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ABSTRAK
Indonesia mempunyai keanekaragaman biota laut yang tinggi dan potensial, diantaranya adalah
kerang famili Pteridae dan udang karang (lobster). Di Indonesia, kerang dari famili Pteridae yang
banyak dibudidayakan adalah jenis Pinctada margaritifera. Masalah pokok yang dirimuskan dalam
penelitian Biodiversitas dan Ekofisiologi Kerang famili Pteridae dan Lobster di Perairan Lombok,
Nusa Tenggara Barat adalah : 1. Informasi biodiversitas dan ekofisiologi kerang famili Pteridae dan
lobster dari perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat belum banyak diketahui padahal sangat penting
untuk menentukan pengembangan lebih lanjut. 2. Koleksi kerang famili Pteridae dan lobster sebagai
bahan ajar dan penelitian di Program Studi Biologi, FMIPA UNPAK masih kurang.
Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : 1. Inventarisasi dan studi ekofisiologi kerang famili
Pteridae dan lobster di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat. 2. Koleksi kerang famili Pteridae
dan lobster di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat. 3. Mencari kemungkinan pengembangan
pemanfaatan jenis-jenis kerang famili Pteridae dan lobster dari kawasan perairan Lombok, Nusa
Tenggara Barat. Pengambilan sampel dilakukan di Balai Budidaya Laut Lombok yang beralamat di
Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Penelitian
dilaksanakan di Laboratorium Biologi FMIPA UNPAK selama 6 bulan dari bulan September 2008
sampai Pebruari 2009.
Berdasarkan pengamatan di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat, maka dari hasil identifikasi
semua spesimen, diperoleh sebanyak enam species kerang famili Pteridae dan enam species lobster.
Kedua hewan ini juga memiliki kemampuan adaptasi ekofisiologis penting. Oleh karena itu
dibutuhkan pengelolaan khusus dan tepat guna yang berkelanjutan (sustainable use management).
Kata kunci : kerang famili Pteridae, udang karang., biodiversitas, ekofisioogi.
versicolor, P. homarus

1. PENDAHULUAN

, P. penicillatus, P.

ornatus, P. polyphagus dan P. longipes.

Indonesia mempunyai keanekaragaman
biota laut yang tinggi dan potensial, diantaranya

Kerang famili Pteridae dan lobster yang

adalah kerang famili Pteridae dan udang karang

merupakan krustasea laut yang mempunyai

(lobster). Di Indonesia, kerang dari famili

potensi ekonomi penting. Terkenal dengan

Pteridae yang banyak dibudidayakan adalah

dagingnya yang halus serta rasanya yang gurih

jenis Pinctada margaritifera. Keanekaragaman

dan lezat disamping mengandung protein hewani

lobster tersebar di perairan Nusantara. Terdapat

yang tinggi. Daur hidupnya sangat kompleks dan

11 jenis udang karang dari marga Panulirus dan

prospek ke arah pembudidayaannya sudah mulai

6 diantaranya terdapat di Perairan Indonesia

diupayakan,

(Aswandy dan Moosa, 1984)

intensifikasi penangkapan di alam juga untuk

yaitu : P.

selain

untuk

mengurangi

memenuhi permintaan pasar domestik maupun
1

internasional dalam jumlah dan kualitas yang

2. Koleksi kerang famili Pteridae dan lobster

baik (Kanna, 2006).

sebagai bahan ajar dan penelitian di Program

Lobster yang umum dikenal hidup di

Studi Biologi, FMIPA UNPAK.

laut adalah Palinuridae (udang barong) dan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Scyllaridae

(udang

lingkungan

hidupnya,

pasir).
jenis

Sesuai

dengan

2.1 Kerang famili Pteridae

yang

banyak

Anatomi

terdapat di Indonesia adalah lobster berduri yang

Secara garis besar anatomi kerang famili

hidup diperairan karang. Kebanyakan lobster

Pteridae terdiri dari tiga bagian yaitu: kaki,

yang ada adalah hasil tangkapan dari laut oleh

mantel, dan kumpulan organ bagian dalam

para nelayan sebagai konsumsi makanan dan

(visceral mass).

