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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga 2010), dengan judul 

“Produktivitas dan Efisiensi Teknis Usahatani Padi Organik Lahan Sawah di Desa 

Sukorejo dan Jambeyan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen bertujuan untuk 

menganalisa produktivitas, efisiensi dan sumber inefisiensi teknis padi organik 

serta membandingkan dengan pada konvensional. Produktivitas diukur dengan 

pendekatan produktivitas faktor total menggunakan angka indeks TFP. Efisiensi 

teknis diukur dengan menggunakan fungsi produksi frointer yang diestimasi 

dengan MLE dengan mengasumsikan Cobb-Douglas adalah bentuk fungsional 

usahatani padi organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani padi organik 

tahun ke 8 dan tahun ke 5 lebih produktif dibandingkan dengan petani 

konvensional. Tingkat efisiensi teknis yang dicapai petani sangat bervariasi antara 

0,47 – 0,96 dengan rata-rata 0,70. Tingkat efisiensi teknis petani padi organik 

tahun ke 8 dan tahun ke 5 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan petani 

konvensional. 

Penelitian oleh (Pirzan 2013), dengan  judul “ Pengaruh Variabel Kualitas 

Air terhadap Produktivitas Udang Vanname di Gresik Jawa Timur”, menunjukkan 

bahwa kualitas air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan udang vaname 

(Litopenaeus vannamei) di tambak yang bermuara kepada tinggi rendahnya 

produktivitas udang vaname. Oleh karena itu, penelitian diarahkan untuk 

menelaah variabel kualitas air yang berpengaruh terhadap produktivitas udang 

vaname di tambak. Penelitian dilaksanakan di kawasan pertambakan yang sedang 
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dalam operasional di tambak Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan 

melakukan wawancara terhadap responden untuk mendapatkan data primer 

produktivitas tambak melalui pengajuan kuisioner, sedangkan data teknis 

diperoleh dengan pengukuran langsung di lapangan dan pengambilan sampel air 

untuk dianalisis di laboratorium. Variabel bebas adalah kualitas air, yaitu suhu, 

oksigen terlarut (DO), salinitas, pH, padatan tersuspensi total / total suspended 

solid (TSS), turbiditas, nitrat, nitrit, fosfat dan bahan organik total (BOT), 

sedangkan variabel tidak bebas adalah produktivitas udang vaname. Pemilihan 

model regresi ganda ‘terbaik’ didasarkan pada metode backward. Hasil penelitian 

menunjukkan produktivitas udang vaname pada kisaran 133,3–3.000,0 kg/ha 

dengan rata-rata 690,38 kg/ha. Variabel kualitas air yang berpengaruh positif 

terhadap produktivitas udang vaname adalah nitrat dan fosfat, sedangkan variabel 

kualitas air yang berpengaruh negatif tehadap produktivitas udang vaname adalah 

pH dan TSS. 

Penelitian oleh (Tarejin 2007), dengan judul “Efisiensi Teknis Usaha 

Budidaya Udang di Lahan Tambak Dengan Teknologi Intensifikasi Pembudidaya 

Ikan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian efisiensi 

teknis usaha budidaya udang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data 

dianalisis dengan pendekatan Stochastic Production Frontier dan diduga dengan 

metoda Maximum Likelihood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

tingkat efisiensi teknis yang dicapai tergolong rendah – sedang dan terbukti belum 

efisien secara teknis. Faktor utama yang mempengaruhi efisiensi teknis adalah 

tingkat pangsa pendapatan keluarga dari usaha budidaya udang terhadap total 
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pendapatannya. Faktor lain yang terbukti kondusif adalah pelatihan budidaya 

udang, pendapatan total per kapita, umur pembudidaya dan peubah dummy 

showcase.  

Penelitian oleh (Nirmala 2005), dengan judul “Produktivitas dan 

Parameter Kimia Dasar Tambak Budidaya Udang Windu Berumur 1 dan 3 Tahun 

“ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas dan parameter-

parameter kimia tanah dasar tambak budidaya udang (Penaeus monodon Fab.) 

yang telah beroperasi selama 1 dan 3 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tambak umur 3 tahun mengandung karbon organik (10,36%) dan nitrogen (0,22%) 

lebih tinggi, sedangkan konsentrasi Fe cenderung lebih kecil dibandingkan 

tambak umur 1 tahun. Konsentrasi sulfur cenderung meningkat dengan 

bertambahnya umur tambak (P<0,05). Produktivitas tambak umur 3 tahun lebih 

rendah (P<0,05) dibandingkan tambak umur 1 tahun. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Andriyanto 2013), 

diperoleh bahwa: Hasil penelitian tentang Analisis Faktor-faktor Produksi Usaha 

Pembesaran Udang Vanname (Litopenaeus vannamei) di Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : A. Karakteristik 

budidaya yang dilakukan oleh pembudidaya udang vanname meliputi: 1) 

persiapan lahan tambak (persiapan kolam pembesaran, pengeringan tanah, 

pengapuran, pemupukan, pemasangan kincir tambak, pengisian air, dan penebaran 

benih,); 2) proses pembesaran (manajamen pakan, pengontrolan, kualitas air, 

checking ancho, sampling, pengelolaan media budidaya, pengendalian hama, dan 

penyakit) dan; 3) pemanenan. B. Sistem budidaya yang dgunakan dalam usaha 
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pembesaran udang vanname yaitu sistem semi intensif dan secara intensif. C. 

Berdasarkan analisis regresi dengan model Cobb-Douglas diperoleh nilai 

persamaan Y = - 4,75872+ 1.424 X1 + 0.057X2 + 0.573X3 + 0.232 X4 + e. 

sedangkan uji statistik pada model persamaan regresi dapat diketahui bahwa nilai 

RSquare sebesar 82,8% maka dapat disimpulkan bahwa keempat faktor produksi 

yaitu tenaga kerja, pupuk, pakan, dan padat penebaran dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi produksi udang vanname. 

