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Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui densitas zooxantellae dan tingkat kelangsungan hidup hasil

fragmentasi anemon pasir (H. malu) yang direndam dengan konsentasi ekstrak Daun Jarak

(Jatropha multifida Linn) yang berbeda. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap

(RAL) dengan  perlakuan : K- (tanpa fragmentasi), K+ (hasil fragmentasi dan konsentrasi ekstrak

0 ml/L), P1 (hasil fragmentasi dan konsentrasi ekstrak 1 ml/L), P2 (hasil fragmentasi dan

konsentrasi ekstrak 5 ml/L) , dan P3 (hasil fragmentasi dan konsentrasi ekstrak 9ml/L). Uji

ANOVA dengan taraf nyata 5% dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan densitas

zooxhantellae berdasarkan perlakuan. Sedangkan tingkat kelangsungan hidup anemon dianalisis

secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh pemberian ekstrak daun dengan

konsentrasi yang berbeda tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap densitas

zooxanthellae. Berdasarkan kondisi morfologi anemone dapat terlihat bahawa perendaman

dengan menggunakan ekstrak daun jarak mempercepat proses penyembuhan dan mempersingkat

masa stres anemon pasca fragmentasi. Tingkat kelangsungan hidup pada perlakuan anemon

tanpa fragmentasi memberikan hasil yang sama dengan anemon hasil fragmentasi dengan

konsentrasi ekstrak daun jarak 9 ml/L yaitu sebesar 100%.

Kata Kunci : anemon pasir, fragmentasi, zooxanthellae, dan daun jarak
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Abstract

The aim of this study was to determine the density of zooxanthellae in the results of

fragmentation of sand anemones (Heteractis malu) which were soaked with different

concentrations of castor leaves (Jatropha multifida Linn). This study used a completely

randomized design (CRD) with treatment: K- (without fragmentation), K + (result of

fragmentation and extract concentration of 0 ml/L), P1 (result of fragmentation and extract

concentration of 1 ml/L), P2 (result of fragmentation and 5 ml/L extract concentration), and P3

(result of fragmentation and extract concentration of 9 ml/L). The data obtained was analyzed

using ANOVA with a real level of 5% to find out the best treatment. The results showed that the

effect of giving leaf extracts with different concentrations did not give significant results to the

density of zooxanthellae. Based on the anemone morphological conditions it can be seen that

immersion using distance leaf extract speeds up the healing process and shortens the stress

period of anemone after fragmentation. The survival rate of anemone without fragmentation gave

the same results as fragmentation anemone with a leaf extract concentration of 9 ml / L at 100%.

Keywords: sand anemones, fragmentation, zooxanthellae, and castor leaves.
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Pendahuluan

Selama 10 tahun terakhir permintaan anemon tidak hanya dari pasar domestik, namun juga

dari pasar manca negara. Jumlah ekspor anemon pada tahun 2006 mencapai 670 ekor dan pada

tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 1.7 juta ekor yang

didapatkan di alam, dengan harga jual $4,99/ ekor atau setara dengan Rp. 75.000/ ekor (Rifa’i et

al., 2017). Artinya setiap tahun terjadi peningkatan pasar 25% dan akan tetap mengalami

peningkatan setiap tahunnya.

Tingginya permintaan pasar menyebabkan anemon menjadi salah satu target tangkapan

utama nelayan di alam dan belum ada hasil usaha budidaya, sehingga akan berpengaruh terhadap

keseimbangan populasi dan ketersedian anemon di alam. Oleh karena itu,  kegiatan budidaya

anemon perlu dikembangkan.

