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ABSTRAK

Kerang darah (Anadara granosa) merupakan jenis kerang yang memiliki

nilai ekonomis tinggi dengan harga jual mencapai Rp 20.000/kg- Rp. 30.000 di

pasar lokal. Penyebab rendahnya pertumbuhan dan kelangsungan hidup kerang

darah adalah pemberian dosis pakan yang kurang tepat tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosis Chaetocceros sp. terhadap

pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada kerang darah (Anadara granosa).

Penelitian ini dilakukan selama 45 hari masa pemeliharaan terhitung dari sejak 16

Maret hingga 30 Aril 2018 di Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai

Sekotong, Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental

dengan lima perlakuan dan tiga kali ulangan. Perlakuan pada penelitian ini yaitu

pemberian jenis pakan Chaectoceros sp.dengan dosis yang berbeda dan metode

yang digunakan yaitu RAL (Rancangan Acak Lengkap). Berikut perlakuan yang

digunakan dalam penelitian yaitu: Perlakuan  A Dosis pakan 4,8x106 sel/ml., B

dosis pakan 2,4x106 sel/ml, C dosis pakan 1,2x106 sel/ml, D dosis pakan 6x105

sel/ml, E dosis pakan 3x105 sel/ml. Uji yang digunakan yaitu ANOVA (analysis

of variance) pada taraf 5% dan selanjutnya dilakukan uji wilayah ganda Duncan

untuk mengetahui perbedaan tiap. Variabel yang diamati yaitu pertambahan berat,

panjang cangkang dan kelangsungan hidup. Dosis pakan yang bagus untuk

pertambahan berat adalah dosis pakan B (2,4 juta sel/ml) yang menghasilkan

pertambahan berat kerang darah 1,53 gram dan kelangsungan hidup 100%

sedangkan untuk pertambahan panjang cangkang tidak signifikan (tidak berbeda

nyata).

Kata kunci: pertambahan berat, kepadatan pakan, jenis pakan, pertambahan

panjang cangkang, Anadara granosa.
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RINGKASAN

Sulaemi. Pengaruh Pemberian Dosis Pakan Chaectoceros sp. yang Berbeda

Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Kerang Darah (Anadara

granosa). Dibimbing oleh Nunik Cokrowati dan Bagus Dwi Hari Setyono.

Kerang darah (Anadara granosa) merupakan jenis kerang yang memiliki

nilai ekonomis tinggi dengan harga jual mencapai Rp 20.000/kg- Rp. 30.000 di

pasar lokal. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi manfaat lain kerang darah

adalah sebagai bioindikator pencemaran air laut karena bersifat filter feeder non

selective.

Kegiatan penangkapan tidak selektif sering dilakukan oleh masyarakat

pesisir akan berpotensi terhadap penurunan populasi kerang darah di alam.

Permintaan yang besar jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang tidak baik

dapat mengancam kelestarian kerang darah. Upaya yang perlu dilakukan adalah

pengembangan kerang darah melalui usaha budidaya.

Informasi mengenai pemberian dosis pakan yang optimal untuk kerang

darah di Indonesia masih rendah sedangkan pemberian dosis pakan yang tidak

sesuai dapat mengakibatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup rendah h. Oleh

karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai dosis pakan yang tepat terhadap

pertumbuhan dan kelangsungan hidup kerang darah (Anadara granosa) tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosis

Chaetocceros sp. terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada kerang

darah (Anadara granosa).

Penelitian ini dilakukan selama 45 hari masa pemeliharaan terhitung dari

sejak 16 Maret hingga 30 Aril 2018 di Balai Pengembangan Budidaya Perikanan

Pantai Sekotong, Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah metode

eksperimental dengan lima perlakuan dan tiga kali ulangan. Perlakuan pada

penelitian ini yaitu pemberian jenis pakan Chaectoceros sp.dengan dosis yang

berbeda dan metode yang digunakan yaitu RAL (Rancangan Acak Lengkap).
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Berikut perlakuan yang digunakan dalam penelitian yaitu: Perlakuan  A Dosis

pakan 4,8x106 sel/ml., B dosis pakan 2,4x106 sel/ml, C dosis pakan 1,2x106

sel/ml, D dosis pakan 6x105 sel/ml, E dosis pakan 3x105 sel/ml.

