
5 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Deskripsi Kerang Bambu atau Lorjuk 

Kerang bambu atau kerang pisau atau yang biasa dikenal dengan nama 

Lorjuk oleh Masyarakat Jawa Timur (terutama di Madura) merupakan kerang air 

laut berukuran sedang. Beberapa spesies Kerang Bambu (Lorjuk) yang dikenal 

antara lain Ensis macha, Ensis ensis, Ensis americanus, Solen fonesii, Solen 

vaginalis, Solen viridis dan sebagainya. Kerang bambu dapat ditemukan di pantai 

barat Benua Eropa dan pantai selatan Benua Afrika serta di Benua Amerika. Di 

Indonesia Kerang Bambu atau Lorjuk terdapat di beberapa daerah antara lain, 

Jambi, Madura, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bengkulu serta di Kepulauan 

Riau (Muhammat, et al. 2017). 

Kerang Banbu atau Lorjuk merupakan anggota dari famili Solenidae. 

Kerang bambu mempunyai cangkang panjang dengan dua sisi paralel, tubuhnya 

kecil memanjang dengan dua cangkang yang memiliki sisi simetris, salah satu 

ujung tubuhnya berbentuk runcing seperti mata pisau menempel dan berdiri tegak 

di pantai berpasir. Kerang bambu sering kali menarik badannya ke dalam pasir 

untuk berlindung dari musuh. Lorjuk di beberapa negara juga dikenal dengan 

sejumlah nama seperti razor clam atau jackknife karena mempunyai bentuk 

cangkang yang menyerupai pisau cukur atau pisau lipat (Ditjen PPHP 2010). 
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2.2. Klasifikasi Kerang Bambu 

Kerang bambu merupakan salah satu jenis kekerangan yang hidup di laut. 

Kerang bambu (bamboo scallops/grooved razor clam) dikenal oleh masyarakat 

sekitar dengan sebutan Lorjuk memiliki klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom   : Animalia 

Phylum   : Mollusca 

Subphylum   : Conchifera 

Clasis  : Bivalvia 

Ordo    : Veneroida 

Famili   : Solenidae 

Subfamili   : Soleninae 

Genus   : Solen 

Species   : Solen spp. 

Nama Inggris : Razor clam 

Nama lokal  : Kerang pisau, kerang bambu, Lorjuk (Carpenter, 2002). 

 
Gambar 1. Kerang Bambu atau Lorjuk (Nurjanah et al. 2008). 
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Terdapat beberapa jenis Solen spp yang pernah ditemukan di Indonesia 

dan telah teridentifikasi yaitu Solen grandis, Solen vaginalis, dan Solen lamarckii 

(Hartoko, 2013). 

2.3. Morfologi Kerang Bambu (Solen spp) 

Kerang bambu atau Lorjuk berbentuk pipih panjang mirip dengan bambu 

sebesar jari tangan orang dewasa. Bentuknya juga menyerupai pisau sehingga 

sering juga disebut kerang pisau. Kerang ini memiliki cangkang yang rapuh dan 

mudah pecah, serta mempunyai belahan cangkang yang simetris, bentuknya 

memanjang, hampir silindris terbuka pada kedua ujungnya dengan pinggiran 

ventral yang tajam Pinggiran dorsal dan ventral pararel dengan tonjolan 

(umbones) hampir tidak kelihatan dan cangkang dalam halus berwarna putih 

(Hadimarta, 2013). 

Ukuran Spesies Lorjuk (Solen sp) atau yang disebut juga Razor clams, 

mempunyai panjang hanya 2 atau 3 inchi (5-7,5 cm) pada pertumbuhan maksimal. 

Kerang bambu atau lorjuk berbentuk tipis, memanjang, dan tutupnya terbuka satu 

sama lain. Permukaannya halus dan agak mengkilap, berwarna coklat tua dengan 

kerutan konsentris sangat redup. Biota yang termasuk ordo Veneroida ini 

mempunyai cangkang yang berwarna kecoklatan. Bagian cangkang agak putih 

dilengkapi dengan garis-garis coklat, membuat biota ini sekilas mirip dengan bilah 

bambu. Morfologi Kerang Bambu (Lorjuk) dapat dilihat pada Gambar 2 

(Nurjanah, 2013). 
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Gambar 2. Morfologi Kerang Bambu atau Lorjuk (Nurjanah, 2013). 

2.4. Komposisi Kimia Kerang Bambu (Lorjuk) 

Kandungan zat gizi yang menonjol pada kerang pisau adalah asam 

lemak. Komoditas perikanan umumnya merupakan sumber asal lemak omega 3. 

Kerang pisau juga mempunyai kandungan kolesterol. Kolesterol mempunyai 

peran penting dalam tubuh, apabila berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan 

pembuluh arteri. Kerang juga terkenal dengan kandungan mineral (Nurjanah, 

2013). 

