
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Zooplankton 

 

Zooplankton atau plankton hewani merupakan suatu organisme yang 

berukuran kecil yang hidupnya terombang-ambing oleh arus di lautan bebas 

yang hidupnya sebagai hewan. Zooplankton sebenarnya termasuk golongan 

hewan perenang aktif, yang dapat mengadakan migrasi secara vertikal pada 

beberapa lapisan perairan, tetapi kekuatan berenang mereka adalah sangat 

kecil jika dibandingkan dengan kuatnya gerakan arus itu sendiri (Hutabarat 

dan Evans, 1986). 

 

Berdasarkan siklus hidupnya zooplankton dapat dibedakan menjadi dua 

golongan, yaitu sebagai meroplankton dan holoplankton banyak jenis hewan 

yang menghabiskan sebagian hidupnya sebagai plankton, khususnya pada 

tingkat larva.  Plankton kelompok ini disebut meroplankton atau plankton 

sementara.  Sedangkan holoplankton atau plankton tetap, yaitu biota yang 

sepanjang hidupnya sebagai plankton (Raymont, 1983; Omori dan Ikeda, 

1984; Arinardi dkk,1994). 

 

Meroplankton terdiri atas larva dari Filum Annelida, Moluska, Byrozoa, 

Echinodermata, Coelenterata atau planula Cnidaria, berbagai macam 

Nauplius dan zoea sebagai Artrhopoda yang hidup di dasar, juga telur dan 
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tahap larva kebanyakan ikan.  Kemudian yang termasuk holoplankton antara 

lain: Filum Arthopoda terutama Subkelas Copepoda, Chaetognata, Chordata 

kelas Appendiculata, Ctenophora, Protozoa, Annelida Ordo Tomopteridae 

dan sebagian Moluska (Newell dan Newell, 1977; Raymont, 1983; Omori dan 

Ikeda, 1984). 

 

Menurut Arinardi dkk, (1994), zooplankton dapat dikelompokkan 

berdasarkan ukurannya menjadi lima (Tabel 1). 

 

 Tabel 1. Pengelompokkan Zooplankton Berdasarkan Ukurannya 

 

No Kelompok Ukuran Organisme Utama 

1 Mikroplankton 20-200 µm Ciliata, Foraminifera, Nauplius, 

Rotifera, Copepoda 

2 Mesoplankton 200 µm-2 mm Cladocera, Copepoda, Larvacea 

3 Makroplankton 2-20 mm Pteropoda, Copepoda, Euphasid, 

Chaetohnatha 

4 Mikronekton 20-200 mm Chepalopoda, Euphasid, 

Sargestid, Myctophid 

5 Megaplankton >20 mm Scyphozoa, Thaliacea 

Sumber: Arinardi dkk, (1994) 

 

Jenis zooplankton tersebut belum seluruhnya dibudidayakan karena masih 

belum diketahui manfaatnya bagi pertumbuhan ikan yang mempunyai nilai 

ekonomis.Salah satu jenis zooplankton yang saat ini banyak dibudidayakan 

adalah Diaphanosoma sp. yang merupakan zooplankton dari ordo Cladocera 

(Arinardi dkk, 1994). 
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B.  Klasifkasi Diaphanosoma sp. 

 

Jenis Crustacea yang saat ini mulai dikembangkan untuk pakan hidup 

organisme laut adalah dari ordo Cladocera.  Produksi Cladocera air tawar 

yang telah umum dilakukan di Indonesia, Taiwan, dan Thailand dengan 

pakan utama berupa kotoran ayam, kotoran babi dan Chlorella sp.air tawar 

yaitu Daphnia sp. (famili : Daphnidae), Moina sp. (famili : Moinidae).  

Cladocera air laut yang berpotensi sebagai pakan hidup organisme laut, salah 

satunya adalah dari famili Sididae jenis Diaphanosoma sp. (Thariq, 2002) 

 

Menurut Yamaji (1984) Diaphanosoma sp. diklasifikasikan sebagai berikut : 

Fillum : Arthropoda 

Sub filum : Crustacea 

Kelas  : Branchiopoda 

Sub Kelas :Phyllopoda 

Ordo : Cladocera 

Famili : Sididae 

Genus  : Diaphanosoma 

Species : Diaphanosoma sp 

 

C. Morfologi Diaphanosoma sp. 

 

Bentuk tubuh dari Diaphanosoma sp. adalah oval atau bulat memanjang, 

transparan dan badan tertutup karapaks.  Ordo Cladocera ini mempunyai 
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sepasang mata (mata majemuk) yang selalu berputar dan sangat sensitif 

terhadap sinar (Soelistyowati, 1978) 

 

Tubuh Diaphanosoma terbagi menjadi 3 bagian yaitu kepala (cephalin), dada 

(thorax) dan abdomen.  Kepala dan dada bergabung membentuk 

chepalothorax (Aryanto, 2008).  Menurut Romiharto dan Juwana (2001),  

Diaphanosoma sp. dari ordo Cladocera mempunyai dua pasang antenna, 

sepasang mandibel atau rahang dan dua pasang maksila.  Ruas abdomen 

biasanya sempit dan lebih mudah bergerak daripada kepala dan dada, terdapat 

4 sampai 6 pasang lengan (Swimming limbs), mempunyai kantong telur 

(brood pouch) pada individu betina dan memiliki ukuran panjang berkisar 

antara 0,5-1mm (Gambar 1). 