Parameter yang diamati selama penelitian meliputi kelangsungan hidup,

panjang, dan berat dari kerang darah. Pengukuran panjang cangkang terdiri atas

panjang mutlak dan laju pertumbuhan harian sedangkan untuk pengukuran berat

terdiri atas pertumbuhan berat mutlak dan laju pertumbuhan berat harian.

pertumbuhan berat mutlak dan laju pertumbuhan berat harian (LPH)

menunjukkan bahwa pertambahan berat tertinggi pada perlakuan B yaitu dosis

pakan 2,4x106 sel/ml yang dapat mencapai berat mutlak 1,53 gram dan laju

pertumbuhan berat harian (LPH) 0,37 gram. Hal ini dikarenakan dosis pakan

2,4x106 sel/ml mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dari Anadara granosa.

Hasil uji Duncan pertumbuhan panjang mutlak dan panjang cangkang harian

diketahui perlakuan A, B, C, D, dan E tidak berbeda nyata atau pemberian dosis

pakan yang berbeda tidak berpengaruh signifikan terhadap pertambahan panjang

cangkang pada Anadara granosa. Laju pertumbuhan panjang cangkang harian dan

panjang mutlak Anadara granosa pada penelitian yang dilakukan mengalami

pertambahan sedikit sampai akhir penelitian. Hal tersebut diduga laju

pertumbuhan cangkang Anadara granosa akan semakin menurun jika bertambah

dewasa.

Tingkat kelangsungan hidup Anadara granosa selama penelitian dilakukan

untuk mengetahui perbandingan jumlah yang hidup pada akhir penelitian dengan

awal penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan tingkat kelangsungan hidup

Anadara granosa, seluruh perlakuan memiliki tingkat kelangsungan hidup 100%.

Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada kematian yang terjadi pada semua

perlakuan dikarenakan ketersediaan makanan pada media pemeliharaan mampu

mencukupi kebutuhan dari kerang darah.

Kata kunci: pertambahan berat, kepadatan pakan, jenis pakan, pertambahan

panjang cangkang, Anadara granosa.
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Abstrak

Kerang darah merupakan salah satu hewan moluska dari kelas Bivalvia yang dapat

dikonsumsi sebagai sumber protein hewani dan bernilai ekonomis. Salahsatu penyebab

rendahnya pertumbuhan dan kelangsungan hidup kerang darah adalah pemberian dosis pakan

yang kurang tepat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan

dosis Chaetocceros sp. terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada kerang darah

(Anadara granosa). Penelitian ini dilakukan di Balai Pengembangan Budidaya Perikanan

Pantai Sekotong, Lombok Barat. Uji yang digunakan yaitu ANOVA (analysis of variance)

pada taraf 5% dan selanjutnya dilakukan uji wilayah ganda Duncan untuk mengetahui

perbedaan tiap perlakuan dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan yaitu perlakuan A (4,8 juta

sel/ml), B (2,4 juta sel/ml), C (1,2 juta sel/ml), D (600.000), E (300.00). variabel yang diamati

yaitu pertambahan berat, panjang cangkang dan kelangsungan hidup dan dosis pakan yang

bagus untuk pertambahan berat adalah dosis pakan B (2,4 juta sel/ml) yang menghasilkan

pertambahan berat kerang darah 1,53 gram dan kelangsungan hidup 100%.

Kata kunci: kerang darah, dosis pakan, pertambahan berat, kelangsungan hidup.
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Abstract

Blood shells are one of the mollusk animals of the Bivalve class that can be consumed as a

source of animal protein and economic value. One of the causes of low growth and survival of

blood clams is feeding doses that are less precise purpose of this study is to determine the

effect of different doses of Chaetocceros sp. on the growth and survival of blood clams

(Anadara granosa). This research was conducted at Coastal Fish Development Center

Sekotong, West Lombok. The test used was ANOVA (analysis of variance) at 5% level and

then double Duncan test was done to know the difference of each treatment with 5 treatments

and 3 replications ie treatment A (4.8 million cells / ml), B (2, 4 million cells / ml), C (1.2

million cells / ml), D (600,000), E (300.00). the observed variables were weight gain, shell

length and survival and a good feed dose for weight gain was B feed dose (2.4 million cells /

ml) resulting in weight gain of 1.53 grams of blood clams and 100% survival.

