
Filum Crustacea 

 
Filum Crustacea terdapat sekitar 40.000 spesies, mencakup jenis-jenis copepoda, 

udang dan kepiting. Berukuran kurang dari 0,1 mm sampai 60 cm, dengan berbagai-

bagai bentuk tubuh dari panjang sampai bulat. Sebagian besar hidup di laut, 13% di air 

tawar dan 3% di darat. Kebanyakan jenis Crustacea mendominasi plankton laut maupun 

air tawar; beberapa jenis merupakan benthos yang penting, baik sebagai spesies 

interstisial mahupun makroskopis dan tidak sedikit yang hidup sebagai parasit. 

Copepoda, krill dan rebon sebagai zooplankton laut mempunyai kedudukan sangat 

penting dalam rantai makanan di laut sebagai penghubung antara fitoplankton dengan 

predator. 

 Keberhasilan Crustacea hidup di perairan antara lain disebabkan oleh anggota 

badannya yang bersendi-sendi ( Bahasa Yunani, anthros berarti sambungan atau sendi), 

sehingga mudah berjalan atau berenang dengan cepat. Di samping itu adanya kulit yang 

keras ( Bahasa Romawi, crusta berarti kulit keras atau kerak ), ada kalanya berduri dan 

tebal tidak disukai predator. 

 

A. KELAS COPEPODA 

 

Copepoda merupakan kelompok entomostraca dengan jumlah spesies terbesar, 

yaitu sekitar 8.405 spesies, sebagian besar hidup bebas dan sekitar 25% nya sebagai 

ektoparasit. Kebanyakan copepoda terdapat di laut dan sebagian lagi di air tawar, baik 

sebagai plankton maupun fauna interstisial; beberapa spesies hidup dalam hamparan 

lumut dan humus. 

Umumnya berukuran kurang dari 2 mm. Ektoparasit biasanya berukuran lebih 

besar, misalnya Panella sebagai ektoparasit pada ikan laut dan ikan paus dapat mencapai 

panjang 32 cm. Biasanya tubuh copepoda transparan dan tidak berwarna, beberapa 

spesies berwarna merah, ungu, biru cemerlang atau hitam. Warna hijau umumnya 

disebabkan warna makanan di saluran pencernaan. 



 

 

1. Anatomi 

Bentuk tubuh copepoda yang hidup bebas biasanya silindris dan pendek. Tubuh 

terdiri atas kepala yang agak membulat, 6 ruas thorax dan 3 sampai 5 ruas abdomen. 

Bagian posterior kepala tumbuh menyatu dengan satu atau dua ruas thorax menjadi 

cephalothorax, yang tertutup karapas. Ruas thorax keempat dan kelima dan keenam 

acapkali juga tumbuh menyatu dengan ruas abdomen pertama. Di ujung abdomen 

terdapat sepasang caudal rami dengan setae di ujung masing-masing. 

Semua copepoda selalu mempunyai sebuah mata nauplius median (di tengah) 

yang terdiri atas 3 buah ocelli yaitu 2 lateral dan sebuah median. Pada kepala terdapat 

sepasang antena pertama yang uniramus, panjang dan tampak jelas, sepasang antena 

kedua, mandibel, maksila pertama dan maksila kedua. Pada ruas thorax yang menyatu 

dengan kepala terdapat sepasang maksiliped, dan masing-masing dari empat atau lima 

ruas thorax berikutnya terdapat sepasang kaki renang yang biramus, pada ruas thorax 

terakhir terdapat sepasang kaki renang yang mengecil. Pada ruas abdomen tidak ada 

apendik. 

Bentuk tubuh parasit mengalami modifikasi dan degenerasi disesuaikan dengan 

cara hidupnya. Sebagai ektoparasit terdapat pada permukaan tubuh, sirip dan insang 

inang, memakan cairan tubuh atau jaringan inang. Hanya yang betina hidup sebagai 

ektoparasit, sedangkan stadia muda dan jantan hidup bebas. Yang betina acapkali 

tampak dari kantung telurnya. 