Berdasarkan hasil uji F bahwa tenaga kerja, pupuk, pakan, dan padat penebaran 

secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap hasil produksi udang 

vanname. Hasil uji t menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi yang 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi udang vanname dalam 

penelitian ini adalah tenaga kerja, pupuk, pakan, dan padat penebaran. 

Berdasarkan hasil Return to Scale didapatkan nilai 2,286 ini menunjukkan 

kegiatan usaha produksi tambak udang termasuk ke dalam skala Increasing 

Return to Scale yaitu proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan 

tambahan produksi dengan proporsinya lebih besar. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menganalisis 

mengenai budidaya udang vanname (faktor- faktor kincir, benur, pakan, bakteri 

Delvi, vitamin natur, suhu, salinitas, do dan kematian udang) yang berperan 

terhadap produktivitas udang vanname. Kesamaan yang lain adalah menganalisis 

stuktur biaya hingga pada efisiensi usaha petambak.  

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Deskripsi Udang 
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Udang vannamei digolongkan ke dalam genus Paneid pada filum 

arthropoda. Ada ribuan spesies di filum ini, namun yang mendominasi perairan 

berasal dari subfilum Crustacea. Ciri-ciri crustacea yaitu memiliki tiga pasang 

kaki jalan yang berfungsi untuk mencapit, terutama dari ordo Decapoda, 

seperti Litopenaeus chinensis, L. indhicus, L. japonicus. L. monodon, L. 

stylirostris, dan L.vanname (Haliman dan Adijaya, 2005) dalam (Saputra 2014). 

 Berikut ini adalah nama udang vannamei menurut ilmu taksonomi. 

Kingdom             : Animalia 

Sub Kingdom     : Metazoa 

Filum                  : Arthropoda 

Sub Filum           : Crustacea 

Kelas                  : Malacostraca 

Sub Kelas           : Eumalacostraca 

Super Ordo        : Eucarida 

Ordo                   : Decapoda 

Sub Ordo           : Dendrobrachiata 

Famili                 : Panaeidae 

Genus                : Litopenaeus 

Spesies              : Litopenaeus vannamei 

Spesies udang penaeus mempunyai bentuk tubuh yang hampir sama, yaitu 

terbagi menjadi tiga bagian antara lain: bagian kepala dan dada (Cephalothorax), 

badan (abdomen), dan ekor. Bagian-bagian tubuh lainnya terdiri dari rostrum, 
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sepasang mata, sepasang antenna, sepasang antennule bagian dalam dan luar, tiga 

buah maxilliped (Amri, 2006) dalam (Saputra 2014). 

Menurut (Haliman dan Adijaya 2005) dalam (Saputra 2014), ada dua 

bagian utama dari udang vanname yaitu kepala dan perut. Kepala udang vannamei 

terdiri dari antenna, antennula, mandibula, dan dua pasangmaxillae. Kepala 

udang vanname juga dilengkapi dengan tiga pasang maxilliped dan lima pasang 

kaki jalan (periopoda) atau kaki sepuluh (decapoda).  Perut (abdomen)  terdiri 

dari enam ruas.  

Secara ekologis udang vanname mempunyai kebiasaan hidup identik 

dengan udang windu (Panaeus monodon), yaitu melepaskan telur di tengah laut, 

kemudian terbawa arus dan gelombang menuju pesisir menetas menjadi naupli, 

seterusnya menjadi zoea, mysis, post larva, dan juvenil (Haliman dan Adijaya 

2005) dalam (Saputra 2014). 

Ada beberapa sifat-sifat penting pada udang vannamei yaitu meliputi : 

1. Aktif pada kondisi gelap (Nokturnal). 

2. Dapat hidup pada kisaran salinitas lebar (euryhaline). 

3. Suka memangsa sesama jenis (Kanibal). 

4. Type pemakan lambat, tetapi terus – menerus (Continous feeder). 

5. Menyukai hidup di dasar (Bentik). 

6. Mencari makan lewat organ sensor (Chemoreceptor) (Haliman dan Adijaya 

2005) dalam (Saputra 2014). 

Udang vanname banyak dibudidayakan karena udang vanname banyak 

mempunyai keunggulan diantaranya yaitu dapat mencapai ukuran besar, dapat 
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tumbuh dengan cepat, mempunyai toleransi terhadap penurunan  salinitas, resisten 

terhadap penyakit sehingga cocok untuk dibudidayakan di tambak. Kehadiran 

varietas udang vaname tidak hanya menambah pilihan bagi petambak, tetapi juga 

menopang kebangkitan usaha budidaya udang di Indonesia dan diharapkan dapat 

membuat investasi di bidang pertambakan udang bergairah kembali. Udang 

vaname merupakan komoditas pengganti udang windu yang sensitif terhadap 

beberapa jenis virus (Haliman, dkk, 2006) dalam (Saputra 2014). 

2.2.2 Budidaya Udang Vanname Sistem Intensif 

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, 

yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). 

Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. 

Penyebutan “tambak” ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. 

Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. Masalah 

yang menonjol adalah terjadinya degradasi lingkungan pesisir akibat dari 

pengelolaan yang tidak benar. Penurunan mutu lingkungan pesisir akibatnya 

membawa dampak yang sangat serius terhadap produktivitas lahan bahkan sudah 

sampai pada ancaman terhadap kelangsungan hidup kegiatan budidaya tambak 

udang. Permasalahan yang dihadapi oleh para petambak udang saat ini sangat 

kompleks, antara lain penurunan produksi yang disebabkan oleh berbagai 

penyakit, adanya berbagai pungutan liar di jalan sampai pada harga udang yang 

tidak stabil, hal tersebut merupakan dilematis bagi para petambak, pada hal 

potensi sumberdaya alam pesisir yarig dapat digarap untuk dimanfaatkan sebagai 
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tambak udang masih cukup besar. Timbulnya permasalahan tersebut disebabkan 

oleh pengelolaan kawasan pesisir yang tidak benar (Saputra 2014). 

