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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

Artemia sp. dengan pemberian pakan alami yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

November 2016 di Laboratorium Pakan Alami, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 

(BPBL), Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB). Penelitian ini menggunakan  Rancangan Acak lengkap atau RAL (Campletely 

Randomized Design) terdiri atas 5 perlakuan kepadatan pakan alami (Chaetoceros dan 

Nannochloropsis ) sebagai pakan Artemia sp. yaitu: A = Chaetoceros 3.000.000  sel/ml; B = 

Nannochloropsis 3.000.000 sel/ml; C = Chaetoceros 1.500.000 sel/ml : Nannochloropsis 

1.500.000 sel/ml; D = Chaetoceros 2.250.000 sel/ml : Nannochloropsis 750.000 sel/ml; E = 

Chaetoceros 750.000 sel/ml : Nannochloropsis 2.250.000 sel/ml. Data hasil penelitian 

(tingkat kelangsungan hidup dan rata-rata laju pertumbuhan panjang) dianalisis menggunakan 

analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf nyata 5%. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, 

perbedaan dosis pemberian pakan alami yang berbeda dapat memberikan pengaruh pada 

kelangsungan hidup Artemia sp. secara signifikan. Hasil uji HSD,  diperoleh bahwa perlakuan 

C dengan kepadatan 1.500.000 sel/ml Chaetoceros : 1.500.000 sel/ml  Nannochloropsis  

memberikan nilai kelulus  hidupan Artemia sp. yang tertinggi dibanding perlakuan lainnya. 

Pertumbuhan panjang tertinggi diperoleh dari perlakuan C dengan kepadatan 1.500.000 sel/ml 

Chaetoceros : 1.500.000 sel/ml  Nannochloropsis  yaitu dengan pertumbuhan panjang 

mencapai 7,75 mm. 

Kata kunci : Artemia sp., Chaetoceros, Kelangsungan Hidup, Nannochloropsis, Pertumbuhan 

panjang  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Langkah awal dalam usaha budidaya perikanan yaitu kegiatan pembenihan. Faktor utama 

yang mendukung dalam keberhasilan pengelolaan benih adalah ketersediaan pakan alami 

yang memadai dan berkesinambungan. Pakan alami sangat dibutuhkan untuk pembenihan 

organisme laut maupun tawar. Salah satu pakan alami hidup yang sampai saat ini paling 

banyak digunakan sebagai pakan larva dalam usaha budidaya udang adalah Artemia sp. 

Kandungan nutrisi Artemia sp. cukup tinggi. Kandungan proteinnya mencapai 60%, 

karbohidrat 20%, lemak 20%, abu 4% dan air 10% (Wibowo et al., 2013). 

Artemia sp. mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jenis plankton lainnya, sebab 

Artemia sp. dapat disediakan dalam jumlah yang cukup, tepat waktu dan berkesinambungan. 

Selain itu Artemia sp. juga sebagai makanan larva ikan dan udang yang banyak digunakan di 

hatchery. Usaha produksi atau kultur pakan alami sudah mulai dilakukan dibanyak tempat 

karena banyaknya kebutuhan akan pakan alami seperti Artemia sp. ini. 

Secara komersial  Artemia sp. biasa disimpan dalam bentuk kering disebut kista. 

Produksi kista dapat terjadi pada salinitas tinggi antara 80-140. Kista merupakan embrio 

Artemia sp. yang dilindungi oleh cangkang atau korion karena induk hidup di lingkungan 

ekstrim (salinitas tinggi dan kadar oksigen rendah) (Soni, 2004). 

Pakan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada kultur Artemia sp. 

Artemia sp. di alam memanfaatkan pakan berupa mikroalga, bakteri, dan detritus organik 

lainnya yang memiliki kandungan gizi yang cukup untuk pertumbuhannya dan ukuran yang 

sesuai dengan mulutnya. 

