METODE PEMIJAHAN PADA KERANG LORJUK (Solen sp.)
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Abstrak: Lorjuk (Solen sp.) adalah pelecypoda yang memiliki nilai ekonomi
tinggi di Pantai Timur Surabaya. Saat ini terjadi penurunan hasil tangkapan
terkait dengan menurunnya kelimpahan Lorjuk (Solen sp.) di alam karena
beragamnya alat tangkap yang digunakan. Penelitian ini menggunakan
beberapa metode pemijahan dalam upaya untuk mendapatkan benih yang
akan ditebar lagi di alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode
pemijahan dengan manipulasi suhu, ekstrak gonad, penyuntikan serotonin
dan pemberian fitoplankton tidak berhasil memijahkan Lorjuk (Solen sp).
Hal ini diduga Lorjuk (Solen sp.) yang tertangkap belum mencapai Tingkat
Kematangan Gonad dan kematian yang tinggi selama periode aklimatisasi
terkait dengan kebiasaan meliang pada Lorjuk (Solen sp.) di alam.
Kata kunci: pemijahan, Solen sp., pantai timur Surabaya
Abstract: Lorjuk (Solen sp) is a type of pelecypoda that has high economic
value on the East Coast of Surabaya. When this happens decrease the catch
associated with the decreasing abundance of Lorjuk (Solen sp) in nature
and due to the diversity overeksploitasi fishing gear used. In this study used
several methods in hatchery spawning is done in an effort to get the seed to
be stocked again in nature. The results showed that the method of
spawning with the manipulation of temperature, gonadal extracts, injecting
serotonin and added phytoplankton is not successful breeding of Lorjuk
(Solen sp). Presumably because Lorjuk (Solen sp) who was caught not
reached Gonad Maturity Levels and the high mortality during the
acclimation period related to the nature Lorjuk (Solen sp) which burrowing.
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PENDAHULUAN
Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya
alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa
Indonesia sebagai salah satu sumber ba-

han makanan, khususnya untuk sumber
protein hewani. Sumber bahan makanan
tersebut adalah sumber kelompok sumberdaya perikanan, dimana sumberdaya
perikanan yang berasal dari perairan laut
Indonesia merupakan salah satu perairan

yang memiliki keanekaragaman spesies
tertinggi di dunia. Jumlah spesies atau jenis biota perairan laut masih terus bertambah sejalan dengan semakin intensifnya kegiatan penelitian kelautan.
Phylum moluska merupakan salah
satu kelompok avertebrata yang sebagian
besar dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan, salah satunya adalah Lorjuk (Solen sp). Lorjuk (Solen sp) adalah
salah satu spesies pelecypoda yang ditemukan di Pantai Timur Surabaya.
Hasil penelitian Trisyani dan Irawan
(2008), menemukan penyebaran dari spesies Solen sp berada di sepanjang Pantai
Timur Surabaya yang mengalami pasang
surut secara berkala pada daerah substrat
pasir dan pasir berlumpur. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan hasil
tangkapan Solen sp sangat tergantung
pada kondisi perairan, dan musim puncak
berada pada bulan Mei hingga Oktober.
Penelitian kelimpahan Lorjuk (Solen sp)
di Pantai Timur Surabaya yang dilakukan
oleh Trisyani (2001, 2004, 2007) menunjukkan terjadinya penurunan hasil tangkapan Lorjuk (Solen sp) dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan makin sedikitnya kelimpahan Lorjuk (Solen sp) di
alam serta overeksploitasi akibat beragamnya alat tangkap yang digunakan.
Stock enhancement adalah instrumen yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pemeliharaan keanekaragaman hayati untuk mencegah kepunahan biota ini. Secara alternatif, stock
enhancement di hatcheri dan di habitat
alami merupakan jalan untuk mengimbangi kekurangan stock di lingkungan alamiahnya.
Stock enhancement merupakan sebuah proses pelepasan benih ke perairan
lingkungan alam dengan tujuan untuk
meningkatkan populasi organisme tertentu yang ditargetkan sehingga berperan

mengembalikan bentuk piramida ekosistem atau piramida tropik level, akibat populasi yang berkurang karena intervensi
manusia, penangkapan yang tidak terkendali, reklamasi pantai atau polusi (Ditjen
Penangkapan, 2008).

