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ABSTRAK
Sebagai bentos, larva Polypedilum sangat tergantung pada substrat habitatnya. Substat buatan digunakan untuk mengetahui
struktur populasi dan pola pertumbuhannya di alamo Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur populasi larva
Polypedilum pada substrat buatan yang diletakkan pada kedalaman berbeda di lokasi Karamba Jaring Apung (KJA) dan tidak
terdapat KJA (non-KJA) di Danau Lido, Kabupaten Bogor. Pengamatan larva Polypedilum menggunakan substrat buatan
yang .diletakkan pada kedalaman 1 dan 2 m. di kedua lokasi. Pengambilan sampel larva dilaksanakan setiap hari selama 30
hari. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepadatan larva Polypedilum pada lokasi KJA lebih tinggi dibandingkan dengan
non-KJA baik pada kedalaman 1 m. maupun 2 m. Populasi larva, mencapai puncak kelimpahan pada hari ke-15 .

Kata kunci: Chironomidae, substrat buatan, Danau Lido

ABSTRACT
Polypedilum larvae as benthic organisms were depending to their substrates. Artificial substrates can be used in order to
study their population structure and growth pattern. This study was aimed to determine the population structure of
Polypedilum larvae on artificial substrates positioned at different depths in location where there are floating cages (KJA site),
and in locations where there are no cages (non-KJA site) at Lido Lake, Bogor Regency. Artificial substrates were placed at 1
meter and 2 meters depth. Samplings were conducted every day for 30 days of observation. The results showed that the
density of Polypedilum larvae was higher at KJA site than non-KJA site, either at 1 meter or 2 meters depth. Population peak
of larval was at day 15 th of observation.

