
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). 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). 

Tambak udang merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan 

sebagai tempat untuk kegiatan budidaya udang, dengan menggunakan air payau 

sebagai media budidaya. Dalam kegiatan budidaya air payau di daerah pesisir 

yang perlu diperhatikan adalah kondisi perairan tersebut khususnya salinitas air 

yang digunakan dalam budidaya udang.  

Berdasarkan toleransinya terhadap salinitas, maka udang vannamei 

termasuk ke dalam golongan euryhaline laut, yaitu hewan laut yang mampu hidup 

pada kisaran salinitas yang luas. Di beberapa tempat, udang vannamei ditemukan 

masih mampu hidup pada salinitas 40 permil, namun terbukti mengalami 
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pertumbuhan yang lambat. Nilai salinitas yang optimal bagi udang vannamei 

adalah 15 - 25 permil. Jika nilai salinitas terlalu tinggi, konversi rasio pakan akan 

tinggi sehingga untuk mengantisipasinya, volume penggantian air harus 

diperbesar. Salinitas perlu diamati karena mempengaruhi keseimbangan tubuh 

organisme yang berkaitan dengan proses energetik yang selanjutnya 

mempengaruhi pertumbuhan (Ahmad, 1991). 

 Menurunnya produksi udang di wilayah pantai utara Jawa saat ini 

disebabkan oleh pencemaran, hama dan penyakit yang membuat  kondisi perairan 

semakin memburuk sehingga banyak petambak dibagian pantai utara Jawa yang 

menghentikan usaha budidaya. 

Daya dukung lingkungan perairan tambak pantai utara jawa relatif 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 1990-an. Penurunan ini disebabkan 

pengoperasian lahan tambak dan kolam yang dilakukan terus-menerus tanpa 

istirahat, memacu produksi dengan padat penebaran dan pemberian pakan yang 

berlebihan serta penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan 

(Suparjo, 2008).  

Permasalahan diatas, semakin banyak tambak yang mulai berdiri dibagian 

pesisir selatan Jawa dengan harapan air yang masih belum banyak terkontaminasi 

limbah industri dan limbah rumah tangga, salah satunya yakni di wilayah 

Kabupaten Pacitan. Tambak mulai masuk kewilayah Kabupaten Pacitan sendiri 

sekitar tahun 2006 yakni di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

dan hingga saat ini tersebar luas didaerah Kecamatan lainya yang memiliki garis 

pantai seperti di Kecamatan Ngadirojo dan kecamatan Kecamaitan lainya. 
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Sumber air yang digunakan pada tambak di wilayah Kabupaten Pacitan 

yaitu air dari muara sungai dan air tanah, pengisisan air tanah  dengan cara 

membuat sumur bor dengan kedalaman tertentu sehingga mendapatkan air payau. 

 Sumur bor merupakan suatu lubang yang dibuat ke dalam tanah untuk 

memperoleh air, minyak, air garam, gas maupun lainnya. Dalam hal ini sumur bor 

digunakan sebagai pengisi air tambak untuk kegiatan budidaya udang vannamei 

(litopenaus vannamei). Sumur bor sangat prospektif digunakan sebagai pengisi air 

untuk tambak budidaya udang karena masih jauh dari pencemaran.  

 Dalam proses budidaya menggunakan sumur bor atau air tanah di 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan terdapat kelemahan yakni, seringkali 

terjadi perubahan salinitas ketika budidaya sedang berlangsung karena hanya 

mengandalkan air dari tanah saja dan tidak ada suplai air dari muara atau laut.   

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan kajian tentang 

fluktuasi salinitas pada tambak udang vannamei (Litopenaeus vannamei) dengan 

menggunakan air tanah di Kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan, untuk 

mendukung aktivitas budidaya tambak udang. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Salinitas Suhu dan pH Air Dalam 

Budidaya  Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) Menggunakan Air Tanah Di 

Kecmatan Nadirojo Kabupaten Pacitan”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut, bagaimana fluktuasi salinitas, suhu dan 

pH air tambak udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) di tambak udang 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk, 

untuk mengetahui fluktuasi salinitas, suhu dan pH air tambak udang Vannamei 

(Litopenaeus Vannamei) di tambak udang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Pacitan. 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

peneliti dan masyarakat khususnya para pembudidaya tambak udang Vannamei 

(Litopenaeus Vannamei) mengenai fluktuasi salinitas, suhu dan pH perairan 

tambak di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 

 