Perkembangan teknologi budidaya anemon sampai saat ini menggunakan metode

fragmentasi yaitu dengan cara pembelahan, karena anemon memliki kemampuan untuk

regenerasi atau perbaikan sel. Namun, metode fragmentasi ini mempunyai kelemahan yaitu dapat

menyebabkan stres bagi anemon yang di fragmentasi sehingga dapat mengganggu fungsi

biologis tubuh seperti aktifitas metabolisme serta terhambatnya suplai nutrisi bagi simbionnya,

sehingga berdampak bagi kehadiran biota yang bersimbiosis seperti alga zooxanthellae. Selain

itu, metode ini dapat menimbulkan luka terbuka yang mudah untuk diinfiltrasi oleh berbagai

mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi, apabila luka tersebut tidak mendapatkan

perawatan yang layak. Untuk mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses

penyembuhan luka, perlu dilakukan upaya yang lebih ramah lingkungan dan tidak bersifat residu

bagi manusia dan biota lainnya yaitu dengan menggunakan bahan alami seperti penggunaan daun

jarak (J. multifida Linn) sebagai antibiotik.

Jatropha multifida Linn merupakan tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat

tradisional. Daun jarak mengandung flavonoid yang dapat berfungsi sebagai antifungi, antibiotik,

antiradang, dan proses regenerasi atau perbaikan sel. Zat bioaktif saponin yang dapat memacu

pertumbuhan kolagen dalam proses penyembuhan, memiliki efek menghilangkan rasa sakit dan

merangsang pembentukan sel-sel baru. Jatropha multifida Linn. (mengandung alkaloid),

diketahui bermanfaat sebagai analgesit (Igbinosa et al., 2009). Pada penelitian sebelumnya

tanaman J. multifida Linn digunakan sebagai antibiotik pada teripang Holothuria atra

memberikan hasil terbaik pada dosis 10 ml/L (Satriya, 2018).
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Berdasarkan potensi, nilai ekonomi, dan peranan anemon pasir, serta mengingat kondisi

keberadaannya di alam yang semakin berkurang, maka teknologi budidaya perlu dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan dan menjaga kelestarian anemon pasir. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penelitian mengenai densitas zooxanthellae anemon pasir (Heteractis malu) pada hasil

fragmentasi yang direndam dengan konsentrasi ekstrak daun jarak Tintir (J. multifida Linn)

yang berbeda.

Metode Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai bulan Mei 2018. Pembuatan ekstrak

daun jarak dari tanggal 11 sampai 22 Maret 2018 dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik,

Fakultas MIPA Universitas Mataram. Penelitian pendahuluan dilakukan pada tanggal 1 sampai

14 April 2018 dilakukan di Balai Pengembangan Budidaya Pantai (BPBP) Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Kemudian Penelitian utama dilakukan pada tanggal 24 April sampai 24 Mei

2018 dilakukan di Balai Pengembangan Budidaya Pantai (BPBP) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu kontainer, aerasi, talenan, silet

bedah, refraktometer, kertas label, pipet tetes, sarung tangan, alat tulis, kamera, masker, toples,

DO meter, blender, kertas saring, corong, rotary evaporator, pH meter, gelas ukur, gelas beker,

oven, mikroskop, mortal, gunting, pinset, gelas ukur plastik, haemocytometer, plastik agar, tisu,

fiber plat, pipet ukur, anemon pasir, air laut, daun jarak tintir, etanol, aquades, pupuk KW 21,

bibit Nanochlopsis.

Rancangan Penelitian

Penelitian menggunakan metode eksperimental, menggunakan Rancangan Acak Lengkap

(RAL) dengan 3 perlakuan dan 2 sebagai kontrol dan masing-masing dilakukan 4 kali ulangan.

