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Abstrak 

 
Rawa Pening merupakan danau semi alami yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang. 

Keberadaan Rawa Pening sangat memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar danau terutama untuk 
kebutuhan irigasi sawah, pembangkit tenaga listrik, perikanan, kebutuhan rumah tangga dan wisata. 
Oleh karena itu kelestarian ekosistem Rawa Pening perlu dijaga. Caridina laevis Heller merupakan 
jenis udang air tawar yang banyak dijumpai di danau Rawa Pening yang juga merupakan salah satu 
komponen yang menopang kelestarian ekosistem Rawa Pening sebagai pemakan alga dan sisa materi 
organik serta makanan bagi predator. 

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui distribusi  spasial C. laevis  pada 
tipe habitat Eichhornia crassipes (Mart.) Solm., Hydrilla verticillata (L.F.) Royle, Salvinia cucculata 
Roxb. dan perairan bebas di danau Rawa Pening serta faktor-faktor yang mempengaruhi distribusinya 
dengan menggunakan  Sistem Informasi Geografi. Diperoleh hasil bahwa C. laevis terdistribusi secara 
berkelompok dan paling banyak ditemukan pada tipe habitat H. verticillata, kemudian  pada tipe 
habitat S. cucullata dan yang paling sedikit pada E. crassipes, sedangkan pada perairan bebas tidak 
ditemukan adanya C. laevis.  Distribusi C. laevis tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya tumbuhan 
air, terutama H. verticillata sebagai tempat untuk mencari makan dan bersembunyi dari predator. 
Dengan adanya H. verticillata terutama di perairan dangkal dengan temperatur 260C - 300C dan pH 7 - 
8,9 , penetrasi cahaya yang cukup dengan tingkat kekeruhan dan warna air yang relatif kecil dan 
kelarutan oksigen yang cukup maka jumlah C. laevis yang tertangkap cenderung lebih banyak. Jumlah 
tangkapan terbanyak dalam satu titik pengambilan sampel  pada volume 1 m3 adalah 2.332 ekor.  
 
Kata kunci : Caridina laevis, Rawa Pening, Distribusi spasial, Sistem Informasi Geografi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
Rawa Pening is a semi natural lake locating at Kabupaten Semarang region. Existence of 

Rawa Pening give so much benefit to the society around the lake, especially for rice field irrigation, 
power plant, fishery, household requirement and tourism. Therefore the continuity of Rawa Pening 
ecosystem require to be taken care. Caridina Laevis Heller kind of freshwater shrimp which found 
abundance in Rawa Pening lake which also represent one of the component which sustaining 
continuity of Rawa Pening ecosystem as algae and organic matter waste eaters and also as feed to the 
predators.  

The research executed with aim to know the spatial distribution of C. laevis at Eichhornia 
crassipes (Mart.) Solm. habitat type, Hydrilla Verticillata (L.F.) Royle, Salvinia cucculata Roxb. and 
free space water in Rawa Pening lake and also the factors influencing to the distribution by using 
Geographic Information System. Obtained result that C. laevis  is clumped distribute and most found 
at H. verticillata habitat type, and then  S. cucullata habitat type, and the least at E. crassipes,  while at 
free space water the C. laevis is absence. Distribution C. laevis very influenced by existence of water 
plant, especially H. verticillata as place to forage and hide from predators. With presence of H. 
verticillata especially at low water level with temperature 260C - 300C and pH 7 - 8,9 , enough light 
penetration with turbidity level and water colour relatively small and enough dissolved oxygen hence 
amount C. laevis caught tend to increase in number. The highest number caught each a point sample 
taken at volume 1 m3 is 2.332. 
 
Key words : Caridina laevis, Rawa Pening, Spatial distribution, Geographic Information System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 



PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 
Danau Rawa Pening merupakan danau semi alami yang terbentuk setelah 

pembangunan bendungan di sungai  Tuntang antara tahun 1912-1916 pada pada 

tanah gambut yang berawa-rawa (Polak 1951 dalam Goltenboth dan Kristyanto 

1994). Luasan danau menjadi bertambah setelah dibangun untuk yang ke dua pada 

tahun 1939, selanjutnya diperbaiki pada tahun 1962 dan 1966 dengan luas 

maksimum 2.500 Ha (Tjitrosoedirjo 1991 dalam Goltenboth dan Kristyanto 1994). 

Kapasitas air danau berkisar antara 25 juta m3- 65 juta m3 yang banyak digunakan 

untuk kebutuhan irigasi sawah, pembangkit tenaga listrik, perikanan, kebutuhan 

rumah tangga dan wisata (Guritno, 2003).  

Menurut Ngadikun (1975), luas dan kapasitas air danau semakin berkurang 

akibat sungai-sungai yang bermuara ke danau membawa endapan lumpur dan materi 

organik sehingga menyebabkan pendangkalan di dasar danau. Pendangkalan tersebut 

mendukung pertumbuhan Hydrilla verticillata (L.F.) Royle karena penetrasi cahaya 

matahari sampai ke dasar danau. Seiring dengan itu, gulma air seperti Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solm. dan Salvinia cucullata Roxb. tumbuh dengan subur yang 

menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem danau (Goeltenboth 1979). Sementara 

itu di sisi yang lain H. verticillata, E. crassipes dan S. cucullata merupakan habitat 

bagi berkembangbiaknya Caridina laevis (Sulistiyo 2003; Evarini 2003; Gundo 

2005; Ridho 2006).   

Keberadaan C. laevis di danau Rawa Pening memegang peranan penting 

dalam menjaga keseimbangan ekologis yaitu sebagai pemakan alga, sisa materi 

organik dan juga makanan bagi ikan dan udang air tawar lainnya (Anderson 2003 

dalam  Ridho 2006; Fryer 1960 dalam Carmouze 1983). Masyarakat sekitar Rawa 

Pening cenderung menggunakan istilah “rebon” untuk menyebut  C. laevis yang jauh 

lebih kecil dari udang biasa (Macrobrachium idae) (Sulistyo 2003). Namun demikian 

belum ada informasi mengenai distribusi C. laevis di danau Rawa Pening serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi persebarannya. Penelitian-penelitian sebelumnya 

tentang C. laevis lebih pada habitat buatan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan 



pada habitat alaminya di sekitar  H. verticillata, E. crassipes, S. cucculata dan 

perairan bebas. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar 

yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang C. laevis juga 

dapat memberi informasi kepada nelayan tentang keberadaan C. laevis di Rawa 

Pening. 