Key words: Chironomidae, artificial substrate, Lido Lake

PENDAHULUAN
Aspek biologi larva chironomida belum banyak
diteliti demikian pula kajian yang secara spesifik
membahas aspek ekologi dan siklus hidupnya (Boesel
1985, Vardal et al. 2001, dan Cranston 2006). Larva
Chironomida (non bitting midges) merupakan serangga
air yang hidup sebagai bentos pada lingkungan perairan
tawar dan tersebar di seluruh dunia. Jenis serangga ini
adalah organisme yang paling banyak ditemukan pada
ekosistem perairan tawar. Menurut Pinder (1986)
Famili Chironomidae sangat tersebar luas di lingkungan
perairan tawar.
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Polypedilum merupakan salah satu genus dari Sub
Famili Chironominae. Secara umum sebagian besar
siklus hidup chironomida berada dalam stadia larva dan
membentuk tabung pada substrat sebagai bentos di
perairan. Sifat fisika dan kimia lingkungan perairan
sebagai habitatnya sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan larva Polypedilum . Pengetahuan akan
larva Genus Polypedilum masih sangat terbatas, begitu
pula dengan struktur populasi dan pertumbuhannya.
sangat
Sebagai bentos, larva Polypedilum
tergantung pada substrat habitatnya. Substat buatan
digunakan untuk mengetahui struktur populasi dan pola
pertumbuhannya di alamo Substrat buatan digunakan
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sebagai tempat atau habitat suatu organisme
(Phongsuwan et al. 1997 in Sukmana 2010). Substrat
buatan yang digunakan diharapkan mampu menjadi
media yang baik untuk pertumbuhan larva Polypedilum,
sehingga proses penelitian struktur populasi larva
Polypedilum dapat dilakukan dengan baik. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui struktur populasi larva
Polypedilum pada substrat buatan yang diletakkan pada
kedalaman 1 m dan 2 m di lokasi dengan kandungan
bahan organik yang berbeda, yaitu lokasi Karamba
Jaring Apung (KJA) dan tidak terdapat KJA di Danau
Lido, Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret
sampai April 2011 berlokasi di Danau Lido, Kabupaten
Bogor. Lokasi pertama berada pada koordinat 1060 48'
42" BT dan 06 0 44' 29" LS, lokasi kedua berada pada
koordinat 106 0 48' 30" BT dan 06 0 44' 47" LS dengan
ketinggian 502,2 m dpl. Peletakan substrat buatan
didasarkan pada kondisi lingkungan yang terdapat dan
tidak terdapat karamba jaring apung (KJA). Lokasi satu
adalah kawasan yang terdapat karamba jaring apung
(KJA) dan lokasi dua merupakan kawasan yang tidak
terdapat karambajaring apung (Non-KJA).
Lokasi KJA berada di kawasan dekat outlet dan
berdekatan dengan kawasan pemukiman penduduk.
Lokasi di wilayah ini mengandung bahan organik tinggi
dan kandungan oksigen terlarut rendah. Pada lokasi ini
juga banyak kegiatan masyarakat, diantaranya wisata
perahu dan rumah makan terapung.
Lokasi Non-KJA berada di kawasan dekat dengan
inlet dan tidak ada KJA sarna sekali, namun berdekatan
dengan persawahan dan hotel. Pada lokasi dua banyak
ditemukan tumbuhan air. Lokasi Non-KJA memiliki
kandungan bahan organik rendah dan kandungan
oksigen terlarut masih terdeteksi hingga ke dasar
perairan.
Peletakan substrat buatan dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek aksesibilitas, keamanan, dan
kedalaman perairan. Peletakan substrat buatan terdiri
atas dua kedalaman yaitu 1 m. dan 2 m. Penentuan
kedalaman pada substrat buatan diharapkan mampu
memberikan respon yang berbeda pada kualitas
perairan dan struktur populasi larva Polypedilum. Posisi
lokasi pengamatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Sebagai substrat buatan adalah kawat besi yang sudah
dilapisi dengan kasa nyamuk seperti saringan berbentuk
empat persegi. Kawat besi dibentuk empat persegi
dengan ukuran 15x15 cm2 • Kemudian kawat besi
ditutupi kasa nyamuk yang berbahan nilon dengan lebar
matajaring 2 mm dan dijahit pada setiap sisinya.
Langkah selanjutnya adalah membuat bingkai dari
bambu dengan ukuran 45x30 cm2 untuk pemasangan
substrat buatan. Kemudian kasa nyamuk yang telah
terpasang dirangkai pada sebuah bingkai untuk proses
kolonisasi larva chironomida dengan menggunakan
bambu dan tali nil on. Kemudian kawat yang sudah
dirangkai dengan kasa nyamuk dipasang secara
l:lerselang-seling pada bingkai bambu yang sudah dibuat
seperti persegi panjang (Gambar 2).
Substrat buatan yang telah diberi bingkai bamboo
kemudian dirangkai dengan tali tam bang agar sesuai
dengan posisi kedalaman, yaitu 1 m. dan 2 m. (Gambar
2). Pemasangan substrat buatan di kedua kedalaman ini
disusun dengan POSlSl yang berkebalikan antara
kedalaman 1 m. dan 2 m. dengan tujuan memberi
peluang yang sama bagi menempelnya telur
chironomida. Rangkaian dilengkapi dengan pemberat
dari batu dan pelampung yang menggunakan botol
plastik ukuran 1,5 liter.
Pengambilan data parameter kualitas air (suhu,
kedalaman, pH, DO) dilakukan secara in situ sedangkan
Padatan Tersuspensi Total (TSS) dilakukan secara ex
situ. Pengambilan data kualitas air diperlukan beberapa
alat dan bahan, yang meliputi termometer untuk
mengukur suhu perairan, tali berskala digunakan untuk
mengukur kedalaman, metode titrasi winkler digunakan
untuk mengukur kandungan oksigen terlarut dan
indikator pH dengan skala 5-10 digunakan untuk
mengukur pH perairan. Sedangkan TSS diukur di
laboratorium.
Pelaksanaan

Pengambilan sampel larva chironomida dilakukan
setiap hari selama 30 hari dan dilakukan satu hari
setelah peletakan substrat buatan. Pengambilan sampel
parameter fisika dan kimia dilakukan dengan peri ode 7
hari sekali dengan tiga kali ulangan pada masingmasing lokasi. Analisis parameter fisika dan kimia
perairan dilakukan di Laboratorium Fisika-Kimia
Perairan, dan penanganan sampel larva Polypedilum
dilakukan di Laboratorium Biomikro 1, Bagian
Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Departemen
Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

2. Tabapan Penelitian
Persiapan

Tahap ini diawali dengan menyiapkan substrat
buatan yang terbuat dari bambu, pelampung yang
terbuat dari botol plastik ukuran 1,5 liter, batu sebagai
pemberat, kawat baja, dan kasa nyamuk berbahan nilon.
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Gambar 1. Peta Lokasi penelitian di Danau Lido, Kabupaten Bogor