Pencapaian tujuan stock enhancement diawali dengan keberhasilan memijahkan jenis induk yang berasal dari
alam dalam lingkungan terkendali (hatchery), hingga mampu menghasilkan benih yang berkualitas. Beberapa metode
untuk memijahkan moluska telah berhasil
diaplikasikan, diantaranya pada kerang
hijau dan abalone. Tujuan penelitian ini
adalah menguji beberapa metode pemijahan yang biasa dilakukan pada kerang,
untuk mengetahui metode manakah yang
mampu memijahkan Lorjuk (Solen sp)
dalam upaya menghasilkan benih pada
skala laboratorium.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di
Laboratorium Hatcheri dan Budidaya
Perikanan, Universitas Hang Tuah Surabaya dan Laboratorium Ilmu Kelautan,
Universitas Trunojoyo, Madura. Penelitian dilaksanakan antara bulan MeiNopember 2011. Pengambilan calon induk dilaksanakan di Pantai Timur Surabaya. Adapun tahapan penelitian adalah
sebagai berikut:
Pemilihan Broodstock (Induk) Dan
Aklimatisasi
Memilih Solen sp yang telah matang
gonad, yang memiliki panjang cangkang
>4 cm (Daribba et al., 2004) sebanyak 150
sample dari habitat alamiahnya dan dibawa ke laboratorium dengan membungkusnya menggunakan kertas basah untuk
menghindari pecahnya cangkang dan ke-

matian. Broodstock dicuci dengan air laut
yang telah difilter 1 µm. Setelah dicuci, ditempatkan pada tangki yang telah
dibersihkan sebelumnya. Selama 1 minggu broodstock diberi pakan Tetraselmis
sp dengan kepadatan 1000sel/ml.
Merangsang Memijah
Solen sp yang telah diseleksi dipisahkan dari aquarium aklimatisasi. Pada
kerang dikenal metode rangsangan untuk
merangsang pemijahan yaitu: manipulasi
suhu, penggunaan ekstrak gonad, penggunaan bahan kimia serotonin dan pemberian fitoplankton.
Manipulasi Temperatur
Peralatan yang digunakan termometer. Perubahan temperatur pada tubuh kerang biasanya dapat menyebabkan
kerang memijah, dilakukan dengan cara
mematikan aliran air ke tangki pemijahan,
merendahkan level air dan membiarkan
cahaya matahari memanaskan biota sampai temperatur 34ºC, atau dengan memanaskan biota selama 1-2 jam dibawah
sinar matahari langsung. Kerang yang
sudah stress karena perubahan temperatur dalam tubuhnya biasanya akan memijah (Braley, 1992). Diupayakan temperature tidak melebihi 35oC karena dapat
menyebabkan kematian pada kerang
(Poutiers, 1998) sehingga harus dipastikan metode manipulasi temperatur ini tidak melebihi temperatur ini.
Ekstrak gonad
Peralatan yang digunakan : blender,
saringan 200µm, 10 ml penyuntik.
Metode merangsang pemijahan dengan
menggunakan ekstrak gonad mengikuti
metode Braley (1992). Gonad Solen sp
diambil sampai kira-kira 20 gram dan
diblender menggunakan air laut yang
telah difilter dengan 1 µm. Suspensi ini

