikroalga (Suryono, 2013). 

3.4.2 Persiapan Media 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah air laut yang berasal dari 

perairan Pantai BBPBL Lampung dengan salinitas 35‰. Air laut kemudian 

diencerkan dengan menggunakan air tawar yang telah disterilkan terlebih dahulu, 

sesuai salinitas perlakuan 25, 30 dan 35‰. Besarnya salinitas yang dikehendaki 

diukur dengan menggunakan refraktometer. Air yang dimasukan ke dalam wadah 

penelitian sebanyak 10 liter. Setelah itu media diaerasi. Untuk mendapatkan 

salinitas yang diinginkan menggunakan persamaan : 

S = (S1 V1 + S2 V2) / (V1 + V2) 

Keterangan : 

S : salinitas yang diinginkan (‰) 

S1 : salinitas air laut (‰) 

S2 : salinitas air tawar (‰)  

V1 : volume air laut yang diencerkan (l) 

V2 : volume air tawar yang ditambahkan (l) (Anggoro, 1992). 

 

3.4.3 Persiapan Hewan Uji 

Biota yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerang hijau dengan panjang 

cangkang 3, 6 dan 8 cm, yang diperoleh dari Pulau Pasaran, Teluk Betung, Bandar 

Lampung. Ukuran kerang hijau tersebut digunakan untuk mengetahui filtrasi 

kerang hijau pada ukuran kecil, sedang dan besar yang akan dipengaruhi oleh 

tingkat salinitas yang berbeda. Kerang hijau yang telah terpilih kemudian 

diaklimatisasi dalam media perlakuan. Aklimatisasi kerang hijau berlangsung 

selama 12-15 hari agar dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru, ketika 

masa aklimatisasi diberikan pakan berupa C. calcitrans murni. 
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Kerang hijau diaklimatisasi di dalam wadah dengan volume air 10 liter dengan 

salinitas habitat asalnya 30‰ ke salinitas awal di wadah perlakuan 35‰ selama 

12 hari. Hari ke 13 hingga hari ke 15 kerang hijau diaklimatisasi di dalam wadah 

yang memiliki salinitas 25, 30 dan 35‰ sesuai dengan penelitian. 

3.4.4 Persiapan Pakan 

Pakan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroalga jenis C. 

calcitrans yang diperoleh dari hasil kultur murni di PT. Cental Proteina Prima 

Lampung Selatan. Mikroalga yang digunakan dikultur terlebih dahulu untuk 

mendapatkan kepadatan yang sesuai dengan penelitian. Mikroalga dikultur selama 

satu bulan untuk mendapatkan volume dan kepadatan yang diinginkan. 

3.4.5 Pelaksanaan Uji 

Wadah yang telah disterilkan diisi dengan air laut sebanyak 10 liter dengan 

salinitas 25, 30 dan 35‰. Kerang hijau yang telah diukur panjang cangkangnya 

dimasukkan ke dalam wadah uji sebanyak sepuluh ekor, dan ditambahkan 

mikroalga C. calcitrans sebanyak 5 x 10
6
 sel/l (Hutami et al. 2015). Pengamatan 

dilakukan dengan menghitung kepadatan mikroalga setiap jam hingga mikroalga 

di media habis. Pengamatan ke nol (t0) dimulai dari waktu memasukan mikroalga 

ke dalam media uji, sedangkan pengamatan t1 dilakukan setelah satu jam t0, 

selanjutnya t2 pada jam berikutnya (Pratikto, 2013). Pengamatan kepadatan 

mikroalga dilakukan dengan mengambil air media uji sebanyak 10 ml. Air media 

uji kemudian diberi larutan formalin untuk mengawetkan mikroalga yang terdapat 

di dalamnya kemudian diamati di mikroskop dengan menggunakan 

hemacytometer dan dihitung kepadatannya. Pengamatan kualitas air dilakukan 

setiap tiga jam sekali yang meliputi pengamatan pH, DO, suhu dan salinitas. 

 

3.5 Analisis Data  

Data yang diperoleh dari penelitian berupa kecepatan laju filtrasi kerang hijau lalu 

diuji normalitas dan homogenitas. Selanjutnya dianalisis Anova dengan 

menggunakan program SPSS 22 untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Jika 

hasil uji antar perlakuan berbeda nyata kemudian dilakukan uji lanjut Duncan 
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dengan selang kepercayaan 95% . Data pengamatan kualitas air dan kepadatan 

mikroalga dianalisis secara deskritif. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi 

antara ukuran kerang maupun salinitas terhadap laju filtrasi kerang hijau. Laju 

filtrasi kerang hijau terhadap Chaetoceros calcitrans  tidak dipengaruhi oleh 

ukuran yang berbeda dan salinitas yang berbeda.  

5.2 Saran 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa laju filtrasi kerang hijau tidak dipengaruhi 

oleh ukuran dan salinitas sehingga kerang hijau dapat dimanfaatkan sebagai 

organisme penyerap limbah organik dan pemakan mikroalga di perairan dengan 

kondisi salinitas yang masih dapat ditoleransi oleh kerang hijau. 
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