Pengambilan Contoh
Pengambilan contoh dilakukan secara acak di
setiap pengamatan, Setelah satu hari substrat buatan
dipasang, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel
setiap hari selama 30 hari. Proses pengambilan substrat
buatan dilakukan dengan pengangkatan dan pengerikan
permukaan substrat dengan kuas untuk mengambil
larva Polypedilum. Sampel yang sudah terkumpul
dimasukan ke dalam botol sampel dan diawetkan
dengan alkohol 70 %.
Pengambilan sampel parameter kualitas air yang
meliputi suhu, kedalaman, Total Suspended Solid
(TSS), pH, dan Dissolved Oxygen (DO) dilakukan
berdasarkan standard method APHA (Eaton et al.
2005). Pengambilan sampel air dilakukan pada
kedalaman yang sama dengan pengambilan sampel
larva Polypedilum.
Analisis di Laboratorium
Di laboratorium, sampel larva chironomida diberi
tambahan larutan rose bengal sebanyak 1-2 tetes setiap
botol sampel dan didiamkan selama 24 jam. Pemberian
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rose bengal dilakukan agar biota yang hendak di
berwama kemerahan sehingga mudah dipisahkan
serasah dan lumpur yang terbawa saat pengam
sampel dari substrat buatan. Proses pemi
dilakukan di bawah mikroskop bedah (Oly
SZ6045TR) dan jarum sebagai alat pengambilan l
Identifikasi larva dilakukan dengan terlebih d
dibuat preparat. Pembuatan preparat diawali d
pembersihan larva dengan larutan kalium hidro
(KOH) 10%.
Preparat dibuat dengan pele
spesimen di atas gelas objek dan perekatan d
cairan ENTELLA~. Identifikasi (dengan pan
Epler 2001) dan pengukuran panjang dan lebar k
kepala sampel larva dilakukan dengan mikr
majemuk (Olympus CH20) yang terhubung k
mikroskop serta program Motic Image Plus 2.0.
Pola perubahan ukuran tubuh dari instar pe
hingga instar terakhir digambarkan dalam g
Bagian tubuh larva yang digunakan untuk me
tahapan instar ialah ukuran kapsul kepala k
.bersifat lebih stabil dibandingkan dengan bagian
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lainnya. Ukuran kapsul kepala yang digunakan ialah
lebar kapsul kepala (bagian tengah yang memiliki lebar
maksimum kapsul kepala secara melintang) dan
panjang kapsul kepala (dari anterior hingga posterior
bagian kapsul kepala larva Polypedilum) (DettingerKlemm 2003). Data ukuran diplotkan ke dalam sebuah
grafik pencar (scatterdiagram) untuk menduga
kelompok instaL Dalam pendugaan kelompok instar
digunakan pendekatan dari hasil penelitian DettingerKlemm (2003) sebagai centroid dan dilakukan uji
cluster analysis (K-means) menggunakan program
Minitab 14 untuk menentukan ukuran panjang dan lebar
kapsul kepala setiap tahapan instar.
u.MrQ

dari Genus Polypedilum. Beberapa taksa memakan
algae dan detritus, juga sebagai grazer dan predator
(Epler 2001).
Dinamika