Dari 10 ordo dalam kelas Copepoda hanya 3 ordo yang anggotanya hidup bebas, 

sedangkan yang lainnya sebagai ektoparasit atau komensal dengan avertebrata air lain. 

Ketiga ordo tersebutadalah Calanoida, Cyclopoida dan Harpacticoida. Sebagian besar 

calanoid adalah planktonik, kebanyakan harpacticoida adalah benthik, sedangkan 

cyclopoida terdapat baik sebagai planktonik maupun benthos. 

Copepoda berenang menggunakan kaki renang dengan gerakan yang sangat 

cepat dan menyentak-nyentak (jerky sudden motions). Bila gerakan kaki renang 

berhenti, maka antena pertama (antenul) membuka ke arah lateral supaya tidak 



tenggelam. Bila sedang berenang, antenul mengarah ke belakang. Calanus dan 

Diaptomus dari ordo Calanoida adakalanya berenang seperti Anostraca. 

Kebanyakan copepoda planktonik di luar terdapat pada lapisan permukaan 

sampai kedalaman 50 m, namun banyak spesies dijumpai sampai 2.000 m, bahkan 

beberapa spesies lebih dalam lagi. Banyak spesies copepoda melakukan migrasi vertikal, 

dan dalam hal ini dipengaruhi cahaya. 

Harpacticoida dan cyclopoida penghuni dasar perairan merayap atau meliang 

(burrow) dalam substrat menggunakan kaki thorax dan gerak undulasi tubuh. Banyak 

harpacticoida hidup sebagai fauna interstisial mempunyai tubuh langsing dan antena 

yang pendek. 

 

2. Makanan dan Cara Makan 

Copepoda planktonik umumnya bersifat filter feeder dan memakan fitoplankton. 

Banyak pula jenis yang menangkap organisme lebih besar disamping sebagai filter 

feeder, bahkan beberapa spesies merupakan predator. Beberapa genera Cyclopoida 

seperti beberapa spesies Cyclops juga predator. Kebanyakan harpacticoida benthik 

memakan bakteri dan detritus. Cadangan makanan dalam bentuk butir-butir minyak 

merupakan penyebab utama warna merah cerah pada beberapa spesies Diaptomus. 

 

3. Reproduksi dan Perkembangan 

Cocepoda dioecious. Betina mempunyai sebuah atau sepasang ovari dan 

sepasang seminal receptacle. Cocepoda jantan yang hidup bebas biasanya mempunyai 

sebuah testis dan membentuk spermatofora. Pada waktu kopulasi, cocepoda jantan 

memegang yang betina dengan antena pertama atau kaki renang keempat atau kelima 

yang berbentuk capit, dan melekatkan spermatofora pada betina pada bukaan seminal 

receptacle. Sekali kopulasi dapat digunakan untuk membuahi 7 sampai 13 kelompok 

telur. 

Telur yang sudah dibuahi dierami dalam sebuah atau sepasang kantung telur. 

Tiap kantung telur berisi antara 5 sampai 50 butir telur. Cyclops mengerami telur selama 

12 jam sampai 5 hari, maka kantung telur hancur dan keluarlah larva yang disebut 



nauplius. Kemudian copepoda betina tersebut akan menghasilkan kantung baru dan 

kelompok telur baru. 

Stadia nauplius sebanyak 5 atau 6 instar, kemudian menjadi copepodid sebanyak 

5 instar, dan akhirnya menjadi dewasa. Copepoda dewasa tidak mengalami pergantian 

kulit. Perkembangan dari telur sampai dewasa memakan waktu antara satu minggu 

sampai satu tahun. Cocepoda hidup bebas berumur antara 6 bulan sampai satu tahun 

lebih. 

