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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi pakan udang

rebon dan keong mas terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup anemon pasir.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap yang terdiri

dari empat perlakuan yaitu perlakuan A diberikan pakan udang rebon 100%, perlakuan B

diberikan pakan udang rebon 75% dan keong mas 25%, perlakuan C diberikan pakan udang

rebon 50% dan keong mas 50%, dan perlakuan D diberikan pakan udang rebon 25% dan 75%

keong mas. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan hasil pengamatan yaitu pemberian kombinasi

pakan uang rebon dan keong mas memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap pertumbuhan

panjang mutlak, sedangkan terhadap pertumbuhan berat mutlak, tingkat kelangsungan hidup, dan

rasio konversi pakan memberikan hasil yang tidak berbeda nyata. Pertumbuhan panjang mutlak

tertinggi terdapat pada perlakuan yang diberikan pakan udang rebon 100%. Hasil pengamatan

mengenai tingkat kelangsungan hidup anemon pasir selama satu bulan pemeliharaan didapatkan

yaitu 100% untuk setiap perlakuan.

Kata kunci: pertumbuhan, kelangsungan hidup, anemon pasir.



Abstract

The aim of study was to determine the effect of feeding combination of Acetes sp. and golden

apple snail on growth and survival rate of sea anemone (Heteractis malu). This research used

experimental method with complete randomized design with 4 treatments of feed combination.

The anemone was given 100% of Acetes sp. (A), 75% Acetes sp. with 25% golden snail (B), 50%

Acetes sp. with 50% golden snail (C), and 25% Acetes sp with 75% golden snail. The result show

that feeding combination of Acetes sp with golden snail had a significant effect on total length

gain. Total weight gain, survival rate, and feed conversion ratio were not significant. The highest

total length gain was resulted in the treatment of 100% Acetes sp. Survival rate of sea anemone

was 100% for all the treatments.

Keywords: growth, survival, sea anemones (Hetractis malu)



Pendahuluan

Anemon laut merupakan salah satu jenis karang dari Kelas Anthozoa dan Filum Cnidaria.

Anemon laut ini memiliki bentuk tubuh yang bervariasi dengan kombinasi warna yang indah.

Anemon memiliki nilai ekologis yaitu anemon laut merupakan inang berbagai aktivitas

anemonfishes, sehingga menimbulkan semakin beragamnya struktur tropik pada ekosistem

terumbu karang. Anemon memiliki nilai ekonomis penting yaitu hewan ini sangat populer

sebagai bahan makanan laut (sea food), terutama di luar negeri antara lain Perancis, Jepang,

Korea, dan Kepulauan Pasifik bagian timur, juga sebagian kecil penduduk Kepulauan Indonesia

seperti penduduk Kepulauan Seribu. Anemon pasir memiliki harga ekspor yang relatif tinggi

yaitu mencapai $49.99/ekor yang setara dengan Rp 500.000 (Rifa’I, 2013).

Hingga saat ini eksploitasi anemon masih mengandalkan usaha penangkapan di alam dan

belum ada hasil usaha budidaya. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus maka suatu saat akan

terjadi penurunan populasi. Sehingga untuk mendapatkan pemanfaatan yang berkelanjutan,

kelestarian sumberdaya anemon perlu dijaga dan dipertahankan melalui suatu kebijaksanaan

pengelolaan yang tepat, diantaranya melalui upaya budidaya dan restocking. Upaya tersebut

tentunya membutuhkan benih anemon yang berkualitas unggul dengan jumlah besar yang

bersumber dari hasil budidaya dan bukan dari hasil penangkapan di alam. Salah satu yang perlu

diperhatikan dalam kegiatan budidaya anemon adalah jenis pakan yang digunakan.