kebutuhan

bagian tubuh yang ersifat elastik, terdiri dari

ekonomi

(Romimohtarto

dan

Juwana, 1999).

susunan

1.1 Tujuan Penelitian

Kaki merupakan salah satu

jaringan

otot,

dapat

merenggang/memanjang sampai tiga kali dari

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

keadaan normal.
Sistem Peredaran Darah dan Saraf

1. Inventarisasi dan studi ekofisiologi kerang

Jantung terletak di bagian punggung, terdiri

famili Pteridae dan lobster di perairan

dari satu bilik jantung bagian tengah dan dua

Lombok, Nusa Tenggara Barat

cabang auricula. Pembuluh darah arterior dan

2. Koleksi kerang famili Pteridae dan lobster

posterior menyalurkan darah dari hati. Selain

di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat

itu ada juga sistem saraf (Nervous sistem),
terdiri dari sepasang simpul saraf pusat yang

3. Mencari

kemungkinan

pemanfaatan

jenis-jenis

pengembangan

merupakan susunan saraf

kerang

dengan tali urat saraf dan alat perasa yang

famili

otak sederhana

Pteridae dan lobster dari kawasan perairan

sederhana.

Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Siklus Hidup dan Reproduksi

1.2 Manfaat Hasil Penelitian

Sebagai alat reproduksi terdapat gonad,

Beberapa manfaat yang akan diperoleh

letaknya simetris.

Kematangan gonad jantan

dengan inventarisasi dan studi ekofisiologi

dan betina tidak dapat diamati dengan pasti

kerang famili Pteridae dan lobster di perairan

secara visual, biasanya gonad jantan berwarna

Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah :

krem pucat keputihan dan gonad betina

1. Informasi tentang biodiversitas dan studi

berwarna kekuning-kuningan (kuning). Kerang

ekofisiologi kerang famili Pteridae dan

famili

lobster dan kemungkinan pengembangannya

terpisah, sederhana dan sulit untuk dibedakan

merupakan masukan bagi ilmu pengetahuan.

secara morfologi. Organ kelamin kerang famili
Pteridae
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Pteridae mempunyai jenis kelamin

terdiri

dari

telur

dan

sperma,

pembuahannya terjadi secara eksternal (Cahn,

spiny lobster diklasifikasikan ke dalam famili

1949).

Palinuridae.

Makanan

Daur hidup

Kerang famili Pteridae bersifat filter feeder

Udang

karang

dari

marga

Panulirus

karena hidupnya menetap maka kebutuhan

mempunyai daur hidup yang amat kompleks.

makanannya sangat tergantung pada makanan

Telur yang dibuahi menetas menjadi burayak

alami di perairan sekitarnya atau terbawa arus

dengan

air dan dimanfaatkan melalui insang. Beberapa

berbeda-beda pada tiap jenis. Pengetahuan

jenis makanan yang diketahu sampai saat ini

tentang tingkatan-tingkatan burayak masih

dan biasa ditemukan dalam perut kerang adalah

sangat kurang terutama, terhadap jenis-jenis

sisa bahan organik (detritus), Flagellata, larva

lobster yang hidup di perairan tropik. Jenis-

invertebrata, pertikel jamur, pasir, lumpur dan

jenis lobster yang hidup di perairan tropik

beberapa jenis plankton seperti Chorella,

umumnya mempunyai daur hidup dengan

Skeletonema costatum, Euglena, Coscinodiscus

waktu yang lebih singkat, dibandingkan dengan

sp., Bidulphia (Imai, 1982 dan Tin Tun, 1988).

yang hidup di perairan subtropik (Aswandy dan

Hama dan Penyakit

Moosa, 1984).

Meskipun tubuh kerang dilindungi oleh

beberapa

macam

tingkatan

yang

Penentuan Jenis Kelamin

sepasang cangkang yang kuat, tetapi tidaklah

Jenis kelamin lobster bisa ditentukan

cukup untuk melindungi dari serangan hama

dari letak alat kelaminnya. Alat kelamin jantan

atau penyakit.