Keywords: blood clams, feed dosage, weight gain, survival
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Pendahuluan

Kerang darah (Anadara granosa) merupakan salah satu jenis kerang yang memiliki nilai

ekonomis tinggi dengan harga jual mencapai Rp 20.000/kg(Ridho, 2012). Selain memiliki

nilai ekonomis tinggi manfaat lain kerang darah adalah sebagai bioindikator pencemaran air

laut karena bersifat filter feeder non selective. Kerang darah dapat mengakumulasi logam

berat dalam tubuhnya jika hidup pada perairan yang terkontaminasi logam berat (Suwignyo,

2005dalamHerawati, 2017).

Metode penangkapan kerang yang dilakukan oleh masyarakat yaitu metode handpicking

(menangkap dengan tangan) dan dredges (menggunakan alat penggaruk). Penggunaan kedua

metode penangkapan tersebut dianggap tidak selektif karena dapat merusak lingkungan.

Metode tersebut telah dilakukan dibeberapa daerah yaitu di pantai utara pulau Jawa (Jakarta,

Jawa Tengah, Surabaya, dan Madura) serta sebagian wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia

Timur (WWF Indonesia, 2015).

Kegiatan penangkapan tidak selektif yang dilakukan oleh masyarakat akan berpotensi

terhadap penurunan populasi kerang darah di alam. Permintaan yang besar jika tidak diiringi

dengan pengelolaan yang baik dapat mengancam kelestarian kerang darah. Upaya yang perlu

dilakukan adalah pengembangan kerang darah melalui usaha budidaya. Pengembangan

kerang darah belum banyak dilakukan, sehingga informasi tentang budidaya yang meliputi

padat penebaran, jenis pakan, maupun dosis pakan masih terbatas.

Pakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidupAnadara

granosa. Pemberian pakan yang tidak sesuai mengakibatkan pertumbuhan dan kelangsungan

hidup menjadi rendah. Chaetocceros sp. merupakan salah satu jenis pakan alami yang

diberikan pada biota kekerangan. PemberianChaetocceros sp. pada kerang mutiara dapat

meningkatkan kelangsungan hidup menjadi 6,85%. Keunggulan Chaetocceros sp. yaitu

memiliki ukuran yang sesuai sebagai pakan kekerangan dan juga memiliki kandungan silikat

yang berperan dalam pertumbuhan cangkang kekerangan (Winanto, 2004 dalam Taufik dkk.

2010).

Jenis pakan yang kurang tepat dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup

pada kekerangan sehingga harus diperhatikan. Penggunaan Chaetocceros sp. sebagai pakan

alami kerang mutiara telah diteliti oleh Taufik dkk. (2007). Hasil penelitian tersebut

menyatakan bahwa penggunaan kombinasi antara Chaetocceros sp. dan Isochrysis galbana

menunjukkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang paling tinggi. Winanto (2009)
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melakukan penelitian tentang jenis pakan alami yang dikonsumsi kerang mutiara di alam,

hasilnya menunjukkan bahwa Chaetocceros sp. ditemukan pada usus kerang mutiara di 3

stasiun berbeda. Informasi tentang penelitian Anadara granosamasih sedikit diperoleh,

termasuk jenis pakan alami yang dapat menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya.

Chaetocceros sp. merupakan salah satu jenis pakan yang sering digunakan dalam

pemeliharaan biota kekerangan. Penelitian tentang dosis pemberian Chaetocceros sp. sebagai

pakan alami Anadara granosapenting dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui dosis pakan yang tepat terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup

kerang darah (Anadara granosa).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 45 hari masa pemeliharaan terhitung dari sejak 16 Maret

hingga 30 Mei 2018 di Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong, Lombok

Barat.