Perlakuan tersebut adalah K- (tanpa fragmentasi), K+ (fragmetasi dan tanpa ekstrak daun jarak),

P1 (fragmentasi dan pemberian ekstrak 1ml/L), P2 (fragmentasi dan pemberian ekstrak 5 ml/L),

dan P3 (fragmentasi dan pemberian ekstrak 9 ml/L).
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Pembuatan Ekstrak Daun Jarak

Pembuatan ekstrak daun jarak dilakukan dengan membersihkan daun jarak kemudian

dikeringkan dengan sinar matahari  selama 2 hari (pukul 06.00 sampai 18.00 WITA), kemudian

dikeringkan dengan oven selama 15 menit dengan suhu 1000C. Daun jarak yang sudah kering,

selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan blender dan diayak sampai mendapatkan serbuk

halus. Bubuk daun jarak sebanyak 175 gram direndam dalam 700 mL larutan etanol 96%,

didiamkan selama 24 jam. Daun jarak tersebut kemudian disaring menggunakan kertas saring

lembaran dengan ukuran partikel > 0,5 mikrometer untuk mendapatkan ekstraknya. Ekstrak yang

masih mengandung pelarut etanol dipisahkan dengan larutannya dengan cara penguapan

menggunakan rotary evaporator selama 3 jam sampai tidak ada kandungan etanol didalamnya

(Taukhid, 2005).

Persiapan Anemon Uji

Anemon yang  digunakan dalam penelitian berasal dari hasil tangkapan nelayan di

Perairan Sekotong. Jumlah anemon yang digunakan sebanyak 20 ekor dengan ukuran berkisar

antara 10-13 cm, dipilih berdasarkan ciri morfologis seperti sehat, tidak cacat, memiliki warna

yang cerah (sesuai dengan warna aslinya), tubuh dan tentakel aktif bergerak, dan respon terhadap

pakan yang diberikan.

Persiapan Media Pemeliharaan

Persiapan wadah dilakukan dengan menyiapkan bak kontainer dengan ukuran

54x36,5x28,5 cm sebanyak 20 buah, dimana setiap bak tersebut diberikan sekat menjadi 2 bagian

untuk memisahkan anemon hasil fragmen.

Kemudian masing-masing bak diberikan 2 buah aerasi untuk mensuplai oksigen. Air yang

digunakan pada penelitian ini yaitu air yang berasal dari perairan sekotong yang dipompa dan

ditampung di dalam tandon, kemudian di alirkan menggunakan pipa dan disaring menggunakan

cartridge filter air yang berfungsi untuk menyaring sedimen serta makhluk mikro lainnya.

Kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam bak menggunakan selang. Pada masing-masing unit

percobaan diisi air laut dengan volume 30 liter.

Fragmentasi Anemon Laut

Anemon yang diambil dari Perairan Sekotong dimasukkan ke dalam bak yang berisi air

laut. Anemon diambil dan diletakkan pada sebidang papan tempat pemotongan. Fragmentasi

dilakukan dengan menggunakan silet bedah. Anemon masing-masing dipotong menjadi 2
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fragmen. Potongan anemon direndam dengan menggunakan ekstrak daun jarak selama 1 menit

(Ridwan, 2016). Perendaman dilakukan dengan menambahkan ekstrak daun J. multifida Linn

dengan konsentaris 1 ml/L, 5 ml/L, 9 ml/L yang dilarutkan dengan  air sebanyak 1 liter dan

masing-masing anemon direndam pada toples ukuran 3 liter. Setelah pemotongan selesai,

bagian-bagian tubuh anemon ditempatkan di dalam unit bak yang diberikan sekat.

Pemeliharaan

Anemon dipelihara sampai masa pemulihan yaitu sekitar 14 hari (Ridwan, 2016). Setelah

masa pemulihan selesai kemudian anemon dipelihara selama 15 hari untuk melihat kelangsungan

hidup dan densitas zooxantellae.

Selama masa pemeliharaan dilakukan pergantian air setiap hari pada pukul 08.00 WITA

dan dilakukan pemberian pakan berupa pakan alami yaitu Nanochloropsis sp. yang dikultur di

BPBP setiap hari selama penelitian pada pukul 09.00 WITA. Nanochlopsis yang diberikan pada

awal pemeliharaan dengan kepadatan 500.000 sel/ml. Pakan selanjutkan dilakukan dengan

menghitung pakan yang habis termakan paling banyak.