Dalam rangka meneliti distribusi C. laevis di Rawa Pening, digunakan Sistem 

Informasi Geografi (SIG), yaitu suatu sistem (berbasis komputer) yang digunakan 

untuk menyimpan dan mengolah data-data spasial atau geografis (Halnes-Young 

1993). SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis objek atau 

fenomena-fenomena dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting 

atau kritis untuk dianalisis (Aronoff 1989 dalam Prahasta 2002). Pemanfaatan SIG 

dalam penelitian distribusi C. laevis   sangat membantu mangatasi kendala teknis di 

lapangan  yaitu cakupan penelitian yang begitu luas. Penelitian ini difokuskan untuk 

menganalisis distribusi spasial dengan maksud memberikan gambaran tentang 

keberadaan dan kelimpahan C. laevis di Rawa Pening dalam suatu waktu tertentu dan 

preferensinya dalam mendiami suatu habitat tertentu. Dengan demikian informasi 

yang diperoleh  tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemungkinan 

terjadinya perubahan pola oleh karena perubahan musim tahunan.  

Mengingat keterbatasan waktu dan dana dalam penelitian maka tidak 

dilakukan pengukuran semua parameter fisikawi dan kimiawai, hanya beberapa saja 

yang yang lazim dilakukan pengukuran pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: 

kedalaman, temperatur air, kekeruhan air, warna air, pH dan oksigen terlarut. 

Pengukuran kedalaman dilakukan dengan asumsi bahwa kedalaman air akan 

mempengaruhi pertumbuhan H. verticillata dengan demikian juga berpotensi untuk 

mempengaruhi distribusi C. laevis. Pengukuran kedalaman tersebut hanya dilakukan 

sampai permukaan atas lumpur,  tidak sampai dasar danau. 

 

B. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi  spasial C. laevis  pada 

tipe habitat  E. crassipes,  H. verticillata, S. cucculata dan perairan bebas di danau 

Rawa Pening serta faktor-faktor yang mempengaruhi distribusinya. 

BAB II 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Danau Rawa Pening merupakan ekosistem air tawar, yang merupakan habitat 

alami bagi C. laevis. Menurut Villee et al. (1968), ekosistem merupakan interaksi 

unit alamiah dari makhluk hidup dan lingkungannya yang membentuk sistem yang 

stabil dimana terdapat pertukaran materi diantaranya dalam siklus. Lebih lanjut 

Villee menggunakan konsep habitat untuk menunjukan keberadaan hewan dalam 

lingkungan fisiknya. Perairan air tawar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perairan 

lotik (air mengalir) dan perairan lentik (air menggenang). Rawa Pening termasuk 

perairan lentik yaitu dengan ciri-ciri  tidak terjadi arus (gerakan air) yang tetap, 

peubah fisikawi dan kimiawi relatif konstan (Santoso 1996). 

Suatu ekosistem melingkupi suatu volume dimana di dalamnya terdapat 

variasi distribusi individu. Individu-individu dalam masing-masing populasi tersebut 

cenderung untuk menguasai posisi yang khusus dalam ruang (McNaughton 1979). 

Menurut Andrewartha dan Birch (1954), distribusi dari spesies berkenaan dengan 

batasan luas geografis dimana spesies tersebut ditemukan yang kurang lebih menetap 

secara permanen. Pada suatu daerah yang sempit dalam suatu komunitas, kelimpahan 

spesies akan berhubungan dengan pola habitat. Terdapat tiga pola dasar dalam 

distribusi organisme yaitu : (1) acak, dimana keberadaan individu pada suatu titik 

tidaklah mempengaruhi peluang adanya anggota populasi yang sama disuatu titik 

yang berdekatan. (2) mengelompok, dimana keberadaan individu pada suatu titik 

meningkatkan peluang adanya individu yang sama pada suatu titik disekitarnya. (3) 

teratur, dimana keberadaan individu pada suatu titik menurunkan peluang adanya 

individu yang sama pada suatu titik disekitarnya (Pielou 1960 dalam McNaughton 

1979). 

Pola-pola distribusi mencerminkan pola pemanfaatan sumberdaya dan 

toleransi lingkungan. Pola distibusi tersebut juga mungkin merupakan konsekuensi 

dari respon-respon spesies terhadap variasi musiman dalam temperatur, intensitas 

cahaya dan karakteristik suplai nutrien, seperti halnya juga ada interaksi antar 

spesies. Predator sebagai contoh, dapat sangat memberikan pengaruh pada 

mangsanya baik dalam distribusi temporal ataupun spasialnya (McNaughton 1979). 



Tidak ada spesies baik hewan atau tumbuhan yang ditemukan pada setiap tempat, 

bisa jadi karena terlalu panas, terlalu dingin, terlalu kering atau terlalu basah hal itu 

yang menyebabkan organisme bersangkutan tidak mampu bertahan hidup. Selain 

faktor-faktor lingkungan seperti cahaya, panas, derajat keasaman, ketersediaan 

oksigen dan lain-lain, keberadaan suatu organisme juga ditentukan oleh faktor-faktor 

biotik seperti ketersediaan pakan atau mangsa serta predator atas organisme tersebut 

(Villee et al. 1968).  

Interaksi antar biota-biota perairan tawar dalam hal makan-memakan  dari 

berbagai tingkat yang berbeda untuk mendapatkan energi dan materi disebut tingkat 

trofik. Trofik pertama dari biota yang memanfaatkan materi anorganik dan 

menangkap energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia disebut produsen 

primer. Kelompok ini dapat melakukan fotosintesis yang terdiri atas alga dan 

makrofita perairan. Tingkat trofik kedua adalah hewan-hewan pemakan produsen 

primer disebut herbivora yang terdiri atas berbagai jenis ikan, zooplankton dan 

zoobentos. Tingkatan trofik ketiga adalah hewan-hewan pemakan herbifora yang 

disebut karnivora  yang terdiri atas zooplankton dan ikan. Tingkatan trofik keempat 

adalah pemakan detritus atau sisa materi organik sehingga disebut detrivora. Selain 

itu juga didapati kelompok biota yang menempati beberapa tingkatan trofik disebut 

omnivora (Santoso 1996). 