Chaetoceros termasuk diatom yang sering disebut golden-brownalgae karena kandungan 

pigmen kuning lebih banyak dari pigmen hijau sehingga bila padat populasinya, perairan akan 

terlihat coklat muda. Kepadatan pemberian Chatoceros menurut penelitian Widiastuti et al., 
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(2012), menyatakan bahwa Chaetoceros  merupakan salah satu  diatome yang melayang yang 

sangat disukai Artemia sp. Artemia sp. memakan Chaetoceros  secara maksimal karena 

memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan ukurannya sesuai dengan bukaan mulut Artemia 

sp. dengan pakan yang dimakan perhari berjumlah 64,67 cell/ Artemia/hari, sehingga 

menghasilkan biomassa yang cukup baik. Biomassa tertinggi diperoleh dari Artemia sp. yang 

diberikan pakan kombinasi. Menurut Erniati dan Hairina (2012), menggunakan Chaetoceros 

dalam penelitiannya dengan kepadatan 3.000.000 sel/ml paling baik dibandingkan mikro 

algae yang lain seperti Skeletonema costatum dan Nannochloropsis oculata, terhadap 

pertumbuhan populasi Artemia sp. 

Nannochloropsis merupakan ganggang mikroskopis dari kelas Chlorophyceae yang 

mempunyai kandungan minyak cukup tinggi. kelas Chlorophycae mempunyai kandungan 

minyak berkisar antara 1–70%. Nannochloropsis cukup banyak dan melimpah di daerah 

tropis termasuk Indonesia, mudah dibudidayakan di seluruh hatchery sebagai pakan larva 

ikan, kekerangan dan biota laut lainnya (Borowtzka,1992).  

Menurut penelitian Akhsin et al., (2014) kelangsungan hidup Artemia sp. pada 

pemeliharaan selama 21 hari berdasarkan perlakuan menunjukkan hasil tertinggi rata-rata 

dicapai oleh perlakuan pemberian pakan Nannochloropsis   sejumlah 653 ind/3 liter air (45.04 

%). 

Nannochloropsis dan Chaetoceros memiliki keunggulan masing-masing sebagai pakan 

Artemia sp. dan juga memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan Artemia sp. sehingga melalui 

penelitian ini diharapkan dapat diketahui jenis pakan yang paling baik untuk menunjang 

kebutuhan dan kelangsungan hidup Artemia sp. 
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Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

Artemia sp. yang diberi pakan Chatoceros, Nannochloropsis dan kombinasi antara 

(Chatoceros dan Nannochloropsis) dengan kepadatan yang berbeda. 
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METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 Kegiatan penelitian  dilaksanakan pada Bulan November 2016 di Laboratorium Pakan 

Alami, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL), Kecamatan Sekotong Kabupaten 

Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop, saringan air laut, alat 

tulis, timbangan analitik, pipet mikro, toples volume 5 L, toples volume 15 L, toples volume 

10 L, pipa, planktonet, kamera, selang aerasi, batu aerasi, thermometer, DO meter, 

refraktometer, pH meter, botol sampel, haemositometer, sedgwidck. Sedangkan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah air laut, clorin, pupuk KW21, pupuk silikat, 

Chaetoceros, Nannochloropsis dan Artemia sp. 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan perlakuan Chaetoceros, 

Nannochloropsis dan kombinasi Chaetoceros dengan Nannochloropsis yang berbeda terhadap 

pertambahan panjang dan kelangsungan hidup Artemia sp. selama 9 hari. Rancangan 

percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap  (RAL) 

terdiri atas 5 perlakuan kepadatan pakan alami (Chaetoceros dan Nannochloropsis) sebagai 

pakan Artemia sp. yaitu: A = Chaetoceros  3,000,000  sel/ml; B = Nannochloropsis  

3,000,000 sel/ml;  C = Chaetoceros  1,500,000 sel/ml : Nannochloropsis 1,500,000 sel/ml; D 

= Chaetoceros 2,250,000 sel/ml: Nannochloropsis 750,000 sel/ml; E = Chaetoceros 750,000 

sel/ml : Nannochloropsis  2,250,000 sel/ml. 
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Persiapan Penelitian 

Persiapan Wadah 

Wadah yang akan digunakan sebagai wadah pemeliharaan dalam penelitian ini yaitu 

berupa toples plastik bervolume 5 L sebanyak 20 toples. Sebelum digunakan toples-toples ini 

dicuci dengan menggunakan deterjen dan dibilas dengan air tawar hingga bau deterjen hilang. 

