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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Udang Galah (Macrobrachium  rosenbergii) 

Menurut Ali (2009) bahwa klasifikasi Udang Galah adalah sebagai berikut: 

Phyllum   : Arthropoda 

Subphyllum  : Mandibulata 

Kelas    : Crustacea 

Subkelas    : Malacostraca 

Ordo     : Decapoda 

Famili    : Palamonidae 

Subfamili    : Palamoniae 

Genus    : Macrobrachium 

Species    : Macrobrachium rosenbergii  

 

 

Gambar 1. Udang Galah (Macrobranchium rosenbergii) 

         Sumber : Ali, 2009 

 Udang galah mempunyai karakteristik morfologi tubuh beruas-ruas sebanyak 

5 ruas yang masing-masing dilengkapi sepasang kaki renang, kulit keras dari chitin, 



5 

 

pleura kedua menutupi pleura pertama dan ketiga; Badan terbagi tiga bagian : kepala 

dan dada (cephalothorax); badan (abdomen); dan ekor (uropoda); Cephalothorax 

dibungkus karapas (carapace); Tonjolan seperti pedang pada carapace disebut 

rostrum dengan gigi atas sejumlah 11-15 buah dan gigi bawah 8-14 buah.  Kaki jalan 

ke dua pada udang dewasa tumbuh sangat panjang dan besar, panjangnya bisa 

mencapai 1,5 kali panjang badan, sedang pada udang betina pertumbuhan tidak begitu 

mencolok (Singholka, 2005).  

2.2 Habitat dan Tingkah Laku 

 Udang galah memiliki dua habitat yaitu air payau salinitas 5-20 ppt (stadia 

larva-juvenil)dan air tawar (stadia juana-dewasa). Matang kelamin umur 5–6 bulan 

mendekati muara sungai untuk memijah lagi. Mengalami beberapa kali ganti kulit 

(moulting) yang diikuti dengan perubahan struktur morfologisnya, hingga akhirnya 

menjadi juvenil (tokolan). Daur hidup udang galah menempati daerah perairan payau 

dan perairan tawar. Udang betina yang siap memijah bermigrasi ke payau untuk 

melakukan pemijahan, daerah ini juga digunakan untuk perkembangan larva. Pasca 

larva hingga dewasa udang akan bermigrasi kembali ke perairan tawar (New, 2002 

dalam Sharif, 2009).  

 Udang galah mempunyai sifat kanibalisme, yakni sifat udang yang memakan 

sesamanya. Sifat ini tumbuh terutama bila dalam kolam pemeliharaan ditebar dengan 

kepadatan yang cukup tinggi atau cadangan makanan kurang. Udang galah juga 

melakukan pergantian kulit sama seperti jenis udang-udang lainnya (Soetarno, 2006). 
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2.3 Makanan dan Kebiasaan Makan Udang Galah 

Udang galah termasuk udang yang rakus, udang galah makan segala jenis 

renik, baik cacing, plankton maupun zooplankton (Murtidjo, 2008). Udang memakan 

pakan dengan cara menangkapnya lalu dimasukkan kedalam mulut selanjutnya akan 

dicerna dalam saluran pencernaan. Periode makan udang terjadi 2 kali dalam sehari 

yaitu pada pagi dan sore atau malam hari. Intensitas makan akan mengalami 

peningkatan pada ukuran udang yang semakin besar dan dewasa. Pemberian makanan 

tambahan pada udang galah berupa pellet 25% protein dengan jumlah pakan 5% dari 

berat total biomasa populasi udang perhari (Sartini, 2010).  

Udang galah senang mencari makanan pada malam hari, sedangkan pada 

siang hari berbenam diri dalam lumpur dan di balik batu karena udang galah kurang 

menyukai sinar matahari (Mudjiman, 2005). Namun apabila siang hari tidak terlalu 

terik, udang galah akan aktif mencari makan (Hadie dan Supriatna, 2005). 

 Efisiensi pemberian pakan menujukkan besarnya rasio perbandingan antara 

pertambahan bobot udang yang didapatkan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi 

udang. Semakin besar nilai pertambahan bobot maka efisiensi pakan semakin besar. 