Macrobrachium idae dan C. laevis merupakan konsumen pada perairan Rawa 

Pening yang juga merupakan mangsa bagi ikan gabus (Ophiochepalus striatus), ikan 

betik (Anabas testudineus) dan ikan lele (Clarias batrachus) (Mahan et al. 1979; 

McDonnell et al. 1979 dalam Goltenbooth 1979). Udang air tawar selain sebagai 

pakan alami bagi predator-predator juga ditangkap oleh nelayan untuk dikonsumsi 

ataupun sebagai pakan ternak. Hal ini dapat menyebabkan terputusnya mata rantai 

makanan yang diperkirakan dapat menurunkan produksi tangkapan ikan-ikan 

predator terutama ikan gabus (Santoso et al. 1994). 

 

 

 

 

 



BAB III 

BAHAN DAN METODE 
 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Pembuatan peta dan pengambilan sampel dilaksanakan pada bulan Agustus 

2006 di kawasan danau Rawa Pening, sedangkan untuk analisis parameter fisikawi 

dan kimiawi dilaksanakan di laboratorium Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga.  

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah  MnSO4, H2SO4 pekat, alkali 

yodida-azida, Na2S2O3 0.0125 N, larutan amilum, buffer pH 4 dan 7, klorofom, 

akuades. 

Alat yang digunakan adalah  1 unit komputer dengan  software Mapinfo 

Profesional 8.0,  GPS (Global Positioning System) dengan merek Garmin 60, jala 

berbentuk lingkaran dengan diameter 50 cm dan kerapatan jala 2 mm dan panjang 

galah 3 m, pH pen, meteran, termometer maksimum-minimum Haut-Top-Oben, 

botol Winkler, erlenmeyer 250 ml, buret 50 ml, corong, gelas ukur 50 dan 100 ml, 

pipet 1 ml, pillius, pipet tetes, botol sampel, water sampler, HACH DR/EL-5 water 

analysis kit, ember, tali plastik. 

 

C. Metode Penelitian 
 

1. Pembuatan Peta Rawa Pening 

Peta Rawa Pening dibuat dengan software Mapinfo Professional 8.0, sebagai 

acuan digunakan foto satelit yang didownload dari http://www.googlemaps.com  

potongan peta tersebut disatukan menjadi satu peta dasar kemudian dilakukan 

registrasi image berdasarkan koordinat di lapangan dengan GPS (Global Positioning 

System). Sistem koordinat yang dipakai adalah Universal trenverse Mercator (WGS 

84) pada zona 49 southern hemisphere.  



Langkah pertama setelah peta dasar jadi adalah pembuatan garis kuadran 

dengan menentukan batas terluar dari perairan sehingga dapat dibentuk persegi 

panjang. Masing-masing panjang dan lebar persegi panjang dibagi dua, titik 

pembagian tersebut dihubungkan sehingga menjadi dua garis tegak lurus 

berpotongan. Setelah itu dilakukan analisis gradasi warna sehingga dapat digunakan 

untuk menentukan batas wilayah perairan dan juga luasan daerah yang tertutup oleh 

tumbuhan air (permukaan). Langkah selanjutnya adalah inputing koordinat 

pengabilan sampel beserta informasi yang diperoleh pada tiap titik pengambilan 

sampel. Begitu informasi koordinat dan atributnya masuk maka dapat dilakukan 

pengolahan lebih lanjut menjadi peta distribusi spasial. 

 

2. Cakupan Pengamatan dan Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel 

Cakupan pengamatan meliputi keseluruhan danau Rawa Pening. Penentuan 

lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purpossive Sampling yaitu 

pada daerah yang mewakili tipe habitat E. crassipes , H. verticillata, S. cucculata dan 

perairan bebas. Karena wilayah Rawa Pening cukup luas maka untuk mempermudah 

pengambilan sampel dibuat garis bantu imajiner yang mebagi wilayah Rawa Pening 

menjadi 4 kuadran. Pada masing-masing bagian dilakukan satu kali pengukuran  

parameter fisikawi dan kimiawi, sedangkan  sampel C. laevis  diambil di 3 titik untuk 

masing-masing tipe habitat di setiap kuadran. 

Sampel C. laevis  diambil dengan menggunakan jaring berbentuk lingkaran 

dengan diameter 50 cm dengan kerapatan jaring 2 mm dan panjang galah 3 m. Jaring 

dimasukkan ke dalam air secara vertikal sedalam 1 m dengan sekali mengayunkan  

kemudian diangkat (ekuivalen dengan 0,196 m3). Selanjutnya C. laevis yang 

diperoleh dihitung kemudian dilakukan pencatatan jumlahnya. Pada setiap titik 

pengambilan sampel dilakukan pencatatan koordinat  yang ditunjukan pada GPS 

 

3. Pengukuran Parameter Fisikawi dan Kimiawi 

a. Pengukuran Kedalaman Air. Pengukuran kedalaman air dengan menggunakan 

tali yang telah diberi pemberat. Tali tersebut dimasukan ke dalam air sampai 

menyentuh dasar, selanjutnya dilakukan pengukuran panjang tali dengan 

menggunakan roll-meter dari ujung hingga batas atas kontak permukaan air 

pada tali tersebut 



b. Pengukuran Temperatur Air. Temperatur air diukur dengan menggunakan 

termometer maksimum-minimum Haut-Top-Oben. Termometer dimasukan 

kedalam air selama 5 menit dan dilakukan pencatatan sesuai permukaan air 

raksa pada termometer tersebut. 