Wadah dikeringkan selama 24 jam sebelum digunakan untuk penelitian. 

Kultur Chaetoceros dan Nannochloropsis 

Bibit Chaetoceros didapatkan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL), 

yang kemudian dikultur di Laboratorium Pakan Alami, untuk mengkultur Chaetoceros,  air 

media yang akan digunakan disaring kemudian ditambahkan clorin 1 ml/toples didiamkan 

selama 24 jam tanpa aerasi. Setelah 24 jam air media tersebut ditambahkan Sodium Thiosulfat 

sebanyak 4-6 butir/toples, ditunggu selama 1 jam baru ditambahkan pupuk KW21 10ml/toples 

dan pupuk silikat 10ml/toples dilakukan secara perlahan dan diaerasi dengan intensitas 

sedang, baru kemudian ditebar bibit Chaetoceros. Setelah 1 minggu Chaetoceros bisa 

langsung digunakan sebagai pakan Artemia sp. sedangkan Nannochloropsis didapatkan dari 

kultur masal di bak luar yang bisa langsung digunakan untuk pakan Artemia sp. 

Persiapan Bibit Artemia sp. 

Media yang dipersiapkan yaitu Artemia sp. dengan kepadatan 4000 ind/4L air media 

pemeliharaan yang di perolah dari Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL), 

Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sedangkan pakan yang diberikan untuk Artemia sp. yaitu Chaetoceros dengan kepadatan 

3,000,000 sel/ml pada perlakuan A, Nannochloropsis 3,000,000 sel/ml pada perlakuan B, 

kombinasi antara Chaetoceros dengan Nannochloropsis yang 50% : 50% yaitu 1,500,000 

sel/ml :  1,500,000 sel/ml pada perlakuan C, 75% : 25% yaitu 2,250,000 sel/ml : 750,000 

sel/ml pada perlakuan D dan kombinasi yang terakhir dengan perbandingan 25% : 75% yaitu 
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750,000 sel/ml : 2,250,000 sel/ml pada perlakuan E. Kedua pakan alami yang akan digunakan 

untuk pakan Artemia sp. dimasukkan dalam wadah penelitian dengan jumlah kepadatan 

Chaetoceros, Nannochloropsis dan kombinasi yang berbeda pada tiap perlakuannya. 

Pelaksanaan Penelitian 

  Penempatan Unit Perlakuan, Pengisian Air dan Pemasangan Instalasi Aerasi 

 Wadah ditempatkan sesuai dengan unit percobaan dan dimasukan air pada masing-

masing wadah. Selanjutnya dilakukan pemberian aerasi pada semua unit percobaan. Setelah 

dilakukan pengisian air pada masing-masing unit percobaan, selanjutnya diberi aerasi dengan 

intensitas sedang serta diatur agar intensitas aerasi sama rata. 

Kultur Artemia sp. 

Penetasan kista Artemia sp. dengan cara penetasan langsung yaitu kista ditimbang 

menggunakan timbangan analitik sebanyak 10 gram, untuk penetasan kista menggunakan 

wadah berkapasitas 15 L berbentuk bulat yang sudah dibersihkan sebelumnya. Air yang 

digunakan untuk penetasan kista Artemia sp. adalah air laut sebanyak 10 L. Penebaran kista 

Artemia sp. yaitu pada pukul 16.00 dan diberi aerasi kuat hingga Artemia sp. menetas (24 jam 

setelah ditebar).  

