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ABSTRAK 

 

 

KAJIAN PEMBERIAN Branchionus plicatilis (Villeggas 1982) YANG 

MENGKONSUMSI FITOPLANKTON YANG BERBEDA 

 TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP DAN PANJANG TOTAL POST 

LARVA 1 UDANG VANAME Litopenaeus vannamei  (Boone 1931) 

 

Oleh 

 

                        
 

 

 

Penelitian dilakukan untuk mempelajari kelangsungan hidup dan pertumbuhan 

(panjang total) larva udang vaname yang diberi Branchionus plicatilis dengan 

perlakuan mengonsumsi fitoplankton yang berbeda. Rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan tiga 

perlakuan, A (Nannochloropsis sp.), B (Nannochloropsis sp dan Chlorella sp.), C 

(Nannochloropsis sp. dan Tetraselmis chuii), dengan tiga kali ulangan. B.plicatilis 

sebagai pakan alami diperoleh dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 

(BBPBL) Hanura-Lampung. Larva udang vaname (Litopenaeus vannamei) stadia 

mysis 1 (M1) sebagai hewan uji diperoleh dari Hatchery 8 PT. Central Proteina 

Prima (Biru Laut Khatulistiwa). Data analisis menggunakan uji sidik ragam 

dengan tingkat kepercayaan 95% dan uji BNT. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian B. plicatilis yang mengonsumsi fitoplankton yang berbeda tidak 

menyebabkan perbedaan terhadap tingkat kelangsungan hidup dan panjang total 

larva udang vaname. 

 

Kata kunci: larva udang vaname, B.plicatilis, Nannochloropsis sp, Tetraselmis 

chuii, Chlorella sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

THE STUDY OF UTILIZATION Branchionus plicatilis (Villeggas, 1982) 

FEEDING OF DIFFERENT PHYTOPLANKTONS TO SURVIVAL RATE 

AND TOTAL LENGHT OF POST LARVAE 1  

VANAME SHRIMP Litopenaeus vannamei  (Boone 1931). 

 

by 

 

                      ,  
 

  

 

The research was conducted to study the survival rate and growth (total lenght) of 

vaname shrimp larvae feeding on Branchionus plicatilis which consuming with 

different phytoplankton. The research was used complete randomized design 

(RAL) with three treatments, A (Nannochloropsis sp.), B (Nannochloropsis sp 

and Chlorella sp.), C (Nannochloropsis sp and Tetraselmis chuii with three 

replication. B. plicatilis as natural food was obtained from Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL). Vaname shrimp larvaes (Litopenaeus 

vannamei) stadia mysis 1 (M1) as object test were obtained from Hatchery 8 PT. 

Central Proteina Prima. Data analysis used variance test with 95% confidence 

level and BNT test. The results showed that B. plicatilis which feeding different 

phytoplankton had no different to larvae’s survival rate and growth (total lenght) 

significantly (P> 0.05). 

  

Keywords: shrimp larvae vaname, B. plicatilis, Nannochloropsis sp, Tetraselmis 

chuii, Chlorella sp. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Faktor penentu keberhasilan pembenihan udang vaname Litopenaeus vannamei 

(Boone, 1931) adalah dihasilkan larva yang berkualitas dengan tingkat 

kelangsungan hidup yang tinggi. Salah satu upaya untuk menghasilkan larva yang 

berkualitas adalah melalui manajemen pakan yang baik, baik kualitas maupun 

kuantitasnya. Ketidaksesuaian pakan dapat mengakibatkan kegagalan dalam 

pemangsaan awal oleh larva sehingga kebutuhan nutrisi larva tidak terpenuhi 

(Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Ketidaksesuaian tersebut antara lain ukuran 

pakan yang terlalu besar, kandungan nutrisi yang kurang, maupun pilihan jenis pakan 

yang diberikan.  

 

Larva udang vaname pada kegiatan pembenihan mengalami perkembangan stadia 

mulai dari nauplii, zoea, mysis sampai postlarva. Stadia perkembangan larva yang 

paling kritis adalah pada stadia mysis. Menurut Elovaara (2001) stadia mysis 

memiliki kelangsungan hidup yang rendah dibandingkan dengan stadia yang 

lainnya, bahkan kematian pada stadia mysis dapat mencapai lebih dari 60%. Hal 

ini disebabkan oleh ketersediaan pakan yang tidak cukup pada proses antar ganti 

kulit (intermolt) sehingga larva udang pada stadia mysis mengalami gagal 

moulting sebelum berkembang  menjadi stadia berikutnya. Proses moulting ini 

merupakan proses yang rumit dan perjalanan nya banyak melalui proses yang 

bersifat hormonal (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Selain itu, manajemen pakan 

yang kurang baik juga dapat menghasilkan tingkat kelangsungan hidupnya 

rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup yang tinggi pada stadia mysis tersebut, antara lain melalui 

perbaikan manajemen pakan. 
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Pakan yang diberikan ke larva udang pada umumnya berupa pakan alami. Pakan 

alami memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup udang 

terutama pada fase larva. Branchionus plicatilis (Villeggas, 1982) merupakan 

salah satu pakan alami yang sering diberikan pada larva udang terutama pada fase 

mysis. Pemberian B. plicatilis untuk pakan larva udang pada fase mysis memiliki 

keunggulan, antara lain ukurannya yang relatif kecil, kemampuan berenang yang 

lambat, dapat dibudidayakan dengan kepadatan yang tinggi, tingkat reproduksi 

yang tinggi, mudah dicerna, dan mudah ditingkatkan kandungan nutrisinya 

(Elovaara, 2001).  