Kepadatan

Populasi

larva

Genus

Polypedi/um

Kepadatan larva chironomida Genus Polypedilum
bervariasi pada setiap kedalaman dan lokasi yang
berbeda. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh
faktor lingkungan, antara lain keberadaan stadia dewasa
dari genus ini, arus, kandungan oksigen terlarut.
kandungan bahan organik perairan. Gambar 4
memberikan informasi mengenai kepadatan larva
Polypedilum pada lokasi KJA dan Non-KJA dengan
kedalaman berbeda selama pengamatan .
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Gambar 3. Larva chironomida genus Polypedilum (a)
kepala; (b) badan; (c) mentum; (d) mandible;
(e) ventromental plate.
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Gambar 2. Substrat buatan dan cara penempatannya.
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BASIL
Morfologi Larva Po/ypedi/um
Secara umum larva Chironominae (Gambar 3)
memiliki ciri berupa antena yang terdiri atas empat
sampai delapan segmen. Labral lamella berkembang
dengan baik, namun pada beberapa taksa tidak terlihat
perkembangannya. Mentum biasanya memiliki delapan
sampai enam belas gigi. Ventromental plate biasanya
berkembang dengan baik dan memiliki striae seperti
kipas. Anal tubulus biasanya terdapat pada sub famili
ini dan biasanya perkembangannya lebih kecil pada
larva yang ditemukan di air payau dan air laut. Larva
biota ini hidup meliang dengan membentuk kapsuL
Kapsul berfungsi untuk melindungi tubuhnya, termasuk
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Gambar 4. Populasi larva Genus Polypedilum pada
setiap waktu pengamatan pada Lokasi KJA
(a) dan Lokasi Non-KJA (b).
Kepadatan larva Polypedilum pada lokasi KJA
kedalaman I m. terendah dan tertinggi berturut-turut
pada hari pertama (0 indlm2) dan hari ke-14 (2622
indlm 2• Kepadatan larva Polypedilum meningkat pada
hari ke-8 dan mulai menurun pada hari ke-29. Pada
lokasi KJA di hari ke-21 kedalaman 2 m. memiliki
kepadatan tertinggi (1362 indlm2). Sedangkan
kepadatan terendah didapat pada hari ke-l (0 indlm2) .
Pada Lokasi
non-KJA
kepadatan
larva
Polypedilum relatif lebih rendah dibandingkan lokasi
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KJA. Kepadatan larva Polypedilum tertinggi pada
kedalaman 1 m. berada pada hari ke-29 (622 ind/m2).
Pada kedalaman 2 m. kepadatan tertinggi terdapat pada
hari ke-25 (252 ind/m2).
Sedangkan kepadatan
terendah baik kedalaman 1 m. maupun 2 m. tetjadi pada
hari ke-l (0 ind/m 2). Kepadatan larva Polypedilum
secara umum lebih tinggi pada kedalaman 1 m.
dibandingkan 2 m. dan kepadatan mulai meningkat
pada minggu kedua selama 30 hari pengamatan di
kedua lokasi. Selain itu, kepadatan larva Polypedilum
pada lokasi KJA lebih tinggi dibandingkan dengan pada
lokasi non-KJA, hal ini diduga karena lokasi KJA
mengandung banyak bahan organik yang berasal dari
limbah domestik dan sisa pakan ikan. 01eh karena itu,
sumber makanan bagi larva yang ada di lokasi KJA
lebih banyak karena berada di lokasi yang terdapat
karamba jaring apung dan dekat dengan aktivitas
antropogenik (Silva et al. 2008).

Pengeiompokan
Larva
Chironomid
Genus
Polypedilum Berdasarkan Instar
Pertumbuhan larva Polypedilum dapat dilihat dari
pola pertumbuhan instar. Pertumbuhan instar pada
larva Polypedilum terdiri atas empat tahapan yaitu
-mulai dari instar I sampai instar IV. Tahapan setiap
instar tersebut ditentukan berdasarkan ukuran lebar dan
panjang kapsul kepala larva. Hasil pengamatan larva
ditemukan sebanyak 2469 individu larva Polypedilum
untuk semua lokasi pengamatan. Data ukuran instar
berdasarkan ukuran lebar dan panjang kapsul kepala
dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 menggambarkan
tahapan setiap instar yang didasarkan pada ukuran lebar
dan panjang kapsul kepala sebagai hasil dari uji Cluster
analysis (K-means) dengan pendekatan hasil penelitian
Dettinger-Klemm (2003).
Tabel 1. Ukuran instar larva Polypedilum berdasarkan
cluster analysis
Instar

Lebar kapsul kepala
{!:!m}

Panjang kapsul kepala
{!:!m}

min

rataan

maks

mm

rataan

maks

I

67,6

98,3

141,1

55,5

83,1

120,6

II

121 ,6

150,5

187,4

100,1

127,4

163,1

III

196,4

234,1

284,0

158,2

196,6

249,0

IV

261,8

328,3

418,3

224,1

276,3

351,8

- 249,0 11m. Sedangkan instar IV memilik
lebar dan panjang kapsul kepala berkisar 261,
11m dan 224,1 - 351,8 11m. Semakin besar uku
dan panjang kapsul kepala larva Pol
menunjukkan adanya perubahan dari instar pe
instar berikutnya.