Mengantisipasi penurunan populasi anemon laut akibat tingginya intensitas penangkapan di

alam, sehingga untuk mendapatkan pemanfaatan yang berkelanjutan, dibutuhkan benih anemon

dengan jumlah yang besar yang dihasilkan dari kegiatan budidaya Jika kondisi ini dibiarkan

terus-menerus maka suatu saat akan terjadi penurunan populasi. Sehingga untuk mendapatkan

pemanfaatan yang berkelanjutan, kelestarian sumberdaya anemon perlu dijaga dan dipertahankan

melalui suatu kebijaksanaan pengelolaan yang tepat, diantaranya melalui upaya budidaya dan



restocking. Upaya tersebut tentunya membutuhkan benih anemon yang berkualitas unggul

dengan jumlah besar yang bersumber dari hasil budidaya dan bukan dari hasil penangkapan di

alam. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam kegiatan budidaya anemon adalah jenis pakan

yang digunakan.

Pakan yang digunakan dalam kegiatan budidaya anemon harus memiliki kandungan nutrisi

yang sesuai dengan kebutuhan anemon agar dapat menghasilkan pertumbuhan dan tingkat

kelangsungan hidup anemon yang optimal. Namun dalam kegiatan budidaya anemon masih

terdapat kendala mengenai penggunaan jenis pakan yaitu udang rebon yang memiliki harga

relative mahal. Karena harga udang rebon yang relative mahal serta ketersediaan udang rebon

yang masih terbatas. Sehingga dibutuhkan pakan alternative sebagai pengganti udang rebon yaitu

dengan menggunakan jenis pakan lainnya yaitu keong mas.

Melihat potensi, nilai, dan fungsi anemon laut yang dimilikinya, serta kondisi populasinya

saat ini yang terus terdegradasi, maka upaya restocking dan budidaya harus segera dilakukan.

Upaya ini membutuhkan benih anemon dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Benih yang

dibutuhkan tidak mungkin lagi mengandalkan benih alami, melainkan benih dari hasil hasil

kegiatan budidaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai kombinasi pemberian

pakan udang rebon dan keong mas terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup

anemone pasir dengan tujun untuk mengetahui pengaruh kombinasi pemberian pakan udang

rebon dan keong mas terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup anemon pasir.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2018 hingga 7 April 2018, yang bertempat

di Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) Dinas Kelautan dan Perikanan yang



terletak Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian

adalah bak kontainer yang berukuran 40x30x28 cm, aerator, selang aerasi, batu aerasi, keranjang,

toples, timbangan digital, kaca, penggaris, DO meter, pH meter, refraktometer,  thermometer,

kamera, anemone pasir, udang rebon, keong mas, dan air laut. Penelitian dilakukan selama 30

hari yang dimulai dari Persiapan wadah, persiapan air laut, penebaran anemon pasir, pemberian

pakan pada pukul 09.00 pagi dengan dosisi sesuai dengan perlakuan yang diberikan, penyiponan

setiap 30 menit sebelum atau sesudah pemberian pakan sebanyak 50%, serta pengontrolan

pertumbuhan dan pengamatan kualitas air pada setiap minggunya selama masa pemeliharaan.

Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap

(RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan antara lain perlakuan A yang diberikan pakan segar udang

rebon 100%, perlakuan B yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 75% dan keong mas

25%, perlakuan C yang diberikan pakan kombinsi udang rebon 50% dan keong mas 50%, serta

perlakuan D yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 25% dan keong mas 75%. Masing-

masing perlakuan akan diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh unit eksperimen sebanyak 12

unit percobaan. Anemon pasir dipelihara selama 30 hari.

Parameter pengamatan utama yang diuji secara statistik adalah pertumbuhan panjang

mutlak dan pertumbuhan berat mutlak, tingkat kelangsungan hidup (SR), dan rasio konversi

pakan (FCR), sedangkan parameter pengamatan tambahan adalah performa morfologis anemon

dan parameter kualitas air.