Panen naupli Artemia sp. dilakukan sore hari sekitar pukul 16.00 WITA dengan 

mengangkat aerasi terlebih dahulu. Artemia sp. yang ada dalam wadah penetasan didiamkan 

selama 15 menit yang bertujuan agar cangkang dan naupli Artemia sp. terpisah. Setelah 15 

menit maka cangkang akan mengapung, Artemia sp. yang tidak menetas akan ada didasar 

perairan dan naupli Artemia sp. akan berenang. Selanjutnya naupli Artemia sp. diambil 

dengan menggunakan selang aerasi. 

Penebaran Naupli Artemia sp. kedalam Wadah Penelitian 

Penebaran awal naupli Artemia sp. saat penelitian menggunakan metode volumetrik 

dengan jumlah naupli Artemia sp. sebanyak 4000 ekor/toples. Air yang digunakan untuk 
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penelitian sebanyak 4 liter/toples, Naupli Artemia sp. yang telah mendekati masa habis kuning 

telur diambil dan ditebar ke dalam media percobaan (toples berkapasitas 5 liter yang berisi air 

4 liter air laut steril). Jumlah Artemia sp. yang ditebar ditentukan dengan metode sampling 

yaitu mengambil sebanyak 1 ml sampel Artemia sp. dari kultur stok, kemudian diinaktifkan 

dengan menggunakan Bayclin agar mempermudah perhitungan jumlah sampel. Kepadatan 

Artemia sp. dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

N1 x V1 = N2 x V2 

Keterangan :  

N1 : Kepadatan individu yang diketahui  

V1 : Volume air yang diketahui  

N2 : Kepadatan individu yang diinginkan  

V2 : Volume air yang diinginkan 

 

 

Pemberian Pakan 

Selama pemeliharaan Artemia sp. diberikan pakan alami berupa diatom dari jenis 

Chaetoceros dan Nannochloropsis. Kepadatan sesuai dengan masing-masing perlakuan. 

Pemberian pakan untuk Artemia sp. dilakukan pada pukul 10.00 WITA setiap hari. 

Pengamatan Artemia sp. 

a) Penghitungan Tingkat Kelangsungan Hidup Artemia sp. 

Penghitungan tingkat kelangsungan hidup Artemia sp. dilakukan dengan cara 

menghitung seluruh Artemia sp. dalam seluruh wadah pada awal dan akhir percobaan, dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

             SR = Nt/No x 100%  
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Keterangan : 

SR : Tingkat kelangsungan hidup 

Nt : Jumlah Artemia sp. yang hidup pada akhir penelitian   

No : Jumlah Artemia sp. yang hidup pada awal penelitian 

b) Pertumbuhan Panjang 

Pertumbuhan panjang individu Artemia sp. dilihat dengan menggunakan mikroskop yang 

dilengkapi dengan micrometer, sedangkan perubahan panjang individu Artemia sp. dihitung 

dengan mengunakan rumus : 

      L = (Lt – Lo) 

Keterangan :  

L : Pertumbuhan panjang 

Lt: Panjang pada akhir pemeliharaan 

Lo: Panjang pada awal pemeliharaan 

Pengamatan Parameter Kualitas Air 

Kualitas air yang diukur antara lain suhu menggunakan thermometer, salinitas 

menggunakan refraktometer, pH menggunakan pH meter dan DO menggunakan DO meter 

diukur pada awal dan akhir penelitian. salinitas, pH, DO dan suhu diukur pada jam 11.00 

siang. 

 Analisis Data 

 Data hasil penelitian (tingkat kelangsungan hidup dan rata-rata laju pertumbuhan 

panjang) dianalisis menggunakan analisis sidik ragam atau Analysis of Variance (ANOVA) 

pada taraf nyata 5%. Jika antara perlakuan menunjukan pengaruh yang berbeda nyata 

(signifikan) maka analisis data dilakukan dengan uji lanjut berupa uji HSD. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelangsungan Hidup Artemia sp. 