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

dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Perlakuan A dosis pakan 300.000 sel/ml, B dosis pakan 600.000 sel/ml, C dosis pakan

1.200.000 sel/ml, D dosis pakan 2.400.000 sel/ml, E dosis pakan 4.800.000 sel/ml.Data yang

telah dikumpulkan selama proses penelitian dianalisis menggunakan ANOVA (analysis of

variance) pada taraf 5% dan selanjutnya dilakukan uji wilayah ganda Duncan untuk

mengetahui perbedaan tiap perlakuan.

Persiapan peralatan meliputi persiapan toples sebagai wadah kultur pakan alami dan

wadah pemeliharaan kerang darah serta peralatan penelitian lainnya dibersihkan terlebih

dahulu dan dicuci hingga bersih. Toples yang digunakan sebagai wadah pemeliharaan

berukuran 25 literkemudian diletakkan secara acak dan diberikan label. Selanjutnya toples

diisi dengan air laut dan diberikan aerator.

Sebelum melakukan penebaran Anadara granosaterlebih dahulu dilakukan kultur pakan

alami sebagai pakan dari Anadara granosa dengan selang waktu 1 minggu dengan waktu

penebaran. Dalam melakukan kultur pakan alami wadah yang digunakan adalah toples dan

bahan yang digunakan adalah pakan alami jenis Chaetoceros sp., pupuk KW21, dan silikat

serta diberikan aerator pada masing-masing toples.Wadah kultur algaeterlebih dahulu dicuci

dengan detergen dankaporit, selanjutnya dibilas dengan airtawar dan dikeringkan.Selanjutnya

diisidengan air media yang telahdisterilisasikan dengan dengan kaporit 30ppm dan dinetralisir

dengan sodiumthiosulfat 15 ppm.
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Kultur Chaetoceros sp. skala laboraturium dilakukan dengan menggunakan metode kultur

murni. Kultur murni pada Chaetoceros sp. terlebih dahulu sebelum melakukan kultur bibit yang

akan dikultur tidak terkontaminasi oleh jenis plankton lain dengan cara diamati terlebih

dahulu menggunakanss mikroskop setelah pasti tidak terkontaminasi baru dilakukan kultur.

Kultur dilakukan pada wadah yang lebih besar mulai dari 100 ml sampai 5 liter serta

dilengkapi denganlampu TL 40 watt sebanyak 2 buah yaitu sebesar 1000-2000 lux.

Pemberian aerasi digunakan untuk meningkatkan kelarutan CO2pada media kultur.

Setelah pakan tersedia penebaran Anadara granosadilakukan dengan kepadatan masing-

masing 25 ekor per toples dengan volume air sebanyak 25 liter, jumlah padat tebar ini diambil

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Supryantini(2012) pada kerang toktok

dengan kepadatan 1 ekor/liter air dan pemberian pakan dilakukan satu kali sehari.

Parameter yang diamati selama penelitian meliputi kelangsungan hidup, panjang, dan

berat dari kerang darah.Derajat Kelangsungan Hidup(SR) dihitung dengan rumus Goddard

(1996) dalam Hidayat (2013).SR= (Nt/No) x 100%. SR   = Derajat kelangsungan hidup (%),

Nt    =Jumlah ikan hidup pada akhir penelitian (ekor), No  = Jumlah ikan pada awal

pemeliharaan (ekor). Pertumbuhan Panjang MutlakPertumbuhan panjang mutlak dihitung

dengan rumus Effendie (1979) dalam Hidayat (2013):L = L2 – L1. L    = Pertumbuhan

panjang mutlak (cm), L2  = Panjang rata-rata akhir (cm), L1  = Panjang rata-rata awal (cm).

Laju Pertumbuhan Harian dihitung dengan rumus Hariati (1989) dalam Jaya et al. (2012)

:LPH= 100%. LPH = Laju Pertumbuhan Harian, Wt= Berat masing-masing ikan

diakhir pemeliharaan (ekor), Wo= Berat rata-rata ikan diawal pemeliharaan (ekor), t= Lama

waktu pemeliharaan (hari). Laju Pertumbuhan Mutlakmelalui rumus Weatherly  (1996) dalam

Hidayat (2013).W=Wt-W0.W=Pertumbuhan berat mutlak (g), Wt = Berat ikan akhir

pemeliharaan (g), W0 = Berat ikan awal pemeliharaan (g).