EPP dihitung untuk mengetahui jumlah pakan yang dimanfaatkan oleh udang. EPP 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Zonneveld et al. 1991): 

Wt - Wo 

EPP = -------------------------- X 100 % 

F 

 

 

EPP  = Efisiensi pemberian pakan (%) 

F  = Jumlah pakan yang dihabiskan selama pemeliharaan (g) 
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Wt = Biomassa akhir (g) 

Wo  = Biomassa awal (g) 

2.4 Teknik Pembesaran Udang Galah 

Menurut Ali (2006) mengungkapkan bahwa, teknik teknik pembesaran udang 

galah yang pada umumnya digunakan oleh petambak adalah teknik pembesaran yang 

menuntut udang galah menempati dasra perairan, sehingga kualitas tanah dasar harus 

dijaga dengan baik. Adapun teknik pembesaran udang galah yang secara umum 

dilakukan oleh para petambak tersebut dalam persiapan meliputi : 

A. Pemilihan Lokasi 

Udang galah sebaiknya dipelihara pada dataran rendah sampai ketingian 400 

meter diatas permukaan laut (Murtidjo, 2008). Pembuatan kolam sebaiknya tidak 

dalam area yang sering mengalami bencana alam (Hadie, 2002). 

Hal yang diperlukan terlebih dahulu sebelum benur ditebar adalah kondisi 

tanah dasar perairan. Jenis tana yang cocok untuk pemeliharaan udang dalah tanah 

yang sedikit lumpur. Lahan yang cocok untuk produksi udang harus mempunyai 

tekstur tanah dasar dengan kandungan pasir tidak lebih dari 20% (Khasani, 2008). 

B. Pengelolaan Kolam 

Dasar kolam harus rata dan dibuat kemalir (caren) secara diagonal dari saluran 

pemasukan sampai ke saluran pembuangan sehingga memudahkan dalam pemanenan 

(Khasani, 2008). Tahap selanjutnya adalah mengeringkankolam kemudian dicangkul 

untuk menggemburkan tanahnya dan dikeringkan selama 3-5 hari (Murtidjo, 2008). 
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Murtidjo (2008) mengungkapkan bahwa setelah kolam dikeringkan selama 3-

5 hari, dilakukan pengapuran dengan dosis 50-100 gr/m2 dalam kolam. Kapur 

dicampur dengan air kemudian disebarkan secara merata ke seluruh permukaan dasar 

kolam dan dibiarkan selama 2-3 hari. Tahap selanjutnya kolam diisi dengan air 

mencapai kedalaman 25% dan diberi pupuk organic berupa kotoran ayam sebanyak 

500-1000 gr/m2 untuk menumbuhkan pakan alami. 

C. Pertumbuhan 

 Pertumbuhan udang galah meliputi pertumbuhan panjang dan berat seiring 

dengan bertambahnya waktu. Pola pertumbuhan pada udang tidak kontinye karena 

dibatasi oleh eksoskeleton. Pada udang galah frekuensi molting merupakan indikator 

dari pertumbuhan udang. Sehingga pertumbuhan akan terjadi ketika molting atau 

pergantian kulit udang. Molting merupakan proses melepaskan cangkang udang dan 

demineralisasi. Saat lepas cangkang, ukuran udang meningkat secara linear. Terdapat 

2 hal yang penting dalam molting, yaitu pelembutan lapisan dalam dari lapisan 

kutikula yang sudah tua yang membebaskannya dari epidermis dan pertumbuhan 

kutikula baru yang tipis dan elastis yang mengikuti pertambahan tubuh dari udang. 

Pertumbuhan udang setelah larva sangatlah cepat saat tokolan, biasanya 

menghasilkan yang tidak seragam. Semakin lama pemeliharaan perbedaan variasi 

pertumbuhan semakin besar karena juga udang galah jantan lebih besar dari udang 

galah betina (Nandlal dan Pickering, 2005). 
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2.5 Kualitas Air 