Sistem budidaya udang di Indonesia berkembang dengan cepat, dari sistem 

tradisioanal (ekstensif) menjadi semi-intensif, intensif, dan tambak super intensif. 

Perkembangan teknologi budidaya udang yang cepat ini tidak diimbangi dengan 

kesiapan sumber daya manusia dan cara budidaya udang yang benar. Teknologi 

budidaya udang intensif benar-benar hanya berkutat pada peningkatan padat 

penebaran yang tinggi, penggunaan pakan berkualitas dan cukup, serta pengunaan 

kincir dan pompa air. Budidaya udang intensif hanya sebatas upaya meningkatkan 

produksi maupun pembukaan lahan baru untuk pertambakan. Budidaya udang 

intensif tidak hanya merusak ekosistem mangrove yang dikonversi menjadi 

tambak, tetapi meningkatkan pencemaran di pantai dan munculnya serangan 

penyakit udang yang merata di seluruh kawasan, hingga seluruh dunia. Budidaya 

udang secara intensif menerapkan padat penebaran tinggi dan pengelolaan 

optimal. Padat penebaran udang windu antara 30-50 ekor/m2 dan udang vanname 

antara 40-100 ekor/m2. Pemberian pakan dilakukan 4-6 kali sehari. Hasil panen 

yang diharapkan adalah 4-8 ton/ha/musim untuk udang windu dan 10 ton untuk 

udang vanname. Perkembangan budidaya udang intensif di Indonesia dimulai 

pada akhir tahun 1980-an. Awal tahun 1990-an, tambak intensif di Indonesia 

sudah menerapkan padat penebaran antara 30-50 ekor/m2. Padat penebaran yang 

tinggi tersebut mulai memunculkan masalah, yaitu pencemaran perairan pantai, 

penyakit udang, dan rendahnya kelangsungan hidup (Survival Rate), semakin 

tinggi padat penebaran makin lambat pertumbuhan udang. Padat penebaran 
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sampai 40.000 ekor/ha belum memerlukan kincir air, padat penebaran sampai 

dengan 75.000 ekor/ha cukup 1 kincir air, sedangkan untuk padat penebaran di 

atas 30.000 ekor/ha perlu 8-10 unit kincir air/ha. Padat penebaran rendah 

umumnya udang tetap sehat dan jarang terserang penyakit, sebaliknya pada padat 

penebaran di atas 300.000/ha, kasus gangguan fisik dan penyakit sangat tinggi 

(Kordi, 2010) dalam (Utami 2013). 

Budidaya sistem intensif tidak dilakukan pemupukan atau pemupukan 

hanya dilakukan saat penebaran benur, hal ini dikarenakan penyediaan pakan 

sepenuhnya menggunaakan pakan buatan yang bentuk, ukuran, dosisnya 

disesuaikan dengan ukuran dan stadia hidup udang. Pergantian air yang teratur 

dengan volume yang memadai mutlak diperlukan dengan budidaya sistem 

teknologi intensif. Guna meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam air 

tambak digunakan aerator seperti kincir air (Puddle Whell) (Amri dan Kanna, 

2008) dalam (Saputra 2014). 

2.2.2.1 Persiapan Tambak 

Pemasangan kincir merupakan tahap awal dalam system intensif tambak. 

Kincir yang digunakan berfungsi sebagai penyuplai oksigen di dalam tambak, 

membantu dalam mengarahkan kotoran dasar tambak ke  arah sentral 

pembuangan, sehingga mempermudah dalam proses pembersihan dasar tambak. 

Kincir berkekuatan 1 HP pada tambak yang memiliki pergantian air cukup 

mampu mensuplai oksigen untuk 1.000 kg udang vanname. Kebutuhan oksigen 

dalam air tergantung pada berat total udang (biomassa), jadi untuk 0,5 ha tambak 

dengan pergantian air cukup dan target produksi 5,5 ton udang vanname 
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diperlukan minimal 6 buah kincir berkekuatan 1 HP. Tambak pembersaran 

dengan luas sekitar 0,25 ha idealnya menggunakan kincir aerator sebanyak 4 unit, 

sedangkan tambak 0,5 ha dapat menggunakan kincir aerator sebanyak 6 – 8 unit. 

Kincir yang digunakan harus memiliki kemampuan untuk mengaerasi dan 

mensirkulasi air ditambak pembesaran dan budidaya. Pemasangan kincir harus 

dilakukan secara tepat sehingga menimbulkan arus yang memusat ke 

daerah Central Drainage sehingga mempermudah pembuangan lumpur yang 

merupakan bahan organik berupa sisa pakan dan kotoran udang (Amri dan Kanna 

(2008) dalam (Saputra 2014). 

2.2.2.2 Penebaran Benur 

Beberapa kriteria yang dapat diketahui secara visual (kasat mata) dan 

dapat juga digunakan sebagai indikator untuk mendapatkan benur udang yang 

baik dan benur yang sehat memiliki ciri-ciri benur bergerak aktif (berenang) 

secara mendatar untuk mencari makan, melawan arus dan pada waktu-waktu 

tertentu menempel di wadah pemeliharaan. Benur yang sakit cenderung melayang, 

terbawa arus, berenang tanpa arah dengan tubuh melengkung. Benur yang 

berkualitas baik mempunyai daya saing khususnya dalam mendapatkan makan 

yang seimbang dalam populasinya yang ditandai dengan ukuran yang seragam 

(80%), menurut Erlangga dalam  (Saputra 2014). 