 
 

Gambar 1. Morfologi Diaphanosoma sp. (Koleksi pribadi, 2014) 

 

Keterangan : 

1. Antena    4. Kantung Telur (Brood pouch) 

`2. Mata Majemuk   5. Saluran Pencernaan 

 3. Cangkang   6. Lengan Renang (Swimming limb) 

6 

2 

1 4 
5 

3 
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 Ukuran besar Diaphanosoma sp. menurut Rusyani dkk (2005), berkisar antara 

851-1035 µm, ukuran sedang antara 651-850 µm, dan ukuran kecil berkisar 

antara 450-650 µm (Gambar 2). 

 
(Balcer dkk, 1984) 

 

Gambar 2. Ukuran Anakan Diaphanosoma sp. 

 

D. Habitat Diphanosoma sp. 

 

 

Diaphanosoma sp. merupakan zooplankton dari ordo Cladocera yang dapat 

tumbuh di air tawar, payau maupun di air laut.  Zooplankton ini dapat tumbuh 

baik di perairan yang banyak fitoplankton sebagai pakan alaminya.  Ordo 

Cladocera ini hidup secara planktonik, bersifat kosmopolit dan tersebar dalam 

danau, perairan dangkal maupun kolam, di daerah litoral karena daerah 

tersebut banyak ditumbuhi alga (Soelistyowati, 1978). 

 

Diaphanosoma sp. juga dapat hidup pada kondisi perairan yang mempunyai 

kandungan oksigen rendah, sehingga dalam budidaya Diaphanosoma sp. 

pengudaraan (aerasi) dibuat sedang saja karena apabila aerasi terlalu kuat 
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dapat mengakibatkan stress dan menghambat pertumbuhan (Kokarkin dan 

Prastowo, 1998 ; Rusyani dkk, 2005) 

 

Menurut Thariq dkk, (2007), hampir semua ordo Cladocera dapat hidup 

padakadar garam nol (air tawar) sampai dengan kadar garam yang tinggi 

(eurihaline) tergantung dari jenisnya.  Zooplankton ini termasuk kedalam 

golongan fototropik negatif yaitu menyukai tempat-tempat yang teduh, 

sehingga digolongkan kedalam organisme fotofobik dan lebih menyukai air 

yang tenang.  Di alam Diaphanosoma sp. banyak ditemukan pada perairan 

bersalinitas 20 ppt  sampai 35 ppt. 

 

Menurut Aryanto (2008), Diaphanosoma sp. memiliki kaki datar yang 

berguna menimbulkan arus air, untuk membawa oksigen dan partikel 

makanan lainnya.  Mudjiman (2004) menyatakan bahwa pengambilan 

makanan dilakukan dengan menggerakkan kaki-kakinya yang pipih.  Gerakan 

kaki tersebut menimbulkan arus air yang membawa makanan kearahnya, dan 

langsung ditelan tanpa diseleksi terlebih dahulu. 

 

 

E. Siklus Hidup Diphanosoma sp. 

 

Perkembangan Diaphanosoma sp. (Siklus hidup) dari larva hingga dewasa 

tidak mengalami perubahan bentuk, antara anak yang baru dilahirkan dengan 

induknya mempunyai  bentuk dan morfologi yang hampir sama. Anakan yang 

dihasilkan tidak melalui pelepasan dalam bentuk telur, akan tetapi didalam 

perut induk betina sudah mengalami pertumbuhan menjadi larva anakan yang 

telah sempurna ( Thariqdkk, 2007) 
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Menurut Arumwulan (2007), Ordo Cladocera ini melakukan reproduksi 

secara partenogenesis yaitu tanpa melalui proses perkawinan antara induk 

betina dan jantan.  Suwignyo dkk, (2005) menyatakan bahwa ordo Cladocera 

ini melakukan perkembangbiakan secara dioecious sepanjang tahun dan 

bereproduksi secara partenogenesis dalam lingkungan yang baik yaitu telur 

dierami di dalam kantung pengeraman dan anak yang dihasilkan selalu betina. 