Karakteristik Fisika Kimia Perairan
Data parameter fisika dan kimia perair
dilihat pada Gambar 5. Nilai suhu pada lokas
kedalaman 1 m. dan 2 m. berkisar antara 25
Nilai suhu tertinggi didapat pada pengamatan
dan ke-8 yaitu sebesar 27°C tercatat pada ked
m. Suhu terendah ditemukan pada pengamata
15, dan 29 (25,5 DC). Pada lokasi non-KJA s
kedalaman 1 m.dan 2 m. berkisar 25-27
tertinggi didapat pada hari ke-l kedalaman
0c). Sedangkan suhu terendah didapat pada ha
22, dan 29 sebesar 25°C. Secara umum s
kedalaman 1 m. lebih tinggi dibandingkan ked
m., karena pada kedalaman 1 m. intensitas cah
masuk ke air lebih tinggi sehingga mengakiba
perairan lebih tinggi.
Nilai kandungan padatan tersuspensi tot
tertinggi pada lokasi KJA pada pengamatan h
adalah 27,3 mg/l pada kedalaman 2 m. S
kandungan TSS terendah didapat pada pengam
ke-l (1,7 mg/l) pada kedalaman 1 m. Pada lok
KJA TSS tertinggi didapat pada pengamatan
S
(512 mg/l) pada kedalaman 2 m.
kandungan TSS terrendah didapat pada pe
hari ke-8 yaitu sebesar 11 mg/l pada kedalam
Berdasarkan grafik pada Gambar 5, terliha
kandungan TSS pada lokasi Non-KJA leb
dibandingkan lokasi KJA. Hal ini dik
kedalaman perairan pada lokasi Non-KJA leb
sehingga mempengaruhi kandungan TSS
tersebut. Selain itu, lokasi Non KJA dekat den
yang memungkinkan tetjadinya pengadukan
dasar sehingga mengakibatkan terangkatnya
sedimen dari dasar perairan ke kolom perairan.

Hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
instar I memiliki ukuran kapsul kepala dengan lebar
berkisar antara 67,6 - 141,1 11m dan panjang 55,5 120,6 11m. Instar II ukuran kapsul kepala dengan lebar
dan panjang berkisar antara 121,6 - 187,4 11m dan
100,1 - 163,1 11m. Ukuran lebar dan panjang kapsul
kepala pada Instar III yaitu 196,4 - 284,0 11m dan 158,2
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Gambar 5. Parameter kualitas air Danau Lido, Suhu, TSS, pH, dan DO pada lokasi KJA dan
non-KJA kedalaman 1 meter dan 2 meter
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Nilai pH perairan di lokasi KJA tidakjauh berbeda.
Nilai pH tertinggi pada lokasi KJA ialah sebesar 6 yang
secara umum terdapat pada setiap pengamatan baik
pada kedalaman ( dan 2 m. Sedangkan nilai pH
terendah ada pada pengamatan hari ke-15 di kedalaman
2 m. (5,5). Begitu pula pada lokasi non-KJA, nilai pH
pada setiap pengamatan dan kedalaman tidak jauh
berbeda. Nilai pH setiap pengamatan sebesar 6. Nilai
pH terendah terdapat pada pengamatan hari ke-15 (5,5).
Secara keseluruhan nilai pH pada lokasi KJA dan nonKJA tidak jauh berbeda baik pada kedalaman 1 m.
maupun2m.
Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen) merupakan
parameter yang sangat penting bagi kelangsungan hidup
organisme akuatik-..
Kandungan oksigen terlarut
dipengaruhi oleh parameter lingkungan lain,
diantaranya suhu dan tekanan udara. Kandungan
oksigen terlarut di lokasi KJA berkisar 3,0-7,6 mg/l.
Kandungan oksigen terlarut paling tinggi didapat pada
pengamatan hari ke-15 (7,6 mg/l) pada kedalaman 1 m.
Kandungan oksigen terlarut terkecil didapat pada
pengamatan hari ke-l (3,0 mg/l) pada kedalaman 1 m.
dan 2 m. Pada lokasi non-KJA kandungan oksigen
terlarut berkisar 2,3-8,1 mg/l. Kandungan oksigen
. terlarut tertinggi didapat pada pengamatan hari ke-29
(8,1 mg/l) pada kedalaman 1 m. Sedangkan kandungan
oksigen terlarut terkecil didapat pada pengamatan hari
ke-l (2,3 mg/l) pada kedalaman 2 m.
Kandungan oksigen terlarut pada lokasi non-KJA
relatif lebih tinggi dibandingkan lokasi KJA. Hal ini
dipengaruhi lingkungan perairan sekitamya.
Pada
lokasi KJA yang terletak di bagian outlet banyak
terdapat karamba jaring apung, sehingga dimungkinkan
proses dekomposisi bahan organik pada perairan di
kawasan tersebut lebih tinggi dan mengakibatkan
kandungan oksigen terlarut rendah. Secara umum,
kandungan oksigen terlarut pada kedalaman 1 m. lebih
tinggi dibandingkan kedalaman 2 m.