            Benur sebelum ditebar dilakukan aklimatisasi yang bertujuan agar benur 

udang dapat beradaptasi dengan keadaan baru di tambak dan tidak mengakibatkan 

benur stress hingga mengalami kematian. Aklimatisasi dilakukan dengan cara 

mengapungkan kantong plastik benur ke petakan. Proses adaptasi dilakukan 
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selama 2 jam. Kepadatan penebaran benur vaname yaitu 100 – 125 ekor/m2. 

Waktu penebaran yang ideal dilakukan pagi hari ketika suhu air tambak rendah 

berkisar antara 27 – 30 0C. Penebaran benur udang vanname dilakukan dengan 

kepadatan 80 – 100 ekor / m2. Sebelum penebaran udang dilakukan pada tambak, 

sebaiknya dilakukan proses aklimatisasi terlebih dahulu, yaitu adaptasi suhu 

dengan cara plastik wadah benur direndam selama 15 – 30 menit, agar terjadi 

penyesuaian suhu antara air di tambak dan di dalam plastik. Adaptasi udara 

dengan cara plastik dibuka dan dibiarkan terapung selama 15 – 30 menit agar 

terjadi pertukaran udara dari udara bebas dengan udara dalam air di plastik serta 

adaptasi salinitas dilakukan dengan mencampurkan air tambak ke dalam plastik 

dengan tujuannya agar terjadi pencampuran air yang berbeda salinitasnya, 

sehingga benur dapat menyesuaikan dengan salinitas air tambak. Penebaran benur 

sebaiknya dilakukan pagi hari antara pukul 06.00 – 09.00 waktu setempat dengan 

pertimbangan untuk mendapatkan kadar oksigen yang baik, pada sore hari kadar 

oksigen air tambak menurun (Saputra 2014). 

2.2.2.3 Pengolahan Pakan 

Pengolaan pakan dilakukan karena berkaitan dengan pertumbuhan udang 

vanname. Kualitas air pemeliharaan dan meningkatkan efesiensi pakan yang 

digunakan, selain bertujuan untuk meningkatkan efesiensi pakan yang 

digunakan serta untuk meminimalkan limbah pakan dalam tambak, hampir 70 – 

80% total biaya operasional budidaya udang vannamei ditentukan oleh biaya 

pakan (Saputra 2014). 
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Pakan yang digunakan dalam budidaya udang vanname intensif yaitu 

pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami yang digunakan telah dilakukan 

penumbuhan pada saat persiapan tambak. Penentuan pakan buatan tidak hanya 

didasarkan pada baunya saja, terutama untuk pakan yang berbentuk pelet, namun 

ada beberapa pertimbangan lain yang dipakai, oleh karena udang bersifat bentik 

(hidup di dasar perairan), pakan yang diberikan harus segera tenggelan  ke dasar 

tambak. Pakan harus memiliki stabilitas atau daya tahan yang baik, minimal 2 

jam, hal ini terkait erat dengan sifat udang yang termasuk pemakan lambat, tetapi 

terus menerus, pakan udang juga harus mudah dicerna oleh udang (Haliman dan 

Adijaya, 2005) dalam (Saputra 2014). 

2.2.2.4 Kualitas Air 

Pengisian air diupayakan memanfaatkan pasang surut air laut, tetapi dapat 

juga digunakan pompa. Pengisian air dilakukan secara bertahap, pada awalnya 

pengisian air diupayakan cukup sedalam 0,5 m dan diarkan selama 2-3 hari 

sebelum benur ditebarkan. Baru pengisian air dilakukan setelah pemupukan 

selesai dengan ketinggian awal 10 cm, agar pakan alami tumbuh dengan baik. 

Setelah satu minggu air dinaikkan menjadi 20 cm dan dinaikkan terus secara 

bertahap hingga ketinggian yang diinginkan oleh udang, yaitu sekitar 1-1,5 m 

(Amri, 2006) dalam (Saputra 2014). 

 Kualitas air tambak terkait erat dengan kondisi kesehatan udang. 

Kualitas air yang baik mampu mendukung pertumbuhan secara optimal, hal itu 

berhubungan dengan faktor stres akibat perubahan kualitas air di tambak. 

Parameter kuallitas air primer yang selalu dipantau yaitu suhu air, salinitas, DO 
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(Dissolved Oxygen), dan amoniak. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan 

derajat panas dari suatu benda. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam 

terlarut dalam air. Dissolved Oxygen (DO) adalah sejumlah oksigen yang terlarut 

dalam suatu perairan. Parameter-parameter  tersebut akan mempengarui proses 

metabolisme tubuh udang, seperti keaktifan mencari pakan, proses pencernaan, 

dan pertumbuhan. Parameter kualitas air tambak dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Parameter Kualitas Air Tambak 

No Parameter Metode Atau Alat Uji Waktu Uji Angka 

Referensi 

1 Suhu Thermometr Pagi dan sore hari 26 – 30° C 

2 pH pH meter, kertas lakmus Pagi dan sore hari 7,5 – 8,5 

3 Salinitas Refrakto meter Pagi dan sore hari 15 – 30 

ppt 

4 

 

DO DO meter 02.00 – 05.00 > 3 ppm 

Sumber : Haliman dan Adijaya (2005) dalam (Saputra 2014). 

2.2.2.5 Penyakit 

Pengendalian penyakit bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada 

udang vanname yang digolongkan pada penyakit pathogenik dan non pathogenik 

serta kondisi lingkungan yang buruk.  Ragam penyakit yang menyerang pada 

udang vanname antara lain (Erlangga, 2012) dalam (Saputra 2014). 

1.   Penyakit yang bersifat patogenik 

Beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh virus dan bakteri umumnya 

memiliki sifat pathogen dan tingkat kematian yang tinggi. Tingkat kematian 

berkisar antara 80-100%, tergantung dari tingkat keparahan infeksi yang 

disebabkan oleh virus atau bakteri tersebut. 

