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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus)  

2.1.1 Klasifikasi 

Lobster air tawar termasuk dalam kelas crustacea dengan ordo decapoda. 

Pada dasarnya terdapat famili atau kelaga besar lobster air tawar. Berikut ini 

dipaparkan klasifikasi salah satu jenis lobster air tawar dari genus cherax menurut 

Wiyanto dan Rudi (2003) dalam Mulis (2012) 

Filum       : Arthropoda  

Kelas        : Crustacea  

Subkelas  : Malacostraca  

Ordo         : Decapoda  

Famili       : Parastacidae  

Genus       : Cherax  

Spesies     : Cherax quadricarinatus  

2.1.2 Morfologi 

Lobster air tawar termasuk jenis udang-udangan serta memiliki habitat pada 

sungai atau rawa-rawa. Menyukai makanan seperti tumbuhan yang berada dalam 

air atau bahkan hewan hewan yang ada pada dasar perairan, lobster air tawar ini 

memiliki sifat nocturnal atau bias disebut lebih aktif pada malam hari untuk mencari 

makan daripada siang hari  (crustacean) lainnya. Tubuh Lobster dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu kepala,dada dan badan 
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Gambar 2. Morfologi Lobster Air Tawar 

Sumber : KPH Jember, (2006) 

Chepalothoraks diselubungi oleh karapas yang memanjang dari somit 

terakhir sampai mata, kadang-kadang membentuk rostrum yang menonjol di atas 

mata. Pada bagian lateral, karapas menutupi ruang branchial sehingga menutupi 

insang. Chepalothoraks terdiri atas 14 somit yang mengalami fusi. Masing-masing 

dengan sepasang kaki gerak,6 somit pertama terdiri dari chepalon dan 8 terakhir 

pada thoraks. Kaki gerak pada thoraks mencakup mata,antena dan mulut serta 4 

pasang kaki jalan (Lukito dan Prayugo, 2007). 

Mata lobster air tawar cukup besar,berupa mata majemuk yang terdiri dari 

ribuan mata yang didukung oleh tangkai mata (stalk). Pergerakan mata bisa 

dilakukan dengan cara memanjang dan memendek. Namun pada beberapa jenis 

lobster yang matanya tidak bias digerakkan. Lobster air tawar memiliki 2 pasang 

antenna (Sungut), satu pasang berukuran pendek (antenulla) dan satu pasang 

lainnya berukuran lebih panjang yang berada pada bagian luar. Antena pendek 

berfungsi sebagai sensor kimia dan mekanis, yaitu alat perasa air atau makanan. 

Antena panjang berfungsi sebagai alat peraba, perasa dan pencium. Selain itu 

antenna juga sebagai alat proteksi (Afandi dan Tang, 2006) 
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2.1.3  Kebiasaan Hidup  

Habitat asli lobster air tawar adalah danau, rawa-rawa dan daerah sungai 

yang banyak terdapat tempat pelindung. Lobster air tawar cenderung bersembunyi 

dicelah-celah dan rongga-rongga seperti bebatuan, potongan-potongan pohon, dan 

diantara akar tanaman rawa-rawa.  Pada kondisi air yang mempunyai suhu minimal 

24-29 0 C dan pH 7-8, sementara kandungan oksigen 7-10 ppm (Nilamsari, 2007).  

Lobster (C. quadricarinatus), ini termasuk jenis binatang omnivora (sumber 

nabati dan hewani). Lobster air tawar juga aktif mencari makan pada malam hari 

(nocturnal), sedangkan pada siang hari aktifitas sedikt atau lebih banyak berdiam 

diri. Hewan ini dihabitat aslinya makan dari hewani (zoo), seperti cacing tanah, 

cacing air, plankton, juga dari tumbuhan (fito), seperti lumut akar selada air.  Dalam 

wadah budidaya lobster air tawar biasa makan keong emas, daging ikan, cacing 

darah (blood worm), potongan daging segar (rucah), kentang, ubi-ubian, kacang 

hijau dan lain-lain. Pakan buatan yang dimakan lobster air tawar adalah jenis pellet 

udang galah.  

Solang (2008) berpendapat bahwasannya genus cherax merupakan 

pemakan opertunis, terutama sisa-sisa tumbuhan (serasah) dan koloni mikroba yang 

banyak ditemukan di dasar kolam. 

2.1.4 Ekologi Lobster Air Tawar 

Habitat asli lobster air tawar adalah danau,rawa ataupun sungai air tawar. 

