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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Udang Vannamei 

Udang vannamei (Litopenaeus vannamei) berasal dari daerah subtropis 

pantai barat Amerika, mulai dari Teluk California di Mexico bagian utara sampai 

ke pantai barat Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Kosta Rika di Amerika Tengah 

hingga ke Peru di Amerika Selatan[7]. 

Udang  vannamei resmi diizinkan masuk ke Indonesia melalui SK Menteri 

Kelautan dan Perikanan RI. No. 41/2001,  dimana produksi udang windu menurun 

sejak 1996 akibat serangan penyakit dan penurunan kualitas lingkungan[7] 

Pemerintah kemudian melakukan kajian pada komoditas udang laut jenis lain yang 

dapat menambah produksi udang selain udang windu di Indonesia[7] 

2.2. Pakan 

2.2.1. Pemilihan Pakan 

Pakan yang baik adalah pakan yang mengandung nutrisi lengkap, tidak 

rusak dan tidak berjamur. Sebaiknya menggunakan pakan dari perusahaan yang 

telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 

(DJPB)[7].  

2.2.2. Manajemen Pakan 

a. Blind Feeding  

Pemberian pakan pada hari-hari awal, menggunakan takaran tetap (blind 

feeding). Untuk populasi udang sebanyak 100.000 ekor PL, dosis pemberian pakan 

pada hari pertama penebaran sebanyak dua kilogram; selanjutnya jumlah pakan 

ditambah sekitar 400 gram (20 persen) perhari sampai umur 30 hari[7]. 

b. Sampling 

Tujuan melakukan sampling adalah untuk mengetahui ABW, ADG, SR dan 

total Biomassa. Disamping itu sampling juga mengetahui nafsu makan dan 

kesehatan udang. Sampling dilakukan dengan menggunakan jala tebar dan 

dilakukan setiap 7 atau 10 hari sekali. Jumlah penebaran jala tebar untuk setiap kali 
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sampling adalah 0,2 % dari total luas tambak dan dilakukan pada tempat yang 

berbeda, sehingga hasilnya mewakili kedaan yang sebernarnya atau mendekati 

kenyataan. 

c. Average Body Weight (ABW) 

ABW (Average Body Weight) adalah berat rata-rata udang per ekor [8]. Adapun 

ABW dapat dihitung menggunakan persamaan (1): 

(ekor) udangJumlah 

(gr) udangbersih Berat 
(gr/ekor)ABW   (1) 

d. ADG (Average Daily Growth) 

ADG (Average Daily Growth) adalah rata-rata pertambahan berat per hari 

dalam suatu periode waktu [8]. Adapun ADG dapat dihitung menggunakan 

persamaan (2): 

t

MBWMBW 1
(gr/hari)ADG 2   (2) 

Keterangan : 

ABW1 : ABW pada sampling sebelumnya (gr). 

ABW2 : ABW pada sampling terakhir (gr). 

T : Interval waktu. 

e. Survival Rate (SR) 

SR adalah tingkat kelulus hidupan udang yang dinyatakan dalam persen 

(%)[7]. Adapun SR dapat dihitung menggunakan persamaan (3): 

%100
(ekor)ar Jumlah teb

(ekor) hidup yang udangJumlah 
(%) SR x  (3) 

f. Populasi 
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Populasi adalah jumlah keseluruhan udang di dalam tambak [8]. 

Perhitungan populasi diperlukan untuk menghitung SR dan biomass udang di dalam 

tambak. Populasi dapat dihitung menggunakan persamaan (4): 

 ZoneDead tambak – Luas
)(m jala Luas

(ekor)  terjalaudangJumlah 
= (ekor) Populasi

2
x  (4) 

 

 

Keterangan : 

Dead Zone adalah faktor koreksi atau daerah yang jarang oleh udang, luasnya 

20% dari luas tambak.  

g. Biomass 

Biomass adalah berat keseluruhan udang yang ada di dalam tambak [8]. 

Biomass dapat dihitung menggunakan persamaan (5): 

MBW x Populasi =Biomass  (5) 

h. Feeding Rate (FR)  

FR adalah prosentase kebutuhan pakan udang per hari berdasarkan  MBW 

dan dihitung dari biomassa udang yang ada. 

i. Perhitungan Pakan Per Hari (P/H) 

Pakan perhari (P/H) adalah jumlah pakan yang diberikan dalam 1 

hari,sedangkan pakan perminggu yaitu pakan yang dihabiskan selama 1 minggu danpakan 

komulatif merupakan jumlah pakan keseluruhan yang telah dihabiskan mulai tebar 

benur sampai panen [8]. Pakan per hari dapat dihitung menggunakan persamaan(6): 

FRxBiomassKgHP %))(/(   (6) 

Pakan/ minggu= Rata-rata pakan/hari (kg) x 7 

Pakan komulatif= Jumlah keseluruhan pakan 
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Tabel 2.1. Perbandingan Luas Kolam dan kebutuhan Anco/Ha. 

j. Feed Convertion Rate (FCR) 

Feed Convertion Rate (FCR) adalah Jumlah total berat pakan buatan 

dibandingkan dengan jumlah berat total udang hasil panen. FCR yang umum antara 

1,2 – 1,5. Semakin kecil nilai FCR maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. 

Pengeluaran tertinggi dalam budidaya udang vannamei adalah untuk pakan (sekitar 

60%)[8]. FCR dapat dihitung menggunakan persamaan(6). 

(Kg) Biomass

(Kg) komulatifPakan 
FCR   (7) 

2.3. Panen  

Udang dapat dipanen setelah memasuki ukuran pasar (100 – 30 ind./kg)[2]. 

Berarti setiap 1kilogram terdapat 100 sampai 30 individu waktu yang dibutuhkan 

selama proses budidaya adalah sekitar 100-110 hari. 

2.4. Ionic Framework 

Ionic framework adalah tool pengembangan perangkat lunak open source 

yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile hybrid. framework ini dibangun 

dengan menggunakan AngularJS dan Apache Cordova[10]. 

2.4.1. Instalasi 

 Untuk melakukan installasi framework ionic cukup mudah dan dilakukan 

secara bertahap, Karena untuk instalasi pertama kali ionic membutuhkah beberapa 

software pendukung yaitu Node.js sebagai terminal untuk melakukan instalasi pada 

ionic dan beberapa library untuk pendung lainya. Berikut adalah kode gambar kode 

luas kolam (ha) jumlah anco 

0,5                Ha 4 

0,6 – 0,7        Ha 5 

0,8 – 1           Ha 6 

2                    Ha 10 - 12 
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instalasi dengan menggunakan node.js. Untuk melakukan global instalasi bias 

menggunakan npm install –g ionic cordova pada terminal. Setalah melakukan proses 

instalasi yang perlu dilakukan adalah melakukan cek versi. Dengan menggunakan 

kode ionic –v pada terminal dalam proses dalam proses development, programmer 

dapat melakukan testing menggunakan web browser dengan kode ionic serve. 

Untuk melakukan add pada android dapat menggunakan ionic platform add 

android pada terminal. 

 

 


