
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Biologi Lobster Air Tawar 

2.1.1 Klasifikasi 

Menurut Wiyanto dan Rudi (2003) dalam Mulis (2012), menyatakan 

bahwa klasifikasi lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda  

Kelas  : Crustacea  

Sub kelas : Malacostraca  

Ordo  : Decapoda  

Famili  : Parastacidae  

Genus  : Cherax  

Spesies  : Cherax quadricarinatus. 

 

Gambar 1. Lobster air tawar (Belle dan Yeo, 2010). 
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2.1.2 Morfologi dan Anatomi 

Lobster Cherax quadricarinatus, termasuk jenis udang-udangan 

(crustacean). Seperti jenis udang lainnya, bagian tubuh lobster air tawar terdiri 

atas tiga bagian yaitu kepala dan dada yang disebut chepalothorax, bagian badan 

(abdomen), serta bagian ekor (telson). Pada bagian kepala lobster ditutupi oleh 

kulit yang keras atau disebut cangkang kepala (carapace), dibagian kepala yang 

berada di depan disebut rostrum berbentuk meruncing (Mulis, 2012). 

Tubuh lobster air tawar terbungkus oleh cangkang yang berfungsi untuk 

menjaga organ-organ yang ada didalam tubuhnya dari serangan hewan pemangsa 

maupun kelompoknya. Ukuran panjang tubuh lobster air tawar dapat mencapai 

7,5 cm. Ukuran terbesar lobster air tawar yaitu 40 cm dengan berat mencapai 3,5 

kg pada spesies C. quadricarinatus (lobster air tawar capit merah) (Lukito dan 

Prayugo, 2007). 

 

Gambar 2. Morfologi lobster air tawar (Sukmajaya dan Suharjo, 2003). 

Tubuh lobster air tawar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu chepalothorax, 

abdomen dan telson, Iskandar (2003) dalam Mulis (2012), menyatakan bahwa 



7 

 

dilihat dari organ tubuh luar, lobster memiliki beberapa alat pelengkap sebagai 

berikut:  

1) Satu pasang antena yang berperan sebagai perasa dan peraba terhadap 

pakan dan kondisi lingkungan. 

2) Satu pasang anntenula yang berfungsi untuk mencium pakan, 1 mulut dan 

sepasang capit (cheliped), yang lebar dan ukuran lebih panjang 

dibandingkan dengan ruas dasar capitnya. 

3) Ekor. 1 ekor tengah (telson) memipih, sedikit lebar dan dilengkapi dengan 

duri-duri halus yang terletak disemua bagian tepi ekor, serta 2 pasang ekor 

samping (uropod) yang memipih. 

4) Lima ruas badan (abdomen), agak memipih dengan lebar rata-rata hampir 

sama dengan lebar kepala. 

5) Empat pasang kaki renang (plepod), yang berperan dalam melakukan 

gerak renang. 

6) Empat pasang kaki untuk berjalan (walking legs). 

 

Gambar 3. Anatomi lobster air tawar (Lukito dan Prayugo, 2007). 
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2.1.3 Karakteristik 

Lobster air tawar adalah jenis udang yang hidup di perairan darat (tawar). 

Meskipun secara umum hampir sama dengan jenis udang air tawar lainnya, tetapi 

lobster air tawar memiliki karakteristik yang bersifat khusus. Menurut Lukito dan 

Prayugo (2007), karakteristik lobster air tawar adalah sebagai berikut: 

1) Lobster air tawar beraktivitas pada malam hari. Sementara pada siang hari, 

lobster air tawar bersembunyi di balik bebatuan atau naungan lain. 

2) Lobster air tawar merupakan pemakan oportunitis, terutama sisa-sisa 

tumbuhan (serasah) dan mikroba yang ditemukan di dasar kolam. Jika 

sudah dewasa, lobster air tawar akan memakan segala jenis makanan 

(omnivore), terutama tumbuh-tumbuhan dan binatang air, baik yang masih 

dalam keadaan segar maupun yang telah membusuk. 

3) Selama hidupnya, lobster air tawar sering berganti kulit (molting), 

terutama pada fase juvenile (burayak). 