Untuk mempertahankan diri terhadap lingkungan buruk, beberapa calanoida dan 

harpacticoida air tawar menghasilkan telur dalam cangkang tipis dan telur dorman 

dengan cangkang tebal. Jenis air tawar yang lain, pada instar copepodid atau dewasa 

melakukan estivasi dengan membungkus diri dengan selubung organik yang keras dan 

menjadi siste. Selain untuk mempertahankan diri terhadap lingkungan buruk, telur 

dorman dan siste juga merupakan sarana penyebaran keturunan. 

Copepoda yang hidup bebas bernapas dengan permukaan tubuh. Kelenjar 

maksila merupakan alat ekresi. Tidak ada jantung maupun pembuluh darah, darah 

beredar dalam hemocoel karena adanya gerakan otot, apendik dan saluran pencernaan. 

Hanya calanoida yang mempunyai jantung semacam kantung. Susunan saraf terpusat, 

dan benang saraf tidak melewati thorax. 

Copepoda yang hidup sebagai parasit lebih dari 1.000 spesies. Kebanyakan 

sebagai ektoparasit, namun banyak juga sebagai komensal atau endoparasit dalam tubuh 

polychaeta, usus lely laut, saluran pencernaan tunica dan kerang, bahkan pada crustacea 

lain. Endoparasit acapkali tidak mempunyai mulut, dan makanan diabsorbsi langsung 

dari inang. 

 

4. Nilai Ekonomis 

Dalam lingkungan biasa di alam bebas, serangan copepoda parasit dapat 

diabaikan,  jarang terjadi. Namun pada kolam pembenihan dengan kepadatan ikan cukup 

tinggi, dapat terjadi serangan yang gawat, karena larva parasit yang berenang bebas 

mempunyai peluang besar dalam mendapatkan inang. Copepoda dewasa yang sudah 



melekat sulit diberantas karena mempunyai eksoskeleton yang keras dan resisten 

terhadap larutan kimia. 

Copepoda hidup bebas berperan penting dalam rantai makanan sebagai 

penghubung antara bakteri, ganggang dan protozoa di satu pihak dengan predator 

(termasuk ikan) dipihak lain. Copepoda lebih dominan sebagai makanan ikan laut, 

sedang cladocera di air tawar. Copepoda tidak digunakan sebagai makanan anak ikan 

karena berenangnya terlalu cepat sehingga sukar ditangkap. Copepoda juga merupakan 

inang perntara penyakit cacing pita ikan Dibothriocephalus latus dan cacing guinea 

Dracunculus medinensis (Nematoda). 

 
 
B. KELAS CIRRIPEDIA 

 

Terdapat sekitar 1.000 spesies, semuanya hidup di laut. Dikenal dengan nama 

barnacle atau tritip. Bentuk tubuh tritip dari luar tidak seperti crustacea yang lain karena 

telah termodifikasi sebagai organisme yang hidup sessile atau parasit. Jenis yang hidup 

bebas menempel pada batu. Cangkang atau benda-benda terapung termasuk lunas kapal 

terendam air dan dermaga. Beberapa jenis hidup komersial dengan ikan paus, penyu dan 

ikan. 

 

1. Morfologi dan Anatomi 

Tritip dewasa non-parasit dapat dikatakan tidak mempunyai kepala, kebanyakan 

tidak abdomen, dan ruas-ruas tubuh tidak jelas. Bagian tubuh yang utama ialah kepala 

dan bagian anterior badan (thorax). Antena pertama hanya tampak bekasnya saja berupa 

kelenjar perekat dan antena kedua tumbuh menyatu. Yang tampak sangat jelas dan khas 

adalah adanya 6 pasang apendik thorax. Eksopodit dan endopodit tiap apendik tersebut 

sangat panjang, beruas-ruas dan dilengkapi setae, disebut cirri, dari mana asal nama 

Cirripedia. Cirri berfungsi untuk menangkap makanan. Dari 5 ordo hanya ordo 

Thoracica yang bukan parasit. Jenis Thoracica ada 2 macam bertangkai dan tidak 

bertangkai. Barnacle bertangkai mempunyai tangkai panjang (penducle, stalk), ujung 

yang satu menempel pada substrat dn di ujung yang lain terletak bagian tubuh yang 



utama (capitulum). Capitulum adalah bagian preoral. Capitulum adalah bagian preoral. 