Parameter Pengamatan

Densitas Zooxanthellae

Pengamatan densitas zooxanthellae pada penelitian ini dilakukan tiga kali selama masa

eksperimen yaitu pada hari ke-0 (sebelum fragmentasi), hari ke-15 (setelah fragmentasi), hari ke-

30 (setelah fragmentasi). Untuk mengetahui densitas zooxanthellae dilakukan pengambilan

sampel sebanyak tiga tentakel anemon pada setiap bak yang diambil secara acak. Sampel yang

diambil yaitu irisan ujung tentakel anemon (±2 mm). Kemudian dihancurkan dengan digerus

menggunakan mortal untuk mengeluarkan zooxanthella dari tentakel anemon.

Tentakel yang telah dihancurkan kemudian dicampur dengan aquades sebanyak 0.1 ml.

Campuran tersebut kemudian diambil sebanyak ± 0.05 ml menggunakan pipet tetes dan ditetesi

pada haemocytometer. Suspensi zooxanthellae diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 40

X 10 dan dilakukan perhitungan jumlah sel pada lima lapang pandang. Densitas zooxanthellae

diproleh dengan menggunakan rumus APHA (1992) dalam Ihsan (2016) sebagai berikut. D =N x x x , N : Jumlah Zooxanthellae (Sel), D : Densitas (Sel/cm3), Vt : Volume sampel

tentakel (cm3), Vp : Volume pengenceran (0,1 ml), Vs  : Volume sampel (0,05 ml), Acg : Luas

cover glass (4 cm2), Ah : Luas haemocytometer (0,0004 cm2).
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Tingkat Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup (SR) yaitu persentase jumlah anemon pasir yang masih hidup

setelah pemeliharaan 30 hari. Perhitungan (SR) dilakukan pada akhir penelitian (Sari, 2009).

Perhitungan kelangsungan hidup dirumuskan oleh Mudjiman (2004) dalam Sari (2009) sebagai

berikut : SR = x 100 % , SR : Survival Rate, Nt  : Jumlah Akhir (ekor), No  : Jumlah Awal

(ekor).

Performa Morfologi Anemon

Pengamatan visual morfologi anemon dilakukan selama masa aklimatisasi dan

eksperimen. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan anemon yang dilihat

berdasarkan tiga parameter yaitu mucus/ lendir, kondisi tentakel, warna polip. Pengamatan

tersebut dilakukan setiap hari selama pemeliharaan.

Pengukuran Kualitas Air

Pengukuran kualitas air dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi lingkungan

selama masa pemeliharaan. Adapun parameter kualitas air yang akan diuji yaitu suhu, derajat

keasaman (pH), kadar oksigen (DO), dan salinitas yang diukur setiap minggu selama selama

penelitian.

Analisis Data

Data yang didapatkan di uji homogenitas dan normalitas karena syarat dari analysis of

variance (ANOVA) pada taraf nyata 5%. Jika ada perbedaan nyata (P<0,05) maka dilanjutkan

dengan uji Tukey dengan taraf nyata 5% untuk mengetahui dimanakah letak signifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Densitas Zooxanthellae

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa konsentrasi perendaman dengan

ekstrak daun jarak  yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05)

terhadap densitas zooxanthellae. Rincian hasil pengolahan data untuk analisis statistik dapat

dilihat pada Lampiran 2. Meskipun demikian densitas zooxanthellae (Gambar 1) pada perlakuan

K- dan P3 menunjukkan pola yang sama yaitu mengalami peningkatan dimulai dari H0 sampai



9

H30, sedangkan  pada perlakuan lainnya densitas zooxanthellae mengalami penurunan pada H15

dan kembali meningkat pada H30, tetapi tidak sama seperti pada H0, kecuali pada perlakuan P2.