Pengukuran panjang dan berat dari kerang darah dilakukan 10 hari sekali alat yang

digunakan untuk mengukur pertambahan berat kerang darah yaitu timbangan digital

(ketelitian 0,01 gram). Sedangkan untuk pertambahan panjang cangkang kerang darah alat

ukur yang digunakan yaitu jangka sorong (ketelitian 0,01 cm).

Pengukuan parameter kualitas air dilakukan secara fisika dan kimia yang dilakukan pada

pagi hari dan satu kali seminggu selama 6 minggu selama pemeliharaan kerang darah.

Pengukuran kualitas air secara fisika meliputi suhu sedangkan kimia meliputi oksigen terlarut
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(DO) dan pH yang diukur menggunakan refractometer, DO meter, dan pH meter.Pergantian

air pada media pemeliharaan dilakukan setiap pagi sebelum pemberian pakan dilakukan.

Pergantian air pada media pemelihara dilakukan sebanyak 50%.

Data yang dianalisis statistik dalam penelitian ini adalah data pertambahan berat,

perttambahan panjang cangkang. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan

menggunakan analisis ragam (ANOVA). Selanjutnya dilakukan uji wilayah ganda Duncan

untuk mengetahui perbedaan tiap perlakuan.

Hasil

Berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan panjang mutlak, laju pertumbuhan panjang

harian, berat mutlak dan laju pertumbuhan berat harian menunjukkan adanya perbedaan yang

berbeda nyata (signifikan) antar perlakuan. Hasil pengamatan tersebut dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1. Analisis data pertumbuhan berat mutlak, laju pertumbuhan berat harian,

pertumbuhan panjang mutlak dan laju pertumbuhan panjang harian.

Perlakuan Perlakuan

A B C D E

Berat Mutlak
(gram)

1.26±0.21b 1.53±0.42a 1.42±0.24ab 1.26±0.12b 1.25±0,04b

Laju
Pertumbuhan
Berat Harian
(gram)

0,2±0,006b 0,37±0,001a 0,313±0ab 0,181±0ᵇ 0,168±0,0002b

Laju
Pertumbuhan
panjang
Harian (cm)

0,01±7,0 a 0,03±4,1a 0,01±0 a 0,03±0a 0,01±3a

Pertumbuhan
Panjang
Mutlak (cm)

3,66±0a 6,86±0,02a 4,63±0,03a 5,06±0,01a 4,0±0,01a

Keterangan: (A) 4,8 juta sel, (B) 2,4 juta sel/ml, (C) 1,2 juta sel/ml, (D) 600.000 sel/ml, (E)
300.000 sel/ml.Huruf superscript yang berbeda pada baris menunjukan hasil
yang berbeda nyata(p<0,05).
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Hasil  pengamatan pertumbuhan berat mutlak dan laju pertumbuhan berat harian dapat

dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan uji lanjut Duncan diketahui bahwa perlakuan A berbeda

nyata dengan perlakuan B namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan C, D, dan E. Laju

pertumbuhan berat harian didapatkan hasil A berbeda nyata dengan B, namun tidak berbeda

nyata dengan C, D, dan E.

Tabel 1 juga menunjukkan hasil pengamatan pertumbuhan panjang mutlak dan laju

pertumbuhan panjang harian. Berdasarkan tabel tersebut, baik pertumbuhan panjang mutlak

maupun laju pertumbuhan panjang harian menunjukkan hubungan yang tidak berbeda nyata

antar semua perlakukan.

Pengukuran Kualitas Air

Pengukuran kualitas air dilakukan satu kali dalam seminggu selama masa pemeliharaan.