kemudian ditumpahkan dan disaring
dengan saringan 200 µm
untuk
membuang partikel yang besar. Level air
pada tangki pemijahan direndahkan sampai 2-4 cm diatas cangkang sampel dan
aliran air serta aerator dimatikan. Kemudian ekstrak gonad dimasukan ke tangki
pemijahan kira-kira 5 ml ke masing-masing sampel dengan menggunakan suntikan.
Penyuntikan Serotonin
Peralatan
dan
bahan
yang
digunakan: serotonin (5-hydroxytryptamine creatinine sulphate complex), suntikan
150 µm, timbangan elektronik, kulkas,
isopropyl alkohol. Menurut Braley (1992),
serotonin 20 µm (15.7 mg dalam 20 ml
air laut yang telah disaring dengan 1 µm)
disuntikkan langsung ke gonad kerang
menggunakan alat suntikan 150 ml sebanyak 2 ml dapat merangsang kerang untuk memijah. Jarum suntik harus dicuci
dengan isopropyl alkohol setelah pemakaian.
Penambahan Fitoplankton
Breese dan Robinson (1981) mengatakan bahwa penambahan fitoplankton
Psekdoisochrysis paradoxa atau Thallasioseru pseudonana pada konsentrasi 2-2.5
juta sel/ml dapat merangsang pemijahan
kerang. Dalam penelitian ini fitoplankton
yang digunakan adalah Tetrasemis sp dengan dosis yang sama.
Setelah pemberian rangsangan pemijahan, kerang ditempatkan ke beaker
glass dan diamati dengan seksama tentang tanda-tanda pelepasan gamet. Biota
yang telah di beri rangsangan ditempatkan dalam beaker glass secara terpisah
perindividu dan dilakukan pengamatan
sampai selesai memijah. Setelah pemijahan selesai, biota dipindahkan ke aquarium dengan aerasi secukupnya untuk

menghindari kematian. Setelah itu dilakukan pengamatan jumlah telur yang di hasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama masa aklimatisasi, induk
diberi aerasi yang sedang dengan menggunakan air laut yang telah di inapkan
selama 3 hari dalam wadah tank yang ditutup untuk meredam reaksi kimia yang
mungkin terjadi. Dilakukan pengontrolan
kualitas air setiap hari, dan data yang
terukur selama masa aklimatisasi mempunyai nilai rata-rata pada kisaran pH
7.3-7.5, suhu 28ºC - 29ºC, salinitas 26
‰, dan O2 sebesar 4 ppm. Induk Solen
yang digunakan dalam penelitian ini
mempunyai kisaran panjang 4.1 cm sampai 6.9 cm dan berat basah 2.90 gram
sampai 7.44 gram.
Pemijahan Dengan Manipulasi Temperatur
Merangsang Solen sp dengan manipulasi suhu (thermal shock) ternyata
tidak berhasil merangsang Solen sp untuk
memijah. Hal ini diduga karena Solen sp
terbiasa dengan thermal shock yang
terjadi di alam, dikarenakan habitat Solen
sp berada pada daerah intertidal yang secara berkala mengalami pasang surut
sehingga terbiasa dengan panas sinar
matahari. Pada saat terjadi pasang, Solen sp akan terendam air sedangkan pada
saat surut, sinar matahari langsung memanaskan substrat dimana Solen sp
menetap. Selain itu diduga Solen sp yang
digunakan belum mencapai masa kematangan gonad, sehingga belum siap
mengeluarkan telur dan sperma karena
gonad dalam keadaan kosong (masa
istirahat). Dengan demikian perlakuan
pemijahan dengan cara memanipulasi