Hasil

Pertumbuhan Panjang Mutlak

Hasil pengamatan mengenai pertumbuhan panjang mutlak didapatkan hasil yaitu berbeda

nyata antara perlakuan (signifikan). Perlakuan A yang diberikan pakan segar udang rebon 100%

berbeda nyata dengan perlakuan B yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 75% dan keong



mas 25%, berbeda nyata dengan perlakuan C yang berikan pakan kombinasi udang rebon 50%

dan keong mas 50%, berbeda nyata dengan perlakuan D yang diberikan pakan kombinasi udang

rebon 25% dan keong mas 75%. Hasil pertumbuhan panjang mutlak yaitu pada perlakuan A 2,4

cm, perlakuan B 2,0 cm, perlakuan C 0,6 cm dan perlakuan D 0,3 cm (Tabel 1.). Pemberian

pakan segar udang rebon 100% menghasilkan pertumbuhan panjang mutlak paling tinggi.

Pertumbuhan Berat Mutlak

Hasil pengamatan mengenai pertumbuhan berat mutlak didapatkan hasil yaitu yang tidak

berbeda nyata antara perlakuan (non signifikan) yang dilihat pada. Perlakuan A yang diberikan

pakan segar udang rebon 100% tidak berbeda nyata dengan perlakuan B yang diberikan pakan

kombinasi udang rebon 75% dan keong mas 25%, tidak berbeda nyata dengan perlakuan C yang

berikan pakan kombinasi udang rebon 50% dan keong mas 50%, tidak berbeda nyata dengan

perlakuan D yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 25% dan keong mas 75%. Hasil

pengukuran pertumbuhan berat yaitu pada perlakuan A 364 g, perlakuan B 61 g, perlakuan C 23

g, dan perlakuan D 84 g (Tabel 1).

Tingkat Kelangsungan Hidup

Pengamatan nilai tingkat kelangsungan hidup selama satu bulan masa pemeliharaan

didapatkan hasil yaitu 100% disetiap perlakuan, baik Perlakuan A yang diberikan pakan segar

udang rebon 100%, perlakuan B yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 75% dan keong

mas 25%, perlakuan C yang berikan pakan kombinasi udang rebon 50% dan keong mas 50%,

maupun perlakuan D yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 25% dan keong mas 75%.

Rasio Konversi Pakan (FCR)

Hasil pengamatan mengenai tingkat konsumsi pakan selama satu bulan pemeliharaan

didapatkan hasil yaitu Perlakuan A yang diberikan pakan segar udang rebon 100% yaitu 0,48 g,

perlakuan B yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 75% dan keong mas 25% yaitu 0,20 g,



perlakuan C yang berikan pakan kombinasi udang rebon 50% dan keong mas 50% yaitu 1,49 g,

maupun perlakuan D yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 25% dan keong mas 75%

yaitu 0,56 g (Tabel 1).

Pembahasan

Pertumbuhan Panjang Mutlak

Hasil pengamatan pertumbuhan panjang mutlak dari keempat perlakuan menggambarkan

pertumbuhan yang berbeda antar perlakuan, hal ini disebabkan karena selama masa

pemeliharaan, anemon pasir diberikan pakan segar yang berbeda. Pakan yang berbeda jelas akan

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup anemon pasir.

Selain itu, pakan juga harus memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan yang

dibutuhkan oleh anemon pasir untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pemberian kombinasi

pakan segar udang rebon dan pakan segar keong mas dengan dosis yang berbeda disetiap

perlakuannya akan mempengaruhi respon anemon terhadap pakan. Hasil pengamatan

pertumbuhan panjang mutlak pada anemon pasir yang selama 30 hari pemeliharaan ini dapat

dikatakan relatif tinggi jika dibandingkan dengan hasil pertumbuhan panjang mutlak pada

penelitian sebelumnya yaitu didapatkan pada penelitian Rifa’I (2013), yaitu 0,37 – 2,3 cm yang

diperoleh selama 60 hari masa pemeliharaan di laboratorium dan panjang mutlak 3,071 – 5,050

cm yang dipelihara di perairan alami. Nilai pertumbuhan panjang mutlak anemon pasir dapat

dilihat pada Gambar 1.