Kerang banbu (Lorjuk) merupakan salah satu jenis kerang-kerangan yang 

memiliki kandungan asam amino esensial yang berperan sebagai antioksidan serta 

kandungan taurin yang diketahui memiliki potensi untuk menurunkan kadar 

kolestrol sehingga dapat dikembangkan baik dalam bidang pangan maupun 

farmasi (Kartika, 2015). 
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Tabel 1. Kandungan gizi Kerang Bambu (Solen  spp) 

Jenis gizi 
Basis basah 

(bb) 

Basis 

kering (bk) 

AKG (19-20th) 
Satuan 

Pria Wanita 

Kalori 61,84 kkal 349,66 kal 2550 1900 Kkal/hari 

Protein 9,79 % 55,34 % 50 42 g/hari 

Karbohidrat 4,95 % 27,98 % 130 100 g/kap/hari 

Lemak 0,32 % 1,82 % 54 54 g/hari 

Abu 2,63 % 14,87 % ~ ~ ~ 

Air 82,31 % 0 ~ ~ ~ 

Sumber : Nurjanah et al. (2008) 

2.5. Habitat Kerang Bambu (Lorjuk) 

Kerang bambu (Lorjuk) ditemukan pada jenis sedimen pasir berlumpur, 

semakin tinggi kandungan pasir pada sedimen maka semakin tinggi kepadatannya. 

Jenis sedimen pasir mempunyai pertukaran air yang cepat sehingga menambah 

persediaan oksigen dan merupakan penyangga yang baik bagi perubahan suhu dan 

salinitas yang besar. Adanya campuran lumpur cenderung mengakumulasi bahan 

organik. Bahan organik ini dimanfaatkan oleh fitoplankton yang merupakan 

sumber makanan bagi Lorjuk (Hartoko, 2013). 

Kerang ini menyukai habitat sedimen pasir berlumpur disebabkan 

morfologi kerang yang memanjang dan memiliki pola hidup dengan cara 

menggali ke dalam sedimen. Dari pola tersebut sedimen pasir sangat 

memungkinkan untuk ditinggali karena pada sedimen ini memiliki pore water 

lebih besar, sehingga tekanan yang dihasilkan juga lebih besar. Tekanan tersebut 

akan mempermudah dalam pergerakan kerang untuk masuk atau keluar sedimen 

(Hartoko, 2013).  
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Sebaran individu yang mengelompok disebabkan biota tersebut memilih 

hidup pada habitat yang paling sesuai, baik sesuai dengan faktor fisika-kimia 

perairan maupun tersedianya makanan. Faktor fisika dan kimia yang merata pada 

suatu habitat serta tersedianya makanan bagi biota yang hidup didalamnya 

menentukan biota tersebut hidup berkelompok. Beberapa pengaruh parameter 

lingkungan terhadap habitat kerang yaitu ukuran pasir, kondisi pasir, gelombang 

dan arus (Hartoko, 2013). 

2.6. Pola Hidup 

Pola hidup kerang bambu (Lorjuk) yaitu dengan cara menggali ke dalam 

sedimen. Lorjuk menyukai habitat sedimen pasir berlumpur disebabkan morfologi 

kerang yang memanjang. Dari pola tersebut sedimen pasir sangat memungkinkan 

untuk ditinggali, karena pada sedimen ini memiliki pore water lebih besar 

sehingga tekanan yang dihasilkan juga lebih besar. Tekanan tersebut akan 

mempermudah dalam pergerakan kerang untuk masuk atau keluar sedimen 

(Hartoko, 2013). 

Kerang bambu tidak hanya hidup meliang di substrat, biota ini mampu 

merayap dipermukaan substrat dan berenang. Kerang ini mampu bergerak aktif 

untuk mencari substrat yang sesuai dengan keinginannya. Kerang bambu (Lorjuk) 

mampu menancapkan kaki dengan sangat kuat di substrat dan mampu menggali 

lubang dengan sangat cepat. Kerang bambu akan memberikan pancaran air pada 

saat membuat lubang. Pancaran air berfungsi sebagai tekanan, sehingga kerang ini 

mampu dengan cepat masuk ke dalam substrat. Pola hidup Lorjuk dapat dilihat 

pada Gambar 3 (Nurjanah, 2013). 
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Gambar 3. Pola Hidup Kerang Bambu (Nurjanah, 2013). 

2.7. Makanan Kerang Bambu (Lorjuk) 

Kerang bambu (Lorjuk) termasuk family Solenidae dimana memperoleh 

makanan dengan cara filter feeder dengan makanan utamanya yaitu fitoplankton. 

Ketika spesies ini mengambil nutrisi dari air laut melalui siphon melewati insang, 

sehingga organ ini teradaptasi untuk memilah dan mengambil partikel makanan 

yang kemudian disalurkan melalui ciliarly currents menuju mulut oleh labial palp 

(Breen et al., 2011). Kebanyakan Solenidae mempunyai kaki otot yang 

disesuaikan untuk meliang. Ketika dewasa jaringan gonad berada di bagian 

abdomen hingga di dalam kaki otot (Couñago and Gómez, 2011). 