suhu tidak berhasil memijahkan induk
Solen sp. (Gambar 1).
Pemijahan Dengan Ekstrak Gonad
Sebelum memulai pemijahan, terlebih dahulu dilakukan pembedahan untuk
melihat letak gonad. Gonad pada Solen
sulit untuk diketahui karena menyatu dengan visceral mass. Setelah dilakukan pengambilan seluruh isi lambung (visceral
mass) dan ditimbang, berat visceral mass
rata-rata 0.025 gram per individu. Biopsi
ternyata tidak bisa dilakukan pada Solen
sp karena organ reproduksi berada didalam mantel dan menyatu dengan visceral
mass-nya, sehingga apabila ingin melakukan biopsi harus mematikan biotanya dulu (Gambar 2).
Organ reproduksi yang sulit diketahui menyebabkan kesulitan dalam menentukan induk Solen sp yang jantan dan
betina, serta tingkat kematangan gonadnya. Setelah melakukan pembedahan pada 150 induk Solen sp, diperoleh berat total visceral mass hanya 3.8 gram, sedangkan menurut prosedur pemijahan
dengan menggunakan ekstrak gonad, dibutuhkan minimal 20 gram. Setelah diblender, maka ekstrak gonad disaring
dan dicampurkan dengan induk Solen sp.
Level air diturunkan dan ditunggu hingga
beberapa jam. Dengan metode ini ternyata juga tidak merangsang pemijahan
induk Solen sp.
Pemijahan Dengan Penyuntikan Serotonin
Seretonin merupakan homon yang
mampu memacu pemijahan yang biasa
diaplikasikan pada jenis bivalva. Dengan
dosis sesuai ketentuan, dicoba melakukan
penyuntikan pada gonad. Kendala yang
timbul adalah letak gonad yang pasti
tidak diketahui karena menyatu dengan
visceral mass, sehingga sulit mengenai

target organ. Hal ini dikarenakan gonad
Solen sp tertutup didalam dagingnya sehingga penyuntikan lebih mengena pada
organ visceral massnya. Setelah disuntik

dengan serotonin, biota mengalami kematian setelah 5-12 jam (Gambar 3) Sehingga metode pemijahan dengan penyuntikan seretonin tidak berhasil.

Gambar 1. Manipulasi suhu Solen sp

Gambar 2. Viscerall mass Solen sp
Pemijahan Dengan Phytoplankton
Fungsi pemberian phytoplankton
dengan dosis yang sesuai adalah memberikan nutrisi yang cukup bagi calon induk untuk persiapan memijah. Pada metode ini Solen sp dikultur dalam aquarium
dan diberikan phytoplankton tertraselmis

sp setiap saat. Hingga pemeliharaan selama 14 hari, juga tidak berhasil membuat
Solen sp memijah (Gambar 4).
Metode pemijahan dengan 4 metode pada Solen sp diatas ternyata tidak
berhasil. Kondisi ini ternyata juga terjadi
pada spesies lain pada razor clam seperti

Solen marginatus. Breese dan Robinson
(1981) menjelaskan bahwa metode tradisional merangsang pemijahan yang sukses pada oyster dan beberapa kerang ternyata tidak efektif menstimulasi perangsangan spawning pada razor clam seperti
thermal shock, stimulasi gonad, atau stimulasi dengan menggunakan bahan kimia
ataupun dengan phytoplankton. Stripping
gonad bisa dilakukan tetapi harus diketahui tingkat kematangan telurnya. Cardoso et al (2009) yang meneliti Ensis amaricanus menyatakan bahwa penentuan
induk jantan dan betina bisa diketahui dengan pasti bila gonad berkembang de-

ngan baik. Hubungan antara Indeks Massa Tubuh (BMI), Somatic Indeks Massa
(SMI) tidak significan dengan Indeks Massa Gonad (GMI), BMI dan SMI pada Ensis
amaricanus mencapai maksimum pada
bulan Agustus dan minimum pada bulan
April sedangkan GMI tertinggi pada bulan
April. Pada Ensis arcuatus (Darriba et al,
2004) menyatakan bahwa nilai GMI terendah pada musim panas, dan maksimum pada musim dingin dan gugur.
Perkembangan gonad terlihat dari warna
gonad betina yang keputihan dengan tekstur susu sedangkan gonad jantan berwarna krem dan granular.