Berdasarkan hasil analisis keragaman (ANOVA) diperoleh bahwa pengaruh 

kombinasi pakan alami, memberi pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan hidup 

Artemia sp. Selanjutnya berdasarkan uji lanjut HSD menunjukkan bahwa perlakuan A (100% 

Chaetoceros) berbeda nyata dengan perlakuan C (Chaetoceros 50% : Nannochloropsis 50%) 

dan tidak berbeda nyata dengan B (100%  Nannochloropsis), D (75% Chaetoceros : 25% 

Nannochloropsis) dan E (25% Chaetoceros : 75% Nannochloropsis). Perlakuan B (100% 

Nannochloropsis) tidak berbeda nyata dengan A (100% Chaetoceros), C (Chaetoceros 50% : 

Nannochloropsis 50%) dan E (25% Chaetoceros : 75% Nannochloropsis) serta berbeda nyata 

terhadap D (75% Chaetoceros : 25% Nannochloropsis). Perlakuan C (Chaetoceros 50% : 

Nannochloropsis 50%) tidak berbeda nyata dengan B (100%  Nannochloropsis), akan tetapi 

berbeda nyata terhadap A (100% Chaetoceros), D (75% Chaetoceros : 25% 

Nannochloropsis)  dan E (25% Chaetoceros : 75% Nannochloropsis). Perlakuan D (75% 

Chaetoceros : 25% Nannochloropsis) tidak berbeda nyata dengan A (100% Chaetoceros) dan 

E (25% Chaetoceros : 75% Nannochloropsis), tetapi berbeda nyata dengan B (100%  

Nannochloropsis) dan C (Chaetoceros 50% : Nannochloropsis 50%). Perlakuan E tidak 

berbeda nyata dengan A  (100% Chaetoceros), B (100%  Nannochloropsis) dan D (75% 

Chaetoceros : 25% Nannochloropsis), serta berbeda nyata terhadap C (Chaetoceros 50% : 

Nannochloropsis 50%). Adapun gambar analisis kelangsungan hidup dicantumkan dalam 

Gambar 1. 

Berdasarkan  analisis uji HSD nilai rata-rata kelangsungan hidup Artemia sp  pada perlakuan 

A dengan kepadatan 3,000,000 sel/ml dengan pakan 100% Chaetoceros, menunjukkan tingkat 

kelangsungan hidup Artemia sp. mencapai 50,58%. Perlakuan B dengan kepadatan 3,000,000 

sel/ml dengan pakan 100% Nannochloropsis, menunjukkan tingkat kelangsungan hidup 
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Artemia sp. mencapai 79,93%. Perlakuan C dengan kepadatan 1,500,000 sel/ml Chaetoceros : 

1,500,000 sel/ml  Nannochloropsis, yaitu perbandingan antara Chaetoceros 50%: 

Nannochloropsis  50%, menunjukkan tingkat kelangsungan hidup Artemia sp. mencapai  

95,13%. Pada perlakuan D dengan kepadatan 2,250,000 sel/ml Chaetoceros : 750,000 sel/ml 

Nannochloropsis, yaitu perbandingan antara Chaetoceros  75% : Nannochloropsis 25%, 

menunjukkan tingkat kelangsungan hidup Artemia sp. mencapai 19,05%. Pada perlakuan E 

dengan kepadatan 750,000 sel/ml  Chaetoceros : 2,250,000 sel/ml Nannochloropsis, yaitu 

perbandingan antara Chaetoceros 25% : Nannochloropsis 75%, menunjukkan tingkat 

kelangsungan hidup Artemia sp. Mencapai 48,95%. Hasil tabel  kelangsungan hidup dilihat 

pada Tabel 1. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan C dengan kepadatan 1,500,000 sel/ml 