2.5.1 Oksigen Terlarut (DO) 

DO terlarut adalah oksigen terlarut dalam air dengan jumlah yang sangat 

banyak, yaitu menempati urutan kedua setelah nitrogen. Namun jika dilihat dari segi 

kepentingan untuk budidaya perairan, ikan dan non ikan, oksigen menempati urutan 

teratas (Gufron, 2010). Oksigen yang diperlukan biota air untuk pernapasannya harus 

dalam kondisi terlarut dalam air. Oksigen merupakan salah satu faktor pembatas 

sehingga bila ketersediannya di dalam air tidak mencukupi kebutuhan biota budidaya 

maka segala aktivitas biota akan terhambat. Kebutuhan oksigen komoditas budidaya 

terhubung dengan dua aspek yaitu kebutuhan lingkungan bagi spesies tertentu dan 

kebutuhan konsumtif yang tergantung pada metabolisme tubuh udang. Menurut Boyd 

(2005) memenuhi kandungan oksigen terlarut yang ideal untuk pertumbuhan udang 

yaitu lebih dari 5 mg/l untuk perairan tergenang. 

2.5.2 Derajat Keasaman 

 Derajat keasaman lebih di kenal dengan istilah pH, yaitu logaritma dari 

kepekatan ion-ion hidrogen yang terlepas dalam suatu cairan. Derajat kesaman atau 

pH air menunjukkan aktivitas ion hydrogen dalam larutan tersebut dan dinyatakan 

sebagai konsentrasi ion hydrogen (dalam mol per liter) pada suhu tertentu atau dapat 

ditulis : 

pH = - log (H)+ 

Air murni (H2O) berasosiasi sempurna sehingga memiliki ion H+ dan ion H- 

dalam konsentrasi yang sama, dan dalam keadaan demikian pH air murni = 7. 
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Semakin tinggi konsentrasi ion H+ , akan semakin rendah konsentrasi ion OH- dan pH 

< 7. Perairan semacam ini bersifat asam.Hal sebaliknya terjadi jika konsentrasi ion 

OH- yang tinggi dan pH > 7, maka perairan bersifat alkalis (basa).Perairan umum 

dengan segala aktivitas fotosintesis dan respirasi organisme yang hidup di dalamnya 

membentuk reaksi berantai karbonat-karbonat sebagai berikut : 

CO2 + H2O       H2CO3       H
+ + HCO3         2H+ + CO3

2 – 

Semakin banyak CO2 yang dihasilkan dari hasil respirasi, reaksi bergerak ke 

kanan dan secara bertahap melepaskan ion H+ yang menyebabkan pH air turun. 

Reaksi sebaliknya terjadi dengan aktivitas fotosintesis yang membutuhkan banyak 

ion CO2, menyebabkan pH air naik (Gufron, 2010). 

pH air memengaruhi tingkat kesuburan perairan karena memengaruhi 

kehidupan jasad renik. Perairan akan kurang produktif, malah dapat membunuh 

hewan budidaya. Pada pH rendah (keasaman yang tinggi), kandungan oksigen terlarut 

akan berkurang. Akibatnya, konsumsi oksigenmenurun, aktivitas pernapasan naik, 

dan selera makan berkurang. Hal yang sebaliknya terjadi pada suasana basa. Sebagian 

besar biota akuatik sensitive terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 

– 8,5. Nilai pH sangat memengaruhi proses biokimiawi perairan, misalnya proses 

nitrifikasi akan berakhir jika pH rendah  (Novotny and  Olem, 2005). Pada pH 

rendah, keanekaragaman plankton dan bentos mengalami penurunan.Atas dasar ini 

maka usaha budidaya perairan akan berhasil baik dalam air dengan pH 6,5– 9,0. 

Kisaran optimal pH adalah 7,5– 8,7.Menurut (Spotts,  2001 dalam Tjahjo, 2004)  

menyatakan bahwa pH yang ideal untuk udang galah berkisar 7.2 - 8.4 karena Ph 

dibawah 7 mempengaruhi kecepatan pengerasan kulit setelah molting. 
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2.5.3 Suhu 

Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang (latitude), ketinggian 

dari permukaan laut (altitude), waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, 

dan aliran serta kedalaman air. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, 

kimia, dan biologi badan air. Suhu juga memengaruhi aktivitas metabolisme 

organisme. Oleh karena itulah penyebaran organisme baik di lautan maupun di 

perairan tawar dibatasi oleh suhu perairan tersebut. Dengan kata lain, suhu berperan 

dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Suhu sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan dan pertumbuhan biota air. Secara umum laju pertumbuhan akan 

meningkat sejalan dengan kenaikan suhu. Hal ini dapat menekan kehidupan hewan 

budidaya, bahkan menyebabkan kematian bila peningkatan suhu terjadi secara 

ekstrem (Gufron, 2010). 