4) Lobster air tawar mempunyai sifat kanibal. Hal ini terutama terjadi pada 

saat kepadatan tinggi, kondisi lapar, dan tidak ada/kurang tempat 

persembunyian. 

5) Ada kecenderungan, lobster air tawar berjalan dengan merambat atau 

memanjat, bukan dengan berenang. 

6) Lobster air tawar dapat hidup selama kurang lebih 80 jam tanpa air pada 

suhu udara 12° C dan lembap. 
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2.1.4 Habitat dan Penyebaran 

Lukito dan Prayugo (2007), menjelaskan bahwa lobster air tawar jenis 

Cherax quadricarinatus atau juga biasa disebut red claw, adalah salah satu jenis 

udang air tawar (crayfish) yang berasal dari Queensland Australia. Udang jenis ini 

banyak ditemukan disungai air deras serta danau di pantai utara dan daerah timur 

laut Queensland. Menurut Raharjo (2013), bahwa di Indonesia penyebaran lobster 

air tawar terdapat di wilayah perairan Jayawijaya, Papua. Habitat alami lobster air 

tawar adalah danau, rawa atau sungai yang berlokasi di daerah pegunungan. Di 

habitat aslinya, lobster air tawar aktif mencari makan pada malam hari 

(nocturnal). 

Iskandar (2003) dalam Mulis (2012), menjelaskan bahwa 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. Menurut Rouse (1977) dalam Azis (2008), menyatakan 

bahwa Cherax jenis capit merah akan mengalami pertumbuhan terbaik pada suhu 

air 24° - 29° C, oksigen terlarut > 1 ppm dan pH 6,5 – 9. Lobster yang sudah 

dewasa menunjukkan toleransi terhadap kadar oksigen terlarut sampai 1 ppm, 

tetapi untuk lobster yang masih muda lebih rentan terhadap kadar oksigen terlarut 

yang rendah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lobster air tawar capit merah juga 

toleran terhadap konsentrasi ammonia terionisasi sampai 1,0 ppm dan nitrit 

sampai 0,5 ppm dalam jangka waktu yang pendek 
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2.1.5 Makanan dan Kebiasaan Makan 

Sukmajaya dan Suharjo (2003), menjelaskan bahwa di habitat alaminya, 

lobster air tawar biasa mengonsumsi pakan berupa biji-bijian, ubi-ubian, 

tumbuhan, hewan yang mati (scavenger), sekaligus memangsa hewan hidup lain 

dari kelompok udang. Kebiasaan nyata yang sering dilakukan adalah 

mengonsumsi udang-udang kecil yang hidup di habitatnya atau memangsa hewan 

anggota Cherax itu sendiri, sehingga lobster air tawar memiliki sifat kanibal. 

Lobster memangsa makanannya lewat beberapa tahapan kerja. Diawali 

dengan pendeteksian makanan menggunakan antenna panjang yang terletak di 

kepala lobster. Jika sesuai dengan “seleranya”, mangsa akan ditangkap 

menggunakan capit lobster yang kuat dan kokoh. Selanjutnya, mangsa diserahkan 

pada kaki jalan pertama sebagai “tangan” untuk memegang mangsa yang siap 

dikonsomsi. Lobster air tawar memiliki gigi halus yang terletak di permukaan 

mulut, sehingga untuk memakan mangsanya dilakukan dengan cara sedikit 

demisedikit (Setiawan, 2010). 

2.1.6 Molting 

Molting merupakan salah satu proses yang menunjukkan bahwa lobster 

tersebut mengalami pertambahan berat maupun panjang, jadi pertambahan berat 

dan panjang tidak akan terjadi tanpa didahului proses molting. Menurut Merrick 

(1993) dalam Mulis (2012), menyatakan bahwa frekuensi ganti kulit pada lobster 

berkurang sejalan dengan bertambahnya umur. Frekuensi ganti kulit pada juvenile 

terjadi 1 kali setiap 10 hari, pada pra-dewasa antar 4 – 5 kali/tahun dan pada 

lobster dewasa 1 – 2 kali/tahun. 
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Selama proses molting, lobster akan cenderung tidak aktif dan akan sering 

berdiam diri dalam tempat persembunyiannya. Kalaupun bergerak mereka akan 

tampak lamban dan kulitnya tampak keruh. Kehilangan warna pada masa molting 

juga merupakan hal yang normal terjadi. Ada baiknya pada kondisi demikian 

mereka jangan dipindahkan, atau dibawa ke tempat lain. Setelah molting terjadi, 

kulit lobster akan lembut dan perlu beberapa waktu untuk menjadi keras kembali. 

