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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Udang Vanname (Litopenaeus Vannamei) adalah salah satu jenis udang 

yang habitat aslinya di pantai dan laut Amerika Latin, seperti Mexico dan 

Puertorico. Di Indonesia telah dikembangkan budidaya udang Vanname dengan 

teknologi intensif, dan pengembangan yang dilakukan hanya pada media air 

payau, padahal sebenarnya Vanname memiliki toleransi salinitas yang cukup 

tinggi untuk dapat hidup.  

Pengembangan udang Vanname ini dilakukan di Indonesia karena  jenis 

udang ini lebih banyak memiliki keunggulan dibandingkan jenis udang lain. 

Keunggulan dari udang Vanname adalah ketahanan terhadap penyakit, kebutuhan 

kandungan protein yang relatif lebih rendah, pertumbuhan lebih cepat, toleran 

terhadap perubahan suhu air dan oksigen terlarut serta mampu memanfaatkan 

seluruh kolom air dibandingkan dengan udang  jenis lain. Selain itu udang 

Vanname juga dapat dibudidayakan pada kisaran salinitas yang lebar (0,5–45 ppt), 

kebutuhan protein yang lebih rendah (20–35%) dibanding  windu, mampu 

mengkonversi pakan dengan lebih baik (FCR 1,2–1,6) serta dapat ditebar dengan 

kepadatan tinggi hingga lebih dari 150 ekor/m
2
 (Briggs et al., 2004).  

Udang Vanname memiliki banyak kelebihan dari pada  jenis udang 

lainnya yang dapat di produksi secara massal, namun pada era sekarang ini media 

untuk budidaya udang Vanname yaitu air laut mulai tercemar baik itu pencemaran 

yang berasal dari limbah sungai maupun laut. Salah satu usaha yang dilakukan 
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untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan usaha untuk budidaya udang 

Vanname pada pemeliharaan salinitas rendah. 

Pada pemeliharaan dengan salinitas rendah (2ppt) ini, Post Larva (PL) 

yang digunakan berasal dari pendederan udang Vanname yang ditebar dengan 

kepadatan tinggi, kepadatan tinggi tersebut diharapkan tidak terjadi penurunan 

kualitas dan pertumbuhan yang dihasilkan. 

Penelitian tentang pengaruh padat tebar udang Vanname pada salinitas 

rendah sampai saat ini belum banyak dilakukan khususnya di Indonesia. Oleh 

sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh padat tebar yang 

berbeda terhadap sintasan dan pertumbuhan Vanname (Litopenaenus Vannamei) 

pada pemeliharaan salinitas rendah. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan padat tebar terhadap sintasan dan 

pertumbuhan Vanname (Litopenaenus Vannamei) pada pemeliharaan salinitas 

rendah? 

2. Padat tebar berapa yang memberi sintasan dan pertumbuhan terbaik pada 

Vanname (Litopenaenus Vannamei) dengan pemeliharaan salinitas rendah? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh padat tebar terhadap sintasan dan pertumbuhan 

udang Vanname (Litopenaenus Vannamei) pada pemeliharaan salinitas 

rendah. 
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2. Untuk mengetahui padat yang terbaik bagi sintasan dan pertumbuhan udang 

Vanname (Litopenaenus Vannamei) dengan pemeliharaan salinitas rendah. 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu dan 

informasi kepada masyarakat khususnya para pembudidaya, yang nantinya 

budidaya  tidak harus dilakukan di daerah pantai (tambak), tetapi budidaya         

juga bisa dilakukan di daerah kota dengan menggunakan media yang              

salinitasnya rendah. 

1.5 Hipotesa 

H0  :Diduga perbedaan padat tebar tidak berpengaruh terhadap sintasan dan 

pertumbuhan Vanname (Litopenaenus Vannamei) pada pemeliharaan 

salinitas rendah. 

H1 :Diduga perbedaan padat tebar berpengaruh terhadap sintasan dan 

pertumbuhan Vanname (Litopenaenus Vannamei) pada pemeliharaan 

salinitas rendah. 

 

 

 

 

 

 

 