 

Waktu yang diperlukan dari larva menjadi dewasa antara 5-8 hari bergantung 

pada pakan dan faktor lingkungan.Induk betina yang sedang hamil terlihat 

seperti belah ketupat, dan pada bagian perut tampak bintik mata larva 

berwarna merah, jumlah anakan berkisar antara 4-10 ekor.  Waktu yang 

dibutuhkan dari perkawinan sampai menetas waktunya berkisar antara 3-5 

hari, setelah menetas 2-5 harinya sudah terlihat ada anakan di dalam perut 

Diaphanosomasp. (Thariq dkk, 2007) 

 

Gambar 3. Induk Diaphanosoma sp. (Koleksi pribadi, 2014) 
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F. Pakan dan Cara Makan Diaphanosoma sp. 

 

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

pakan Copepoda, mampu mengkonsumsi dan mencerna fitoplankton, bahan 

organik, ragi dan bakteri.  Hasil kajian yang dilakukan di BBAP Jepara, 

Diaphanosoma sp. yang diberi pakan jenis fitoplankton hijau 

pertumbuhannya lebih baik daripada diberi pakan Diatom, meskipun hal 

tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi (Kokarkin dan Prastowo, 1998).  

Pemberian kotoran ayam, menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dan 

cenderung stabil.  Hasil isolasi dan pengembangan kultur massal di BBPBL 

Lampung, memberi hasil yang hampir serupa.  Pemberian pakan Tetraselmis 

pada kultur skala laboratorium pertumbuhan populasinya tertinggi dan 

tercepat dan dapat juga dikombinasikan dengan Isochrysis dan Pavlova.  

Untuk kultur secara massal yang telah diberikan adalah Chaetoceros, 

Nannochloropsis dan pakan fermentasi (Pramudyastuty, 2013).  Penelitian 

dan pustaka tentang Diaphanosoma sp. sampai saat ini masih belum banyak, 

sehingga sedikit sekali informasi tentang biologi, siklus hidup, ekologi, dan 

jenis pakannya (Thariq dkk., 2007) 

 

Menurut hasil penelitian Tjahjo dkk, (2002) pakan alami dari ordo Cladocera 

yang telah dicoba meliputi Tetraselmis sp., Nannochloropsis sp., dan 

Dunaliella sp. 
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1.  Tetraselmis sp. 

Tetraselmis sp. termasuk dalam Chlorophyceae (plankton hijau) atau yang 

dikenal dengan flagellata berklorofil yang berwarna hijau, berukuran 7-12 

µm, selnya berupa sel tunggal yang berdiri sendiri, memiliki empat buah bulu 

cambuk yang bergerak aktif (Gambar 4). 

 

Menurut Abidin (1996) Tetraselmis sp. diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

Kingdom : Plantae 

 

Divisi : Chlorophyta 

 

Kelas : Chlorophyceae 

 

Ordo : Chlorococcales 

 

Family : Chlamydomonadaceae 

 

Genus : Tetraselmis 

 

Spesies : Tetraselmis sp. 

 

Fitoplankton ini berkembangbiak melalui pembelahan sel dan seksual serta 

terbentuk dari selulosa dan pektin (Tjahjo dkk, 2002).  Reproduksinya secara 

seksual dan aseksual, secara seksual dengan penyatuan kloroplas dari gamet 

jantan dan betina, sedangkan reproduksi seksual dengan cara pembelahan 

dengan melalui protoplasma sel menjadi 2, 4, dan 8 sel dalam bentuk 

zoospora.  Zoospora tersebut dilengkapi dengan 4 buah flagella dan akan 

terlepas bebas dalam bentuk zygospora.  
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Gambar 4.  Tetraselmis sp. (Wina, 2013) 

 

Kualitas air untuk budidaya Tetraselmis sp. antara lain memiliki toleransi 

terhadap salinitas yang cukup besar yaitu 25-35 ppt sedangkan kisaran suhu 

antara 10-30 C (terbaik bagi pertumbuhan 23-25 C), pH 7-8 (Redjeki dan 

Ismail, 1993).  Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) menyatakan kandungan 

gizi yang dimiliki Tetraselmis sp. adalah protein 49,75 %, lemak 0,910 % dari 

berat kering. 

 

2.  Nannochloropsis sp. 

 

 

Nannochloropsis sp. merupakan fitoplankton yang berwarna hijau, berukuran 

2-4 µm dan memiliki 2 flagella yang salah satu flagel berambut tipis, 

mempunyai kloroplas dan nukleus yang dilapisi oleh membran.  Selain itu 

Nannochloropsis sp. termasuk jenis alga yang dapat berfotosintesis dan 

memiliki dinding sel yang terbuat dari komponen selulosa (Tjahjo dkk., 2002) 

 

Menurut Tjahjo (2002) Nannochloropsis sp. diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisi : Chromophyta 

Kelas  :Eustigmatophyceae 
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Genus : Nannochloropsis  

Spesies : Nannochloropsis sp. (Gambar 5). 