c. Pengukuran Kekeruhan Air. Pengukuran kekeruhan air dengan menggunakan 

alat HACH DR/EL-5 water analysis kit. Diambil sampel air kemudian 

dimasukan ke dalam botol sampel. Botol sampel lain diisi dengan 25 ml 

akuades sebagai blangko kemudian dimasukan ke dalam bilik uji. Kartu skala 

turbidity-meter dimasukan ke dalam ruang baca kemudian pilih panjang 

gelombang 450 nm. Tombol pengatur dipindah ke posisi LEFT SET, 

dilakukan penyesuaian posisi jarum sampai tepat di kiri. Tombol pengatur 

dipindah pada posisi NORM kemudian dilakukan penyesuaian posisi jarum 

pada angka nol. Setelah itu masukan botol sampel  yang berisi 25 ml contoh 

air kedalam bilik uji, kemudian dilakukan pencatatan angka yang ditunjukkan 

oleh jarum tersebut (Santoso 1996). 

d. Pengukuran Warna Air. Pengukuran kekeruhan air dengan menggunakan alat 

HACH DR/EL-5 water analysis kit. Diambil sampel air kemudian dimasukan 

ke dalam botol sampel. Botol sampel lain diisi dengan 25 ml akuades sebagai 

blangko kemudian dimasukan ke dalam bilik uji. Kartu skala colour-meter  

dimasukan ke dalam ruang baca kemudian pilih panjang gelombang 455 nm. 

Tombol pengatur dipindah ke posisi LEFT SET, dilakukan penyesuaian posisi 

jarum sampai tepat di kiri. Tombol pengatur dipindah pada posisi NORM 

kemudian dilakukan penyesuaian posisi jarum pada angka nol. Setelah itu 

masukan botol sampel  yang berisi 25 ml contoh air kedalam bilik uji, 

kemudian dilakukan pencatatan angka yang ditunjukkan oleh jarum tersebut 

(Santoso 1996). 

e. Pengukuran pH Air. Pengukuran pH menggunakan pH pen elektronik yang 

sebelumnya telah di set dengan larutan pH 4 dan pH 7. Sampel air diukur 

dengan cara ujung pH pen dicelupkan ke dalam botol sampel yang berisi air, 

ditunggu beberapa saat sampai angka relatif konstan kemudian dilakukan 

pencatatan pH.  

 



f. Pengukuran Oksigen Terlarut. Pengukuran oksigen terlarut menggunakan 

metode Winkler (Michael 1994). Diambil sampel air dengan menggunakan 

water sampler kemudian dimasukan ke dalam botol Winkler bervolume 250 

ml sampai melimpah dan ditutup rapat agar tidak terbentuk rongga udara. 

Ditambahkan 1 ml MnSO4, dan 1 ml alkali yodida-azida kemudian botol 

ditutup kembali dan dikocok, botol didiamkan sesaat sampai terbentuk 

endapan. Ditambahkan 1 ml H2SO4 pekat, botol ditutup lagi kemudian 

dikocok lagi sampai seluruh endapan larut. 

Diambil contoh air sebanyak 100 ml untuk dilakukan titrasi 

menggunakan Na2S2O3 0.0125 N sampai warna kuning hampir hilang. 

Ditambahkan indikator amilum sampai larutan berubah warna menjadi biru. 

Titrasi dilanjutkan sampai warna biru hilang. Kemudian dilakukan pencatatan 

volume titran yang dikeluarkan. Perhitungan kandungan oksigen terlarut  

adalah setiap 1 ml larutan Na2S2O3 0.0125 N setara dengan 1 mg/l oksigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 



 

 

A. Hasil Penelitian 
 

Peta danau Rawa Pening dibuat dengan menyatukan potongan-potongan kecil 

foto satelit menjadi satu peta yang utuh, setidaknya dibutuhkan 120 potongan peta 

sehingga menjadi satu kesatuan seperti pada (Gambar 1). Setelah peta tersebut 

diregistrasi selanjutnya dibuat garis batas perairan dengan daratan agar dapat 

dilakukan pembagian kuadran. Pembuatan kuadran dilakukan dengan menentukan 

batas terluar dari perairan sehingga dapat dibentuk persegi panjang.  Masing-masing 

panjang dan lebar persegi panjang dibagi dua, titik pembagian tersebut dihubungkan 

sehingga menjadi dua garis tegak lurus berpotongan. Maksud dari pembagian 

kuadran tersebut adalah untuk mengoptimalkan pemerataan pengambilan sampel, 

sehingga diharapkan data yang diperoleh cukup mewakili kuadran tersebut. 

Pembagian kuadran menjadi empat bagian didasarkan atas pembagian wilayah 

administratif yang digunakan masyarakat setempat, kuadran 1 adalah wilayah 

Bejalen, kuadran 2 wilayah Tuntang, kuadran 3 wilayah Muncul, kuadran 4 wilayah 

Banyubiru. Pembagian kuadran melebihi empat bagian tersebut kurang 

memungkinkan mengingat beberapa daerah tidak memungkinkan dijangkau dengan 

perahu. Selanjutnya peta kuadran tersebut digunakan sebagai panduan dalam 

menentukan daerah pengambilan sampel dan pengukuran faktor fisikawi dan 

kimiawi.  

Hasil pengambilan sampel, pengukuran koordinat dan pengukuran faktor 

fisikawi serta kimiawi disajikan dalam (Tabel 1, 2, 3 dan 4) berdasarkan tipe 

habitatnya. Berdasarkan informasi pada tabel tersebut kemudian dilakukan inputing 

data dengan menggunakan  software Mapinfo Professional 8.0 sehingga diperoleh 

output berupa peta lokasi pengambilan sampel (Gambar 2) dimana simbol bulat biru 

muda adalah lokasi pengambilan sampel pada habitat E. crassipes, kotak ungu pada 

habitat H. verticillata, bintang pada perairan bebas, segitiga merah pada S. cucculata.  

 

Berdasarkan output dari (Gambar 2) maka dapat dibuat peta distribusi spasial 

C. laevis di danau Rawa Pening (Gambar 3) dimana terdapat gradasi warna dari 



kuning sampai merah, semakin merah berarti semakin banyak C. laevis yang 

ditemukan. Dari (Gambar 3) diperoleh informasi bahwa dari 48 titik pengambilan 

sampel hanya 1 titik yang berada diatas 2001 ekor, 4 titik sejumlah 1500-2000 ekor, 

4 titik sejumlah 1001-1500 ekor, 12 titik sejumlah 501-1000 ekor dan 15 titik 

sejumlah 1-500 ekor (jumlah C. laevis yang tertangkap dihitung dalam 0,196 m3 

yang kemudian dikonversi ke dalam  1 m3 untuk setiap titik pengambilan sampel). 