Budidaya di dasar perairan

terletak diantara kaki jalan kelima, berbentuk

(bottom culture) sering mendapat gangguan dari

lancip dan menonjol keluar. Sementara, alat

binatang laut (starfish), gastropoda seperti

kelamin betina terletak di antara kaki jalan

Murex sp., Thais sp., dan kura-kura.

ketiga, berbentuk dua bulatan lancip (Gambar 1

2.2 Lobster

a dan b). Selain dari letaknya, penentuan jenis

Morfologi

kelamin lobster juga dapat dilakukan dengan
Kelompok udang ini mempunyai

memperhatikan

ukuran

biasanya

badannya.

berukuran

lebih

Lobster

bentuk tubuh yang memanjang terdiri dari

jantan

kecil

kepala-dada dan abdomen (yang kadang-

dibandingkan dengan lobster betina (Kanna,

kadang juga juga disebut ekor). Kaki beruas

2006).

enam. Pada bagian kepala dada terletak dua

Habitat

pasang antena, sepasang mata bertangkai, dan

Lobster berdiam di dalam lubang-lubang

lima pasang kaki jalan. Dekat bagian ekor

karang atau menempel pada dinding karang.

terletak enam pasang kaki renang, sepasang

Aktivitas organisme ini relatif rendah. Lobster

untuk tiap ruas, sebuah telson dan dua pasang

yang masih muda biasanya hidup diperairan

uropod. Menurut Marzuki dan Djamal, 1996,

karang di pantai dengan kedalaman 0,5 – 3,0 m.
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sehingga terlihat adanya retakan melintang pada
kulit luar dari ruas perut pertama. Ruas-ruas
perut bersama dengan telson kemudian secara
perlahan-lahan ditarik keluar dari selubung kulit
luarnya melalui celah pada retakan diikuti
kemudian oleh karapas berikut antenanya dan
kaki-kaki jalannya. Proses pergantian kulit ini
berlangsung tidak lama yaitu sekitar 15 menit.
(a)

b)

Udang karang tidak makan sejak beberapa

Gambar 1. Alat kelamin lobster jantan
(a), massa spermatoforik, sternum betina (b).

waktu menjelang akan berganti kulit sampai

Habitat yang paling disukai adalah perairan

baru yang terbentuk bewarna pucat dan setelah

dengan dasar pasir berkarang yang ditumbuhi

2 – 3 hari kemudian barulah warna semula

rumput laut (seagrass). Setelah menginjak

muncul kembali.

dewasa, lobster akan bergerak ke perairan yang

Sifat Kanibalisme

kira-kira 24 jam setelah proses itu selesai. Kulit

lebih dalam, dengan kedalaman antara 7 – 40

Di alam, jika persediaan pakan tidak

m. Perpindahan ini biasanya berlangsung pada

memadai,

siang dan sore hari.

sesamanya. Sifat lobster yang saling memakan

Makanan

sesamanya jenisnya ini disebut kanibalisme.

lobster

akan

saling

memangsa

Makanan di alam adalah pakan alami yang

Peristiwa ini terjadi terutama jika ada lobster

ditangkap/dikumpulkan lobster di alam dan

yang sedang dalam kondisi lemah (sedang

yang diberikan kepada lobster peliharaan di

berganti kulit) atau pakan yang diperoleh

media akuarium maupun di dalam Keramba

kurang tepat baik jenis, jumlah, frekuensi,

Jaring Apung (KJA). Untuk lobster makanan di

maupun waktunya. Proses pemijahan pada

alam berupa ikan-ikan rucah (minced fish) atau

lobster betina biasanya terjadi beberapa saat

ikan yang tidak ekonomis. Ikan yang digunakan

setelah pergantian kulit.

sebagai pakan berupa ikan-ikan kecil yang

3. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

harganya tidak terlalu tinggi, seperti ikan teri,

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

cumi, tongkol dan lain-lain.

Pengambilan sampel dilakukan di Balai

Sifat ganti kulit (moulting/ecdysis)
Rongmuangsart

dan

Budidaya Laut Lombok yang beralamat di

Luvira

(1973),

Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat,

pergantian kulit ini biasanya tejadi pada malam

Kecamatan

Sekotong,

hari.