Distribusi suhu secara vertikal perlu diketahui karena memengaruhi distribusi 

mineral dalam air sehubungan dengan kemungkinan terjadinya pembalikan lapisan 

air. Suhu air juga akan memengaruhi kekentalan (viskositas) air. Perubahan suhu air 

yang drastis dapat mematikan biota air karena terjadi perubahan daya angkut 

darah.Suhu berkaitan erat dengan konsentrasi oksigen terlarut dalam air dan konsumsi 

oksigen hewan air. Dimana udang galah hidup optimal pada suhu air berkisar antara 

26 – 30 o C dan dapat hidup di perairan dengan suhu 22 – 32 o C, tetapi pertumbuhan 

dan aktivitasnya menjadi terhambat (Spotts, 2001 dalam Tjahjo, 2004). 

2.6 Hama dan Penyakit 

Hama yang menyerang induk udang galah umumnya sama dengan yang 

menyerang ikan air tawar lainnya. Hama tersebut bersifat predator, contoh hama yang 
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mengancam kehidupan udang galah adalah ikan lele, burung dan ular. Kepiting tidak 

bersifat predator, tetapi sebagai pengangu karena akan melubangi pematang tanggul 

kolam sehingga udang galah yang dipelihara mudah lolos ke perairan umum, supaya 

hama tidak masuk ke dalam kolam, saluran pemasukan kolam perlu dipasangi 

saringan dan di sekeliling kolam dipasangi jaring (Mudjiman, 2005). 

Shailender  (2012) mengatakan bahwa penyakit mikroba merupakanfaktor 

pembatas utama dalam produksi udang galah di hatchery. Sebagian besar indukan 

udang galah akan diserang oleh bakteri yang dikenal pada udang galah adalah 

epibionts umum, yang sedikit membahayakan. Sejumlah protozoa kelas Ciliata yang 

sering menyerang indukan udang galah dan dapat menjadi simbiosis, komensalisme, 

parasit dan pathogen untuk larva Crustacea.Udang berfungsi sebagai substrat baik 

bentuk sesil, tempat hidup peritrichous siliata berproduksinya. Peritrichous siliata 

yang sering menyerang yaitu Zoothamnium, Epistylis, Vorticella, Lagnophyrus  

danAceneta yang ditemukan menempel pada kutikula, menyebabkan kematian pada 

larva dan pasca larva. 

2.7 Fisiologi pencernaan dan Pengosongan Lambung 

 Fisiologi pencernaan udang galah secara berurutan makanannya dimulai dari 

mulut, kerongkongan (esofagus), lambung (ventrikulus), usus dan anus. Hati (hepar) 

terletak di dekat lambung. Alat pencernaan terdiri dari tiga bagian yaitu: tembolok, 

lambung otot dan lambung kelenjar. Terdapat gigi kalsium yang teratur secara 

berderatan di dalam perut udang galah.  
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Persentase pemberian pakan dalam budidaya berkisar 25% untuk pembesaran 

udang galah. Namun demikian, kisaran tersebut dapat berkurang atau lebih 

tergantung pada jenis, ukuran, kondisi fisiologis, serta kualitas lingkungan budidaya. 

Ketepatan jumlah pakan yang diberikan sangat menentukan keberhasilan budidaya. 

Karena apabila jumlah yang diberikan kurang dari jumlah yang dibutuhkan maka 

pertumbuhan dan molting akan terhambat. Sebaliknya, jika jumlah yang diberikan 

melebihi dari jumlah yang dibutuhkan selain pemborosan biaya penyedia pakan, juga 

sisa pakan yang ada dapat merusak kualitas air budidaya (Aslamsyah, 2013). 

Mekanisme pertumbuhan pada krustacea adalah dapat menambah panjang dan 

berat tubuh yang terjadi secara berkala sesaat setelah pergantian kulit, pengosongan 

lambung dapat meningkatkan asam lambung dalam memenuhi kalsium tubuh udang, 

proses mekasime tersebut sangat penting saat pengumpulan ion kalsium, untuk 

melepaskan cangkang, serta membentuk cangkang baru, sehingga adanya 

pertambahan panjang tubuh. Panjang tubuh tidak akan terjadi tanpa didahului oleh 

pergantian kulit. Udang mengalami pergantian kulit beberapa kali selama hidupnya 

sehingga panjang tubuhnya bertambah. Pertumbuhan udang berpola tidak kontinyu 

karena pertumbuhan akan terjadi setelah terjadinya pergantian kulit udang sehingga 

dibatasi oleh eksoskeleton  (Hadie, 2005). 