A.WSSV (White Spot Syndrome Virus) 



22 

 

Udang yang terkena penyakit ini biasanya menunjukkan tanda adanya 

Bercak putih pada bagian karapas,  tanda- tanda tersebut akan terlihat jelas ketika 

udang telah mencapai bobot 3 - 5 gram, sedangkan di bawah itu akan sulit untuk 

menentukan apakah udang terserang penyakit atau tidak biasanya untuk udang 

yang bobotnya kurang dari 3 gram dilakukan tes dengan menggunakan 

alat shrimp test kit. 

Berikut adalah tanda-tanda umum udang yang terserang penyakit WSSV atau 

bercak putih diantaranya: 

1)   Udang terlihat lemah. 

2)  Sekitar 10% populasi udang banyak berkumpul didaerah pematang tambak 

3)   Secara histologis udang akan memperlihatkan tanda bercak putih seperti 

panuh pada bagian karapas 

4)  Memiliki tingkat mortalitas mencaoai 100% dalam jangka 2 - 3 hari sejak 

gejala pertama ditemukan 

5)  Nafsu makan udang menurun 

Beberapa kasus penyakit bercak putih yang terjadi pada udang vanname 

umumnya akan menyerang beberapa organ tubuh yang sangat vital. Berikut 

adalah beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit WSSV 

di dalam tambak yaitu: 

1.   Membasmi hewan-hewan liar yang diindikasikan dapat membawa bibit 

penyakit WSSV. Beberapa hewan yang diindikasikan sebagai carrer virus WSSV 

diantaranya, yaitu udang liar, rebon, tritip, tripang, cacing, dan kepiting 
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2.   Melakukan desinfeksi terhadap air yang berada dalam tambak pembesaran, 

tambak treatment dan tambak penampungan 

3.   Mensterilkan peralatan tambak dengan menggunakan larutan desinfektan. 

Peralatan ini harus senantiasa disterilkan agar tidak ada bibit penyakit yang 

menempel pada peralatan tambak 

4.   Melakukan pemasangan BSD (Bird Scaring Devices) dan CPD (Crap 

Protecting Devices). 

5.   Melakukan pengontrolan kualitas air secara ketat. 

B. TSV (Taura Syndrom Virus) 

TSV biasanya timbul pada umur pemeliharaan 14 - 40 hari dengan tingkat 

kematian mencapai 85 – 95%. Infeksi penyakit TSV dapat timbul pada udang 

vanname pada umur 30 hari. Infeksi tersebut bawaan dari indukan yang mengidab 

penyakit tersebut. Udang yang  berumur lebih dari 60 hari biasanya infeksi 

ditimbulkan dari kondisi lingkungan yang memburuk. Infeksi penyakit TSV 

memiliki dua fase, yaitu fase akut dan fase kronis. Fase kronis biasanya udang 

vanname dapat bertahan hidup dan tumbuh dengan baik, sedangkan pada fase akut 

biasanya akan terjadi kematian secara masal pada udang vanname. 

Proses penanganan terhadap timbunya penyakit TSV harus dimulai sejak 

awal proses budidaya dilaksanakan dengan penerapan Biosecurity yang ketat, 

seleksi indukan, dan benur, pemusnahan organisme dan mikroorganisme 

pembawa penyakit, pemilihan pakan, serta pelaku budidaya yang disiplin. Semua 

proses tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan agar 
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wabah penyakit tersebut tidak meluas kemana-mana (Menurut Erlangga dalam : 

(Saputra 2014). 

C. Infectious Hematoietic And Hypodermal Necrotic Virus (IHHNV) 

Tambak yang udangnya terjangkit ini biasa nya memperlihatkan tanda-tanda 

umum seperti banyaknya udang yang berenang menepi dipetakan dan adanya 

variasi pertumbuhan yang cukup besar. Udang yang terjangkit penyakit ini terlihat 

lemah dan kehilangan nafsu makan seakan mengalami kematian setelah dua hari 

terinfeksi virus dengan tingkat kematian mencapai 100%. 

Pencegahan terhadap timbulnya penyakit IHNNV ini dapat di lakukan 

dengan penerapan biosecurity yang ketat sehingga bibit penyakit tidak masuk ke 

dalam sistem tambak selain itu pengunaan benur yang bebas penyakit dan 

pengontrolan kualitas air yang ketat akan memperkecil kemungkinan timbulnya 

penyakit pada uidang yang di pelihara.  

D. Infections Myo Necrotic Virus (IMNV) 

Menurut Amri dan Kanna (2008) dalam (Saputra 2014), serangan IMNV 

bersifat akut dengan mortalitas yang ditimbulkan sekitar 40 – 60 %. Penyakit ini 

umumnya disebabkan oleh stress fisik pada saat panen dank arena pengaruh 

kualitas lingkungan yang memburuk. Langkah-langkah pencegahan yakni sebagai 

berikut: 

1)  Melakukan screening benur dengan perendaman dalam formalin dan 

mendiagnosa penyakit viral dengan metode FCR. 

2)  Mendesinfeksi media budidaya dengan 30 ppm kaporit. 
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3)  Tidak memberikan pakan segar karena dikhawatirkan pakan tersebut 

membawa virus 

4)  Mengaplikasikan kapur pertanian (CaCO3) sebanyak 300 kg/ha apabila terjadi 

fluktuasi pH harian yang tajam. 

5)  Mempertahankan DO pada kondisi yang optimal 

6)  Melakukan manajemen pakan yang baik dan benar 

7)  Mendeketsi adanya gejala serangan WSSV baik secara fisik (manual) maupun 

skala laboratorium secara teratur (Menurut Erlangga dalam : (Saputra 2014). 

E. Penyakit Vibriosis 

Penyakit ini timbul karena adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

vibrio. Udang yang terinfeksi bakteri ini akan memendarkan cahaya halogen. 