Penelitian

dilaksanakan

Pada

waktu

berlangsungnya

proses

Lombok
di

Barat.

Laboratorium

pergantian kulit udang karang membengkokkan

Biologi FMIPA UNPAK selama 6 bulan dari

tubuhnya

bulan September 2008 sampai Pebruari 2009.

sehingga

menyerupai

hurup

U
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Peta lokasi penelitian tercantum pada Gambar

diletakkan di dalam air pada nampan plastik,

2. sebagai berikut:

masing-masing

spesimen

menggunakan

pinset

keadaan asalnya.

diatur

sampai

dengan

menyerupai

Kemudian kertas diangkat

dan ditiriskan. Apabila sudah kering, spesimen
yang sudah berada di atas kertas, ditutup
dengan kertas koran dan kain blacu, dipres
dengan sasak kayu dan diikat dengan tali atau
kawat.

Selanjutnya dikeringkan di panas

matahari selama 3-5 hari.

Setelah kering

disimpan dalam wadah beserta labelnya.
b. Spesimen basah

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Pembuatan

3.2 Bahan dan Alat yang digunakan

spesimen

basah

dilakukan

dengan cara menyimpan spesimen dalam
topless tertutup dengan media alkohol 70% lalu

Bahan yang digunakan yaitu kerang famili
Pteridae dan lobster yang diambil dari perairan

diberi label.

Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Identifikasi Spesimen

Sedangkan

peralatan yang digunakan antara lain : pisau,

Identifikasi spesimen dilakukan dengan

roll meter, pinset, kantong plastik ukuran 1 kg

mempelajari ciri-ciri morfologi, masing-masing

dan 2 kg, topless besar, karet gelang, label

spesimen dibuat deskripsi dan kunci identifikasi

nama tempel dan label gantung.

menuju jenis untuk setiap divisi.

Hasil

3.3 Metode Kerja

identifikasi

buku

Pengambilan sampel

identifikasi atau melalui spesimen yang telah

Pengambilan
metode

sampel

transek,

yaitu

dilakukan

dengan

dengan

berjalan

dicocokkan

dengan

ada.
Studi Ekofisiologi

menyusuri pesisir pantai, di saat pantai surut,

Metode penelitian ini juga meliputi studi

sepanjang ± 500 m. Kerang famili Pteridae

ekofisiologi kerang famili Pteridae dan lobster

dikoleksi pada waktu air surut dengan metode

yang diperoleh berdasarkan studi pustaka.

yang dilakukan Trono dan Ganzon-Fortes

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

(1988).

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembuatan spesimen

A. Biodiversitas

a. Spesimen kering

Berdasarkan

Spesimen yang sudah diambil dari lokasi

pengamatan

di

perairan

Lombok, Nusa Tenggara Barat, maka dari hasil

dibersihkan dan dipisahkan dari pasir atau

identifikasi

organisme

sebanyak enam species kerang famili Pteridae

lain

yang

menempel.

Kertas
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semua

spesimen,

diperoleh

dan enam species lobster (Tabel 1. dan Tabel 2)

tekanan osmosis. Hal ini penting dilakukan

sebagai berikut:

terutama oleh organisme perairan karena :

Tabel 1.

Hasil

identifikasi

kerang famili

(1) Harus

Pteridae di perairan Lombok
Famili

terjadi

keseimbangan

antara

substansi tubuh dan lingkungan

Genus

(2) Membran sel yang permeabel merupakan

Spesies

Pteridae

Pteria

Pteria brunnea

Pteridae

Pteria

Pteria colymbus

Pteridae

Pteria

Pteria aegyptica

Pteridae

Pteria

Pteria tortirostris

Pteridae

Pinctada

Pinctada
margaritifera

Pteridae

Lopha

Lopha cristagalli

tempat lewatnya beberapa substansi yang
bergerak cepat
(3) Adanya perbedaan tekanan osmose antara
cairan tubuh dan lingkungan
Masalah

adalah

variabilitas lingkungan. Strateginya

yaitu :

penghindar

(avoidance),

(conformation)

dan

tapi

Osmoregulasi

konformasi

pengatur

(regulation).