Setelah itu mereka kembali aktif dan makan lebih banyak (Fujaya, 2007 dalam 

Raharjo, 2013). 

Lukito dan Prayugo (2007), menjelaskan bahwa secara ringkas, proses 

molting setidaknya melalui 4 tahap, yaitu proecdysis, ecdysis, metecdysis, dan 

intermoult. Tahap proecdysis merupakan tahap dimana sel-sel epidermis lobster 

air tawar memisahkan diri dari kutikel tua dan mulai menyiapkan diri untuk 

membentuk kerangka luar baru. Pengumpulan ion kalsium dalam lambung yang 

berasal dari jaringan kulit lama maupun perairan, akan mengakibatkan 

terbentuknya kerikil kapur berwarna putih yang disebut dengan grastolith. Ecdysis 

adalah tahap dimana lobster melepaskan diri dari kerangka lama. Pada fase ini, 

terjadi penyerapan air dan ion-ion kalsium dalam tubuh lobster maupun perairan 

akan diangkut dalam untuk memenuhi jaringan kulit. Metecdysis merupakan tahap 

di mana lobster air tawar melakukan pemindahan mineral kalsium dari gastrolith 

ke kutikel barunya sebagai bahan kerangka luar. Intermoult adalah tahap dimana 

lobster air tawar mulai mengubah “kebijaksanaan” metabolisnya, dari keperluan 

pertumbuhan ke keperluan untuk pemenuhan cadangan energi (recharge), yang 
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disimpan dalam hepatopancreas. Selain itu, pada fase intermoult juga terjadi 

pertumbuhan jaringan somatik. 

2.1.7 Hormon Molting 

Molting banyak melalui proses-proses bersifat hormonal. Setidaknya  

2 jenis hormon diketahui bertanggung jawab terhadap proses molting yaitu 

Hormon Ekdisteroid dan MIH (Molt Inhibiting Hormone), Ekdisteroid berperan 

dalam memicu proses molting sedangkan MIH berfungsi sebaliknya, yaitu 

penghambat proses molting (Fujaya, 2007 dalam Raharjo, 2013). 

Huberman (2000) dalam Raharjo (2013), menjelaskan bahwa hormon 

molting pada crustacea dibentuk pada organ Y dalam bentuk ekdison. Di dalam 

hemolimph, hormon ini dikonversi menjadi hormon aktif, 20-hidroksiekdison (20-

HE) oleh enzim 20-hidroksilase yang terdapat di epidermis organ Y dan jaringan 

tubuh lainya. Sintesis diawali dengan merombak kolesterol menjadi 7-dehidro-

kolestrol dan dilanjutkan dengan hidrosilasi pada suhu atom C25, C22 dan C2. 

Sintesis kolesterol pada crustacean secara umum menghasilkan ekdison (E). Pada 

kelompok Orconectes menghasilkan ekdison dan 3-dehidroekdison (3 dE), pada 

Carcinus menghasilkan ekdison dan 25-deosieekdison (25 dE). Berdasarkan 

kesepakatan para ahli, ketiga jenis hormon tersebut diberi nama umum ekdisteroid 

dihasilkan melalui sintesis kolesterol sebagai prekursor yang mekanismenya 

dikendalikan oleh organ Y. 
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2.2 Tanaman Bayam 

2.2.1 Klasifikasi 

Menurut Zainudhin, (2016a), klasifikasi tanaman bayam (Amaranthus 

tricolor) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Division  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Caryophyllales 

Famili   : Amaranthaceae 

Genus   : Amaranthus 

Species  : Amaranthus tricolor 

 

Gambar 4. Bayam cabut (Anonim, 2016). 