Penyakit ini umumnya menyerang larva udang, jarang sekali menyerang udang 

dewasa. Bakteri ini menginfeksi larva secara sekunder yaitu ketika larva sedang 

dalam keadaan lemas atau stress. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara 

mengontrol kualitas air dan melakukan sirkulasi air secara rutin. Pemberian pakan 

pada udang dengan cara pemaketan sesuai dengan populasi dan potensi 

pertumbuhan akan meminimalkan akumulasi bahan organik di dalam tambak, 

sehingga pertumbuhan bakteri dapat ditekan (Menurut Erlangga dalam : (Saputra 

2014). 

Beberapa  penyakit yang bersifat nonpatogenik antara lain: 

a.   Penyakit kropos pada udang 

Penyakit ini dikarenakan oleh pemberian pakan yang kurang baik secara 

kualitas dan kuantitas. Penyakit ini dapat pula diakibatkan oleh memburuknya 
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kualitas air tambak dank arena udang telah lama tidak mengalami moulting. 

Penyakit kropos dapat diatasi dengan perbaikan kualitas air dan dasar tambak 

serta memperbaiki nafsu makan udang pemberian feed additive. 

b. Penyakit udang kram

Penyakit udang kram timbul karena adanya perbedaan kadar oksigen terlarut

yang berada pada dasar tambak, tengah tambak, dan permukaan tambak. 

Perbedaan kadar oksigen tersebut yang menyebabkan timbulnya penyakit kram 

pada udang. Udang yang kram terjadi pada koloni udang yang berada di dalam 

ancho, ketika ancho diangkat memperlihatkan gejala kram dan tidak bias kembali 

pada posisi semula sehingga udang lemas dan mati, diatasi dengan meningkatkan 

kandungan oksigen terlarut pada air tambak dengan cara penambahan operasional 

kincir. 

c. Usus dan Hepatopankreas Abnormal

Udang akan memperlihatkan usus kosong atau isi usus putus-putus.

Hepatopankreas pun terlihat kotor. Hal ini disebebkan oleh beberapa faktor antara 

lain seperti  kandungan oksigen terlarut rendah. Jenis pakan yang diberikan tidak 

sesuai atau rusak, dasar tambak yang terlalu kotor. Mengatasi penyakit ini dapat 

dilakukan perbaikan program pemberian pakan, perbaikan kualitas air dan 

pemberian vitamin C dengan dosis 1 – 3 g /kg pakan yang diberikan. 

d. Udang berenang abnormal

Penyakit udang berenang abnormal ini ditandai dengan insang yang 

berwarna merah muda. Warna merah muda disebabkan kandungan oksigen 

terlarut dalam tambak kurang. Hal ini ditandai dengan air tambak banyak 
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mengeluarkan buih. Penyakit tersebut dapat diatasi dengan memaksialkan 

penggunaan kincir, perbaikan kualitas air dengan cara melakukan sirkulasi air 

secara rutin dan penyiponan dasar tambak (Menurut Erlangga dalam : (Saputra 

2014). 

2.2.2.6 Panen 

Panen merupakan kegiatan akhir dalam suatu proses budidaya. Keberhasilan 

atau keuntungan yang akan diraih oleh setiap petambak umumnya akan ditentukan 

oleh kegiatan panen. Panen udang dilakukan sesuai dengan permintaan pasar. 

Udang vanname dapat dipanen setelah berumur sekitar 120 hari dengan berat 

tubuh berkisar 16-20 g/ekor. Pemanenan udang vanname dilakukan pada malam 

hari untuk menghindari terik matahari, pemanenan pada malam hari juga 

bertujuan untuk mengurangi resiko udang untuk ganti kulit selama panen akibat 

stress. Beberapa strategi yang dilakukan menjelang musim panen: 

1). Melakukan pengecekan terhadap udang yang akan dipanen dengan melihat dan 

melakukan perhitungan beberapa persen udang yang mengalami proses pergantian 

kulit atau moulting. Perlakuan ini dilakuan 2 – 3 hari menjelang panen. 

2). Udang mengalami pergantian kulit atau moulting labih dari 29 % pemanenan 

harus dilakukan tiga hari setelah udang melakukan moulting. 

3). Pergantian air dalam jumlah yang banyak harus dilakukan sebelum panen. 

4).  Moulting yang mengalami Moulting lebih dari 5 %, pada malam hari kapur 

pertanian dapat diberikan dengan dosis 2 – 3 ppm untuk membantu mengeraskan 

kulit udang vanname tersebut. 
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5).Untuk mencegah kerusakan pada udang, pamanenan dapat dilakukan pada sore 

hari atau malam hari tergantung pada air pasang. Pemanenan pada siang hari 

sebaiknya dihindari karena udang akan cepat rusak karena kenaikan suhu. 

Pasca panen bertujuan untuk menjamin mutu udang tetap tinggi dengan 

pertimbangan beberapa faktor seperti udang tidak membahayakan kesehatan 

konsumen karena udang termasuk produk makanan yang mudah sekali rusak. 

Oleh karena itu sejak dari panen hingga pasca panen harus dalam kondisi dingin 

(Haliman dan Adijaya,2005) dalam (Saputra 2014). 

2.2.3 Faktor-Faktor Produksi 

Faktor produksi merupakan sebuah korbanan yang diberikan pada kegiatan 

produksi untuk menghasilkan output tertentu. Faktor produksi (input) akan 

mempengaruhi besar kecilnya produksi (output) yang diperoleh. Jenis dan 

pengaruh faktor produksi terhadap jumlah produksi tergantung dari jenis dan 

kondisi usaha yang dilakukan. Berikut merupakan faktor-faktor produksi pada 

usaha budidaya perikanan. Faktor produksi yang berpengaruh terhadap tingkat 

produksi budidaya perikanan adalah luas lahan. Faktor ini cukup penting karena 

berkaitan dengan tempat berlangsungnya kegiatan usaha budidaya. Faktor lainnya 

yang berpengaruh terhadap tingkat produksi budidaya perikanan adalah tenaga 

kerja. Tenaga kerja dalam ilmu usahatani dibagi menjadi tenaga kerja rumah 

tangga dan tenaga kerja luar rumah tangga. Faktor tenaga kerja diperlukan untuk 

menyelesaikan kegiatan produksi. Jumlah tebaran benih juga mempengaruhi 

tingkat produksi. 
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 Jumlah tebaran benih berkaitan dengan jumlah benih yang ditebar tiap m2 

kolam atau tambak. Kepadatan benih yang ditebar akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil produksi. Jumlah dan jenis pakan yang digunakan juga 

mempengaruhi tingkat produksi budidaya perikanan. Faktor ini berhubungan 

dengan kebutuhan nutrisi ikan atau udang sehingga akan berpengaruh pada 

pertumbuhannya. Jumlah dan jenis pupuk juga mempengaruhi tingkat produksi. 

