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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, seperti Mexico dan 

Puertorico (Wyban et al., 1991). Namun demikian di Indonesia sudah mulai banyak 

petani tambak yang membudidayakan udang vannamei. Udang jenis ini memiliki 

prospek yang lebih baik dalam pengembangannya jika dibandingkan dengan jenis 

jenis udang yang ada di Indonesia, udang vannamei memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan udang udang jenis lain, yaitu;  ketahanan terhadap penyakit 

yang lebih tinggi, kebutuhan kandungan protein yang relatif lebih rendah, 

pertumbuhan lebih cepat, toleran terhadap perubahan suhu air dan oksigen terlarut 

serta mampu memanfaatkan seluruh kolom air pada wadah budidaya. Hal tersebut, 

tidak salah jika udang vannamei menjadi salah satu tumpuan pemenuhan kebutuhan 

pangan masyarakat akan konsumsi ikan ikanan, Haliman dan Adijaya (2005). 

Menurut Wyban et al., (1991), udang vannamei merupakan organisme 

aquatik euryhaline, yaitu organisme yang memiliki toleransi terhadap kisaran 

salinitas yang tinggi, yaitu 2 – 40 ppt. Menurut Fardiansyah (2011), pemeliharaan 

udang vannamei di air tawar sudah pernah berhasil dilakukan pada salinitas rendah 

yakni pada salinitas 2 ppt oleh pembudidaya ikan di daerah Lamongan, Lampung, 

dan Polman – Sulbar. Kemudian Amri dan Kanna (2008), menyatakan bahwa pada 

masa pertumbuhan, udang vannamei lebih membutuhkan lingkungan dengan 

salinitas yang rendah. Hal tersebut karena lingkungan dengan salinitas rendah dapat 

mengurangi energi yang seharusnya digunakan untuk osmoregulasi pada 

lingkungan yang bersalinitas tinggi sehingga penggunaan energi pada tubuh udang 

tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk pertumbuhan (Payne et.al., 1988).  

Berdasarkan kondisi tersebut, udang vannamei bisa dibudidayakan pada 

perairan yang memiliki salinitas rendah. Namun demikian, untuk memperoleh 

kondisi udang yang mampu beradapasi dengan baik pada perairan tesebut, perlu 

diaklimatisasi terlebih dahulu. Informasi mengenai metode aklimatisasi penurunan 

salinitas pada udang vannamei saat ini masih belum banyak diketahui, berdasarkan 
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hal tersebut  dalam penelitian ini dilakukan aklimatisasi dengan metode penurunan 

salinitas, Dari hasil penelitian diharapkan diperoleh informasi mengenai                   

“Hubungan Penurunan Salinitas Secara Gradual Terhadap Sintasan dan 

Pertumbuhan Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) PL12-32”.    

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan sintasan udang vannamei (Litopenaenus 

vannamei) PL12-32  yang salinitasnya diturunkan secara gradual dari salinitas 

7-5-3-1 ppt dengan sintasan udang vannamei pada salinitas 14 ppt ? 

2. Bagaimana perbandingan trend laju pertumbuhan udang vannamei 

(Litopenaenus vannamei) PL12-32 yang salinitasnya diturunkan secara gradual 

dari salinitas 7-5-3-1 ppt dengan pertumbuhan udang vannamei pada 

salinitas 20 ppt ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui perbedaan sintasan udang vannamei (Litopenaenus 

vannamei ) PL12-32 yang dipelihara pada salinitas yang diturunkan dengan 

tahapan 7-5-3-1 ppt dengan sintasan udang vannamei yang dipelihara pada 

salinitas 14 ppt. 

2. Untuk mengetahui perbedaan laju pertumbuhan antara udang vannamei 

(Litopenaenus vannamei) PL12-32 yang dipelihara pada salinitas 20 ppt 

dengan udang vannamei yang dipelihara dengan penurunan salinitas dengan 

tahapan 7-5-3-1 ppt. 

1.4 Kegunaan 

Dengan diketahuinya masing – masing pengaruh dari penurunan salinitas 

tersebut diperoleh gambaran tentang salinitas terendah yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam budidaya udang vannamei pada salinitas rendah. 

1.5 Sasaran 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu dan informasi bagi petani 

atau petambak udang mengenai proses aklimatisasi pada udang vannamei selama di 

budidayakan. 

 