air

untuk

(misalnya kerang famili

lingkungannya, atau suatu proses pengaturan

menutup

Tabel 2. Hasil identifikasi lobster marga
Panulirus di perairan Lombok

Palinuridae

Panulirus

Panulirus
penicillatus

Palinuridae

Panulirus

Panulirus
polyphagus

Palinuridae

Panulirus

Panulirus
longipes

Palinuridae

Panulirus

Panulirus
ornatus

Palinuridae

Panulirus

Panulirus
homarus

Palinuridae

Panulirus

Panulirus
versicolor

mereka

dapat

menunjukkan : beberapa reduksi permeabilitas

keseimbangan air dan ion antara tubuh dan

Marga

sepanjang

air (Willmer, 2000). Hewan osmokonform

mengontrol

Suku

hanya

mentoleransi kehilangan garam dan perolehan

Osmoregulasi (Fujaya, 2004) adalah
hewan

payau

Invertebrata payau dapat tetap osmokonform

B. Ekofisiologis

upaya

invertebrata

cangkangnya).

Pteridae yang
Lebih

umum,

menunjukkan regulasi volume. Sebagian besar
invertebrata

Spesies

payau

bagaimanapun

adalah

osmoregulator (Gambar 3).

Gambar 3. Konformasi dan regulator
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Suhu dan regulasi suhu
Menurut

(Willmer,

2000)

terdapat

terminologi sebagai berikut : Suhu adalah
energi

kenetik

Homeotherm
langsung

:

ke

Poikilotherm

rata-rata
menyatakan
konstan

:

an

menyatakan

dari
secara
suhu
secara

sistem;
tidak
tubuh;
tidak

langsung kurangnya ke konstan an suhu tubuh;
Endotherm : sumber panas dihasilkan secara
internal melalui metabolisme dan Ectotherm :
sumber panas dihasilkan dari sumber eksternal.
Invertebrata laut terletak dekat pada wilayah
Ectotherm (Gambar 4).
Hewan dengan ventilasi hidrotermal

Gambar 4. Suhu dan regulasi suhu

Air pada daerah ini sangat hangat, lebih

Di alam, lobster senang bersembunyi di tempat-

hangat daripada 2oC atau sangat normal terlihat

tempat gelap pada lubang-lubang yang terdapat

pada air dengan kedalaman ini. Ventilasi ini

di sisi terumbu karang, apabila terkena cahaya

dikelilingi oleh komunitas hewan yang kaya,

lobster

dengan >300 species disebutkan. Misalnya
termasuk kerang famili

akan

diam

melakukan gerakan

Pteridae besar dan

sejenak,

kemudian

mudur dan menghindar.

Pada siang hari, lobster beristirahat dan tinggal

moluska lainnya, krustasea, coelenterata dan

di tepi laut berkarang di dekat rumput laut yang

sejumlah besar cacing pipa. Komunitas terbantu

subur.

tanpa aktivitas fotosintesis (Willmer, 2000).

Pernapasan dalam air

Transport Oksigen

Rute utama pertukaran gas

Menurut Willmer (2000) aspek lain adalah

(Gambar 5.):

Integumen : baik suatu rute pengambilan gas

disosiasi oksigen yang kurvanya berhubungan

primer

dengan habitat tempat hidup hewan, pada

ataupun

pencernaan

umumnya. Pada saat masih muda, P. homarus

dan

pelengkap,
pemakanan

permukaan
:

termasuk

membran, mukosal terspesialisasi dalam mulut,

lebih toleran terhadap perairan yang keruh,

perut dan atau usus halus dan

namun setelah dewasa lebih menyukai perairan

penggunaan

organ respiratori, khususnya insang (Willmer,

yang jernih. Jenis Panulirus poliphagus banyak

2000).

ditemukan hidup di perairan karang yang keruh

Pola Sirkulasi

dan sering kali ditemukan di dasar perairan

Pada krustasea, krustasea kecil memiliki

yang berlumpur.

sistem sirkulasi terbatas (Willmer, 2000).
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Dekapoda besar memiliki sistem sirkulasi yang

tetapi jenis udang barong sangat sensitif

berkembang baik

terhadap perubahan salinitas suhu tetapi jenis

ekstensif

dengan pigmen respirasi

(hemocyanin).