Pertumbuhan Berat Mutlak

Hasil penimbangan pertumbuhan berat mutlak anemon pasir setiap minggu mengalami naik

turun, hal ini diduga karena belum adanya teknik penimbangan berat tubuh anemon yang efektif

bisa digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat, karena pada dasarnya hampir 80%



kandungan yang berada dalam tubuh anemon laut adalah air. Selain karena pengontrolan

pertumbuhan berat pada anemon pasir masih sulit dilakukan, pertumbuhan berat tubuh pada

anemon juga masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan hasil pengukuran panjang tubuh

anemon. Hal ini didukung oleh pernyataan Irnita (2013) yaitu Anemon laut merupakan salah satu

jenis karang dari filum Cnidaria. Karang dan anemon laut adalah anggota taksonomi kelas yang

sama, yaitu Anthozoa. Persamaan antara karang dan anemon laut adalah sama-sama memiliki

pertumbuhan dan perkembangan yang lambat. Nilai pertumbuhan berat mutlak anemon pasir

dapat dilihat pada Gambar 2.

Tingkat Kelangsungan Hidup

Pengamatan mengenai tingkat kelangsungan hidup selama masa pemeliharaan didapatkan

hasil yaitu dari keempat perlakuan yaitu perlakuan A, B, C, dan D, didapatkan hasil tingkat

kelangsungan hidup yang sama yaitu 100%. Nilai tingkat kelangsungan hidup 100% ini

menandakan bahwa tidak adanya kematian yang terjadi pada semua anemon pasir yang sedang

dipelihara. Hal ini disebabkan karena pada saat pemeliharaan, anemon pasir bisa beradaptasi

dengan baik terhadap lingkungan dan kualitas air yang berada di dalam media pemeliharaan.

Tingginya nilai tingkat kelangsungan hidup anemon pasir selama satu bulan disebabkan

karena selama masa pemeliharaan, anemon pasir dipelihara dalam wadah terkontrol dengan

kualitas air yang mendukung. Baik atau buruknya kualitas air selama masa pemeliharaan akan

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan biota yang dipelihara. Kualitas air yang baik akan

mendukung pertumbuhan dan perkembangan anemon pasir, begitupun sebaliknya (Verawati,

2016). Nilai pengamatan tingkat kelangsungan hidup anemon pasir dapat dilihat pada Gambar 3.

Rasio Konversi Pakan

Pengamatan rasio konversi pakan dianalisis pada minggu terakhir pemeliharaan. Rasio

konversi pakan yang terbaik pada penelitian ini adalah perlakuan B(0,48) dimana untuk



menghasilkan 1 kg daging dibutuhkan pakan sebanyak 0,48 kg. Berdasarkan hasil uji statistik

FCR menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan memberikan hasil yang tidak berbeda nyata

(tidak signifikan) (p>0,05). Nilai FCR dan peningkatan bobot tubuh berbanding terbalik artinya

bahwa dengan rendahnya jumlah pakan yang diberikan dapat meningkatkan bobot tubuh anemon

pasir yang tinggi. Hal ini sesuai dengan Hudaidah (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi

nilai FCR maka pakan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan akan semakin banyak sehingga dapat

dikatakan bahwa tidak adanya efisiensi dalam penggunaan pakan yang tidak sebanding dengan

penambahan atau peningkatan bobot ikan.

Perfoma Morfologis

Pengamatan visual morfologi pada anemon pasir juga dilakukan sebagai parameter

pengamatan pendukung. Pengamatan visual ini dilakukan untuk menggambarkan konsidi anemon

yang dilihat pada tampak visualnya. Pengamatan visual morfologi ini diamati setiap minggunya

selama masa pemeliharaan. Pengamatan visual morfologi pada anemon pasir yang diamati adalah

keadaan tentakel, lendir (mucus) dan warna tubuh. Data pengamatan visual morfologi pada

anemon pasir selama dalam masa pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel . Selama 30 hari masa

pemeliharaan, didapatkan hasil performa morfologis yang berbeda setiap minggunya pada

masing-masing perlakuan. Keadaan visual anemon pasir yang memucat pada setiap minggunya

terjadi karena anemon pasir mengalami strees. Stress ini dapat mengakibatkan menghilangnya

zooxanthellae yang pada dasarnya memiliki fungsi untuk memberikan makanan tambahan bagi

anemon pasir. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yulianti (2013), Rifa’I (2016), Zamani (2012),

dan Auliya (2012) yang menyatakan bahwa pemutihan merupakan kondisi hilangnya alga

simbion atau pigmen fotosintetis pada alga simbion. Hasil pengamatan performa morfologis

anemon pasir dapat dilihat pada Tabel 2.