Gambar 3. Solen sp setelah penyuntikan seretonin

Gambar 4. Pemberian Tetraselmis sp pada Solen

Terkait dengan hasil penelitian pada
Solen sp di Pantai Timur Surabaya, kegagalan metode pemijahan dengan berbagai metode diatas sesuai dengan hasil penelitian Breese dan Robinson (1981) yang
dilakukan pada razor clam seperti Solen
marginatus. Selain itu diduga Tingkat Kematangan Gonad Solen sp permusim
tangkapan yang ada di Pantai Timur Surabaya juga belum diketahui, sehingga induk yang diambil belum mencapai Tingkat
Kematangan Gonad maksimal dan berakibat pada ketidakberhasilan beberapa
metode pemijahan. Stripping juga tidak
bisa dilakukan karena organ gonad menyatu dengan viscerall mass dan ukurannya relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan jenis kerang yang lain seperti Anadontia edentula (Insafitri, 2009).
Terkait dengan penentuan Tingkat
Kematangan Gonad, hal ini sesuai dengan
pendapat Darriba et al (2004) yang menyatakan bahwa kondisi indeks gonad diperlukan dalam penelitian invertebrata
laut sebagai pendekatan awal untuk mengetahui perkembangan seksual guna
kepentingan reproduksi. Beberapa penulis menggunakan semua daging termasuk
somatik dan jaringan gonad (Costa, D.
dan S.Martinez, 2009) atau bagian massa
visceral (Rinyod and Rahim, 2011) untuk
mengetahui kondisi indeks gonad. Indeks
gonad paling sesuai untuk mempelajari siklus reproduksi karena mencerminkan variasi relatif dan pengaruh faktor lain yang
mempengaruhi perkembangan gonad
seperti pertumbuhan somatik atau
penyimpangan cadangan pada jaringan.
Hasil penelitian Darriba et al (2004) menunjukkan bahwa Ensis arcuatus memiliki
pola pemijahan yang lama, perkembangan gonad sangat dipengaruhi oleh faktor oseanografi dan hidrodinamika (antara lain masukan air tawar) yang menyebabkan perubahan suhu dan chlorofil.

Gribben (2005) menyatakan pula bahwa
keberhasilan pembenihan dari spesies laut untuk ujicoba budidaya tergantung pada pemahaman tentang siklus reproduksi
dan yang umum digunakan adalah teknik
histologis. Teknik ini dapat diandalkan karena pola reproduksi pemijahan secara
musiman untuk bivalva infauna dapat diketahui. Hasil penelitian Gribben (2005)
menunjukkan bahwa perkembangan reproduksi kerang infauna Zenatia acinaces
dialam berhubungan erat dengan pengelolaan perikanan di Selandia baru.
Berdasarkan hasil penelitian Gribben (2005) dan Darriba et al (2004) tersebut diatas, maka siklus reproduksi di alam
pada Solen sp perlu diketahui terlebih dahulu dengan menggunakan teknik histologis dan menghubungkannya dengan
kondisi lingkungan perairannya yaitu di
pantai timur Surabaya. Meskipun letak
gonad tidak diketahui secara pasti,
dengan teknik histologis yang dilakukan
pada visceral mass-nya dapat membantu
pendugaan perkembangan gonad maupun tingkat kematangan gonadnya per
musim tangkapan.
Costa, D. dan S.Martinez (2009)
menyatakan bahwa kesulitan utama dalam pengembangan solen marginatus adalah sifat karakteristis biologis. Pemijahan alami relatif sangat singkat menyebabkan terbatasnya jumlah larva yang
dihasilkan. Pada pengembangan budi-daya spesies ini, juga terhambat karena kebutuhan dasar akan substrat sebagai media hidupnya yaitu dengan kebiasaan di
alam terkait dengan sifat menggali, agar
cangkang tidak mudah terbuka. Lorjuk
(Solen sp) dihabitat alamnya termasuk pada organisme penggali pemakan deposit,
yang dicirikan dengan kemampuan hidup
pada substrat lumpur berpasir (Trisyani
dan Irawan, 2008). Sifat penggali pemakan deposit ini menggali beberapa sen-