 

 
 

Gambar 5.  Nannochloropsis sp. (www.nutraingredients-usa.com, 2015) 

 

 

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. 

 

3.  Dunaliella sp. 

 

Dunaliella sp. merupakan fitoplankton yang memilik dua flagel yang sama 

panjang  dan mempunyai kloroplas sehingga selnya berwarna kuning kemerah-

merahan hingga berwarna hijau, bentuk selnya bervariasi seperti oval, elips dan 

silindris (Gambar 6). 
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Gambar 6.  Dunaliella sp. (www.bio.utexas, 2015) 

 

Menurut Tjahjo dkk,(2002), klasifikasi Dunaliella sp. sebagai berikut : 

Divisi : Chlorophyta 

 

Kelas : Chlorophyceae 

 

Ordo : Volvocales 

 

Family : Polyblepharidaceae 

 

Genus : Dunaliella 

 

Spesies : Dunaliella sp. 

 

Menurut Redjeki dan Ismail (1993) kualitas air yang menunjang pertumbuhan 

Dunaliella sp. yaitu suhu 22-26 C, salinitas 30-38 ppt dan pH 6-6,5.  

Kandungan gizi yang dimiliki Dunaliella sp. adalah protein 47,73 %, lemak 

9,06 % dan karbohidrat 35,11 % dari berat kering (Wahyuni dkk., 2002). 
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G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Zooplankton 

 

 

1. Salinitas 

Salinitas adalah komposisi ion-ion 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 atau kadar garam merupakan jumlah total material 

terlarut dalam air.  Salinitas dapat berfluktuasi karena pengaruh penguapan 

dan hujan.  Salinitas dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangbiakan zooplankton, pada kisaran salinitas yang tidak sesuai 

berpengaruh terhadpa tingkat kelangsungan hidupnya dan pada tingkat 

pertumbuhannya.  Salinitas yang ekstrim dapat menghambat  pertumbuhan 

dan meningkatkan kematian pada zooplankton (Odum, 1993).  Menurut 

Sachlan (1982), pada salinitas 0-10 ppt hidup plankton air tawar, pada 

salinitas 10-20 ppt hidup plankton air payau, sedangkan pada salinitas 

yang lebih besar dari 20 ppt hidup plankton air laut. 

 

2. Suhu 

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 mempengaruhi daur hidup organisme dan merupakan 

faktor pembatas penyebaran suatu jenis dalam hal ini mempertahankan 

kelangsungan hidup, reproduksi, perkembangan dan kompetisi (Krebs, 

1985).  Sedangkan menurut Dawes (1981) suhu yang baik bagi biota laut 
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untuk hidup normal adalah 20-35ºC dengan fluktuasi tidak lebih dari 5ºC. 

Menurut Dawson (1979) suhu yang baik untuk kemelimpahan zooplankton 

di daerah tropika secara umum berkisar antara 24-30 ˚C. 

 

3. Derajat keasaman (pH)  

Derajat keasaman (pH) mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan 

organisme perairan, sehingga sering dipakai untuk menyatakan baik 

buruknya suatu perairan.  Menurut Raymont (1983), pH dapat 

mempengaruhi plankton dalam proses perubahan dalam reaksi fisiologis 

dari berbagai jaringan maupun pada reaksi enzim.  Tait (1981) 

menyatakan bahwa kisaran pH optimum bagi pertumbuhan plankton 

adalah 5,6-9,4. 

 

4. Oksigen Terlarut (DO) 

Oksigen terlarut adalah gas untuk respirasi yang sering menjadi faktor 

pembatas dalam lingkungan perairan.  Ditinjau dari segi ekosistem, kadar 

oksigen terlarut menentukan kecepatan metabolisme dan respirasi serta 

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 dari oksigen terlarut paling rendah yang dibutuhkan oleh 

organisme perairan adalah 1 ppm. 

 

5. Amonia dan Nitrit 

Amonia (NH3) yang terkandung dalam suatu perairan merupakan salah 

satu hasil dari proses penguraian bahan organik.  Amonia ini berada dalam 
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dua bentuk yaitu amonia tak berion (NH3 dan amonia berion (NH4).  

Amonia tak berion bersifat racun sedangkan amonia berion tidak beracun. 

Tingkat peracunan amonia tak berion berbeda untuk setiap species, tetapi 

pada kadar 0,6 ppm dapat menyebahayakan organisme tersebut (Boyd, 

1982) 

 

Amonia biasanya timbul akibat kotoran organisme dan aktifitas jasad renik 

dalm proses dekomposisi bahan organik yang kaya akan nitrogen. 

Tingginya kadar amonia biasanya diikuti naiknya kadar nitrit.  Tingginya 

kadar nitrit terjadi akibat lambatnya perubahan dari nitrit ke nitrat oleh 

bakteri nitrobakter (Murtidjo dkk, 1992) 

 