Disamping itu, habitat alam yang selalu ditempati lobster air tawar juga harus 

dilengkapi tumbuhan air atau tumbuhan darat yang memiliki akar atau  
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batang terendam air dan daunnya berada diatas permukaan air. Beberapa spesies 

lobster air tawar hidup dengan suhu air minimum 80C. Namun banyak spesies 

lobster air tawar dapat hidup pada lingkungan dengan suhu air 26-300C. Wiyanto 

dan Hartono (2003), juga menjelaskan bahwa lobster air tawar umumnya aktif 

mencari makan pada malam hari (nocturnal) dan juga termasuk jenis pemakan 

segalanya yaitu (omnivora). 

Dalam pertumbuhannya, lobster air tawar juga melakukan proses 

pergantian kulit (molting), yang merupakan proses alami hewan crustacea. Hewan 

tersebut mempunyai cangkang luar (eksoskeleton), sehingga perlu mengganti 

kerangkanya bila badannya mulai membesar, karena kerangka bagian luar yang 

bersifat kaku tidak ikut tumbuh. Frekuensi (molting) pada lobster air tawar selalu 

beriringan dengan penambahan umur dan tingkat laju pertumbuhan. Semakin baik 

pertumbuhan maka akan semakin sering melakukan pergantian kerangka (Lukito 

dan Prayugo, 2007). 

2.1.5 Pakan dan Kebiasaan Makan  

Lobster air tawar termasuk binatang yang tidak rewel dalam soal pakan, 

sehingga petani tidak direpotkan dalam penyediaannya. Lobster air tawar 

merupakan binatang omnifora, segala makanan yang ada didepannya akan 

dimakannya.  Pakan yang diberikan setiap pagi sekitar pukul 08.00-09.00 dan sore 

hari sekitar pukul 16.00-17.00. Rumimoharto dan Juwana. (2005) menjelaskan 

bahwa jumlah pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah lobster yang ada dalam 

bak atau akuarium dan kemampuan lobster untuk mengkonsumsi pakan, 
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 sebagai bahan pembanding setiap lobster dewasa hanya mampu menghabiskan 

pakan sekitar 2-3 gram perhari. 

Dihabitat aslinya, lobster air tawar aktif mencari pakan pada malam hari 

(nocturnal). Pakan lobster air tawar biasanya berupa biji – bijian, umbi – umbian 

dan bangkai hewan. Cara memakan pakan menggunakan tahapan kerja antenna 

panjang untuk mendeteksi bahan makanan terlebih dahulu. Jika bahan pakan 

tersebut sesuai dengan keinginan nya. Lobster akan menangkapnya menggunakan 

capit, selanjutnya menyerahkan pada kaki jalan pertama sebagai tangan pemegang 

pakan yang akan dikonsumsi. Lobster air tawar memiliki gigi – gigi halus yang 

terletak dipermukaan mulut. Sehingga cara makannya sedikit demi sedikit 

(Wiyanto, 2006) 

2.1.6 Pertumbuhan Lobster Air Tawar 

Molting terjadi seiring perkembangan ukuran tubuhnya, jadi bisa 

dikatakan bahwasannya molting adalah salah satu acuan dari pertumbuhan badan 

serta berat pada lobster air tawar itu sendiri. Sejak masih kecil hingga dewasa. 

Namun semakin dewasa, pergantian cangkang akan semakin berkurang. Molting 

adalah saat yang paling rawan bagi lobster. Saat itu tubuhnya tidak terlindungi oleh 

apapun sehingga sangat lemah dan mudah dimangsa oleh lobster lain.  

Karena itu, saat sedang molting lobster akan berdiam diri di dalam lubang 

persembunyiannya, Frekuensi ganti kulit pada juvenile terjadi satu kali setiap 10 

hari, pada pra-dewasa antar 4-5 kali/tahun dan pada lobster dewasa 1-2 

kali/tahun.Pergantian cangkang dipengaruhi oleh perubahan air dan makanan. Bila 

kualitas air jelek, lobster akan malas makan sehingga pertumbuhannya akan 
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terhambat dan proses molting pun terhambat. Lukito dan Prayugo (2007) 

menjelaskan bahwa setiap kali pergantian cangkang, bobot tubuh lobster akan 

bertambah minimum 50% dari bobot sebelumnya. Saat molting, lobster juga akan 

memperbarui bagian-bagian tubuhnya yang cacat atau patah seperti kaki dan 

capitnya. 

Setiawan (2006) menjelaskan bahwa Proses molting setidaknya melalui 4 

tahap, yaitu proecdysis, ecdysis, metecdysis, dan intermoult. Saat molting terjadi, 

kulit kepala akan merekah dan pecah karena terdorong oleh pertumbuhan daging 

baru. Selanjutnya daging baru akan dilapisi kulit baru yang sangat lunak dan akan 

mengeras dalam waktu 24-48 jam.  