Parameterkualitas air yang diukur yaitu suhu, pH, salinitas, danoksigen terlarut. Hasil

pengukuran parameter kualitas air dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Kualitas Air

No Parameter Satuan Kisaran Nilai Referensi

1 Suhu oC 28,3-28,6 29-30*

2 Ph - 7,4-7,8 6-9**

3 Salinitas Ppt 29-30 15-34**

4 DO mg/l 5,2-5,3 4,1-6,6***

Keterangan : *Sari dan Harlyan (2014), **Fauziah dkk. (2012), ***Atmaja dkk. (2014).

Pembahasan

Pertambahan Berat Kerang Darah (Anadara granosa)

Pengukuran pertambahan beratAnadara granosa dilakukan setiap 10 hari  selama masa

pemeliharaan. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian dosis yang berbeda ke

Anadara granosamemberikan pengaruh nyata (p<0,05) terhadap pertumbuhan berat

mutlakAnadara granosa.

Hasil uji Duncan pertumbuhan berat mutlak dan laju pertumbuhan berat harian (LPH)

pada Tabel 2menunjukkan bahwa pertambahan berat tertinggi pada perlakuan B yaitu dosis

pakan 2,4 juta sel/ml yang dapat mencapai berat mutlak 1,53 gram dan laju pertumbuhan
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berat harian(LPH) 0,37 gram. Hal ini dikarenakan dosis pakan 2,4 juta sel/ml mampu

memenuhi kebutuhan nutrisi dari Anadara granosadan pakan yang tersisa pada media

pemeliharaan sebanyak 30% dari jumlah awal atau sebanyak 650.000 sel/ml. Hal tersebut

didukung oleh Taufiq (2010) yang menyatakan bahwa pemberian Chaetocerosamami dengan

porsi 75% menghasilkan pertumbuhan larva P. maxima tertinggi karena kandungan nutrisinya

sesuai yang dibutuhkan oleh veliger sampai dengan spat. Sedangkan dosis pakan 4,8 juta

sel/ml sisa pakan sebanyak 2,75 juta sel/ml dikarenakan pakan lebih banyak terdapat pada

dasar bak, untuk dosis pakan 1,2 juta sel/ml, 600.000 dan 300.000 tidak ada Chaetocerossp.

terdapat dalam media pemeliharaan.

Pertambahan Panjang Mutlak dan Laju Pertumbuhan Panjang Harian Kerang

Darah(Anadara granosa)

Hasil uji Duncan pertumbuhan panjang mutlak dan panjang cangkang harian diketahui

perlakuan A, B, C, D, dan E tidak berbeda nyata atau pemberian dosis pakan yang berbeda

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertambahan panjang cangkang pada Anadara granosa.

Laju pertumbuhan panjang cangkang harian dan panjang mutlak Anadara granosapada

penelitian yang dilakukan mengalami pertambahan sedikit sampai akhir penelitian. Hal

tersebut diduga laju pertumbuhan cangkang Anadara granosaakan semakin menurun jika

bertambah dewasa hal ini sesuai dengan pernyataan Sutiknowati (2013) yang menyatakan

bahwa penggunaan energiAnadara granosauntuk pertumbuhan cangkangnya terus

berlangsung hingga mencapai ukuran dewasa namun saat memasuki ukuran dewasaenergi

tidak akan digunakan untuk pertumbuhan cangkang atau somatik lainnya melainkan untuk

perkembangan reproduksi. Hal yang sama dikatakan oleh Jamabo (2009) dan Broom (1980)

dalam Kurniawati (2011) yang menyatakan bahwa ukuran Anadara granosayang bagus

dijadikan bibit yaitu pada ukuran 15-16 mm sedangkan pada ukuran 2,73-4,96 cm gonad telah

mengalami perkembangan. Bibit yang digunakan pada penelitian ini berkisar antara 2,0-3,8

cm yang diduga telah masuk dalam kisaran ukuran perkembangan gonad.