 

Watanabe et al., (1978) menyatakan bahwa kandungan asam lemak dari B. 

plicatilis ditentukan oleh jenis bahan yang dikonsumsi, lama waktu 

pengonsumsian, dan macam dari zat yang dikonsumsi. Ketiga hal tersebut sangat 

menentukan profil asam lemak yang terkandung dalam B. plicatilis, khususnya 

EPA dan DHA sebagai penentu kualitas nutrisi B. plicatilis tersebut (Takeuchi, 

1988). Oleh karena itu, untuk mengatasi masa kritis yang terjadi pada saat 

perubahan stadia mysis diperlukan perbaikan kualitas nutrisi pada B. plicatilis 

dengan cara mengonsumsi fitoplankton yang berbeda yang telah diketahui 

mengandung nutrisi yang penting untuk pertumbuhan, seperti EPA dan DHA 

yang tinggi. Kompyang dan Ilyas (1988) menyatakan bahwa kekurangan asam 

lemak esensial dalam pakan akan menyebabkan pertumbuhan yang rendah, 

menurunnya efisiensi pakan dan dapat meningkatkan angka kematian udang. 

 

Asam lemak mempunyai peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan 

udang, terutama asam lemak eicosapentaenoic acid (EPA) dan decosahexaenoic 

acid (DHA) yang merupakan salah satu pembangun jaringan syaraf pada udang. 

(Elovaara, 2001). Selain itu,  EPA dan DHA merupakan asam lemak esensial 

yang memiliki nutrisi yang penting karena terbatasnya kemampuan udang vaname 

untuk mengelongasi dan mendesaturasi rantai pendek PUFA menjadi HUFA 

sehingga pemenuhan kebutuhannya harus terdapat dalam pakannya (Gonzales et 

al. 2002). DHA adalah asam lemak n-3 rantai panjang yang termasuk kelompok 

n-3 HUFA, dan merupakan salah satu pembangun jaringan neural. DHA juga 

berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan udang dan biasanya 
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digunakan dalam proses pengkayaan rotifer dan Artemia (Elovaara 2001). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DHA lebih berperan dibanding EPA 

dalam pigmentasi, pertumbuhan, perkembangan stadia pada larva ikan laut dan 

krustasea (Mourente et al., 1993).  

 

Kandungan EPA dan DHA yang cukup tinggi dapat ditemukan pada beberapa 

fitoplankton. Fitoplankton yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya adalah 

Nannochloropsis sp., Tetraselmis chuii dan Chlorella sp.. Nannochloropsis sp. 

telah dimanfaatkan sebagai pakan rotifer secara langsung maupun dengan 

penambahan suplemen. Rotifer yang dikultur dalam media yang berisi 

Nannochloropsis sp. diketahui memiliki kandungan protein dan asam lemak yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan fitoplankton lainnya (Tamaru et al., 1992). 

 

Berdasarkan kajian sebelumnya diketahui bahwa B. plicatilis yang mengonsumsi 

beberapa jenis fitoplankton memiliki kandungan asam lemak EPA ataupun DHA 

yang tinggi. Menurut Suwirya et al. (2002) kandungan EPA pada B. plicatilis 

yang mengonsumsi Nannochloropsis sp. sebesar 37,8%. Adapun menurut Bae dan 

Hur, (2011) B. plicatilis yang mengonsumsi Chlorella sp. memiliki kandungan 

EPA sekitar 37,4%. Adapun kandungan DHA pada B. plicatilis yang 

mengonsumsi T. chuii adalah 43,24% (Khairy dan El-Sayed, 2012). Oleh karena 

itu, perlu dilakukan kajian tentang pemberian B. plicatilis yang mengonsumsi 

fitoplankton yang berbeda untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup larva 

udang vaname pada stadia mysis. 

 

B.Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari kelangsungan hidup dan 

aspek pertumbuhan (panjang total) larva udang vaname yang diberi B. plicatilis 

yang mengonsumsi jenis fitoplankton yang berbeda. 

  

C. Manfaat penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang jenis-jenis 

fitoplankton yang baik dikonsumsi  B. plicatilis sebagai pakan larva udang 

vaname sehingga menghasilkan kelangsungan hidup dan panjang total larva 
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udang vaname yang terbaik. Hal ini juga bermanfaat untuk membantu pengelola 

panti benih udang vaname dalam mengatasi kendala saat pembenihan, terutama 

tingginya mortalitas pada fase mysis. 

 

D. Hipotesis  

 

a. Kelangsungan hidup. 

 

Ho : μo = 0 ; Tidak ada pengaruh pemberian B. plicatilis yang diberi pakan 

fitoplankton berbeda terhadap kelangsungan hidup larva udang vaname. 

 

H1 : μo ≠ 1 ;  Minimal ada satu pengaruh pemberian B. plicatilis yang diberi 

fitoplankton berbeda terhadap kelangsungan hidup udang vaname. 

 

b. Panjang total. 

 

Ho : μo = 0 ; Tidak ada pengaruh pemberian B. plicatilis yang dapat diberi pakan 

fitoplankton berbeda terhadap panjang total larva udang vaname. 

 

H1 : μo ≠ 1 ;  Minimal ada satu pengaruh pemberian B. plicatilis yang diberi 

fitoplankton berbeda terhadap panjang total udang vaname. 

 

E. Kerangka pikiran 

 

Mortalitas larva udang vaname pada fase mysis cukup tinggi yang disebabkan 

antara lain oleh manajemen pakan yang kurang baik. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kelangsungan hidup larva udang vaname pada 

stadia mysis adalah melalui pemberian pakan alami yang berkualitas. 

Pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva udang vaname dipengaruhi oleh 

kandungan asam lemak n3 HUFA, terutama EPA dan DHA. Kandungan asam 

lemak  Branchionus plicatilis yang digunakan sebagai pakan larva udang vaname 

antara lain ditentukan oleh jenis fitoplankton yang dikonsumsi. Pemilihan jenis 

fitoplankton yang tepat sebagai pakan alami B. plicatilis perlu dikaji berkenaan 

dengan kandungan gizinya yang cukup tinggi untuk pertumbuhan dan tingkat 

kelangsungan hidup larva udang vaname. Pakan yang diberikan pada larva  udang 

vaname adalah B. plicatilis yang telah mengonsumsi fitoplankton dengan empat 
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perlakuan, yaitu : B. plicatilis yang mengkonsumsi Nannochloropsis sp., B. 

plicatilis yang  mengkonsumsi Nannochloropsis sp. dan Chlorella sp., dan B.- 

plicatilis yang mengkonsumsi Nannochloropsis sp. dan Tetraselmis chuii. B. 

plicatilis yang  telah mengkonsumsi fitoplankton yang berbeda ini diharapkan  

dapat  meningkatkan  pertumbuhan dan  kelangsungan hidup larva udang vaname. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Biologi Udang Vannamei  

1. Taksonomi 

 

Klasifikasi udang vaname (Litopenaeus vannamei) menurut Boone dalam 

Haliman dan Adijaya (2005) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Subkingdom   : Metazoa  

Filum    : Artrhopoda  

Subfilum   : Crustacea 

Kelas    : Malascostraca 

Subkelas   : Eumalacostraca 

Superordo   : Eucarida  

Ordo    : Decapoda  

Subordo   : Dendrobrachiata  

Infraordo   : Penaeidea  

Superfamili   : Penaeioidea  

Famili    : Penaeidae  

Genus    : Litopenaeus 

Spesies   : Litopenaeus vannamei 

 

2. Perkembangan larva udang vannamei 

 

Telur yang telah dibuahi akan menetas sekitar 24 jam pada temperatur 28-   C 

dan berubah menjadi nauplii. Nauplii yang baru menetas tidak memerlukan pakan 

karena masih memiliki cadangan kuning telur. Nauplii akan berkembang menjadi 

zoea setelah lima sampai enam kali moulting selama 48 jam. Setelah menjadi zoea 

mulai  memakan mikroalgae, seperti Chaetoceros dan Skeletonema (Lovell, 

1989). 



8 
 

Stadia zoea akan berlangsung selama 3-4 hari, yang  terdiri dari stadia zoea 1 (Z1) 

dan zoea 2 (Z2) dan zoea 3 (Z3) akan berkembang  menjadi mysis 1 (M1). Saat 

stadia mysis 1 terjadi perubahan pola makan, dari  herbivora  menjadi karnivora 

dan mulai memakan zooplankton, seperti rotifera dan naupli Artemia (Elovaara, 

2001). 

 

Stadia mysis memiliki kemiripan dengan udang dewasa dan aktif dalam 

mengambil makanan berupa fitoplankton dan zooplankton. Selama stadia ini, 

larva akan mengalami perkembangan pleopod menyerupai kipas yang berfungsi 

sebagai alat lokomosi saat stadia postlarva. Stadia ini juga terdiri dari tiga tahap, 

yaitu mysis 1 (M1), mysis 2 (M2) dan mysis 3 (M3). Setelah mengalami 

perubahan tiga kali mysis yang bersifat planktonik berubah menjadi postlarva 

(Sweeney dan Wyban, 1991). 

 

Stadia terakhir larva di panti benih adalah  postlarva (PL). Stadia postlarva 

memiliki kemiripan dengan udang dewasa dan panjang totalnya sekitar 4,5 mm. 

Kemampuan  renangnya  berubah, karena pleopod sudah berkembang dan mulai 

berfungsi. Postlarva awal masih bersifat pelagis partikular hingga memasuki 

stadia PL yang bentik (Sweeney dan Wyban ,1991). 

 

3. Penentuan stadia larva 

 

Dalam  perkembangannya, larva  udang  penaeid mengalami perubahan bentuk 

dan moulting berkali-kali. Adapun ciri-ciri stadia nauplii menurut Martosudarmo 

dan Ranoemiharjo (1980) adalah sebagai berikut: 

a. Nauplii 1 (N1) : badan berbentuk bulat telur dan memiliki tiga pasang 

anggota badan. 

b. Nauplii 2 (N2) : sudah memiliki antena yang pada bagian ujungnya terdapat 

setae (rambut) yang satu panjang dan dua pendek. 

c. Nauplii 3 (N3): ditandai dengan adanya sepasang furcal yang mulai jelas 

terlihat dan tiap furcal  memiliki tiga buah duri (spine). 

d. Nauplii 4 (N4) : terdapat empat duri  masing-masing  furcal dan exopoda 

pada antena kedua sudah mulai beruas-ruas. 
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e. Nauplii 5 (N5) : struktur  tonjolan  tumbuh pada pangkal maxilla dan organ 

bagian depan mulai tampak jelas. 

f. Nauplii 6 (N6) : perkembangan setae semakin sempurna dan duri pada  furcal  

tumbuh semakin panjang. 