Pupuk ini berfungsi untuk menyediakan hara yang diperlukan untuk pertumbuhan 

pakan alami dan memperbaiki struktur tanah sehingga akan mempengruhi tingkat 

produksi. Obat-obatan pemberantas penyakit yang mempengaruhi tingkat. 

Penggunaan obat-obatan yang aman dan tepat akan mencegah penurunan hasil 

produksi akibat serangan penyakit poduksi (Diyaniati, 2005) dalam (Zepriana 

2010). 

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) 

dan variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa 

output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa input. Secara matematis, 

hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Y = f (X1, X2, ...., Xn) 

Dimana: 

Y = produk atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor produksi X 

X = faktor produksi atau variabel yang mempengaruhi Y (Soekartawi 1994). 

2.2.4 Produktivitas 

Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai 

(keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang dipergunakan per 

satuan waktu, definisi kerja ini mengandung cara atau metode pengukuran, 
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walaupun secara teori dapat dilakukan secara tetapi secara praktek sukar 

dilaksanakan, terutama karena sumber daya masukan yang dipergunakan 

umumnya terdiri dari banyak macam dan di proporsi yang berbeda. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1). Pendidikan 2). 

Keterampilan 3). Sikap dan etika kerja 4). Tingkat penghasilan 5). Jaminan sosial 

6). Tingkat sosial dan iklim kerja 7). Motivasi 8). Gizi dan kesehatan 9). 

Hubungan individu 10). Teknologi 11). Produksi.  

Terdapat berbagai macam produktivitas yang dapat dibedakan berdasarkan strata 

dan faktorial.  

1. Produktivitas Total (Total Factor Produktivity) Produktivitas ini menunjukkan 

produktivitas dari semua faktor yang digunakan untuk menghasilkan output.  

2. Produktivitas Multi Faktor (Multi Factor Productivity) Menunjukkan 

produktivitas dari beberapa faktor yang digunakan untuk  menghasilkan keluaran 

antara lain, modal dan tenaga kerjat out put.  

3. Produktivitas Parsial (Partial Productivity) Menunjukkan produktivitas dari 

faktor-faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (Rahim 

2008). 

Produktivitas merupakan ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya 

sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil optimal. Produktivitas 

dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri dalam 

menghasilkan barang atau jasa, semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin 

tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran-ukuran produktivitas bisa bervariasi, 

tergantung pada aspek-aspek output atau input yang digunakan sebagai agregat 
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dasar, misalnya: indeks produktivitas buruh, produktivitas biaya langsung, 

produktivitas biaya total, produktivitas energi, dan produktivitas bahan mentah. 

Berdasarkan ilmu ekonomi pertanian, produktivitas merupakan perbandingan 

antara hasil yang diharapkan akan diterima pada waktu panen (penerimaan) 

dengan biaya (pengorbanan) yang harus dikeluarkan. Hasil yang diperoleh petani 

pada saat panen disebut produksi, dan biaya yang dikeluarkan disebut biaya 

produksi. Usahatani yang bagus merupakan usahatani yang produktif atau efisien. 

Usahatani yang produktif berarti usahatani yang memiliki produktivitas yang 

tinggi. Pengertian produktivitas ini merupakan penggabungan antara konsepsi 

efisiensi usaha (fisik) dengan kapasitas tanah. Rumus  produktivitas adalah: 

Produktivitas (ton/ha) = Produksi (ton) : Luas Lahan (ha) (Mubyarto 1987). 

Setiap panen, petani akan menghitung berapa hasil bruto produksinya, yaitu 

luas tanah dikalikan hasil pekesatuan luas. Hasil bruto yang didapat kemudian 

dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan petani, yaitu biaya pupuk, 

bibit, biaya pengolahan tanah upah menanam, upah membersihkan rumput dan 

biaya panen yang biasanya berupa bagi hasil, setelah semua biaya-biaya tersebut 

dikurangi maka petani akan memperoleh hasil bersih atau hasil netto. Hasil bersih 

usahatani besar maka akan menunjukkan rasio yang baik dari nilai hasil dan 

biaya, semakin tinggi rasio berarti usahatani makin efisien (Mubyarto 1987).  

2.2.5 Efisiensi Usahatani 

Efisiensi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah 

tujuan dengan penggunaan input seminimal mungkin untuk mencapai sebuah 
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tujuan yang maksimal. Usahatani yang bagus merupakan usahatani yang produktif 

atau efisien. Efisiensi terdapat efisiensi fisik dan ekonomis.  

1. Efisiensi Ekonomis Konsep yang digunakan dalam efisiensi ekonomi adalah 

meminimalkan biaya artinya suatu proses produksi akan efisien serta ekonomis 

pada suatu tingkatan output apabila tidak ada proses lain yang dapat dihasilkan 

output serupa dengan biaya yang lebih murah 

2. Teknis Efisisensi teknis atau Technical Efisiensi mengharuskan adanya proses 

produksi yang dapat memanfaatkan input yang lebih sedikit demi 

menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Efisiensi fisik mengukur 

banyaknya hasil produksi (output) yang diperoleh dari satu kesatuan faktor 

produksi (input).  