Berdasarkan penelitian Maani (2017) didapatkan ukuran pertama matang gonad

beberapa jenis kerang bivalvia (LM 50%) di beberapa lokasi perairan dapat dilihat pada

Tabel 3.
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Tabel 3. Ukuran beberapa jenis bivalvia pertama kali matang gonad

No Lokasi LM 50% (cm) Referensi

Spesies Jantan Betina

1 Laut Merah Mesir M. auriulatus 2,1 2,4 Rezek dkk.
(2014)

2 Teluk Kendari P.erosa 3,1 4,0 Nirwana (2013)

3 Perairan Pesisir
Pasifik Kolombia

A. tuberculosa - 4,4 Borda dan Cruz
(2004)

4 Pantai Berlumpur
atau Berpasir
Tanzania

A. antiquata 3,1 3,1 Mzighani dkk.
(2015)

5 Perairan Pesisir
Jejudo Korea

A. japonicum 8,65 8,69 Son dan Chung
(2009)

6 Laut Meditrania C. chione - 2,14 Galimany dkk.
(2015)

7 Perairan
Bungkutoko
Indonesia

A. antiquata 3,7 3,9 Maani dkk.
(2017)

Kualitas Air Kerang Darah(Anadara granosa)

Hasil pengukuran kualitas air dapat dilihat pada tabel 2. parameterkualitas air yang

diukur yaitu suhu, pH, salinitas, danoksigen terlarut. Kisaran suhu pada penelitian yang

dilakukan yaitu 28,3-28,6oCkisaran suhu tersebut masih bisa ditoleransi oleh Anadara

granosa.Hal ini sesuai dengan pernyataanSari dan Harlyan (2014)yang menyatakan bahwa

kisaran suhu yang mampu ditoleransi oleh Anadara granosaberkisar antara 29-30 ºC.

Pengukuran derajat keasaman (pH) selama pemeliharaan berkisar antara 7,4-7,8kisaran

tersebut masih mampu ditoleransi oleh Anadara granosa.Hal ini sesuai dengan pernyataan

Gufran dkk. (2007) dalam Fauziah dkk.(2012) yang menyatakan bahwa pH yang optimal

untuk kelangsungan hidup kerang darah berkisar antara 6-9.

Salinitas yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan berkisar antara 29-30 Ppt

kisaran tersebut masih dapat ditoleransi oleh Anadara granosa.Hal tersebut sesuai dengan
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pernyataan Gufran dkk. (2007) dalam Fauziah dkk. (2012) yang menyatakan bahwa  kisaran

salinitas yang dapat ditoleransi oleh kerang darah berkisar antara 15-34 ppt.

Pengukuran oksigen terlarut pada media pemeliharaan diperoleh kisaran antara 5,2-5,3

ppm kisaran kadar oksigen terlarut tersebut masih mampu ditoleransi oleh Anadara

granosa.Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Atmaja dkk. (2014)yang menyatakan bahwa

oksigen terlarut yang mampu ditoleransi oleh Anadara granosaberkisar antara 3-8 ppm.

Kelangsungan Hidup Kerang Darah(Anadara granosa)

Tingkat kelangsungan hidupAnadara granosa selama penelitian dilakukan untuk

mengetahui perbandingan jumlah yang hidup pada akhir penelitian dengan awal penelitian.

Berdasarkan hasil pengamatan tingkat kelangsungan hidup Anadara granosa, seluruh

perlakuan memiliki tingkat kelangsungan hidup 100%. Hal tersebut menandakan bahwa tidak

ada kematian yang terjadi pada semua perlakuan dikarenakan ketersediaan makanan pada

media pemeliharaan mampu mencukupi kebutuhan dari kerang darah. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Effendi (1997) dalam Atmaja dkk.(2014) yang menyatakan bahwa secara umum

pertumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor

dari dalam meliputi keturunan, jenis kelamin, umur dan penyakit sedangkan faktor dari luar

yaitu jumlah, ukuran makanan serta lingkungan terkontrol yang mengakibatkan kualitas air

berada pada kisaran yang dikehendakiAnadara granosa sehingga dapat mendukung

kelangsungan hidupAnadara granosa.

KESIMPULAN

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan berat mutlak dan laju pertumbuhan berat

harianAnadara granosa, nilai tertinggi diperoleh pada kepadatan pakan Chaetocceros sp. 2,4

juta sel/ml. Nilai pertumbuhan berat mutlak dan laju pertumbuhan berat harian terendah pada

perlakuan kepadatan 300.000 sel/ml.
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