Kesimpulan

1. Pemberian pakan udang rebon dan keong mas memberikan pengaruh nyata terhadap

pertumbuhan panjang mutlak, sedangkan terhadap pertumbuhan berat mutlak, rasio konversi

pakan (FCR), tingkat kelangsungan hidup tidak berpengaruh nyata. Perlakuan yang diberikan

pakan segar udang rebon 100% berbeda nyata dengan perlakuan yang diberikan pakan

kombinasi udang rebon 75% dan keong mas 25%, berbeda nyata dengan perlakuan yang

berikan pakan kombinasi udang rebon 50% dan keong mas 50%, berbeda nyata dengan

perlakuan  yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 25% dan keong mas 75%.

2. Pemberian pakan udang rebon 100% lebih baik dibandingkan dengan pemberian pakan udang

rebo 75%, 50%, dan 25%, yang dilihat dari hasil pertumbuhan panjang mutlak.

3. Dalam budidaya anemon pasir di akuarium, sebaiknya digunakan pakan alami berupa udang

rebon 100% dan disarankan dilakukan kajian mengenai teknik pemberian pakan terhadap

anemon pasir yang efektif dan efisien.
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Parameter Perlakuan

A B C D

Panjang Mutlak (cm) 2,4±0,06a 2,0±0 b 0,6±0,15 c 0,3±0,15 d

Berat Mutlak (g)ns 364±230,8 61±149 23±46,1 84±16,9

Konversi pakan ns 0,48±0,31 0,20±1,16 1,49±9,8 0,56±0,96

Tabel 1. Analisis Data Pertumbuhan Panjang Mutlak, Berat Mutlak Dan Rasio Konversi

Pakan (FCR) yang diberikan perlakuan A yang diberikan pakan segar udang rebon

100%, perlakuan B yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 75% dan keong

mas 25%, perlakuan C yang diberikan pakan kombinsi udang rebon 50% dan keong

mas 50%, serta perlakuan D yang diberikan pakan kombinasi udang rebon 25% dan

keong mas 75%.



Gambar 1. Pertumbuhan panjang mutlak anemon pasir yang diberikan perlakuan A yang

diberikan pakan segar udang rebon 100%, perlakuan B yang diberikan pakan

kombinasi udang rebon 75% dan keong mas 25%, perlakuan C yang diberikan

pakan kombinsi udang rebon 50% dan keong mas 50%, serta perlakuan D yang

diberikan pakan kombinasi udang rebon 25% dan keong mas 75%.



Gambar 2. Pertumbuhan panjang mutlak anemon pasir yang diberikan perlakuan A yang

diberikan pakan segar udang rebon 100%, perlakuan B yang diberikan pakan

kombinasi udang rebon 75% dan keong mas 25%, perlakuan C yang diberikan

pakan kombinsi udang rebon 50% dan keong mas 50%, serta perlakuan D yang

diberikan pakan kombinasi udang rebon 25% dan keong mas 75%.
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Gambar 3. Tingkat kelangsunga hidup anemon pasir yang diberikan perlakuan A yang

diberikan pakan segar udang rebon 100%, perlakuan B yang diberikan pakan

kombinasi udang rebon 75% dan keong mas 25%, perlakuan C yang diberikan

pakan kombinsi udang rebon 50% dan keong mas 50%, serta perlakuan D yang

diberikan pakan kombinasi udang rebon 25% dan keong mas 75%.
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