Capitulum dibungkus karapas (mantel). Pada permukaan mantel paling sedikit terdapat 5 

keping penutup. 

Bentuk barnacle sessile mirip bentuk buah kelapa yang masih sebesar kelereng. 

Beberapa keping cangkang tersusun seperti genteng, terletak didasar capitulum 

merupakan dinding, dan di bagian atas terdapat operkulum yang terbentuk dari terga dan 

scuta yang dapat digerakkan. 

Barnacle bertangkai berukuran beberapa milimeter sampai 7 cm, termasuk 

tangkai. Spesies tanpa tangkai umumnya berdiameter beberapa sentimeter, kecuali 

beberapa spesies seperti Balanus psittatus di pantai Amerika Selatan mencapai tinggi 23 

cm dan berdiameter 8 cm, spesies terkecil hanya beberapa milimeter. 

Sebenarnya banyak tritip yang berwarna-warni, merah, jingga, putih, kesumba, 

ungu atau bergaris-garis bila tidak tertutup oleh organisme sessile yang lain. 

 

2. Makanan dan Cara Makan 

Sebagian besar cirripedia hidup bebas termasuk filter feeder dan memakan 

mikroplankton. Pada waktu makan, pasangan terga dan scuta terbuka dan gulungan cirri 

mengembang dan keluar untuk menyaring makanan. Ukuran plankton yang dimakan 

bervariasi. Beberapa jenis cirripedia termasuk karnivora karena seperti Lepas dan 

Tetraclita menangkap copepoda, isopoda, dan amphipoda. 

 

3. Reproduksi dan Perkembangan 

Cirripedia non parasit umumnya hermafrodit, biasanya terjadi pembuahan silang 

karena pada substrat yang cocok biasanya dihuni sejumlah besar jenis yang sama dan 

berdekatan. Telur dierami pada kantung telur dalam rongga mantel. Telur menetas 

menjadi larva nauplius. Seekor tritip dapat menghasilkan lebih dari 13.000 larva 

nauplius. Stadia nauplius sebanyak 6 instar, tidak makan, kemudian menjadi larva cypris 

yang mirip ostracoda. 

Tubuh larva cypris dibungkus 2 keping  karapas, mempunyai sepasang mata 

majemuk, sessile dan 6 pasang apendik thorax. Pada tempat yang cocok, larva cypris 



akan menempel dengan menggunakan kelenjar perekat pada antena pertama, kemudia 

mengalami metamorfosa dengan memanjangnya cirri, melengkungkan tubuh dan mulai 

tumbuh rangka luar baru (keping cangkang) di bawah karapas larva cypris yang lama. 

Kutikula atau rangka luar yang melapisi bagian dalam rongga mantel dan 

menutupi apendik, secara perodik mengalami molting sebagaimana halnya pada 

crustacea lain. Keping kapur atau cangkang dihasilkan oleh mantel, dan tidak diganti 

pada waktu molting, namun terus tumbuh menjadi besar dan tebal dengan adanya 

penambahan bahan-bahan (material) pada bagian tepinya. Zat perekat dihasilkan selama 

hidup, dan juga diadakan perbaikan pada bagian-bagian yang rusak. Zat perekat ini 

melekat dengan erat pada substrat. Molting pada tritip berlangsung seumur hidup. 

 

4. Nilai Ekonomis 

Tritip non parasit dewasa merupakan pengganggu bagi manusia karena 

mengganggu lunas kapal, pelampung dan tiang-tiang di laut. Larva cypris mulai 

menempel pada waktu kapal berada diperairan pantai. Populasi tritip yang padat pada 

lunas kapal dapat mengurangi kecepatan kapal sampai 30%, yang berarti pemborosan 

bahan bakar dan waktu. Beberapa upaya telah dilakukan serta banyak biaya dikeluarkan 

untuk mencegah penempelan larva pada lunas kapal, tetapi hasilnya kurang memuaskan. 