Chaetoceros : 1,500,000 sel/ml  Nannochloropsis  memberikan nilai kelulushidupan Artemia 

sp. yang tertinggi dibanding perlakuan lainnya sebesar 95,13%. Hal ini menunjukkan adanya 

efek yang menguntungkan dari kombinasi antara Chaetoceros 50% dan Nannochloropsis 

50%, terhadap kesehatan dan kekebalan tubuh Artemia sp. Sedangkan kelulushidupan 

Artemia sp. terendah dicapai pada perlakuan D pemberian pakan kombinasi dengan kepadatan 

2,250,000 sel/ml Chaetoceros : 750,000 sel/ml Nannochloropsis, yaitu perbandingan antara 

Chaetoceros  75% : Nannochloropsis 25% yaitu 19,05%. Nilai kelulushidupan Artemia sp. 

rata–rata tertinggi dicapai berdasarkan perlakuan C pemberian pakan kombinasi antara 

Chaetoceros 50% dan Nannochloropsis 50% menunjukkan bahwa pakan tersebut 

memberikan nilai nutrisi yang mencukupi. Kecukupan nutrisi ini ditunjukkan oleh nilai 

nutritif Nannochloropsis dengan kandungan protein 52,11%, karbohidrat 16%, lemak 27,64%, 

vitamin C 0,85%, dan klorofil A 0,89% (Fulks dan Main, 1991 dalam Akhsin et al., 2014). 

Sedangkan menurut Hudaidah et al. (2013) menyatakan bahwa Nannochloropsis mampu 

memproduksi lipid dan protein melebihi rata-rata pada kondisi mikrokultur tertentu. 
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Nannochloropsis sp. merupakan salah satu jenis mikroalga yang umum dimanfaatkan sebagai 

pakan alami, terutama pada benih ikan. Nannochloropsis bahkan terindikasi mampu 

mereduksi tekanan lingkungan berupa salinitas dan nitrogen dengan memproduksi protein dan 

lipid intraseluler secara berlebih (Muhaemin, 2011). 

Pola Pertumbuhan Panjang  Artemia sp. 

Pertumbuhan panjang Artemia sp. pada perlakuan A dengan kepadatan 100% 

Chaetoceros (3,000,000 sel/ml) menunjukkan pertumbuhan panjang Artemia sp. mencapai 6,5 

mm. Perlakuan B 100% Nannochloropsis (3,000,000 sel/ml) pertumbuhan panjang Artemia 

sp. mencapai 4,63 mm. Perlakuan C 50% Chaetoceros 50%: Nannochloropsis 50% 

(1,500,000  sel/ml : 1,500,000 sel/ml) pertumbuhan panjangnya adalah 7,75 mm. Perlakuan D 

75% Chaetoceros : 25% Nannochloropsis (2,250,000 sel/ml : 750,000 sel/ml) pertumbuhan 

panjang yang dicapai adalah 5,25 mm. Sedangkan perlakuan E 25% Chaetoceros : 75% 

Nannochloropsis (750,000 sel/ml : 2,250,000 sel/ml) menunjukkan pertumbuhan panjang 

yaitu 5,13 mm yang dipelihara dari hari pertama sampai dengan hari ke sembilan. 

Pertumbuhan Artemia sp. sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam 

kegiatan budidaya perairan, baik budidaya ikan maupun non ikan. Pertumbuhan merupakan 

perubahan ukuran panjang dalam kurun waktu tertentu (Karim, 2006 dalam Khasanah et al., 

2012).  

Pertumbuhan yang diukur pada penelitian ini yaitu pengukuran pertumbuhan panjang 

individu masing-masing perlakuan selama 9 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian mikroalga yang berbeda Chaetoceros, Nannochloropsis dan kombinasi 

Chaetoceros  dengan Nannochloropsis berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang Artemia 

sp. 