Tingkat Kelangsungan Hidup

Berdasarkan Gambar 2. Tingkat kelangsungan hidup anemon pasir terendah di peroleh

pada perlakuan K+ (hasil fragmentasi tanpa pemberian ekstrak daun jarak) yaitu hanya 50%.

Kemudian pada perlakuan P1 dan P2 (hasil fragmentasi dengan konsentrasi ekstrak 1 ml/L dan 5

ml/L) memiliki tingkat kelangsungan hidup yang sama yaitu 62,5%, sedangkan tingkat

kelangsungan hidup tertinggi diperoleh pada perlakuan K- (tanpa fragmentasi) dan P3 (hasil

fragmentasi dengan konsentrasi 9ml/L) yaitu sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya tingkat

kelangsungan hidup anemon pasir disajikan pada Gambar 2.

Performa Morfologi

Data hasil pengamatan visual morfologi anemon pasir selama 30 hari pada minggu

pertama menunjukkan kondisi anemon pasir mengeluarkan lendir, kondisi tentakel agak

menyusut, dan warnanya agak pucat pada semua perlakuan (K+, P1, P2, P3), kecuali perlakuan

kontrol (K-) berada dalam kondisi normal. Secara lebih terperinci, data hasil pengamatan

performa morfologi pada minggu 1 dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada minggu ke 2 sampai minggu 5 pada semua perlakuan memperlihatkan kondisi normal yaitu

tidak terdapat lendir, kondisi tentakel mengembang, serta warnanya cerah.

Parameter Kualitas Air

Hasil pengukuran kualitas air selama 30 hari meliputi parameter suhu, salinitas, derajat

keasaman, dan  oksigen terlarut. Nilai suhu diproleh berkisar 27,3 0C-29,40C, nilai salinitas

berkisar anatara 33-35 ppm, nilai pH berkisar 7,20-8,06, dan DO berkisar antara 5,5-6,3 mg/L.

Untuk lebih jelasnya hasil pengukuran kualitas air dapat dilihat pada Tabel 2.

Pembahasan

Pengukuran densitas zooxantella dilakukan untuk mengetahui keadaan anemon pasir

pasca fragmentasi. Berdasarkan  analisis statistik uji ANOVA densitas zooxanthellae

menunjukan hasil yang tidak signifikan atau tidak berbeda nyata antar perlakuan konsentrasi

perendaman ekstrak daun jarak yang diberikan. Namun, menurut Rifa’i (2013) menyatakan

bahwa anemon hasil fragmentasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap densitas

zooxanthellae untuk melakukan simbiosis.  Hal ini menunjukkan bahwa kandungan yang
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terdapat di dalam ekstrak daun jarak efektif untuk menyembuhkan luka sayatan dan mencegah

terjadinya infeksi serta mempersingkat masa stres anemon pasca fragmentasi, sehingga anemon

dapat mensuplai nutrisi bagi zooxanthellae. Hal ini sesuai dengan pertanyaan Juariah (2008)

bahwa kandungan yang terdapat pada daun jarak berfungsi sebagai anti bakteri, zat antibiotik,

dan mempercepat penyembuhan luka.

Kondisi kesehatan anemon juga dapat dilihat dari performa morfologi anemon selama

penelitian melalui 3 parameter yaitu lendir, tentakel, dan warna anemon. Berdasarkan hasil

pengamatan performa morfologi pada minggu pertama (Tabel 2) anemon yang diberikan

perlakuan fragmentasi terlihat mengeluarkan lendir. Kondisi ini menunjukkan anemon

mengalami stres akibat luka terbuka pada tubuhnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zamani

(1995) dalam Ulfa (2009) bahwa koral yang mengalami stres akan mengeluarkan lendir serta

gangguan pada lapisan mucusnya.

Pengamatan kondisi tentakel anemon selama penelitian dilakukan pada semua perlakuan.