Sisanya sebanyak 12 titik ditampilkan tidak berwarna pada peta tersebut, karena 

warna pada peta tersebut hanya menunjukkan dimana C. laevis ditemukan, sehingga 

titik-titik pengambilan sampel pada perairan bebas tampak tidak berwarna, karena 

tidak satupun  C. laevis tertangkap. 

                                                   



Tabel 1. Kuadran, lokasi dan koordinat pengambilan sampel, jumlah dan kepadatan C. laevis, serta beberapa parameter fisikawi dan kimiawi 

pada tipe habitat E. crassipes perairan danau Rawa Pening 

 

koordinat 
No lokasi 

 

kuadran 

 X Y 

jumlah 

C. laevis 

kedalaman 

(m) 

temperatur 

(0C) 

kekeruhan 

(FTU) 

warna 

(PCU) 

pH 

 

oksigen terlarut 

(mg/l) 

1 1 0437187 9195083 153 1,40 29,5 3 9 7,44 6,0 
2 1 0437231 9194977 622 1,50 29,5* 6* 8* 7,46* 6,9* 
3 1 0437133 9194843 97 1,20 29,5* 6* 8* 7,65* 7,2* 
4 2 0437801 9195505 143 1,50 29,5 3 3 7,95 6,2 
5 

2 

0437780 9195180 122 1,30 29,4* 5* 5* 7,66* 7,6* 
6 2 0437851 9194733 265 1,60 29,5* 5* 5* 7,92* 6,5* 
7 3 0437500 9193206 168 2,30 28,5 2 3 7,34 6,4 
8 3 0437897 9192857 82 2,40 29,4* 4* 5* 7,72* 7,6* 
9 3 0437940 9192769 383 2,10 29,3* 4* 5* 7,48* 6,5* 
10 4 0436787 9192704 117 5,00 30,0 3 9 7,12 8,8 
11 4 0436494 9194430 214 1,30 29,6* 4* 9* 7,76* 8,0* 
12 4 0436638 9194221 148 1,95 29,4* 4* 9* 7,36* 6,9* 

Keterangan : jumlah C. laevis yang tertangkap dihitung dalam 0,196 m3 yang kemudian dikonversi ke dalam  1 m3 untuk setiap titik pengambilan sampel. Tanda 

(*) menunjukan nilai yang tertera merupakan rata-rata nilai parameter terukur dalam setiap kuadran.  

 

 



Tabel 2. Kuadran, lokasi dan koordinat pengambilan sampel, jumlah dan kepadatan C. laevis, serta beberapa parameter fisikawi dan kimiawi 

pada tipe habitat H. verticillata perairan danau Rawa Pening 

 

koordinat 
No lokasi 

 

kuadran 

 X Y 

jumlah 

C. laevis 

kedalaman 

(m) 

temperatur 

(0C) 

kekeruhan 

(FTU) 

warna 

(PCU) 

pH 

 

oksigen terlarut 

(mg/l) 

13 1 0437150 9195164 1204 1,60 29,5 5 10 8,21 8,8 
14 1 0437202 9195113 1112 1,40 29,5* 6* 8* 7,84* 7,2* 
15 1 0437203 9194878 913 1,10 29,5* 6* 8* 7,84* 7,2* 
16 2 0438318 9196170 1689 0,90 29,5 6 2 8,20 6,4 
17 2 0438114 9196024 2332 0,80 29,3* 5* 5* 7,92* 6,5* 
18 2 0437754 9195700 745 1,40 29,3* 5* 5* 7,92* 6,5* 
19 3 0437631 9193170 1893 1,00 29,5 5 5 7,52 7,8 
20 3 0437520 9193941 1036 1,20 29,3* 4* 5* 7,48* 6,5* 
21 3 0437864 9192710 1128 1,80 29,3* 4* 5* 7,48* 6,5* 
22 4 0436686 9194319 827 1,10 29,5 3 10 7,72 7,2 
23 4 0436612 9194403 1582 1,10 29,6* 4* 9* 7,36* 6,9* 
24 4 0436540 9194453 1679 0,95 29,6* 4* 9* 7,36* 6,9* 

Keterangan : jumlah C. laevis yang tertangkap dihitung dalam 0,196 m3 yang kemudian dikonversi ke dalam  1 m3 untuk setiap titik pengambilan sampel. Tanda 

(*) menunjukan nilai yang tertera merupakan rata-rata nilai parameter terukur dalam setiap kuadran.  

 

 



Tabel 3. Kuadran, lokasi dan koordinat pengambilan sampel, jumlah dan kepadatan C. laevis, serta beberapa parameter fisikawi dan kimiawi 

pada tipe habitat perairan bebas  danau Rawa Pening 

 

koordinat 
No lokasi 

 

kuadran 

 X Y 

jumlah 

C. laevis 

kedalaman 

(m) 

temperatur 

(0C) 

kekeruhan 

(FTU) 

warna 

(PCU) 

pH 

 

oksigen terlarut 

(mg/l) 

25 1 0437416 9195515 0 2,10 29,5 8 5 7,50 5,0 
26 1 0437321 9195622 0 3,30 29,5* 6* 8* 7,84* 7,2* 
27 1 0437154 9195492 0 2,50 29,5* 6* 8* 7,84* 7,2* 
28 2 0437833 9194915 0 2,40 28,5 5 6 7,34 4,0 
29 2 0437809 9194686 0 2,80 29,3* 5* 5* 7,92* 6,5* 
30 2 0437707 9194546 0 2,50 29,3* 5* 5* 7,92* 6,5* 
31 3 0437524 9193821 0 1,50 29,5 2 5 7,68 4,0 
32 3 0437497 9193484 0 2,10 29,3* 4* 5* 7,48* 6,5* 
33 3 0437612 9193067 0 2,70 29,3* 4* 5* 7,48* 6,5* 
34 4 0436669 9194110 0 1,30 30,0 4 12 7,15 4,0 
35 4 0436680 9193961 0 1,60 29,6* 4* 9* 7,36* 6,9* 
36 4 0436699 9192918 0 7.80 29,6* 4* 9* 7,36* 6,9* 

Keterangan : Tanda (*) menunjukan nilai yang tertera merupakan rata-rata nilai parameter terukur dalam setiap kuadran.  