 

Ciri-ciri perkembangan stadia zoea menurut Martosudarmo dan Ranoemiharjo 

(1980) adalah sebagai berikut: 

a. Zoea 1 (Z1) : badan  pipih dan carapace mulai  nyata , mata  mulai  terlihat,  

furcal mulai sempurna, dan alat pencernaan makanan mulai berkembang. 

b. Zoea 2 (Z2) : mata  bertangkai karapaks mulai  memiliki  duri  rostrum dan 

duri supra orbital yang bercabang. 

c. Zoea 3 (Z3) : sepasang uropoda yang bercabang dua mulai berkembang dan 

duri pada ruas-ruas perut mulai tumbuh. 

 

Ciri-ciri perkembangan stadia mysis menurut Martosudarmo dan Ranoemiharjo 

(1980) adalah sebagai berikut: 

a. mysis 1 (M1) : bentuk badan sudah seperti udang dewasa. 

b. mysis 2 (M2) : tunas pleopoda mulai tampak nyata belum beruas-ruas. 

c.    mysis 3(M3) :pleopoda bertambah panjang dan beruas-ruas Perkembangan 

stadia larva udang vanname dapat dilihat pada (Gambar 2). 
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Gambar 2. Siklus hidup udang vaname 

(Sumber : Haliman dan Adijaya, 2005).   

 

B. Biologi Branchionus plicatilis 

 

1. Klasifikasi dan morfologi 

 

Branchionus plicatilis merupakan  salah  satu  rotifera yang diklasifikasikan  

menurut Villeggas (1982) sebagai berikut : 

Filum   : Trochelminthis  

Kelas   : Rotatoria/Rotifera  

Ordo  : Monogonanta  

Subordo  : Ploima  

Famili  : Branchioninae  

Genus   : Branchionus  

Spesies : Branchionus plicatilis 

 

Zooplankton ini memiliki bentuk bilateral simetris yang menyerupai piala. Kulit 

terdiri atas dua lapisan yaitu  hipodermis dan kutikula. Kutikula merupakan 

bagian kulit yang tebal yang disebut lorika. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, 

yaitu kepala, badan, dan kaki atau ekor. Bagian kepala terdapat 6 buah duri. 

Sepasang duri panjang terdapat di tengah. Ujung bagian depan dilengkapi dengan 

gelang-gelang silia yang kelihatan  seperti  spiral (korona)  yang  berfungsi  untuk 
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memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Silia tersebut selalu bergetar 

membentuk gerakan rotasi sehingga tampak seperti roda berputar (Villegas, 

1982). Menurut ukurannya B. plicatilis dibagi menjadi 2 tipe yaitu berukuran 

besar yang disebut dengan tipe-L dan yang  berukuran  kecil  yang  disebut  

dengan  tipe-S. Tipe-L kisaran ukurannya antara 230-400 mikron, sedangkan tipe-

S antara 50-220 mikron (Dhert et al., 2001). 

 

 

 

Gambar 3. Morfologi B. plicatilis. 

 

2. Makanan dan kebiasaan makan 

 

B. plicatilis merupakan  salah  satu  zooplankton  yang  mampu  mengambil  

makanannya  yang  ada di sekitarnya (media hidupnya) yang tersedia dalam 

bentuk partikel mikroorganik (nonselective filter feeder), sehingga ia dapat 

diperkaya dengan nutrien-nutrien tertentu sesuai dengan kebutuhan dari ikan yang 

akan mengonsumsinya. Makanan bagi B. plicatilis bervariasi, terutama mikroalga, 

bakteri, ragi dan  partikel  mikroorganik. Pakan yang terbaik adalah kombinasi 

dari mikroalga (seperti Chlorella dan Tetraselmis) dan ragi roti. B. plicatilis yang 

hanya mengkonsumsi ragi sama bagusnya dengan rotifera yang memakan 

Nannochloropsis (Lubzens et al., 1989). 

 

3. Nilai nutrisi B. plicatilis 

 

Komposisi  biokimia  B. plicatilis dan yang tersedia dalam  tubuhnya untuk larva 

ikan yang mengonsumsi B. plicatilis tersebut bergantung pada pakannya. 

Kemampuan penyerapan protein dari B. plicatilis berkisar antara 89-94% dengan  

pakan  ragi atau  Nannochloropsis. 
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Analisis kimia terhadap B. plicatilis menunjukkan bahwa nilai HUFA tidak 

terdapat dalam tubuh B. plicatilis yang memakan ragi, tetapi terdapat pada rotifer 

yang mengkonsumsi Nannochloropsis (Watanabe et al., 1983). HUFA yang 

terdapat pada Nannochloropsis  menjadikan  Nannochloropsis sebagai pakan 

terbaik bagi B. plicatilis dalam  memenuhi  kebutuhan  sebagian  besar  ikan  laut 

(Hoff dan Snell, 1985). 

 

C. Biologi Chlorella sp 

 

1. Klasifikasi dan morfologi 

 

Klasifikasi Chlorella sp menurut  Bold dan Wynne (1985) adalah sebagai berikut:  

Divisi   : Chlorophyta 

Kelas   : Chlorophyceae  

Ordo   : Chlorococcales 

Famili   : Oocystaceae  

Genus   : Chlorella  

Spesies  : Chlorella sp. 

 

 

Gambar 4. Morfologi Chlorella sp. 

(Sumber : Rostini, 2007). 

 

Chlorella sp. merupakan alga bersel tunggal (unicelluler). Bentuk selnya bulat 

dan didalamnya terdapat protoplasma yang berbentuk cawan, diameter selnya  

berukuran 2-8 µm dan berwarna hijau. Warna hijau pada  Chlorella sp. karena 

selnya mengandung klorofil a dan b dalam jumlah yang besar. Dinding selnya 

keras terdiri dari selulusa dan pektin (Isnansetyo dan Kurniastuty 1995). 
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2. Habitat Chlorella sp. 