Berdasarkan Gambar 1,  menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang rata-rata Artemia 

sp. tertinggi terdapat pada pemberian pakan kombinasi 50% Chaetoceros : 50% 
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Nannochloropsis, yaitu pada perlakuan C dimana rata-rata pertumbuhan panjang selama 9 

hari mencapai 7,75 mm, kemudian diikuti pada perlakuan A dengan pemberian pakan 

Chaetoceros  pertumbuhan panjang mencapai 6,5 mm. Pertumbuhan panjang yang ketiga 

yaitu pada perlakuan D dengan pemberian pakan 75% Chaetoceros : 25%  Nannochloropsis 

dengan panjang mencapai 5,25 mm. Pertumbuhan keempat pada perlakuan E dengan 

pemberian pakan 25% Chaetoceros : 75%  Nannochloropsis  dengan panjang mencapai 5,13 

mm, Sedangkan pertumbuhan panjang terendah pada perlakuan B dengan pemberian pakan 

Nannochloropsis  panjang mencapai 4,63 mm.  

Pemberian pakan kombinasi antara Chaetoceros 50% : Nannochloropsis 50% 

pertumbuhan panjang Artemia sp. tertinggi, dikarenakan Chaetoceros termasuk dalam 

golongan diatom yang cocok untuk dicerna oleh Artemia sp. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sachlan (1982), dalam Erniati dan Hairina (2012) yang mengatakan Chaetoceros termasuk 

dalam golongan diatom yang mengandung β-karoten yang merupakan pro vitamin A yang 

cocok untuk pertumbuhan zooplankton. Golongan diatom ini juga mudah dicerna oleh 

zooplankton karena sesuai dengan bukaan mulut Artemia sp. menurut Rebekah (2009), dalam 

Panjaitan et al. (2015) bahwa jenis fitoplankton Chaetoceros ada yang berbentuk bulat dengan 

diameter berukuran 4-6 mikrometer dan berbentuk segi empat dengan ukuran 8-12 

mikrometer dan 7-18 mikrometer. Selain itu Chaetoceros memiliki kandungan protein yang 

sangat tinggi. Kandungan nutrisi Chaetoceros yaitu 35% protein; 6,9% lemak; 6,6% 

karbohidrat dan 28% kadar abu (Kordi, 2010 dalam Safitri et al., 2013). Sedangkan 

Nannochloropsis merupakan salah satu pakan alami yang digunakan sebagai pakan untuk 

larva ikan atau udang, selain sebagai pakan ikan atau udang dapat juga digunakan sebagai 

pakan untuk zooplankton yaitu rotifer dan Artemia sp. (Sasmita, 2004 dalam Muhaemin et al., 

2013). Nannochloropsis sp. memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi 31-68%, sehingga 

Chaetoceros dan Nannochloropsis diduga menjadi salah satu faktor penyebab pertumbuhan 
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panjang Artemia sp. dan juga merupakan jenis fitoplankton yang memenuhi persyaratan 

sebagai pakan Artemia sp. 

Parameter Kualitas Air 

Parameter kualitas air selama penelitian yang diukur adalah suhu, salinitas, oksigen 

terlarut, dan derajat keasaman. Kisaran suhu yang diukur yaitu 28,7
o
C sampai dengan 29

o
C; 

salinitas yaitu antara 31-36 ppt; derajat keasaman (pH) yaitu antara 7,7-8,08; sedangkan 

oksigen terlarut (DO) yaitu antara 5-5,6 ppm. 

Kualitas air merupakan parameter penunjang yang juga diukur dalam penelitian. 