 

 



 

Tabel 4. Kuadran, lokasi dan koordinat pengambilan sampel, jumlah dan kepadatan C. laevis, serta beberapa parameter fisikawi dan kimiawi 

pada tipe habitat S. cucculata perairan danau Rawa Pening 

 

koordinat 
No lokasi 

 

kuadran 

 X Y 

jumlah 

C. laevis 

kedalaman 

(m) 

temperatur 

(0C) 

kekeruhan 

(FTU) 

warna 

(PCU) 

pH 

 

oksigen terlarut 

(mg/l) 

37 1 0437262 9194936 939 1,50 29,5 6 8 8,21 9,0 
38 1 0437074 9194691 893 1,50 29,5* 6* 8* 7,84* 7,2* 
39 1 0437089 9194971 689 1,10 29,5* 6* 8* 7,84* 7,2* 
40 2 0437588 9195497 888 2,00 29,5 5 3 8,17 9,2 
41 2 0437822 9195403 526 0,90 29,3* 5* 5* 7,92* 6,5* 
42 2 0437680 9194922 607 2,50 29,3* 5* 5* 7,92* 6,5* 
43 3 0437578 9193563 495 2,20 29,5 5 5 7,36 7,6 
44 3 0437726 9193201 286 1,10 29,3* 4* 5* 7,48* 6,5* 
45 3 0437956 9192650 582 2,00 29,3* 4* 5* 7,48* 6,5* 
46 4 0436799 9192187 724 1,50 29,0 6 4 7,46 7,6 
47 4 0436908 9192128 168 1,00 29,6* 4* 9* 7,36* 6,9* 
48 4 0437065 9192821 429 5,70 29,6* 4* 9* 7,36* 6,9* 

Keterangan : jumlah C. laevis yang tertangkap dihitung dalam 0,196 m3 yang kemudian dikonversi ke dalam  1 m3 untuk setiap titik pengambilan sampel. Tanda 

(*) menunjukan nilai yang tertera merupakan rata-rata nilai parameter terukur dalam setiap kuadran.  

 



 
Gambar 1. Foto satelit danau Rawa Pening



Peta Sebaran Pengambilan Sampel 

 
Gambar 2. Peta sebaran pengambilan sampel 

 

 



Peta Distribusi Spasial Caridina  laevis di Danau Rawa Pening 

 
Keterangan :  Jumlah C. laevis yang tertangkap telah dikonversi dalam setiap 1 m3. 

Gambar 3. Peta distribusi spasial C. laevis di danau Rawa Pening
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Gambar 4. Perbandingan jumlah rata-rata C. laevis antar kuadran pada berbagai tipe 

habitat 

 

 

 

 

 

 



B. Pembahasan 

 
Waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Agustus (2006) termasuk 

bulan-bulan titik terendah permukaan air Rawa Pening. Kondisi demikian 

menyebabkan tumbuhan air yang mengapung relatif tidak bergerak karena terjebak 

pada vegetasi H. verticillata. Dengan demikian penggunaan istilah tipe habitat 

tertentu tidaklah murni seratus persen hanya terdiri dari vegetasi bersangkutan, 

namun ada kecenderungan terjadinya pencampuran. Penggunaan istilah tersebut 

mengacu pada daerah dimana tipe habitat tersebut didominasi oleh jumlah vegetasi 

yang bersangkutan.  

Berdasarkan analisis gradasi warna foto satelit pada (Gambar 1) maka dapat 

diperoleh informasi mengenai luas danau Rawa Pening adalah 14,99 km2 yang terdiri 

atas 9,91 km2 perairan terbuka  atau sebesar 66,11% dan 5,08 km2 tertutup oleh 

tumbuhan air (permukaan) atau sebesar 33,89%. Namun demikian dari gambar 

tersebut tidak dapat memberikan informasi yang pasti mengenai posisi tumbuhan air 

(permukaan) mengingat bahwa foto satelit yang digunakan bukanlah waktu yang 

sama dengan saat penelitian ini dilaksanakan dengan demikian telah terjadi 

pergeseran tumbuhan air yang mengapung oleh karena perubahan arah angin dan 

aktivitas nelayan. 

 

1. Distribusi C. laevis pada berbagai tipe habitat 

C. laevis paling banyak ditemukan pada vegetasi H. verticillata  mencapai 

16.138 ekor pada keempat kuadran dalam 12 kali tangkapan, dengan jumlah terkecil 

yaitu 3.229 ekor pada kuadran 1, disusul 4.057 ekor pada kuadran 3 dan 4.087 ekor 

pada kuadran 4 serta yang paling banyak adalah 4.765 ekor pada kuadran 2. 

berdasarkan (Gambar 3) diperoleh informasi bahwa  C. laevis  paling banyak 

ditemukan pada lokasi 17 yaitu sebanyak 2.332 ekor. Jumlah C. laevis  yang 

tertangkap cukup banyak dikarenakan morfologi H. verticillata yang tumbuh 

menjulur dari dasar danau ke permukaan sangat mendukung bagi C. laevis untuk 

hinggap dalam mencari makanan sekaligus sebagai tempat bersembunyi dari 

serangan predator. Furtado dan Mori (1982), menegaskan bahwa C. laevis  

cenderung untuk melakukan migrasi vertikal pada tumbuhan dalam air. (Sachlan 



1982 dalam Ridho 2006), menambahkan bahwa pada tumbuhan submerged seperti 

H. verticillata banyak didapati organisme perifiton seperti alga yang merupakan 

makanan bagi C. laevis. Jumlah C. laevis  yang tertangkap cukup banyak juga 

mungkin disebabkan karena pada saat dilakukan penelitian udang-udang tersebut 

terbebas dari cekaman predator karena ikan predator banyak ditangkapi oleh nelayan 

karena pada saat itu termasuk bulan-bulan titik terendah permukaan danau (Santoso 

et al. 1994). Lebih lanjut Furtado dan Mori (1982), menambahkan bahwa pola 

pengelompokan tersebut akan semakin jelas pada musim kemarau, jika dibandingkan 

pada musim penghujan.   