Pada minggu pertama semua anemon perlakuan hasil fragmentasi terlihat agak menyusut,

dibandingkan dengan perlakuan tanpa fragmentasi terlihat mengembang. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa anemon hasil fragmentasi menunjukkan tingkah laku yang stres

dibandingkan dengan anemon tanpa fragmentasi dalam keadaan normal. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Collin dan Arnesson (1995) dalam Hardyanti (2011), bahwa kondisi tentakel yang

mengembang merupakan salah satu ciri-ciri anemon yang sehat.

Kondisi anemon yang stres juga ditunjukkan dengan penurunan warna menjadi lebih

pucat atau bleaching pada minggu pertama pasca fragmentasi. Bleaching terjadi karena

terlepasnya zooxanthellae dari jaringan anemon. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rifa’i (2013)

bahwa akibat gangguan ini maka sel-sel alga zooxanthellae diduga sebagian akan keluar dari

jaringan endodermis untuk melakukan migrasi, sebagian mengalami kerusakan sel, sebagian

mengalami kematian, dan sebagian lagi mengurangi bahkan menghentikan aktivitas

pertumbuhan untuk sementara waktu.

Permorfa morfologi anemon pasir hasil fragmentasi pada pemeliharaan minggu ke 2

sampai minggu ke 5 tampak tidak mengeluarkan lendir, tentakel mengembang dan bergerak aktif

serta warna tampak lebih cerah dibandingkan minggu pertama. Hal ini menunjukkan bahwa

adaptasi yang dilakukan anemon hasil fragmentasi berhasil sehingga biota ini kembali dalam

keadaan yang ideal. Namun, menurut Ulfa (2009) menyatakan bahwa jika adaptasi yang
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dilakukan anemon tidak berhasil maka dapat menyebabkan biota ini mengalami stres yang

bertambah besar bahkan sampai pada kematian.

Keberhasilan adaptasi pada anemon hasil fragmentasi disebabkan oleh kandungan yang

terdapat di dalam ekstrak daun jarak dapat mempercepat proses penyembuhan dan mencegah

terjadinya infeksi,  sehingga mempersingkat masa stres pada anemon. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Maryani (2013) bahwa tanaman J. multifida Linn mengandung tanin yang bersifat

sebagai antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri sehingga luka cepat kering dan

kandungan saponin dapat memicu pembentukan kolagen, yaitu protein struktural yang berperan

dalam proses penyembuhan luka.

Pada Gambar 1. rata-rata densitas zooxanthellae hasil fragmentasi dengan konsentrasi

perendaman 0 ml/L,  1 ml/L, dan  5 ml/L menunjukkan pola yang sama yaitu mengalami

penurunan pada pemeliharan ke 15 hari, dan kembali meningkat pada pemeliharaan ke 30.

Penurunan rata-rata densitas zooxanthellae menunjukkan bahwa menurunnya kesehatan anemon

pasca fragmentasi, sehingga anemon mengalami stres dan dapat mengganggu alga simbionnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Rifa’i (2012), bahwa stres dapat mengakibatkan mereduksinya

populasi zooxanthellae. Menurut Auliya (2012) menyatakan bahwa zooxanthellae berperan

sebagai parameter untuk menentukan kesehatan anemon.

Kemudian pada perlakuan anemon tanpa fragmentasi dengan anemon hasil fragmentasi

dengan konsentrasi perendaman 9 ml/L menunjukkan pola grafik yang sama yaitu mengalami

peningkatan dari awal penelitian sampai hari ke 30.  Hal ini menunjukkan bahwa perendaman

dengan konsentrasi ekstrak daun jarak tintir 9 ml/L dapat mempercepat proses penyembuhan

anemon, sehingga anemon dapat melakukan simbiosis kembali dengan simbionnya

zooxanthellae. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahayu (2013) menyatakan bahwa flavonoid

efektif menghambat pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur. Menurut Rohyani (2015)

menyatakan bahwa saponin bekerja sebagai obat luar dan biasanya bersifat membersihkan.