Kualitas yang diukur antara lain suhu, pH, salinitas dan DO. Kualitas air selama penelitian 

masih dalam kisaran normal untuk pertumbuhan Artemia sp. salinitas berkisar antara 31-36 

ppt. Artemia sp. bisa hidup pada kisaran salinitas antara 5-300‰. Hal inilah yang 

menyebabkan Artemia sp. tidak menpunyai musuh atau pesaing makanan bila hidup pada 

kondisi salinitas tinggi (Cholik dan Daulay, 1985 dalam Hamdani dan Astuti, 2001). Kisaran 

suhu yang didapat dalam penelitian ini yaitu 28,7
o
C sampai dengan 29

o
C ini masih dalam 

kisaran suhu yang optimum untuk kehidupan Artemia sp. sesuai dengan pendapat  Sorgeloos  

dan Kulasekarapandian (1987), dalam Hamdani dan Astuti (2001). Suhu optimum 

untuk kehidupan Artemia sp. berkisar antara 25-30
0
C. Sedangkan dengan suhu dibawah 6

0
C 

atau diatas 35
0
C Artemia sp. tidak dapat bertahan hidup. 

Derajat keasaman media pemeliharaan Artemia sp. selama penelitian antara  7,7 

sampai dengan 8,08; hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Wibowo et al. (2013) bahwa pH 

lingkungan perairan yang optimum untuk kehidupan Artemia sp. yaitu pada pH 7, akan tetapi 

kehidupan mulai terganggu jika pH kurang dari 7. Kandungan oksigen terlarut (DO) dalam 

media pemeliharaan Artemia sp. berkisar antara  5 sampai dengan 5,6  ppm; hasil tersebut 

sesuai dengan pernyataan Daulay dan Haniah (1980), dalam Wibowo et al. (2013) bahwa 

kandungan kadar oksigen yang optimum untuk Artemia sp. yaitu 5-6,1 ppm. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

      Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemberian pakan alami yang berbeda dapat memberikan pengaruh nyata terhadap 

kelangsungan hidup Artemia sp. 

2. Tingkat kelangsungan hidup tertinggi diperoleh pada perlakuan C dengan pemberian 

pakan alami 50% Chaetoceros : 50% Nannochloropsis dan berbeda nyata dengan 

pemberian pakan 100% Chaetoceros, 75% Chaetoceros : 25% Nannochloropsis dan 25% 

Chaetoceros : 75% Nannochloropsis. Sedangkan pada 100% Nannochloropsis tidak 

berbeda nyata. 

3. Pertumbuhan panjang rata-rata Artemia sp. tertinggi terdapat pada pemberian pakan 

kombinasi 50% Chaetoceros : 50% Nannochloropsis, yaitu pada perlakuan C dimana 

rata-rata pertambahan panjang selama 9 hari mencapai 7.75 mm. 

 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan, untuk memberikan kepadatan 50% 

Chaetoceros : 50% Nannochloropsis dan juga pemberian pakan 100% Nannochloropsis pada 

pemeliharaan Artemia sp. untuk mencapai pertambahan panjang dan kelangsungan hidup 

yang tinggi. 

. 
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Tabel  1. Analisis Uji HSD Nilai Rata-rata Kelangsungan Hidup Artemia sp. Antar Perlakuan 

Menurut RAL 

Rank Mean Name          Mean       n Non-significant ranges 

----- --------- ------------- ------- ---------------------------------------- 

    1 C               95.125       4 a   

    2 B               79.925       4 ab  

    3 A               50.575       4  bc 

    4 E                48.95        4  bc 

    5 D               19.05        4   c 
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Tabel 2. Analisis Sidik Ragam Kelangsungan Hidup Artemia sp. 

SK                        db                   JK                   KT                    F.hit                    

Perlakuan              4                 14041,915         3510, 4788        8,8456611          

Galat                     15               5952,8825           396,85883 

Total                     19               19994,7975 
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Tabel 3. Analisi Sidik Pertumbuhan Panjang 

SK                        db                   JK                   KT                    F.hit                    

Perlakuan              4                25,675                 6,419                   0,775                 

Galat                     15                124,29                  8,286 

Total                     19                149,965 
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Gambar 1. Rata-rata Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan Panjang Artemia sp. yang Diberi 

Pakan Chaetoceros, Nannochloropsis dan Kombinasi dengan Dosis yang Berbeda, 

Dipelihara Selama 9 Hari. 
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