Proses ganti kulit pada udang terdiri dari 4 tahapan, yaitu fase intermolt, 

premolt, molt, dan post molt (Wickins dan Lee 2002). Dimana:  

1. Fase intermolt akhir ialah fase dimana kondisi tubuh udang berada dalam 

keadaan normal, dan ion kalsium terdapat pada hepatopankreas.  
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2. Fase premolt yakni fase pengumpulan ion kalsium dalam lambung yang berasal 

dari jaringan kulit maupun dari lingkungan perairan. Akibat dari pengumpulan 

ion kalsium ini terbentuk kerikil kapur yang berwarna putih yang disebut 

dengan gastrolith.  

3. Fase molt yakni fase pelepasan cangkang dan pengangkutan ion kalsium untuk 

memenuhi jaringan kulit baik dari luar maupun dari dalam tubuh udang. 

Sehingga ketika udang mencapai fase ini, lingkungan perairan akan menjadi 

masam karena pengaruh dari pengangkutan ion kalsium untuk memenuhi 

jaringan kulit pada pembentukan eksoskeleton baru.  

4. Fase postmolt ialah fase dimana gastrolith yang terbentuk pada lambung 

diuraikan oleh asam lambung untuk memenuhi kalsium tubuh udang karena 

telah berkurang setelah digunakan untuk pembentukan eksoskeleton baru. Pada 

fase ini biasanya udang akan kembali memakan eksoskeleton lama yang telah 

ditanggalkannya untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh karena penguraian 

gastrolith tidak cukup.  

5. Fase intermolt awal ialah fase dimana udang akan mengalami homeostatis 

kalsium yakni proses yang bertujuan untuk menyeimbangkan kandungan ion 

kalsium tubuh dengan ion kalsium diperairan. Selain itu pada fase ini terjadi 

pula pertumbuhan jaringan somatik antara periode sesudah ganti kulit 

(postmolt) dan awal ganti kulit. 
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2.8 Pemuasaan 

Udang dan  ikan dalam pemuasaan dapat mengurangi ransum pakan secara 

periodik untuk mengurangi asupan pakan tanpa mengurangi produk budidaya. 

Bahkan pemuasaan dapat meningkatkan produksi ikan lele. Efek Pemuasaan terhadap 

ikan dapat menghemat energi karena menurunkan aktifitas dan metabolisme sehingga 

aktifitas prosentase pertumbuhan meningkat. Pemuasaan terhadap udang dapat 

mempengaruhi cangkang karena mengosongan lambung dapat meningkatkan asam 

lambung yang memicu pengumpulan ion kalsium. Udang yang mengalami 

pemuasaan tersebut dapat menghemat energi yang diperoleh dengan cara menurunkan 

aktivitas dan metabolisme secara rutin (Chatakondi dan Yant, 2001). 

Sudah banyak penelitian terkait dengan pemuasaan pada lele dumbo Clarias 

gariepinus dan pada lobster air tawar Cherax quadricarinatus bahwa pemuasaan 

setiap satu hari menunjukkan efisiensi pakan yang lebih baik jika dibandingkan yang 

tidak dipuasakan. Pada ikan gurami yang satu hari dipuasakan dan satu hari diberi 

makan menunjukkan aktivitas protease yang lebih tinggi dari pada ikan yang diberi 

pakan setiap hari (Suwarsito, 2010).  

Penelitian tentang udang galah pemuasaan 24 jam merupakan pemuasaan 

terbaik dimana pada waktu pemuasaan tersebut kualitas air masih di atas batas 

normal. Perlakukan ini untuk mengurangi tingkat stres dan kematian. Pemuasaan 24 

jam menghasilkan tingkat kelulusan hidup yang lebih tinggi dari pada perlakuan lama 

pemuasaan kurang dari 24 jam dan lebih dari 24 jam yaitu sebanyak 80% (Kumum, 

2006). 

 