2.2 Tanaman Bayam 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman Bayam 

Menurut Gunawan, (2013), klasifikasi tanaman bayam (Amaranthus 

tricolor) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Ordo   : Caryophyllales 

Family  : Amaranthaceae       Gambar 3. Bayam 

Genus  : Amaranthus    Sumber : (Gunawan 2013) 

Species : Amaranthus tricolor 
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2.2.2 Morfologi Bayam 

Bayam (Amaranthus tricolor) merupakan genus dari berbagai spesies 

bayam diantaranya bayam (Amaranthus hybridus ), bayam merah dan bayam duri 

(Amaranthus spinosus L.) (Hartus, 2001). Tanaman ini merupakan sayuran yang 

telah lama dikenal dan dibudidayakansecara luas oleh petani di seluruh wilayah 

Indonesia, bahkan di negara lain.Tanaman ini terdiri dari beberapa spesies dan 

varietas, baik yang telahdibudidayakan maupun masih merupakan tanaman liar. 

Indonesia sendiri hanya mengenal dua spesies bayam budi daya yaitu (Amaranthus 

tricolor). dan (Amaranthus hybridus). Di luar spesies bayam tersebut merupakan 

bayam liar (Lingga, 2006). 

Bagian bayam yang bermanfaat adalah daun. Pada daun bayam terdapat 

cukup banyak kandungan protein, kalsium, zat besi dan vitamin yang 

dibutuhkanoleh manusia, terutama bagi anak-anak dan ibu yang sedang hamil. Zat 

besi yangterdapat di daun bayam dapat mencegah penyakit anemia atau kurang 

darah. 

2.2.3 Kandungan Gizi Tanaman Bayam 

Daun tanaman bayam terdapat cukup banyak kandungan protein, mineral, 

kalsium, zat besi dan vitamin. Komposisi zat gizi dalam 100 gr bayam dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Bayam. 

Zat Gizi Nilai 

Kalori (kal) 36 

Karbohidrat (g) 6,5 

Lemak (g) 0,5 

Protein (g) 3,5 



12 
 

Zat Gizi Nilai 

  

Kalsium (mg) 267 

Fosfor (mg) 67 

Besi (mg) 3,9 

Vitamin A (SI) 6090 

Vitamin B1 (mg) 0,08 

Vitamin C (mg) 80 

Air (g) 86,9 

Bdd (%) 71 

Sumber : Bandinin dan Azis (2001). 

2.2.4 Hormon Molting dalam Ekstrak Bayam 

 Lobster air tawar pertumbuhannya meliputi panjang dan bobot dapat 

bertambah, seiring terjadinya pergantian kerangka atau (molting) dikarenakan 

lobster akan memecah kerangka terdahulu karena kerangka yang baru sudah 

terbentuk serta bertambah panjang. Dalam spesies lain yaitu kepiting juga 

mengalami molting atau pergantian kerangka luar, hormon molting menjadi salah 

satu kunci dari pergantian kerangka karena kepiting sendiri memiliki kandungan 

hormon ekdisteroid hanya 500 ng/kg, yang jumlahnya sangat sedikit. Namun 

beberapa jenis tanaman juga mengandung senyawa yang sama dalam hal unsur 

yang terkandung pada tubuh crustacea. Diantara spesies tanaman yang 

mengandung fitoekdisteroid adalah bayam (Amaranthus tricolor) (Grebenok et al., 

1994 dalam Raharjo, 2013). Fujaya (2009), menjelaskan bahwa dari 1 kg bayam 

dapat diperoleh 250 mg ekdisteroid. 

Ekstrak bayam adalah stimulant molting yang mengandung hormon 

molting (fitoekdisteroid).  Hasil penelitian Fujaya et al (2007) menunjukkan bahwa 

penyuntikan ekstrak bayam pada kepiting dapat mempercepat dan menyerentakkan 

molting, tidak menyebabkan kematian, pertumbuhan kepiting yang mendapat 
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aplikasi ekstrak bayam lebih besar dibandingkan tanpa aplikasi ekstrak bayam. 

Gunamalai et al. (2003) mengemukakan bahwa ekdisteroid merupakan hormon 

steroid utama pada crustacea yang memiliki fungsi utama sebagai hormon molting, 

selain itu juga mengatur fungsi fisiologi, seperti pertumbuhan, metamorfosis, dan 

reproduksi, karena mengingat bahwa saat molting kepiting akan bertambah panjang 

serta bertambah bobot, yang bisa disimpulkan bahwa penambahan ekstrak bayam 

juga mempengaruhi pertumbuhan. 

 