2.2.2 Morfologi dan Habitat 

Bayam cabut atau juga biasa disebut bayam sekul atau bayam putih. 

Cirinya, daun agak bulat dengan daging yang tebal dan lemas. Bunga keluar dari 

bagian ketiak cabang, batang berwarna hijau keputih-putihan sampai merah. 
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Bayam ini dicabut bersama akarnya kemudian biasa dijual dalam bentuk ikatan 

(Zainudhin, 2016b). Bandini dan Azis (2001), menjelaskan bahwa bentuk 

tanaman bayam adalah perdu (terna), tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 – 2 m, 

berumur semusim atau lebih. Sistem perakaran menyebar dangkal pada 

kedalaman antara 20 – 40 cm dan berakar tunggang. Daun berbentuk bulat telur 

dan ujung agak runcing dan urat-urat daun yang jelas. Warna daun bervariasi 

mulai dari hijau muda, hijau tua, hijau keputih-putihan, sampai berwarna merah. 

Bunga bayam berukuran kecil berjumlah banyak, terdiri dari daun bunga 4 – 5 

buah, benang sari 1 – 5, dan bakal buah 2 – 3 buah. 

Bunganya berbentuk pecut, muncul di pucuk tanaman atau pada ketiak 

daunnya. Bijinya berukuran sangat kecil berwarna hitam atau coklat dan 

mengilap. Tanaman bayam sangat toleran terhadap perubahan keadaan iklim. 

Bayam banyak ditaman di dataran rendah hingga menengah, terutama pada 

ketinggian antara 5 – 2000 meter dari atas permukaan laut. Kebutuhan sinar 

matahari untuk tanaman bayam adalah tinggi, dimana pertumbuhan optimum 

dengan suhu rata-rata 20° – 30° C, curah hujan antara 1000 – 2000 mm, dan 

kelembaban di atas 60 %. Oleh karena itu, bayam tumbuh baik bila ditanam di 

lahan terbuka dengan sinar matahari penuh atau berawan dan tidak tergenang air 

atau becek (Bandini dan Azis, 2001). 

2.2.3 Kandungan dalam Bayam 

Tanaman bayam terdapat cukup banyak kandungan protein, mineral, 

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

Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi zat gizi bayam per 100 gr bahan. 

No. Zat Gizi Nilai 

01 Kalori 36 (kal) 

02 Karbohidrat  6,5 (g) 

03 Lemak  0,5 (g) 

04 Protein  3,5 (g) 

05 Kalsium  267 (mg) 

06 Fosfor  67 (mg) 

07 Besi  3,9 (mg) 

08 Vitamin A  6090 (SI) 

09 Vitamin B1  0,08 (mg) 

10 Vitamin C  80 (mg) 

11 Air  86,9 (g) 

12 Bdd  71 (%) 

Sumber : Bandini dan Azis (2001). 

Hasil penapisan fitokima serbuk bayam hijau (Amaranthus tricolor) 

menunjukkan bahwa terkandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, 

glikosida dan steroid/triterpenoid (Muselik, 2007 dalam Raharjo, 2013). 

Dalimantha (1981) dalam Raharjo (2013), menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan 

karakteristik simplisia yaitu kadar abu total 18,23 %; kadar abu larut air 6,95 %; 

kadar abu tidak larut asam 2,57 %, kadar sari larut air 6,64 %; kadar sari larut 

etanol 1,69 %; kadar air 7,80 % dan susut pengeringan 11,20 %. Kandungan 

logam yaitu kalium 542,68 bpj, natrium 162,54 bpj, magnesium 794,03 bpj, besi 

151,28 bpj, kalsium 542,68 bpj, tembaga 3,54 bpj, timbal 2,34 bpj. 

