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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi morfologi cangkang kijing 
Elongaria orientalis di Sungai Brantas. Penelitian ini bersifat observasional 
deskriptif. Sampel yang digunakan merupakan koleksi spesimen yang diambil dari 
Sungai Brantas pada periode April-Juni 2012 di 8 stasiun dari 15 stasiun yang 
disampling, dimulai dari kota kabupaten Kertosono sampai Surabaya, dengan jumlah 
61 individu yang diteliti. Sampel dianalisis untuk mengetahui morfologi cangkang 
meliputi dimensi panjang, tebal dan tinggi, serta korosifitas cangkang. Berdasarkan 
data tersebut kemudian ditentukan  nilai rasio antara tinggi terhadap panjang yang 
digunakan untuk menggambarkan keadaan memanjang atau memendek pada 
cangkang dan nilai rasio tebal terhadap panjang cangkang yang digunakan untuk 
menggambarkkan tingkat obesitas pada cangkang yakni cangkang dalam keadaan 
menggembung atau memipih, dan abnormalitas bentuk bagian posterior outline . Ada 
variasi morfologi cangkang yang dikelompokkan dalam 3 kategori obesitas, yaitu: 
menggembung dengan kisaran antara 0,32-0,35 mm (11,47%), normal dengan kisaran 
antara 0,28-0,31 mm (60,65%), dan memipih dengan kisaran antara 0,24-0,27 mm 
(27,86%). Serta variasi abnormalitas pemanjangan cangkang dikelompokkan dalam 3 
kategori, yaitu: pemanjangan dengan kisaran antara 0,48-0,51 mm (8,19%), normal 
dengan kisaran antara 0,44-0,47 mm (49,18%), dan pemendekan cangkang dengan 
kisaran antara 0,40-0,43 mm (42,46%). Korosifitas cangkang ditemukan pada 13 
individu dari seluruh individu, dengan tingkat korosifitas yang relatif rendah, dan 
hanya satu individu yang mempunyai bentuk outline cangkang menggelombang. 
Disimpulkan: Adanya variasi morfologi cangkang kijing berupa obesitas, 
pemanjangan atau pemendekan, dan korosifitas pada cangkang dalam tingkatan yang 
relatif rendah di Sungai Brantas dari bagian hulu hingga hilir sungai. 
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