 

Berdasarkan  habitat  hidupnya Chlorella dapat dibedakan menjadi  Chlorella air 

tawar dan Chlorella air laut. Chlorella air  tawar  dapat  hidup dengan kadar 

salinitas hingga 5 ppt. Contoh Chlorella yang hidup di air laut adalah Chlorella 

vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Chlorella  virginica dan  lain-lain (Isnansetyo 

dan Kurniastuty 1995). Umumnya  Chlorella  bersifat planktonis yang melayang 

di dalam perairan, namun beberapa jenis Chlorella juga ditemukan mampu 

bersimbiosis dengan hewan lain misalnya Hydra dan beberapa Ciliata air tawar 

seperti Paramecium bursaria. 

 

3. Nilai nutrisi Chlorella sp. 

 

Chlorella sp memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, di antaranya protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serat, klorofil, β-carotene. Isnansetyo dan 

Kurniastuty (1995)  menyatakan bahwa Chlorella sp mengandung: 60,5% protein, 

11% lemak, 20,1% karbohidrat, 4,6% mineral, dan serat 0,2%. 

 

D. Biologi Tetraselmis chuii 

 

1. Klasifikasi dan morfologi 

 

Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995), Tetraselmis chuii  merupakan  

mikroalga yang dikenal dengan  istilah  flagellata  berklorofil. Adapun  klasifikasi 

dari Tetraselmis chuii yaitu: 

Filum   : Chlorophyta 

Kelas   : Chlorophyceae 

Ordo   : Volvocales 

Sub ordo  : Chlamidomonacea  

Genus   : Tetraselmis 

Spesies  : Tetraselmis chuii 

 

Tetraselmis chuii merupakan alga bersel tunggal yang memiliki warna tubuh 

kehijauan atau dikenal dengan flagelata berklorofil, mempunyai empat buah flagel 

berwarna hijau (green flagella). Flagella pada T.chuii dapat bergerak lincah dan 

cepat seperti  hewan  bersel  tunggal. Ukuran T. chuii  berkisar  antara 7-12 
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mikron. Klorofil  merupakan  pigmen  yang dominan sehingga alga ini berwarna 

hijau, yang dipenuhi plastida kloroplas (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). 

 

Pigmen  klorofil  T.chuii terdiri dari dua macam, yaitu  karotin dan  xantofil. Inti 

sel terlihat jelas dan berukuran  kecil serta dinding sel mengandung bahan selulosa 

dan pektosa (Rostini, 2007). Morfologi T.chuii  dapat  dilihat  pada (Gambar 5). 

 

 

Gambar 5.Morfologi Tetraselmis chuii 

(Sumber : Rostini, 2007). 

 

2. Habitat Tetraselmis chuii  

 

T.chuii tumbuh dengan  kondisi salinitas optimal antara 25 sampai dengan 35 ppm 

(25 x106 sampai dengan 35 x106 ppt ). T.chuii masih dapat mentoleransi suhu 

antara 15-   C, sedangkan suhu optimal berkisar antara 23-    . (Fabregas et 

al., 1984). 

 

3. Nilai nutrisi Tetraselmis chuii 

 

Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) T.chuii mengandung protein cukup 

tinggi, yaitu 48,42% dan lemak 9,70%. T.chuii dapat digunakan untuk 

memproduksi pakan  B. plicatilis secara masal, ataupun dapat juga dikonsumsi 

secara langsung oleh larva ikan hias, larva udang, larva teripang, dan cukup bagus 

digunakan sebagai pakan dalam budidaya biomassa artemia. 

 

T.chuii mampu meningkatkan kandungan lemak tak jenuh pada konsumennya. 

T.chuii dapat digunakan untuk memproduksi pakan B.- plicatilis secara masal, 

ataupun dapat juga dikonsumsi secara langsung oleh larva ikan hias, larva udang, 
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larva teripang, dan dapat digunakan sebagai pakan dalam budidaya biomassa 

artemia secara massal (Isnansetyo dan Kurniastuty,1995). 

 

E. Biologi Nannochloropsis sp 

 

1. Klasifikasi dan morfologi 

 

Klasifikasi menurut Anon et al., (2009) Nannochloropsis sp. adalah sebagai 

berikut:  

Domain : Eukaryota  

Kingdom : Chromista  

Filum  : Ochrophyta  

Class  : Eustigmatophyceae  

Genus  : Nannochloropsis  

Spesies : Nannochloropsis sp. 

 

Nannochloropsis sp. memiliki ukuran sel 2-4 mikron, berwarna hijau dan memilki 

dua flagella (Heterokontous) yang salah satu flagella berambut tipis. Selain itu 

Nannochloropsis sp. memiliki kloroplas dan nukleus yang dilapisi membran. 

Kloroplas ini memiliki stigma (bintik mata) yang bersifat sensitif terhadap cahaya 

(Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Nannochloropsis sp. dapat berfotosintesis 

karena memiliki klorofil. Menurut Fachrullah (2011) ciri khas dari 

Nannochloropsis sp. adalah memiliki dinding sel yang terbuat dari komponen 

selulosa. Morfologi Nannochloropsis sp. tertera pada Gambar 6.  
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Gambar 6. Morfologi Nannochloropsis sp 

(Sumber : Aliabas, 2002). 

 

2. Habitat Nannochloropsis sp. 

 

Nannochloropsis sp dapat tumbuh pada salinitas 0-35‰. Salinitas optimum  untuk  

pertumbuhannya adalah 25-35‰, dan suhu 25-   C merupakan  kisaran suhu  

yang optimal tetapi masih dapat bertahan hidup pada suhu    C namun 

pertumbuhannya tidak normal. Mikroalga ini dapat tumbuh baik pada kisaran  pH 

8-9,5 dan  intensitas  cahaya 100-10.000 lux (Balai Budidaya Laut, 2002). 