Biota yang termasuk filter feeder dimana makanannya berupa 

fitoplankton, lebih banyak ditemukan pada karakteristik substrat berupa pantai 

berpasir. Sebagian besar berupa pasir kuarsa, dan sebagian kecil berupa pasir yang 

mengandung zat kapur (calcareous). Pada Kerang bambu (Lorjuk) dalam satu 

spesies tidak hidup terbatas pada substrat pasir dengan karakteristik mineralisasi 
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tertentu, misalnya derajat tingkat kebulatan butiran ataupun tekstur permukaan 

(Breen et al., 2011) 

2.8. Reproduksi Kerang bambu (Lorjuk) 

Kerang bambu (Lorjuk) merupakan hewan dioecious, yaitu dalam satu 

individu hanya terdapat satu jenis kelamin jantan atau betina. Pemijahan 

dilakukan secara eksternal di perairan. Hasil penggabungan sel sperma dan sel 

telur selanjutnya membentuk larva veliger. Larva Kerang bambu (Lorjuk) juga 

mengalami fase planktonik sekitar satu bulan, sebelum akhirnya menetap di 

substrat. Belum ada hasil penelitian yang pasti yang bisa menegaskan apakah 

larva Solen memiliki kemampuan untuk memilih substrat atau proses menempati 

substrat ini terjadi secara pasif yang ditentukan oleh hidrodinamika laut, faktor 

biotik dan abiotik, serta kesempatan. Setelah larva menetap pada substrat, larva 

akan mengalami perkembangan menjadi juvenile dan selanjutnya akan 

berkembang menjadi dewasa (Breen et al. 2011). 

Musim pemijahan Kerang bambu (Lorjuk) umumnya berbeda-beda pada 

setiap lokasi. Pemijahan Razor clam dimulai pada bulan April atau Mei dan 

pemijahan kedua pada bulan Agustus atau September di perairan laut Dutch 

Wadden. Di Spanyol Solen sp atau Kerang bambu pemijahan dimulai pada musim 

panas, bersamaan dengan fenomena upwelling dan blooming fitoplankton. Pada 

perairan pesisir selatan Argentina dan Chili Solen sp atau Kerang bambu diduga 

memijah selama musim semi dan akhir musim gugur (Baron et al. 2004). 

Reproduksi Solen sp atau Kerang bambu dipengaruhi oleh variasi musim, kondisi 

lingkungan, ketersediaan makanan, dan karakteristik genentik. Reproduksi Kerang 
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bambu (Lorjuk) selain dipengaruhi oleh suhu, juga dipengaruhi oleh konsentrasi 

klorofil-a di perairan (Darriba et al, 2004). 

2.9. Hubungan Panjang Berat 

Pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai pertambahan panjang dan berat 

dalam suatu waktu tertentu. Pertumbuhan dalam individu adalah pertumbuhan 

jaringan akibat pembelahan sel secara mitosis. Hal ini terjadi jika kelebihan input 

energi dan asam amino (protein) dari makanan, sebab bahan dari makanan akan 

digunakan oleh tubuh untuk melakukan metabolisme dasar, pergerakan, 

reproduksi, produksi organ seksual, perawatan bagian-bagian tubuh dan 

sebagainya. Dalam perhitungan panjang dan berat ini ada bagian yang disebut 

analisis Weighted Regression. Pada analisis ini terdapat suatu persamaan garis 

lurus yaitu Log W = Log a + b Log L. Harga b disini adalah harga pangkat yang 

harus cocok dari panjang ikan yang kurus, dimana pertumbuhan panjangnya lebih 

cepat dari pertumbuhan beratnya. Sedangkan jika harga b lebih besar dari tiga, 

menunjukkan ikan tersebut montok, dimana pertumbuhan beratnya lebih cepat 

dari pertumbuhan panjangnya (Effendie, 2002). 

Berat dapat di anggap sebagai suatu fungsi dari panjang. Hubungan 

panjang dan berat hampir mengikuti hukum kubik yaitu berat ikan sebagai 

pangkat tiga dari panjangnya. Tetapi hubungan yang terdapat pada ikan 

sebenarnya tidak demikian karena bentuk dan panjang ikan berbeda-beda 

(Effendi, 2002). 
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Perbedaan nilai b pada ikan tidak saja antara populasi yang berbeda dari 

spesies yang sama, tetapi juga antara populasi yang sama pada tahun – tahun yang 

berbeda yang barangkali dapat diasosiasikan dengan kondisi nutrisi mereka. Hal 

ini bisa terjadi karena pengaruh faktor ekologis dan biologis (Ricker, 1975). 

Ukuran ikan ditentukan berdasarkan panjang atau beratnya. Ikan yang 

lebih tua, umumnya lebih panjang dan gemuk. Pada usia yang sama, ikan betina 

biasanya lebih berat dari ikan jantan. Pada saat matang telur, ikan mengalami 

penambahan berat dan volume. Setelah bertelur beratnya akan kembali turun. 

Tingkat pertumbuhan ikan juga dipengaruhi oleh ketersediaan makanan 

dilingkungan hidupnya (Poernomo, 2002). 

 