Berdasarkan Gambar 2. tingkat kelangsungan hidup anemon pasir pada perlakuan tanpa

fragmentasi dan anemon hasil fragmentasi dengan konsentrasi ekstrak 9ml/L menunjukkan hasil

yang tertinggi yaitu sebesar 100%. Sedangkan pada perlakuan hasil fragmentasi dengan

konsentrasi ekstrak 1ml/L dan 5 ml/L menunjukkan hasil yang sama yaitu sebesar 62,5%.

Namun pada perlakuan hasil fragmentasi tanpa pemberian ekstrak daun jarak memberikan hasil

yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya yaitu sebesar 50%.
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Hal ini menunjukkan bahwa perendaman dengan ekstrak daun jarak dapat meningkatkan

tingkat kelangsungan hidup anemon pasir. Menurut Igbinosa (2009), bahwa zat bioaktif yang

terdapat di dalam daun jarak dapat memacu pembentukan kolagen dalam proses penyembuhan,

memiliki efek menghilangkan rasa sakit dan merangsang pembentukan sel-sel baru.

Anemon pasir yang mati terjadi pada minggu pertama dan kedua pemeliharaan. Anemon

yang mati memiliki tanda tidak menempel pada substrat, tentakel tidak bergerak aktif dan

menyusut, mengeluarkan bau busuk, dan tubuhnya hancur. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Hardyanti (2011), bahwa anemon yang mati memiliki ciri-ciri seperti mengeluarkan lendir yang

cukup banyak, kondisi tentakel menyusut, warna yang agak pucat.

Pada Tabel 3. terlihat bahwa kisaran suhu selama penelitian antara 27,30C-29,40C. Suhu

ini masih dalam kisaran optimum bagi kehidupan anemon laut. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Stella (2011) dalam Lubis et al. (2013), kualitas air yang optimum bagi kehidupan anemon laut

adalah perairan dengan suhu 24-290C dan syarat anemon yang baik berada pada kisaran suhu

290C-310C, nilai suhu yang diperoleh berkisar antara 260C-280C (Auliya, 2012). Menurut

Davison (1991) dalam Yulianti (2013), bahwa suhu lingkungan pada filum cnidaria memberikan

pengaruh yang besar terhadap proses fotosintesis zooxantellae. Anemon akan hidup optimum

pada perairan yang memiliki intensitas cahaya matahari yang hangat (Lubis et al., 2013).

Salinitas merupakan salah satu parameter kualitas air penting yang sangat berpengaruh

pada keberhasilan pembenihan anemon. Berdasarkan Tabel 3. Kisaran salinitas selama penelitian

yaitu antara 33-35 ppm. Salinitas ini merupakan kisaran yang optimum untuk kehidupan

anemon. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lubis et al. (2013), anemon ideal dipelihara pada

salinitas dengan kisaran antara 31-35 ppm. Nilai salinitas berkisar antara 32-35 ppm. Menurut

Armita (2011), bahwa salinitas sangat penting bagi kehidupan organisme, hampir semua

organisme laut hanya dapat hidup pada salinitas yang normal.

Derajat keasaman adalah faktor lingkungan kimia air yang berperan dalam pertumbuhan

dan kelangsungan hidup anemon. Pada Tabel 3. Kisaran salinitas selama penelitian yaitu antara

7,20-8,06, pH ini masih pada kisaran ideal untuk kehidupan anemon. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Lubis et al. (2013), bahwa anemon dapat hidup dengan baik pada derajat keasaman

perairan antara pH 7,2-8,3 atau 8-8,3. Nilai pH yaitu 8 (Auliya, 2012).

