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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) merupakan salah satu jenis  

udang yang habitat aslinya berada di pantai dan laut Amerika Latin yang sudah 

banyak dibudidayakan di Indonesia pada kawasan pesisir pantai. Menurut Wyban 

et al., (1991),  udang vannamei (Litopenaeus vannamei) merupakan organisme 

aquatik euryhaline, yaitu organisme yang memiliki toleransi terhadap kisaran 

salinitas yang tinggi, yaitu 2 – 40 ppt sehingga dapat bertahan hidup hidup pada 

lingkungan peraiaran tawar, payau, maupun laut. 

Budidaya udang vannamei di air tawar memiliki beberapa nilai positif, 

diantaranya dari segi teknologi, dapat mengurangi resiko udang terjangkit 

penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang banyak menginfeksi udang 

di perairan air payau. Kemudian dari segi ekonomis, udang vannamei dapat 

menjadi alternatif kultivan baru bagi petani ikan air tawar yang tentunya memiliki 

nilai ekonomis lebih tinggi daripada ikan air tawar yang sudah umum seperti ikan 

lele, nila, mas, dll. Kemudian dari segi nutrisi, dapat menenuhi kebutuhan udang 

vannamei segar untuk konsumsi masyarakat yang jauh dari daerah pantai.  

Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan usaha 

budidaya udang vannamei air tawar antara lain penyediaan ransum pakan, 

manipulasi lingkungan, dan faktor genetik atau kualitas benur udang vannamei itu 

sendiri (Araneda et.al, 2008). 
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Pakan merupakan salah satu unsur terpenting yang menunjang pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup udang vannamei. Pada usaha budidaya udang vannamei 

secara inensif, pakan merupakan variable cost (biaya tidak tetap) terbesar dari biaya 

produksi, yaitu sekitar 50-70%. Wibowo (2006) mengatakan bahwa sekitar 60% 

variable cost dalam usaha budidaya udang vannamei berasal dari pakan, sedangkan 

sekitar 40% lainnya merupakan biaya untuk pengadaan benur (10%) dan sarana 

produksi perikanan lainnya (30%). Oleh karena itu, pemilihan jenis pakan yang 

tepat sangat disarankan agar dapat menunjang keberhasilan yang optimum dalam 

usaha budidaya udang vannamei. 

Pakan yang diberikan dalam usaha budidaya udang vannamei harus 

mampu menyediakan nilai gizi (nutrisi) yang dibutuhkan oleh udang vannamei 

seperti protein, lemak, energi, vitamin, dan mineral (Heptarina, 2006). Kebutuhan 

protein dalam usaha pembesaran udang vannamei berkisar antara 30-40%, 

sedangkan nilai lemak adalah 13-20%. Di alam pada habitat aslinya, udang 

vannamei banyak mengkonsumsi makanan dari jenis crustacea dam molusca 

(Wyban dan Sweeney, 1991). Dalam usaha budidaya, jenis pakan tersebut dapat 

disubtitusikan dengan jenis ransum pakan yang efektif dan efisien, yaitu 

mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan udang vannamei serta 

memiliki niai ekonomis yang terjangkau. 

Cacing sutra (Tubifex tubifex) merupakan pakan alami ikan air tawar yang 

mengandung nilai protein tinggi, yaitu sebesar 48%. Nilai tersebut berada di atas 

angka minimum kebutuhan udang vannamei untuk pembesaran, yaitu sebesar 30 

%, sehingga dalam usaha budidaya udang vannamei air tawar, pemberian cacing 
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sutra sebagai pakan alami dapat direkomendasikan. Pakan alami jenis cacing sutra 

tersebut juga dapat dikombinasikan dengan pakan buatan berupa pellet udang 

yang memiliki nilai ekonomis lebih baik dibandingkan dengan cacing sutra. 

Sampai saat ini belum ada penelitian tentang pemilihan jenis pakan yang tepat 

dalam pemeliharaan udang vannamei pada media air tawar. Hal tersebut kemudian 

menjadi acuan suatu kajian  ilmiah mengenai pemberian jenis pakan yang berbeda 

pada pemeliharaan udang vannamei (Litopenaeus vannamei) dengan media 

bersalinitas rendah. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian pakan pellet, pakan alami jenis Tubifex 

tubifex, serta kombinasi antar pakan pellet komersil dengan pakan alami 

jenis Tubifex tubifex terhadap nilai Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR), 

Rasio Konversi Pakan (FCR), dan Sintasan (SR) udang vannamei 

(Litopenaeus vannamei) pada salinitas 2 ppt? 

2. Jenis pakan mana yang dapat menunjang produktifitas udang vannamei 

(Litopenaeus vannamei) secara optimal pada pada pemeliharaann dengan 

media bersalinitas 2 ppt? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh pemberian pakan pellet, pakan alami jenis Tubifex 

tubifex, serta kombinasi antar pakan pellet komersil dengan pakan alami 

jenis Tubifex tubifex terhadap nilai Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR), 

Rasio Konversi Pakan (FCR), dan Sintasan (SR) udang vannamei 

(Litopenaeus vannamei) salinitas 2 ppt. 
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2. Mendapatkan jenis pakan yang dapat menunjang produktifitas udang 

vannamei (Litopenaeus vannamei) secara optimal pada pemeliharaan 

media |bersalinitas 2 ppt. 

1.4 Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu dan 

informasi kepada masyarakat khususnya para pembudidaya udang vannamei air 

tawar , mengenai pemilihan jenis pakan yang tepat untuk menunjang keberhasilan  

dari usaha budidaya udang vannamei air tawar tersebut.  

1.5 Hipotesa 

H0 :  Diduga jenis pakan berbeda yang diujicobakan pada udang vannamei pada 

salinitas 2 ppt memberikan pertumbuhan udang vannamei yang sama. 

H1 :  Diduga jenis pakan berbeda yang diujicobakan pada udang vannamei pada 

salinitas 2 ppt memberikan pertumbuhan udang vannamei yang berbeda.  

  