 

3. Nilai nutrisi Nannochloropsis sp 

 

Nannochloropsis sp memiliki kandungan lipid yang cukup tinggi yaitu 31-68% 

berat kering. Persentase PUFA (Poly Unsaturated Fattc Acid) utama pada 

Nannochloropsis sp tetap stabil pada kondisi dengan keterbatasan cahaya, tetapi 

pada kondisi dengan intensitas cahaya jenuh kandungan PUFA menurun yang 

diikuti dengan kenaikan proporsi SFA dan MUFA (Mono Unsaturated Fatty 

Acid). Nannochloropsis sp. mengandung  vitamin B12 dan  Eicosapentaenoic acid 

(EPA) sebesar 30,5 % dan total kandungan omega 3 HUFAs sebesar 42,7%, serta 

mengandung protein 57,02% (Fachrullah, 2011).  

 

 

 

 



17 
 

F. Kualitas air 

 

Berhasil tidaknya suatu usaha budidaya udang vaname antara lain ditentukan oleh 

kemampuan mengendalikan faktor-faktor lingkungan. Agar udang vaname yang 

dibudidayakan dapat hidup dan tumbuh dengan baik, maka selain harus tersedia 

pakan bergizi dalam jumlah yang cukup, kondisi lingkungan juga berada pada 

kisaran yang layak. 

 

1. Salinitas  
 

Salinitas merupakan salah satu faktor lingkungan yang merubah atau menghambat 

bekerjanya faktor lain. Salinitas sangat besar pengaruhnya terhadap proses 

metabolisme dan kelangsungan  hidup  udang. Jika terjadi perubahan salinitas 

maka kelangsungan hidupnya ditentukan oleh kemampuan adaptasi organisme 

tersebut. Tingkat salinitas  yang  terlalu tinggi, atau rendah dan fluktuasinya lebar 

dapat menyebabkan kematian pada larva udang. Untuk stadia larva salinitas yang 

layak adalah 26-36 ppt (Sweeney dan Wyban, 1991). 

 

2. Suhu air  

 

Suhu merupakan salah satu kualitas air yang sangat penting bagi hewan air. Suhu 

sangat berpengaruh terhadap laju metabolisme dan pertumbuhan organisme serta 

memengaruhi jumlah makanan yang dikonsumsi organisme perairan (Mulyanto 

1992). Suhu air mempengaruhi laju metabolisme dan pengeluaran energi udang. 

Meskipun udang vaname mampu  mentoleransi suhu pada kisaran tertentu, tetapi 

untuk dapat tumbuh dengan baik pada stadia larva diperlukan suhu sekitar 27-

29ºC (Sweeney dan Wyban, 1991). 

 

3. pH 

 

Derajat keasaman (pH) adalah suatu  konsentrasi dari ion hidrogen dan 

menunjukkan kualitas air tersebut bersifat asam atau basa. Secara alamiah, pH 

perairan dipengaruhi oleh konsentrasi karbon dioksida (CO2) dan senyawa yang 

bersifat asam. Nilai pH air dapat berpengaruh terhadap meningkat tidaknya daya 

racun ammonia, di mana semakin meningkat pH pada kadar tertentu akan 

menyebabkan daya  racun  ammonia akan semakin meningkat. Untuk stadia larva 
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pH yang layak untuk udang vaname berkisar antara 7,8-8,4, dengan pH optimum 

8,0 (Elovaara, 2001). 

 

4. Oksigen  

 

Oksigen dalam  suatu  perairan  dibutuhkan oleh organisme air untuk respirasi 

yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kegiatan metabolisme. Adanya oksigen 

terlarut akan mempercepat reaksi kimiawi dari bahan-bahan toksik yang 

membahayakan kehidupan organisme air. Untuk stadia postlarva  udang vaname, 

kadar oksigen yang dapat menunjang pertumbuhan udang berada pada kisaran 5-7 

mg/l (Sweeney dan Wyban, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli- Agustus 2017, di PT. Central Proteina 

Prima (Biru Laut Khatulistiwa) yang terletak di Kalianda, Lampung Selatan. 

 

B. Alat dan Bahan  

1. Alat 

 

Peralatan yang digunakan selama penelitian disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Alat yang digunakan selama penelitian 

No Alat Kegunaan 

1 Gelas ukur Berfungsi sebagai alat ukur larutan. 

2 Aerator Berfungsi untuk pemasok oksigen di media 

pemeliharaan. 

3 DO meter Berfungsi untuk mengukur kadar oksigen terlarut 

dalam air. 

4 Termometer Berfungsi untuk mengukur suhu air. 

5 Wadah plastik  (5 l ) Berfungsi untuk wadah pemeliharaan larva udang 

vaname. 

6 Saringan  Berfungsi untuk menyaring rotifera. 

7 Refraktometer Berfungsi untuk mengukur salinitas air. 

8 Mikroskop Berfungsi untuk mengamati fitoplankton, rotifera 

dan larva udang vaname 

9 Haemocytometer Berfungsi untuk menghitung jumlah sel fitoplankton. 

10 Sedwigck rafter Berfungsi untuk menghitung kepadatan rotifera. 

11 Erlenmeyer Berfungsi sebagai alat ukur larutan.  

12 Pipet tetes Berfungsi untuk meneteskan larutan.   

13 Glass object Berfungsi untuk mengamati larva udang vaname. 

14 Test tube Berfungsi untuk mengambil fitoplankton pada setiap 

wadah kultur. 