2.2.4 Hormon Molting dalam Ekstrak Bayam 

Hormon molting tidak hanya diproduksi dalam tubuh crustacea, namun 

beberapa jenis tanaman juga mengandung senyawa yang sama dalam hal unsur 

yang terkandung. Diantara spesies tanaman yang mengandung fitoekdysteroid 

adalah bayam (Amaranthus tricolor) (Grebenok at all., 1994 dalam Raharjo, 
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2013). Fujaya (2009), menjelaskan bahwa dari 1 kg bayam dapat diperoleh 250 

mg ekdisteroid. 

Aslamyah (2000) dalam Aslamyah dan Fujaya (2010a), menjelaskan 

bahwa ekstrak bayam yang merupakan fitoekdysteroid termasuk golongan steroid, 

disamping dapat mempercepat molting dan pertumbuhan, juga diharapkan 

meningkatkan efisiensi pemanfaatan protein pakan. Ekdisteroid berperan dalam 

meminimalkan pengaruh stres karena kemampuannya sebagai adaptogenik, dalam 

hal ini adaptogen berarti meningkatkan resistensi tubuh terhadap stres mencegah 

keletihan, dan meningkatkan energi (Feldman, 2009 dalam Raharjo, 2013). 

2.2.5 Hasil Penelitian Ekstrak Bayam Terhadap Hewan Akuatik 

Sumplementasi ekstrak bayam (Amaranthus spp.) pada hewan crustacea 

baik itu secara injeksi maupun pada pakan (oral) untuk mempercepat molting dan 

pertumbuhan, menjadi salah satu inovasi yang menarik untuk dikembangkan. 

Suplementasi tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Fujaya at all. (2007), 

dengan cara diinjeksikan pada kepiting bakau (Scylla spp.) untuk mempercepat 

molting dan meghasilkan kepiting cangkang lunak atau soft shell crab. 

Dikarenakan kepiting cangkang lunak mempunyai harga yang lebih tinggi, 

dibandingkan dengan kepiting biasa. Selain itu setiap terjadi molting, kepiting 

akan mengalami pertumbuhan panjang, lebar, dan berat. 

Fujaya at all. (2007), menjelaskan hormon ekdisteroid yang terkandung 

dalam tubuh kepiting jumlahnya sedikit, yaitu sekitar 500 ng/kg bobot tubuh. 

Alasan tersebut yang mengakibatkan proses molting membutuhkan waktu lama. 

Melalui injeksi ekstrak bayam dengan dosis 1/10 mg per kg bobot tubuh, pada 
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hari ke-4 kepiting siap molting, menginjak hari ke-16 sekitar 70 % kepiting 

molting sempurna. Penelitian selanjutnya dilakukan Aslamyah dan Fujaya 

(2010a), yakni dengan memberikan suplementasi ekstrak bayam melalui pakan. 

Pemberian pakan dengan komposisi protein 30,62 %, karbohidrat 49,13 % 

ditambah dengan ekstrak bayam sebanyak 700 ng/g bobot tubuh kepiting 

memberikan hasil terbaik dalam menginduksi molting kepiting bakau yakni 100 

%. Di samping itu, ekstrak bayam dapat diberikan melalui kombinasi injeksi-

pakan. Fujaya at all. (2011), menjelaskan bahwa dosis injeksi ekstrak bayam (15 

ng/g kepiting) dan pakan buatan (32.375 mg/kg pakan) yang komposisi 

proteinnya 30,06 %, lemak 7,2 % dan karbohidrat 48,89 % memberikan respon 

molting paling cepat. Pada minggu kedua setelah perlakuan, kepiting yang 

molting pada perlakuan kombinasi sebanyak 14 %. 

Raharjo (2013), melakukan pengembangan inovasi ekstrak bayam 

tersebut, dengan menginjeksikannya pada lobster air tawar (Cherax 

quadricarinatus). Hasilnya membuktikan bahwa pemberian ekstrak bayam 

melalui metode injeksi, memberikan pengaruh nyata terhadap stimulasi molting 

dan pertumbuhan berat lobster air tawar. Dosis optimal 20 mg/g berat badan 

lobster, dengan padat tebar 20 ekor/kolam dipelihara selama 56 hari dihasilkan 

molting sebanyak 120 kali. 