Jumlah tangkapan C. laevis peringkat kedua terbanyak adalah pada vegetasi 

S. cucculata mencapai jumlah 7.224 ekor dengan jumlah tangkapan tertinggi pada 

kuadran 1 sebanyak 2.520, disusul kuadran 2 sebanyak 2.020 ekor dan kuadran 3 

sebanyak 1.362 ekor serta yang tersedikit adalah kuadran 4 yaitu sebanyak 

1.321ekor. Jumlah  C. laevis  yang tertangkap pada S. cucculata tidaklah sebanyak 

pada H. verticillata dikarenakan sistem perakaran S. cucculata kurang mendukung 

bagi aktivitas C. laevis, selain itu penaungan daun S. cucculata menghambat 

penetrasi cahaya sehingga menghambat aktivitas fitoplankton dan zooplankton untuk 

membelah diri yang merupakan makanan bagi C. laevis (Ridho 2006). Terbatasnya 

ketersedian pakan bagi C. laevis  akan membatasi kelimpahanya pada tipe habitat S. 

cucculata. Selain itu sistem perakaran S. cucculata  yang pendek tidak memudahkan 

bagi C. laevis  untuk melakukan migrasi vertikal dalam rangka mencari makanan 

karena pada dasarnya C. laevis  termasuk organisme bentik pada permukaan dasar 

perairan yang lumer terdiri atas campuran lumpur dan pasir (Unar 1965 dalam 

Soegiarto et al. 1979).  

Jumlah yang tidak terlalu banyak didapati pada tipe habitat E. crassipes  yang 

hanya 2.515 ekor dengan jumlah tangkapan tertinggi pada kuadran 1 sebanyak 872 

ekor, disusul kuadran 3 sebanyak 633 ekor kemudian kuadran 2 sebanyak 531 ekor 

dan yang tersedikit adalah kuadran 4 sebanyak 480 ekor. Jumlah C. laevis  yang 

tertangkap jauh lebih sedikit jika dibandingkan pada tipe habitat  S. cucculata apalagi 

pada H. verticillata. Jumlah tangkapan yang relatif sedikit tersebut disebabkan 

karena morfologi daun E. crassipes  yang luas dan cenderung berhimpitan sehingga 

tidak memberikan kesempatan adanya penetrasi cahaya ke air, dengan demikian akan 

menghambat aktivitas pembelahan diri fitoplankton maupun zooplankton yang 



merupakan makanan bagi C. laevis (Ridho 2006). Tangkai daun yang panjang 

ditambah daun yang lebar menyebabkan E. crassipes  lebih  cenderung bergerak 

tertiup angin termasuk ke daerah perairan bebas dimana banyak terdapat predator 

dari C. laevis.  

Pada perairan bebas tidak satupun C. laevis yang tertangkap, hal ini 

disebabkan beberapa faktor pendukung keberadaan C. laevis tidak terpenuhi, seperti: 

sumber makanan, tempat bernaung ataupun berlindung dari predator. Untuk lebih 

jelasnya mengenai perbandingan jumlah rata-rata C. laevis  yang tertangkap antar 

tipe habitat pada keempat kuadran dapat dilihat pada (Gambar 4). 

 

2. Pengaruh faktor fisikawi dan kimiawi terhadap distribusi C. laevis 

Titik terdangkal pengambilan sampel pada lokasi 17 yaitu 0,80 m dan titik 

terdalam yaitu pada lokasi 36 yaitu 7,80 m. Secara umum C. laevis lebih banyak 

ditemukan pada perairan dangkal, hal ini terbukti bahwa jumlah tangkapan pada 

kedalaman kurang dari atau sama dengan 1 m, jumlahnya berkisar antara 526-2.332 

ekor, hanya pada lokasi 47 yang menunjukan angka kurang dari 103 yaitu hanya 168 

ekor meskipun kedalamannya 1 m.  

Perairan yang dangkal memberikan keuntungan bagi C. laevis karena 

mendapatkan makanan berlebih akibat dari penetrasi cahaya yang cukup sehingga 

mendukung aktivitas pembelahan diri dari fitoplankton dan perifeton, namun 

demikian prasyarat yang paling menentukan adalah ada tidaknya tumbuhan air, 

terutama H. verticillata. Keberadaan H. verticillata pada perairan dangkal dapat 

memicu kenaikan jumlah fitoplankton dan zooplankton, ditambah lagi suplai oksigen 

yang cukup akibat aktivitas fotosintesis dari H. verticillata sehingga melimpah pula 

C. laevis, (Ridho 2006). Melimpahnya jumlah C. laevis pada perairan dangkal,  

terbukti bahwa dari 48 titik pengambilan sampel 33 diantaranya pada perairan 

dengan kedalaman antara 0,80 m - 2 m diperoleh tangkapan C. laevis terbanyak pada 

tipe habitat H. verticillata sebanyak 2.332 ekor (lokasi 17) dalam sekali tangkap, 

sedangkan 15 titik pengambilan sampel lainnya berada pada kedalaman lebih dari 2 

m dengan jumlah tangkapan terbanyak hanya 607 ekor (lokasi 42) yaitu pada tipe 

habitat S. cucculata dalam sekali tangkap. Carmouze (1983), menyatakan bahwa 

udang lebih banyak ditemukan pada perairan dangkal daripada saat permukaan air 

meninggi. Kecenderungan C. laevis untuk berada pada perairan dangkal juga dapat 



disebabkan tingginya kadar H2S yang cenderung banyak di dasar danau akibat 

aktivitas mikroorganisme anaerob (Soegiarto et al. 1979). 

