


\"'~ 

PERKEMBANGAN LARVA 

BULLFROG (Rana catesbeiana Shaw) 

OJ KOLAM PERCOBAAN IPB, DARMAGA, BOGOR 

KARYA ILMIAH 

oleh 

ELFIAN ROZALDI 

C. 150653 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

FAKULTAS PERIKANAN 

1 9 8 5 



PERKE~1BANGAN LARVA 

BrLL~OG (Rana catesbeiana Shaw) 

Dr KOLAI·: PERCOE·AAN IPB, DARMAGA, BOGOR 

KARYA ILMIAH 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh 

Gelar Sarjana Pada Fakultas Perikanan 

Institut Pertanian Bogor 

Mengetahui 

Panitia Ujian Sarjana 

oleh 

ELFIAN ROZALDI 

C. 150653 

Menyetujui 

sen Pembimbing 

Dr. Ir. Bambang Murdiyanto ~ • Komar Sumantadinata Msc, Ket 
I 
\j~.~ -

18 Maret 1985 

Prof. Dr. Sumardi saJtrakuSUmah, Anggota Tanggal lulus 



RINGKASAN 

ELFIAN ROZALDI. Perkembangan larva bullfrog (Rana cates

beiana Shaw) di kolam percobaan IPB, Darmaga, Bogor (di 

bawah bimbingan Komar Sumantadinata sebagai ketua dan Su

mardi Sastrakusumah sebagai anggota). 

Suatu penelitian telah dilakakan sejak tanggal 

5 Agustus 1984 sampai dengan 14 Januari 1985 di kolam 

percobaan IPB, Darmaga Bogor dan bertujuan untuk mengeta

hui proses metamorfose dalam perkembangan larva bullfrog 

(Rana catesbeiana Shaw) pada kondisi kolam percobaan IPB, 

Darmaga. 

Penelitian dilakukan mulai telur hasil pemijahan 

alami dipindahkan ke kolam penetasan yang berukuran 2 x 1 

x 0,3 meter, dengan kepadatan penebaran sekitar 3000 bu

tiro Setelah menetas dipindahkan ke kolam pemeliharaan 

larva yang berukuran 2 x 2 x 0,3 meter. Makanan yang di

berikan berupa campuran dedak dan sayuran. Parameter 

yang diukur meliputi perubahan tingkat stadia, panjang 

total, panjang baku, panjang ekor, lebar badan, berat in

dividu, panjang usus dan pengamatan alat pernafasan. 

Hasil pengukuran menunjukkan stadia larva muncul se

telah 113 jam sejak penebaran telur dengan panjang total 

17,9 ~ 7,2 mm, panjang baku 7,4 + 3,0 mm, panjang ekor 

10,5 ~ 4,2 mm, lebar badan 4,7 ~ 2,6 mm. Awal stadia 

larva berlangsung selarna 800 jam dengan peningkatan berat 

individu dari 44,8 ~ 8,6 mgram sampai 457,6 ~ 141,4 mgram. 



Perbandingan panjang usus dengan panjang baku sebesar 8,5. 

Perkembangan calon kaki belakang dimulai setelah 913 

jam sejak penebaran telur dengan panjang total 40,5 + 4,7 

mm, panjang baku 15,6 t 2,0 mm, panjang ekor 24,8 + 3,3 

mm, lebar badan 10,7 + 1,7 mm. Perbandingan panjang usus 

dengan panjang baku sebesar 9,0. 

Pemunculan kaki depan terjadi pada hari ke 141 de

ngan ukuran panjang total 109,6 t 8,7 mm, panjang baku 

38,0 + 2,9 mm, panjang ekor 71,6 t 6,2 mm, lebar badan 

26,1 + 3,1 mm, berat individu16,282 t 4,203 gram. Per

bandingan panjang usus dengan panjang baku sebesar 20,8. 

Penelitian berakhir setelah kecebong berubah menjadi 

kodok kecil (percil) pada hari ke 161 dengan panjang to

tal 38,4 t 1,6 mm, lebar badan 20,2 + 2,2 mm, berat indi

vidu 10,41 + 2,03 gram, dan panjang usus dibandingkan de

ngan panjang baku sebesar 1,6. 
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