Oksigen sangat penting karena dibutuhkan oleh organisme perairan dan sangat

mempengaruhi kehidupan organisme baik langsung maupun tidak langsung.  Pada Tabel 3.
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Kisaran oksigen selama penelitian yaitu antara 5,5-6,3 mg/l. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Lubis et al. (2013), bahwa anemon merupakan hewan laut yang membutuhkan perairan dengan

oksigen terlarut 2,4-6 mg/l atau 4-7 mg/l. Menurut Effendi (2003) dalam Armita (2011),

menjelaskan bahwa hubungan antara kadar oksigen terlarut jenuh dengan suhu yaitu semakin

tinggi suhu maka kelarutan oksigen  dan gas-gas lain juga berkurang dengan meningkatnya

salinitas, sehingga kadar oksigen terlarut di laut cenderung lebih rendah dari pada kadar oksigen

di perairan tawar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaruh pemberian ekstrak daun dengan konsentrasi yang berbeda tidak memberikan hasil

yang signifikan terhadap densitas zooxanthellae.

2. Berdasarkan kondisi morfologi anemone dapat terlihat bahawa perendaman dengan

menggunakan ekstrak daun jarak mempercepat proses penyembuhan dan mempersingkat

masa stres anemon pasca fragmentasi.

3. Tingkat kelangsungan hidup terdapat pada perlakuan anemon tanpa fragmentasi memberikan

hasil yang sama dengan anemon hasil fragmentasi dengan konsentrasi ekstrak daun jarak 9

ml/L yaitu sebesar 100%.
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Keterangan :  H0  (Awal penelitian), H15(Hari ke 15), H30(Akhir penelitian), K- (tanpa
perlakuan), K+ (hasil fragmen dengan konsentrasi 0 ml/L), P1 (hasil fragmentasi
dengan konsentasi 1 ml/L), P2 (hasil fragmentasi dengan 5 ml/L), P3 (hasil
fragmentasi dengan 9 ml/L).

Gambar 1. Rata-rata Densitas Zooxanthellae Anemon Pasir
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Keterangan : K- (tanpa perlakuan), K+ (hasil fragmen dengan konsentrasi 0 ml/L), P1 (hasil
fragmentasi dengan konsentasi 1 ml/L), P2 (hasil fragmentasi dengan 5 ml/L), P3
(hasil fragmentasi dengan 9 ml/L).

Gambar 2. Tingkat kelangsungan hidup anemon pasir
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Tabel 1. Pengamatan Visual Morfologi Anemon Pasir pada Minggu 1

Parameter Ukuran
parameter

Hari ke-
1 2 3 4 5 6 7

Lendir
Banyak K+ K+
Sedikit P1 P2 P3 P1 P2 P3 K+ K+ K+

Tidak ada K- K- K- P1
P2 P3

K- P1 P2
P3

K- P1 P2
P3

K- P1 P2
P3 K+

K- P1 P2
P3 K+

Kondisi
tentakel

Mengembang K- K- K- P1
P2 P3

K- P1 P2
P3 K+

K- P1 P2
P3 K+

K- P1 P2
P3 K+

K- P1 P2
P3 K+

Agak
menyusut

K+ P1
P2 P3

K+ P1
P2 P3

K+

Menyusut

Warna

Cerah K- K- K- K- K- P2 P3 K- K+ P1
P2 P3

K- K+ P1
P2 P3

Agak Pucat K+ P1
P2 P3

K+ P1
P2 P3

P1 P2
P3K+

P1 P2
P3K+

Pucat

Keterangan : K- (tanpa perlakuan), K+ (hasil fragmen dengan konsentrasi 0 ml/L), P1 (hasil
fragmentasi dengan konsentasi 1 ml/L), P2 (hasil fragmentasi dengan 5 ml/L), P3
(hasil fragmentasi dengan 9 ml/L).
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Kualitas Air

Parameter Kisaran Nilai Baku Mutu

Suhu 27,30C-29,4 0C 240C -290C (Lubis, 2013)

Salinitas 33-35 ppm 31-35 ppm  (Lubis, 2013)

pH 7,20-8,02 7,2-8,3         (Lubis, 2013)

DO 5,5-6,3 mg/l 4-7 mg/l       (Lubis, 2013)