15 Ember kapasitas 25 l  Berfungsi untuk wadah kultur rotifer.  

16 Botol  (1 l ) Berfungsi untuk pengonsumsian rotifera sesuai 

perlakuan 

 

 

 



20 
 

 

2. Bahan 

 

Bahan yang digunakan selama penelitian disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Bahan  Kegunaan 

1 Larva udang vaname Bahan uji penelitian. 

2 B. plicatilis Pakan untuk larva udang vaname stadia mysis 1. 

3 Nannochloropsis sp. Bahan yang akan dikonsumsi B.plicatilis. 

4 Chlorella sp. Bahan yang akan dikonsumsi B.plicatilis.  

5 Tetraselmis chuii Bahan yang akan dikonsumsi B.plicatilis dan larva 

udang. 

6 Alkohol 70% Berfungsi untuk mematikan kuman dan bakteri. 

7 Air laut Berfungsi sebagai media pemeliharaan. 

8 

 

9 

10 

11 

12 

Iodine 

 

Thiosulfat 

Trace metal 

NP 

Kaporit  

Berfungsi untuk mematikan B.plicatilis dan T. 

chuii.  

Berfungsi untuk menetralkan air kaporit. 

Berfungsi sebagai pupuk fitoplankton. 

Berfungsi sebagai pupuk fitoplankton. 

Berfungsi untuk sterilisasi air. 

 

C.  Desain Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 3 

perlakuan  dengan 3 kali ulangan yaitu : 

a. Perlakuan A : Pemberian Branchionus plicatilis yang diberi pakan  

 Nannochloropsis sp dengan kepadatan 44 x    sel/ml (100 ml/ l kultur 

B.plicatilis). 

b. Perlakuan B : Pemberian Branchionus plicatilis yang diberi pakan        

Nannochloropsis sp 44 x                   Chlorella sp dengan 

kepadatan 9 x             (/l kultur B.plicatilis). 

c. Perlakuan C : Pemberian Branchionus plicatilis yang diberi pakan       

Nannochloropsis sp dengan kepadatan                          

Tetraselmis chuii dengan kepadatan 1 x     sel/ml  (/l kultur B.plicatilis). 

Penempatan setiap satuan  percobaan  dilakukan  secara acak.  Tata  letak  

penempatan satuan percobaan dapat dilihat pada Gambar 7. 

 



21 
 

 

Gambar 7.   Tata letak penempatan satuan perlakuan. 

Keterangan : A, B, C : Perlakuan, 1, 2, 3 : Ulangan. 

 

Model  statistik  yang digunakan  menurut  Mattjik dan Sumertajaya (2002) 

adalah  : 

Yij = μ + βi + εij 

Keterangan: 

    : Pengaruh pemberian Rotifer yang mengonsumsi fitoplankton berbeda 

pada larva udang vanamei (Litopenaeus vannamei) pada perlakuan ke-   

dan ulangan ke-  . 

  : Rataan umum 

   : Pengaruh pemberian pakan alami ke-   

    : Galat percobaan pemberian pakan ke-   dan ulangan ke-  . 

 

Uji lanjut Beda nyata terkecil (BNT) 

 

Menurut Sastrosupadi (2000) uji beda nyata terkecil dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan masing-masing perlakuan atau beda nyata antar perlakuan dengan taraf 

nyata 5 % dapat dihitung dengan rumus 

 

BNT α= tα (v) x √                       

          Ulangan 
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Keterangan: 

Tα (v) = nilai baku yang terdapat pada taraf uji α dan derajat bebas galat v. 

n  = total perlakuan 

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Hewan uji dan pakan 

 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva udang vanname 

(Litopenaeus vannamei) stadia mysis 1 (M1) yang diperoleh dari Hatchery 8 PT. 

Central Proteina Prima (Biru Laut Khatulistiwa). Adapun pakan  yang digunakan  

dalam  penelitian ini adalah Branchionus  plicatilis  yang mengonsumsi jenis  

fitoplankton  yang  berbeda. Rotifera sebagai  pakan uji diperoleh dari Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung. 

 

2. Persiapan wadah pemeliharaan Larva udang vaname 

1. Disediakan wadah plastik (5 l ) sebanyak 9 buah, dicuci dan dikeringkan 

2. Dimasukkan air laut dengan salinitas        sebanyak   l, kemudian diaerasi. 

3. Untuk mempertahankan suhu media pemeliharaan tetap stabil, semua wadah 

pemeliharaan larva ditempatkan pada ruangan yang suhunya berada pada 

kisaran   -   C 

 

3. Persiapan wadah pemeliharaan  B. plicatilis 

1. Wadah yang digunakan untuk penambahan nutrisi berupa botol kapasitas 1 l 

sebanyak 8 buah. 

2. Wadah dicuci dan dikeringkan, lalu dipasang instalasi aerasi. 

 

E. Pelaksanaan penelitian 

1. Kultur Fitoplankton 

1. Bibit fitoplankton disediakan sesuai perlakuan. 

2. Botol (1 l ) diisi dengan air laut steril sebanyak 600 ml. 

3. 200 µl pupuk trace metal dimasukkan kedalam botol 1 l  

4. 300 ml bibit kultur murni dimasukkan kedalam 1 botol kemudian diinkubasi 

selama 2 hari. 

5. Kepadatan fitoplankton dihitung setiap hari pada pukul 08.00 WIB. 
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6. Setelah 2 hari, kultur dari botol dipindahkan ke galon. Pertama-tama diisi 

air kaporit sebanyak 2,5 l  kedalam galon (5 l), diberi thiosulfat dan pupuk 

trace metal masing-masing sebanyak 10 ml, dan dimasukkan 2 liter kultur 

fitoplankton kedalam galon (5 l) kemudian diinkubasi selama 2 hari. 

