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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu usaha budidaya ikan atau udang khususnya pembenihan 

sangat dipengaruhi oleh penyediaan pakan alami yang nilai gizinya memenuhi 

kebutuhan larva. Pakan alami dapat berupa Zooplankton dan Phytoplankton. Dari 

berbagai jenis Zooplankton yang ada, Artemia sp. Sangat berperan penting dalam 

mendukung keberhasilan suatu usaha budidaya ikan atau udang khususnya 

pembenihan di Indonesia. 

Artemia sp. termasuk Zooplankton golongan udang-udangan yang berfungsi 

sebagai pakan alami berbagai jenis ikan dan udang yang bermutu tinggi. Artemia 

sp. diperjualbelikan berupa bentuk siste atau telur awetan di dalam kalengan, 

dengan harga yang cukup mahal karena memiliki nutrisi dan manfaat yang cukup 

bagus, maka dari itu diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan persentase 

penetasan siste Artemia sp. yang cukup efisien. Persentase penetasan merupakan 

parameter yang digunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan penetasan siste 

Artemia sp. Salah satu cara yang digunakan tersebut adalah proses dekapsulasi. 

 Dekapsulasi merupakan suatu teknik pengupasan untuk membuka lapisan 

luar siste Artemia sp. Siste yang telah mengalami proses dekapsulasi dapat 

menetas. Penipisan cangkang siste akan terjadi dalam proses dekpasulasi dan 

menyebakan Artemia sp. mudah untuk menetas sehingga kelangsungan hidupnya 

akan meningkat, salah satu bahan utama yang digunakan untuk dekapsulasi adalah 

kaporit. Kaporit memiliki kandungan senyawa hipoklorit cukup tinggi yang 

mampu mengkikis lapisan luar cangkang siste Artemia sehingga memudahkan 
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nauplius Artemia keluar dari cangkangnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian masalah optimalisasi kadar penggunaan kaporit untuk mendapatkan 

kelangsungan hidup Artemia sp. yang maksimal mengingat kaporit memiliki 

kandungan bahan aktif yang cukup tinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan kaporit terhadap proses dekapsulasi 

untuk penetasan siste Artemia sp.? 

2. Berapa dosis optimal kaporit pada proses dekapsulasi untuk penetasan 

siste Artemia sp.? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kaporit terhadap proses 

dekapsulasi untuk penetasan siste Artemia sp. 

2. Untuk mengetahui dosis optimal kaporit pada proses dekapsulasi untuk 

penetasan siste Artemia sp. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini sebagai referensi teknik proses dekapsulasi guna mendapatkan 

keberlangsungan hidup Artemia sp. yang maksimal. 

1.5 Hipotesis 

H0 : Diduga penggunaan kaporit dengan dosis berbeda tidak berpengaruh 

nyata terhadap penetasan siste Artemia sp. 

H1 : Diduga penggunaan kaporit dengan dosis berbeda berpengaruh nyata 

terhadap penetasan siste Artemia sp. 

 