Hasil pengukuran temperatur air berkisar antara 28,50C-300C, dengan rata-

rata 29,40C. Temperatur terendah pada lokasi 28 sedangkan temperatur tertinggi pada 

lokasi 10 dan 24. Jumlah C. laevis yang tertangkap bervariasi pada berbagai rentang 

temperatur tersebut, tidak ada kekhasan pada temperatur tertentu. Variasi jumlah 

tangkapan tersebut disebabkan karena pada rentang suhu tersebut masih dapat 

ditoleransi oleh C. laevis untuk tetap melakukan aktivitasnya secara normal bahkan  

Soegiarto et al. (1979), menyebutkan bahwa kondisi temperatur optimal bagi 

pertumbuhan udang adalah antara 260C -300C.  

Berdasarkan hasil pengukuran kekeruhan dan warna air diperoleh nilai 

terendah adalah 2 FTU untuk kekeruhan dan 2 PCU untuk warna air sedangkan nilai 

tertinggi adalah 8 FTU untuk kekeruhan dan 12 PCU untuk warna air. Rendahnya 

kekeruhan dan warna air berarti bahwa kodisi air pada saat dilakukan penelitian 

cukup jernih sehingga sangatlah mendukung bagi keberadaan C. laevis karena 

berlimpahnya makanan dari alga akibat penetrasi cahaya yang cukup (Weltzel 1983 

dalam Ridho 2006). Kondisi perairan danau Rawa Pening yang jernih dikarenakan 

pada waktu penelitian adalah termasuk puncak kemarau sehingga jumlah air yang 

masuk dari sungai-sungai yang bermuara ke Rawa Pening sangatlah sedikit jika 

dibandingkan pada musim penghujan yang membawa lumpur akibat erosi.  

Pengukuran pH menunjukan titik terendah pada lokasi 10 dengan pH 7,12 

dan pH tertinggi pada lokasi 13 dan 37 yaitu dengan pH 8,21. Kondisi pH tersebut 

sangatlah baik bagi keberadaan C. laevis karena pH yang baik bagi udang adalah 

pada pH 7,0-8,9 ( Soegiarto et al. 1979). 

Pengukuran oksigen terlarut menunjukan kadar terendah yaitu 4 mg/l yaitu 

pada lokasi 28, 31, 34 yang kesemuanya berada pada perairan bebas, sedangkan titik 

tertinggi adalah 9,2 mg/l yaitu pada lokasi 40 yang merupakan tipe vegetasi S. 

cucculata. Tingginya kelarutan oksigen pada tipe vegetasi S. cucculata dapat 

desebabkan oleh karena berdekatan dengan H. verticillata, dengan demikian kadar 

oksigen terlarut yang diukur merupakan hasil fotosintesis H. verticillata. Mengingat 

bahwa S. cucculata mudah tertiup angin dan berpindah tempat, sementara permukaan 

air di danau menurun menyebabkan H. verticillata menjulur dan terburai sampai ke 

permukaan dan menambat pergeseran S. cucculata. Rendahnya kadar oksigen terlarut 



pada perairan bebas dikarenakan pada daerah tersebut tidak terdapat tumbuhan yang 

melakukan fotosintesis sehingga kadarnya menjadi sangat rendah. Pada lingkungan 

perairan bebas kelarutan oksigen dalam air hanya dipengaruhi oleh adanya difusi 

akibat kontak langsung dengan udara dan adanya agitasi akibat gelombang 

permukaan  oleh angin, tetesan air hujan dan turbulensi (Santoso 1996).  

Selain karena adanya tumbuhan dan faktor fisikawi dan kimiawi yang telah 

dibahas, distribusi dan kelimpahan C. laevis juga dipengaruhi oleh aktivitas nelayan 

yang melintas dengan perahu motornya. Adanya aktivitas nelayan tersebut dapat 

memberikan penjelasan mengapa pada daerah dimana terdapat E. crassipes, H. 

verticillata dan S. cucculata jumlah C. laevis yang tertangkap ada juga yang sedikit 

seperti pada lokasi 8, 16, 47. Dari keseluruhan faktor fisikawi dan kimiawi tersebut 

saling berpengaruh satu dengan yang lain menciptakan kodisi dapat sangat baik bagi  

C. laevis  atau justru menghambatnya, termasuk juga dengan kehadiran predator.  

Secara umum keberadaan C. laevis di danau Rawa Pening terdistribusi secra 

kelompok. Hal ini didasarkan bahwa keberadaan individu C. laevis di satu titik 

meningkatkan peluang keberadaan individu yang sama pada titik yang di dekatnya, 

dan juga tidak didapati secara merata di wilayah danau Rawa Pening. Aktivitas C. 

laevis yang cenderung berkelompok tersebut oleh karena adanya aktivitas mencari 

makan disekitar E. crassipes, H. verticillata dan S. cucculata. (Hadisubroto 1989 

dalam Ridho 2006), menambahkan bahwa struktur populasi menggerombol sebagai 

akibat tertariknya individu pada tempat  yang sama, bisa karena faktor lingkungan 

yang cocok ataupun untuk fungsi sosial misalnya perkawinan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN 
 

 

Keberadaan C. laevis terdistribusi secara berkelompok pada tipe vegetasi E. 

crassipes, H. verticillata dan S. cucculata. Perilaku C. laevis yang berkelompok 

tersebut disebabkan oleh karena usahanya dalam mencari tempat yang cocok yaitu 

tempat dimana terdapat tumbuhan yang dapat digunakan untuk hinggap dalam 

melakukan migrasi vertikal dalam rangka mencari makanan juga sebagai tempat 

untuk bersembunyi dari predator. Kondisi tempat yang baik bagi C. laevis jika 

terdapat tumbuhan air terutama H. verticillata yang cenderung berada pada daerah 

dangkal (kurang dari 2 m), temperatur 260C - 300C dan pH 7 - 8,9 , penetrasi cahaya 

yang cukup dengan tingkat kekeruhan dan warna air yang relatif kecil, kadar oksigen 

terlarut yang cukup. 

Jumlah C. laevis paling banyak ditemukan pada tipe habitat H. verticillata, 

kemudian S. cucculata dan yang paling sedikit pada E. crassipes sedangkan pada 

perairan bebas tidak ditemukan adanya C. laevis. 
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