Efisiensi juga diartikan upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya 

untuk mendapatkan produksi sebesar-besarnya. Sisi pemakaian input, efisiensi 

merupakan upaya meminimkan penggunaan input (faktor produksi) untuk 

mencapai produk (output) yang optimal. Input yang minimum belum tentu 

menghasilkan output yang optimal, namun output yang optimal pasti diperoleh 

dari penggunaan input yang minimal. Produk yang optimal tercapai pada waktu 

produk rata-rata (AP) mencapai maksimum, pada kurva produksi dimana AP 

berpotongan dengan MP. Sisi perolehan output, efisiensi teknis tercapai apabila 

penggunaan input optimal secara fisik sehingga tercapai output yang maksimum. 

Produk maksimum tercapai apabila MP=0. Kedua hal tersebut digabungkan, maka 

efisiensi secara teknis terjadi pada rentang antara output optimum (AP 

maksimum) dengan output maksimum (MP=0), berarti dalam kurva produksi 
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terjadi di daerah produksi (stage) II. Hubungan antara TP, AP dan MP digunakan 

untuk membagi fungsi produksi dalam daerah produksi. 

a. Daerah I (Stage I) mulai dari penggunaan input X sebesar 0 sampai AP 

mencapai maksimum (input sebesar (X1) merupakan daerah efisien tetapi tidak 

rasional. 

b. Daerah II (Stage II) mulai dari penggunaan input X1 sampai total produk 

mencapai maksimum dan MP sama dengan nol (penggunaan input sebesar (X2) 

merupakan daerah efisien dan rasional 

c. Daerah III (Stage III) pada posisi MP bernilai negatif, yaitu pada penggunaan 

input lebih besar dari X2, merupakan daerah produksi tidak efisien dan tidak 

rasional (Tain 2005).  

 

Grafik 2.1. Hubungan antara TP, AP dan MP 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Tambak adalah salah satu media terbaik bagi terselenggaranya budidaya 

udang. Udang adalah komoditas andalan ekspor, maka harus lebih ditingkatkan 

dan dikembangkan lagi agar semakin meningkat demi peningkatan devisa negara. 

Keberhasilan suatu usaha baik pertanian maupun perikanan salah satunya adalah 

dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti kincir, benur, pakan, bakteri Delvi, 

vitamin natur, suhu, salinitas, Dissolved Oxygen (do) dan kematian udang, semua 

harus sesuai dengan porsi yang telah ada dan sesuai agar usaha ini berkelanjutan.  
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Budidaya Udang 

Vanname 

Budidaya dengan Sistem 

Intensif : 

- Kincir, Benur 

- Pakan, Bakteri 

delvi, Vitamin 

natur, Suhu 

- Saliitas , Dissolved 

oxygen (Do) 

 

Kematian pada 

Udang vanname  

- Hama dan 

penyakit 

- Cuaca  

Produktivitas Udang  

Biaya Variabel, 

B.Tetap, Penerimaan, 
Pendapatan. 

Efisiensi 



35 

 

 Budidaya merupakan suata kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu 

produk udang yang berkualitas dengan tata cara atau budidaya. Budidaya udang 

vanname dengan sistem intensif adalah tahap persiapan seperti pemasangan 

kincir, penebaran benur, penggunaan pakan, pemberian bakteri serta vitamin,  

kualitas air yang digunakan serta proses panen. Pemasangan kincir tidak 

sembarang dalam penggunaannya, harus memperhatikan jumlah udang dalam 

petakan dan luas lahan yang diterapkan agar tidak berlebih yang dapat merugikan 

proses budidaya. Penerapan benur juga dilakukan dengan memperhatikan luas 

lahan sehingga tidak terjadi padat tebar yang mengakibatkan penyebab kematian 

pada udang. Penggunaan pakan merupakan kebutuhan utama setelah lahan dan 

kincir angin. Pakan merupakan asupan makanan dan nutrisi bagi setiap udangnya, 

agar dapat menghasilkan udang yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas. 

Kualitas air merupakan penopang keselamatan udang.  

Pemberian bakteri Delvi untuk menjaga kualitas air agar tetap baik dan 

tidak mengandung gas beracun, sedangkan pemberian vitamin untuk menjaga 

metabolism dan kesehatan tubuh udang. Budidaya udang dengan air bersih dan 

tetap diatur dengan pengukuran suhu, salinitas, Dissolved Oxygen (do), dan 

kandungan pada air maka tidak akan terjadi hal buruk pada budidaya udang. 

Peristiwa sering ditemui dalam budidaya adalah terjadi kematian pada udang. 

Penyebab kematian pada udang vanname dapat disebabkan oleh adanya hama dan 

penyakit yang bisa datang dari sumberdaya, teknologi, air dan virus pada udang 

serta cuaca yang tidak dapat ditentukan dan diprediksi oleh petambak sendiri.  
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Proses panen adalah proses akhir dari sebuah kegiatan budidaya. Hasil produksi 

yang berkualitas maka menghasilkan produktivitas yang tinggi. Penggunaan input 

produksi (kincir, benur, pakan, bakteri, vitamin, suhu, salinitas, Dissolved Oxygen 

(do) dan kematian udang) yang minimum usaha budidaya intensif efisien.  

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Diduga budidaya udang vanname sistem intensif (kincir, benur, pakan, bakteri 

Delvi, vitamin natur, suhu, salinitas, Dissolved Oxygen (do) dan kematian 

udang) berperan terhadap produktivitas udang vanname ditambak udang PT. 

Mitra Tambak Sejati 

2. Diduga budidaya udang vanname sistem intensif (kincir, benur, pakan, bakteri 

Delvi, vitamin natur, suhu, salinitas, Dissolved Oxygen (do) dan kematian 

udang)  telah efisien. 

 

 

  