PEMBAHASAN

Larva Polypedilum merupakan salah satu
organisme yang keberadaannya di perairan bersifat
sebagai bentos (benthic organism). Polypedilum
merupakan salah satu genus dari Sub Famili
Chironominae, Famili Chironomidae. Organisme ini
hidup dominan pada stadia larva sebagai bentos.
Sebagai organisme bentik, larva Polypedilum sangat
tergantung kondisi lingkungan dan substrat sebagai
temp at hidupnya.
Larva Polypedilum banyak ditemukan di perairan
Danau Lido. Pertumbuhan larva Polypedilum di Danau
Lido tidak lepas dari pengaruh lingkungan hidupnya,
baik faktor fisik, kimia maupun biologis (Arimoro et al.
2007).
Be'oerapa faktor flSik dan kimia yang
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merupakan faktor pendukung terhadap pertumb
larva Polypedilum, terutama DO, TSS, pH, dan
Oksigen terlarut tentunya menjadi faktor penting
organisme akuatik dan mendukung pertumbuha
begitu pula dengan pH dan suhu. Suhu dengan ki
25-27°C mendukung optimalnya pertumbuhan
Polypedilum dibandingkan suhu yang rendah ma
yang tinggi. Tingginya fluktuasi perubahan param
kualitas air pada lokasi non-KJA seperti TSS dan
mengakibatkan nilai kepadatan populasi
Polypedilum pada lokasi non-KJA relatif lebih
dibandingkan lokasi KJA. Namun demikian,
Poypedilum juga mampu hidup pada ko
lingkungan yang ekstrim, sehingga banyak ditem
di lingkungan perairan yang berbeda (Armitage
1995 in Ozkan et al. 2010).
Kepadatan larva Polypedilum pada lokasi
kedalaman 1 m. lebih tinggi dibandingkan kedalam
m. pada hari ke-14.
Hal tersebut karena
kedalaman 1 m. kandungan oksigen terlarut lebih
dibandingkan kedalaman 2 m. Tingginya kepa
larva pada hari ke-14 terjadi karena banyak larva
hidup menetap dan sudah berumur 14 hari dan ad
kelompok larva baru pada hari tersebut.
Pol a kepadatan larva Polypedilum di lokasi
KJA pada kedalaman 1 m. hari ke 14 tidakjauh ber
dengan lokasi KJA. Dibandingkan lokasi nonkepadatan larva Polypedilum di lokasi KJA jauh
tinggi. Pola ini diduga akibat beberapa faktor
salah satunya adalah perbedaan ketersediaan mak
Perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh ko
fisik lingkungan perairan, seperti halnya di lokasi
yang banyak media bagi indukan untuk men
telurnya berupa bangunan KJA dan didukung arus
relatif tenang, sehingga memungkinkan telur
menempel dengan baik pada substrat. Berbeda de
kondisi fisik di lokasi non-KJA, selain kuran
media untuk memudahkan indukan bertelur, aru
lokasi ini cukup deras karena letaknya dekat de
inlet, sehingga mempengaruhi kesempatan mene
telur pada substrat buatan. Terlebih larva yang be
pada tahap instar I masih bersifat planktonik dan s
terpengaruh pergerakan arus.
Pada lokasi KJA dengan lingkungan yang ba
terdapat karamba jaring apung dengan budi
perikanan dan lokasi yang dekat dengan aktivitas
pemukiman penduduk tentunya memberikan dam
terhadap pengkayaan bahan organik ke d
lingkungan perairan. Oleh karena itu, ketersed
bahan organik sebagai bahan makanan
Polypedilum di lokasi KJA lebih tinggi dibandingk
lokasi Non KJA. Ketersediaan jumlah makanan
relatif lebih tinggi memungkinkan laju pertumb
populasi larva Polypedilum di lokasi KJA
kedalaman 1 m. maupun kedalaman 2 m. lebih t
di'oandingkan lokasi non-KlA. Sesuai dengan pen
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Silva et al. (2008) yang mendapatkan bahwa secara
nyata populasi larva Polypedilum pada lokasi yang
dekat dengan pemukiman penduduk lebih tinggi
dibandingkan lokasi yang sedimentasinya tinggi.
Lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk
banyak menerima masukan limbah domestik.
Demikian pula pada lokasi yang tinggi tingkat
sedimentasinya seperti pada lokisi non-KJA lebih
didominasi larva Polypedilum dibandingkan genus lain
dari Famili Chironomidae, meskipun jumlahnya relatif
lebih sedikit dibandingkan dengan lokasi KJA. Selain
itu, larva Polypedilum relatif lebih toleran terhadap
polutan dibandingkan genus lainnya (Newburn & krane
2000). Larva Polypedilum memakan algae dan detritus
yang ada di perairan (Oliveira et al. 2003). Banyaknya
bahan organik di lokasi KJA, sangat mendukung
pertumbuhan larva Polypedilum. Larva chironomida
dapat menghabiskan makanan berupa bahan organik
sampai beberapa bulan di sedimen (Ciborowski &
Corkum 2003).
Pertumbuhan larva Polypedilum tidak terlepas dari
pengaruh parameter kualitas air di lingkungan perairan.
Terutama kandungan oksigen terlarut, yang merupakan
faktor penting bagi kehidupan organisme akuatik
termasuk larva Polypedilum. Walaupun larva
chironomida termasuk juga Polypedilum memiliki
haemoglobin yang tinggi sehingga mampu bertahan
hidup pada kondisi perairan dengan kandungan oksigen
rendah, hal tersebut tentunya dapat menganggu proses
metabolisme dan berdampak pada pertumbuhannya.
Larva Polypedilum dapat berkembang dengan baik pada
kondisi lingkungan perairan yang kandungan
oksigennya baik (Arimoro et al. 2007; Ozkan et al.
2010). Berkaitan dengan parameter kualitas air lain,
seperti pH dan suhu yang relatif stabil selama waktu
penelitian dan masih berada pada batas normal.
Kondisi tersebut tidak terlalu memberikan pengaruh
dan tekanan lingkungan terhadap pertumbuhan larva
Polypedilum di perairan.
Berdasarkan hasil pengamatan larva Polypedilum
pada lokasi KJA dan non-KJA ditemukan sejumlah
2469 individu yang dominan ditemukan pada lokasi
KJA.
Berdasarkan ukuran kapsul kepala, larva
Poypedilum yang berhasil ditemukan berada pada ins tar
I sampai dengan instar IV. Dengan demikian berarti
bahwa substrat buatan yang digunakan mampu menjadi
media yang baik untuk pertumbuhan larva Polypedilum.
Pada lokasi KJA larva Polypedilum dominan ditemukan
pada level instar III, sedangkan pada lokasi non-KJA
dominan ditemukan pada level instar II. Perbedaan
tersebut disebabkan oleh perbedaan waktu kolonisasi
larva yang menetas pada substrat buatan antara lokasi
KJA dan non-KJA. Selain itu disebabkan faktor
pendukung pertumbuhan, berupa bahan organik yang
lebih tinggi di lokasi KJA dibandingkan lokasi nonKJA. Pertumbuhan larva Polypedilum pada lokasi yang
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terdapat makanan lebih baik, sehingga pertumbuhan
relatif lebih cepat dibandingkan lokasi yang kualitas
dan jumlah makanannya kurang (Haas et al. 2006).

KESIMPULAN
Larva Polypedilum yang ditemukan pada substrat
buatan di Danau Lido terdiri atas empat instar, yaitu
instar I yang menjadi tahap awal hingga instar IV
sebagai tahap akhir pada fase larva. Substrat buatan
yang digunakan mampu menjadi habitat yang baik bagi
pertumbuhan larva Polypedilum, karena larva dapat
tumbuh hingga instar IV.
Puncak pertumbuhan
populasi pada substrat buatan baik di lokasi KJA dan
non-KJA tercapai pada hari ke-15 . Populasi larva
Polypedilum pada kedalaman I m. lebih tinggi
dibandingkan kedalaman 2 m.
Populasi larva
Polypedilum lebih tinggi pada lokasi KJA dibandingkan
lokasi non-KJA.
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