timeter teratas dan menyebabkan lapisan
berpartikel halus menjadi renggang dan
tidak stabil, dan biota akan tetap menggali ke dalam substrat yang lebih padat
dibawahnya (Nybakken, 1992). Kendala
utama apabila dilakukan pembudidayaan
di hatcheri adalah menyiapkan design wadah budidaya seperti di alam. Oleh sebab
itu pada masa aklimatisasi induk, yang
menggunakan media air, mortalitas relatif
tinggi dengan terbukanya cangkang Solen
sp karena tidak adanya substrat untuk digali, dan akan mengurangi ruang gerak
induk dan menjadi stress. Faktor yang
perlu dipertimbangkan dalam pembenihan Solen sp adalah teknik kultur induk,
benih dan tingkat kelangsungan hidupnya
karena untuk menggali substrat dan
migrasi secara vertikal oleh juvenil tidak
bisa dilakukan tanpa sedimen (Costa, D.
dan S.Martinez, 2009).
Capipin (1995) menambahkan bahwa pada abalon dengan teknik penjemuran, thermal shock, radiasi ultra violet dan
penggunaan hydrogen peroksida baik
perlakuan tunggal ataupun kombinasi
ternyata juga gagal merangsang pemijahan abalone Haliotis asinina. H. Asinina
berhasil memijah secara alami yang akhirnya bisa merangsang biota yang lain untuk memijah secara masal, tetapi biota
yang diambil dari alam harus sudah matang gonad. Untuk meminimalkan tingkat stres yang timbul selama masa aklimatisasi, diupayakan induk yang diambil
sudah mencapai Tingkat kematangan
Gonad yang maksimum, sehingga masa
aklimatisasi bisa dipersingkat, seperti
yang dilakukan pada abalone Haliotis
asinina.
Dari uraian tentang hasil beberapa
penelitian terkait dengan reproduksi dan
pemijahan yang sudah dilakukan pada genus Solen di beberapa negara, maka
diperoleh gambaran bahwa untuk mela-

kukan kegiatan pemijahan, penelitian
tentang Tingkat Kematangan Gonad (TKG)
solen sp yang ada di alam harus diketahui
terlebih dahulu, sehingga pada pelaksanaan pemijahan, induk yang diambil sudah siap untuk melakukan pemijahan, baik yang dilakukan secara alami maupun
dengan menggunakan beberapa teknik
perangsangan pemijahan, serta teknik
aklimatisasi induk Solen sp yang memerlukan penanganan khusus terkait dengan sifatnya yang meliang, sehingga mudah mengalami kematian karena mudah
stress pada kondisi laboratorium.

SIMPULAN
Pemijahan Lorjuk (Solen sp) dengan menggunakan teknik manipulasi
temperatur, ekstrak gonad, penyuntikan
seretonin maupun pemberian phytoplankton tidak berhasil dilakukan, diduga
induk lorjuk yang digunakan selama masa
penelitian belum mencapai Tingkat
Kematangan Gonad dan ukuran gonad
yang relatif kecil dan menyatu dengan
viscerall mass.
Mortalitas yang tinggi selama
masa aklimatisasi disebabkan sifat induk
lorjuk (Solen sp) yang meliang dan tidak
adanya substrat untuk menggali karena
migrasi secara vertikal oleh lorjuk tidak
bisa dilakukan tanpa sedimen.
Perlu dilakukan penelitian tentang perkembangan Tingkat Kematangan
Gonad Lorjuk (Solen sp) yang ada di alam, dalam hubungannya dengan Indeks
Massa Tubuh (BMI), Somatic Indeks
Massa (SMI) dan Indeks Massa Gonad
(GMI), dengan menggunakan teknik histologis dan menghubungkannya dengan
kondisi lingkungan perairan, sehingga pengambilan calon induk (brood stock) di
skala hatcheri dapat dilakukan pada sta-

dia yang sudah siap memijah, mengingat
aklimatisasi induk Lorjuk (Solen sp) di laboratorium sulit dilakukan terkait dengan
kebiasaan meliang (borrowing).
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