Pada

dekapoda

Panulirus sp. Lebih toleran terhadap salinitas

terdapat sistem sirkulasi terbuka. Jantung (dan

antara 25-45 ppt (Kanna, 2006).

aktivitas otot tubuh) memompa darah ke dalam

Ekskresi
Sistem

ekskresi

digunakan

membuang

limbah nitrogenous dari organisme untuk
memelihara konsentrasi atau volume tepat dari
cairan ekstraseluler (Willmer, 2000). Sistem
ekskretori pada lobster dan hewan lainnya
tercantum dalam Gambar 7.

Gambar 5. Rute utama pertukaran gas pada
lobster
beberapa arteri besar yang kemudian hilang ke
dalam sinus darah besar. Darah kemudian
mengalir melalui insang, kemudian ke dalam
pembuluh diskret dan kembali ke jantung.
Volume darah 25 hingga 35% dari

Gambar 7. Sistem ekskretori pada lobster dan
hewan lainnya
Tipe limbah nitrogenous adalah : amonia,

dinding

tubuh dengan tekanan darahnya (Gambar 6).

urea dan asam urat. Organ ekskresi krustasea
Antennal Glands digunakan oleh krustasea
sebagai organ ekskresi mereka. Sepasang
kelenjar pada daerah kepala krustasea. Organorgan ini adalah kemampuan filtrasi dan
reabsorpsi selektif.
Gambar 6.
krustasea

Regulasi tekanan darah pada

Bioenergetik
Bioenergetik

Daya tahan eurihalin
Pada

umumnya,

mempelajari

penggunaan

energi oleh organisme hidup. Bioenergetik
jenis-jenis

udang

melibatkan

mampu bertahan hidup pada perairan dengan

beberapa

sistem

organ

pada

beberapa tingkat fungsi. Pada hewan, sumber

kisaran salinitas yang luas (eurihalin). Akan

energi adalah makanan, tetapi energi dalam
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makanan

tidak

dapat

digunakan

sampai

5.2 Saran

makanan tersebut dicerna dan diserap oleh

Kerang

famili

Pteridae

dan

lobster

sistem pencernaan (Fujaya, 2004). Pada lobster

mempunyai daur hidup yang sangat kompleks

muda yang sedang tumbuh dan lebih sering

dan masing-masing memiliki sifat-sifat yang

mengalami

khas. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan

pergantian

kulit,

energi

lebih

banyak digunakan selain untuk pertumbuhan

khusus dan tepat guna yang

juga

(sustainable use management).

untuk

aktivitas

dan

pemeliharaan.

Sedangkan pada lobster dewasa pematangan
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dapat menghasilkan

perubahan yang besar dalam pertumbuhan dan
reproduksi yang dibutuhkan secara relatif dalam
efisiensi

bioenergetik.

Pertumbuhan

dan

reproduksi terlihat merupakan rangkuman dan
integritas hewan yang merupakan kombinasi
antara kapabilitasnya dengan lingkungan.
5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Kerang famili Pteridae dan udang karang
atau spiny lobster merupakan krustasea laut
yang mempunyai potensi ekonomi penting.
Hasil identifikasi diperoleh enam species
kerang famili Pteridae yaitu Lopha cristagalli,
Pteria brunnea, Pinctada margaritifera, Pteria
colymbus,

Pteria

aegyptica

dan

Pteria

tortirostris. Sedangkan enam species lobster
yaitu

Panulirus

polyphagus,

penicillatus,

Panulirus

longipe,

Panulirus
Panulirus

ornatus Panulirus homarus dan Panulirus
versicolor.

berkelanjutan

Pembudidayaannya perlu intensif

diupayakan selain untuk mengurangi eksploitasi
di alam yang akan merusak terumbu karang,
juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Indonesia akan protein hewani yang tinggi dan
komoditi ekspor yang menghasilkan devisa.
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