Berbeda dengan dewasa, melimpahnya larva nauplius dan cypris yang berenang 

bebas sebagai meroplankton merupakan sumber makanan bagi hewan pemakan 

plankton. Parasit jenis Rhizocephala dapat merugikan peternakan (usaha budidaya) 

udang dan kepiting. 

 
C.  .KELAS OSTRACODA 

 

Semua ostracoda berukuran kecil, umumnya kurang dari 1 mm, meskipun ada 

yang hampir 2 cm. Bentuk tubuh bulat sampai lonjong. Seluruh tubuh tertutup karapas 

yang berbrntuk 2 keping cangkang dan adakalanya mengandung zat kapur dan keras. 

Tiap kali molting, cangkang terkelupas dan diganti yang baru. 

 



1. Morfologi 

Ruas-ruas tubuh tidak tampak jelas. Terdapat 6 atau 7 pasang apendik yang 

beruas-ruas yaitu antena pertama, antena kedua, mandibel, maksila pertama, maksila 

kedua, apendik thorax dan caudal furca. Dibagian anterior terdapat sebuah mata 

nauplius. Mata majemuk hanya ada pada ordo Myodocopida. Antena kedua panjang 

berfungsi sebagai alat renang. 

 

2. Fisiologi 

Berbagai cara makan ada pada ostracoda. Jenis herbivora memakan ganggang; 

jenis karnivora memakan crustacea kecil, siput kecil dan anelida; jenis scavengers 

memakan bangkai dan detritus organik; jenis filter feeder menyaring makanan. 

Gigantocypris selain memakan crustacea, dapat menangkap ikan kecil dengan 

antenanya. 

Kecuali beberapa jenis, umumnya ostracoda bernapas dengan permukaan tubuh 

Luminescence terdapat pada 3 jenis Ostracoda laut, yaitu Cypridina, Vargula dan 

Conchoecia. Cahaya kebiruan dipancarkan sekejap-kejap selama 1 sampai 2 detik. 

Reproduksi seksual, dioecious, terjadi kopulasi, pembuahan di dalam. Telur yang 

telah dibuahi dierami di bawah karapas atau dilekatkan pada subtrat atau tumbuhan air, 

satu per satu atau berkelompok. Telur menetas menjadi larva nauplius yang juga 

mempunyai 2 keping cangkang seperti induknya. Cypridae air tawar biasanya 

berkembang biak secara partenogenesis, dan pada beberapa spesies tidak pernah terdapat 

jantan. Ostracoda kurang disukai ikan hias. 

 

3. Klasifikasi Kelas Ostracoda 

Umumnya berukuran 1 mm atau lebih; tubuh bulat sampai lonjong, agak pipih; 

tubuh tertutup 2 keping cangkang (karapas) biasanya mengandung zat kapur; ruas tubuh 

tidak jelas; apendik 6 atau 7 pasang; terdapat 2000 spesieshidup, umumnya di laut, 

sebagian di air tawar; 10.000 spesies fosil. 

- Ordo 1. Myodocopa (Myopocopida) 



Semua di laut; bagian anterior cangkang berlekuk; antena kedua biramus dan 

pangkal antena besar. Cypridina dan Conchoesia. 

- Ordo 2. cladocopa (Cladocopida) 

Karapas tidak berlekuk; antena pertama dan kedua sebagai alat renang; antena kedua 

biramus; spesies laut; Polycope. 

- Ordo 3. Podocopa (Podocopida) 

Antena uniramus; mempunyai 2 pasang apendik badan; di laut dan air tawar; Cypris 

dan Cypricercus di air tawae; Cythereis di laut. 

- Ordo 4. Platycopa (Platycopida) 

Antena pertama dan kedua besar tetapi bukan alat renang; antena kedua pipih, 

biramus; spesies laut, semua termasuk satu-satunya genus Cytherella. 

- Ordo 5. Palaeocopida 

      Spesies fosil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran.  
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