7. Setelah 2 hari, kultur dari galon dipindahkan ke wadah plastik. Pertama-

tama diisi air kaporit sebanyak 5 l ke dalam wadah plastik (15 l ), diberi 

thiosulfat, trace metal dan pupuk NP masing- masing sebanyak 20 ml dan 

dimasukkan 4,5 l kultur fitoplankton ke dalam wadah plastik (15 l ) 

kemudian diinkubasi selama 2 hari.  

8. Nannochloropsis sp. dikultur sampai kepadatan 44-50 x     sel/ml, 

Chlorella sp. 7-10 x     sel/ml, Tetraselmis chuii 8 x    - 10 x    sel/ml. 

 

2. Kultur B. plicatilis  

 

1. Disediakan ember kapasitas 25 l sebanyak 8 buah dan perlengkapan kultur, 

kemudian diisi dengan 5 liter kultur T. chuii dengan kepadatan 8 x    - 1 x 

    sel/ml dan diaerasi. 

2. Dimasukkan 1 liter B. plicatilis dengan kepadatan 255 ind/ml ke ember 

kaporit. 

3. Dihitung kepadatan B. plicatilis setiap pagi hari dengan menggunakan 

sedwigck rafter. 

4. Dipelihara dengan pemberian pakan T. chuii setiap pagi hari. 

5. Setelah jumlah B. plicatilis sudah mencapai 100 ind/ ml maka dapat di 

berikan ke larva udang vaname. 

6. Untuk mempertahankan suhu media pemeliharaan agar tetap stabil, semua 

wadah pemeliharaan B. plicatilis ditempatkan pada ruangan dengan suhu 

   C. 

 

3. Pengkonsumsian B.plicatilis 

 

1. B. plicatilis yang berasal dari kultur disaring, kemudian dimasukkan ke 

ember (5 l ) yang telah diisi fitoplankton sesuai dengan perlakuan. 

2. B. plicatilis dimasukkan ke dalam wadah botol (1 l ) sesuai perlakuan. 
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3. B. plicatilis dibiarkan selama 6 jam kemudian diberikan ke larva udang 

vaname. 

 

4. Pemeliharaan larva udang vanname 

 

1. Disiapkan wadah plastik berbentuk kotak ( 5 l ) sebanyak 9 buah, diisi air 

laut  salinitas 31 ppt sebanyak 2 l dan kemudian diaerasi.  

2. Larva udang vaname stadia M1 (mysis 1) dimasukkan ke dalam wadah 

pemeliharaan dengan kepadatan 150 ekor/ l. 

3. B. plicatilis yang  telah diperkaya  diberikan ke larva udang vaname 

stadia M1 hingga M3 dengan kepadatan               (Hermawan, 

2007). 

4. Pemberian B. plicatilis sebanyak empat kali sehari, yaitu pada pukul 

08.00, 12.00, 16.00 dan 20.00 WIB. 

 

5. Pengelolaan air 

 

Selama pemeliharaan  Mysis 1-PL1 tidak dilakukan pergantian air karena ukuran 

larva masih kecil dan rentan dengan perubahan suhu yang mendadak. Parameter 

kualitas air yaitu suhu dan oksigen terlarut diukur setiap pagi pukul 08.00 WIB 

dan sore pukul 17.00 WIB, dan pH diamati waktu larva memasuki stadia M2 dan 

pada waktu panen (PL1). 

 

F. Parameter yang diukur 

 

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kelangsungan hidup dan 

panjang total udang vaname. Suhu dan oksigen terlarut diukur setiap hari pada 

pukul 08.00 dan 15.00 WIB, pH diukur pada stadia M2.  

 

1. Kelangsungan Hidup  
 

Kelangsungan hidup diperoleh dengan menghitung jumlah PL1 yang masih hidup 

dalam 2 l dan disaring dan dipindahkan ke wadah 200 ml. Menurut Effendie 

(1997) persamaan yang digunakan untuk mengukur kelangsungan hidup adalah: 
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Keterangan : 

SR  : kelangsungan  hidup (%) 

Nt : jumlah larva udang akhir (PL1) 

No  : jumlah larva udang saat  awal  perlakuan (M1) 

 

 

2. Panjang total larva udang vaname 
 

Panjang total larva diukur setelah masa pemeliharaan 4 hari saat memasuki stadia 

PL1. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mikrometer di 

mikroskop. Sampel yang diambil sebanyak 30 ekor dari setiap ulangan. 

 

G. Analisis Data  
 

Data panjang total  larva dan kelangsungan hidup larva udang vaname dianalisis 

menggunakan sidik ragam pada tingkat kepercayaan 95%. Apabila didapatkan 

hasil yang berbeda maka dilakukan uji lanjut BNT (beda nyata terkecil). Uji BNT 

dilakukan  untuk  melihat  perlakukan  yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup larva udang vaname. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

 

Pemberian B. plicatilis pada larva udang vaname yang mengonsumsi jenis 

fitoplankton yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup 

dan panjang total larva udang vaname pada fase PL1. Tingkat kelangsungan hidup 

larva udang vaname semua perlakuan rata-rata lebih dari 83 %. 

 

B. SARAN 

 

Untuk dapat menghasilkan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi larva udang 

vaname fase mysis dapat diberikan B. plicatilis yang mengonsumsi 

Nannochloropsis sp., Tetraselmis chuii dan Chlorella sp.  
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