
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) 

2.1.1 Klasifikasi Udang Galah  

Menurut Ali (2009) menyatakan bahwa klasifikasi Udang Galah adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Phyllum   : Arthropoda  

Subphyllum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Ordo   : Decapoda  

Sub-ordo  : Pleocyemata 

Superfamily  : Palaemonoidea 

Familia   : Palaemonidae 

Genus   : Macrobrachium 

Spesies   : Macrobrachium rosenbergii 

  

 

Gambar 1. Udang galah (Macrobrachium rosenbergii) 

(Oliveira et al, 2011) 
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2.1.2 Morfologi Udang Galah 

Secara umum Udang Galah mempunyai karakteristik morfologi sebagai 

berikut: tubuh beruas-ruas sebanyak 5 ruas yang masing-masing dilengkapi 

sepasang kaki renang, kulit keras dari chitin, pleura kedua menutupi pleura 

pertama dan ketiga. Badan terbagi menjadi 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. Cephalothorax dibungkus oleh kulit yang keras (carapace). 

Bagian depan kepala terdapat penonjolan carapace yang bergerigi disebut 

rostrum, walaupun kegunaan yang pasti belum dapat dijelaskan, namun bila 

dilihat secara taksonomis rostrum tersebut mempunyai fungsi yang besar, yaitu 

sebagai identifikasi. Udang galah mempunyai 11 - 13 buah gigi rostrum di bagian 

atas dan 8 - 14 buah gigi rostrum di bagian bawah, inilah yang membedakan 

dengan jenis lain pada udang air tawar. Bagian dada terdapat lima pasang kaki 

jalan (peripoda). Udang galah memiliki sepasang kaki jalan yang kedua tumbuh 

sangat besar dan bahkan dapat mencapai 1,5 x panjang tubuh. Ciri ini sangat khas 

terutama pada udang jantan, sedangkan udang betina pertumbuhan kaki ini tidak 

begitu besar (Murtidjo, 2008). 

Bagian ventral tubuh yaitu perut (abdomen) terdiri dari lima ruas, masing-

masing dengan sepasang kaki renang (pleopoda), pada udang betina tempat 
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tersebut merupakan tempat pengeraman telur (brood chumber) setelah telur 

dibuahi, sedangkan pada udang jantan terdapat appendix masculine. Bagian ekor 

merupakan ruas terakhir dari ruas tubuh yang kaki renangnya bermodifikasi 

menjadi uropoda (exopoda dan endopoda) dan diakhiri dengan telson (Hadie.dkk, 

2002). 

 

Gambar 2. Morfologi Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) 

(Sumber: Ali, 2009) 

 

Gambar 3. Perbedaan Udang Galah Jantan dan Betina 

(Sumber: Arisandi, 2007) 

2.1.3 Habitat dan Penyebaran 

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

(stadia larva - juvenil), dan air tawar (stadia juana - dewasa). Matang kelamin 
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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. Secara alami penyebaran 

udang galah meliputi dataran Indo-Pasifik mulai dari bagian timur benua 

Afrika sampai ke kepulauan Malaysia termasuk Indonesia. Penyebaran udang 

galah di Indonesia tersebar luas mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai 

Irian (New, 2002 dalam Sharif, 2009). 

2.1.4 Kebiasaan Makan dan Pakan  

Udang galah termasuk ikan yang rakus, udang galah memakan segala 

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

Udang memperoleh makanan 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 biomassa 

populasi udang perhari. Udang galah senang mencari makanan pada malam 

hari, sedangkan pada siang hari berbenam diri dalam lumpur dan di balik batu 
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karena udang galah kurang menyukai sinar matahari. Namun apabila siang 

hari tidak terlalu terik, udang galah akan aktif mencari makan (Sartini, 2010 ) 

Kualitas makanan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

pertumbuhan udang, dimana kualitas makanan yang dikonsumsi udang galah 

dapat diketahui lewat kebiasaan makanannya (Tjahjo dan Purnamaningtyas, 

2006). Udang yang kekurangan gizi juga merupakan sumber dan penyebab 

penyakit. Pakan yang kandungan proteinnya rendah atau tidak sesuai dengan 

kebutuhan akan menghambat laju pertumbuhan udang, dan proses reproduksi 

kurang sempurna dan menyebabkan udang menjadi mudah terserang penyakit. 

Kebutuhan protein untuk larva udang galah cukup tinggi, namun pada udang 

galah dewasa kebutuhan proteinnya cukup rendah. Pakan buatan yang 

mengandung gizi 20% sudah cukup sebagai makanan tambahan udang galah 

dewasa. Namun untuk pertumbuhan terbaik udang galah, sebaiknya diberikan 

pakan yang mengandung protein 25% (Kordi, 2010).  

2.1.5 Siklus Hidup 

 Udang galah memiliki dua habitat di dalam kehidupannya, pada stadia 

larva hidup di air payau, sedangkan setelah menjadi dewasa hidup di dalam air 

tawar. Daur hidup udang galah dimulai dari telur yang sudah dibuahi dan 

dierami dalam tubuh induknya selama 12 - 19 hari dan menetas menjadi larva. 

Larva yang baru menetas ini memerlukan air payau sebagai tempat 

kehidupannya apabila tidak berada di lingkungan air payau selama 3 - 5 hari 

semenjak ia menetas maka larva tersebut akan mati. Fase dimana udang 

tinggal, akan membuat suatu sistem dan tingkah laku yang berbeda terutama 
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terhadap makanan, kemudian setelah dewasa kembali beruaya ke rawa-rawa, 

pada salinitas 3 - 5 ppt  (Hadie.dkk, 2002). 

 Larva yang baru menetas dan dapat menemukan lingkungan hidup 

yang cocok, maka larva akan tumbuh menjadi pasca larva (benih), untuk 

mencapai tingkatan pasca larva, larva tersebut harus melalui 11 tahap 

perkembangan larva, dimana pada setiap tahap terjadi pergantian kulit yang 

diikuti dengan perubahan struktur morfologinya. Tahap benih setelah dicapai, 

udang galah mulai memerlukan lingkungan air tawar sampai udang tersebut 

dewasa. Perbedaan kedua habitat menyebabkan adanya perbedaan tingkah 

laku dan jenis makannya. Postlarva dapat hidup pada range salinitas yang 

besar. Panjang tubuh postlarva berukuran 7-10 dengan bobot tubuh 6-9 g. 

Istilah “juvenile” pada udang galah adalah antara fase postlarva hingga 

dewasa (D’Abramo and Brunson, 1996 dalam Tantri, 2014). 

 

Gambar 4. Daur Hidup Udang Galah (Macrobrachiumrosenbergii) 

(Tantu, 2013) 
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Daur hidup udang galah dibagi menjadi beberapa fase yakni : 

1. Pada umur 2 hati benih mengalami pergantian kulit menjadi larva stadium 

satu. Pada fase ini carapae masih lunak, mata belum bertangkai, rostum 

longitudinal, dan bentuk telson segitiga dengan tujuh  buah duri berambut 

dan larva memiliki warna putih transparan. 

2. Pada umur 3 hari mulai menjadi larva stadium dua. Pada fase ini larva 

sudah memiliki tangkai mata, pada telson yang berbentuk segitiga 

memiliki 8 buah duri berambut dan pasanngan terluar tanpa rambut dan 

mulai terlihat adanya persendian uropoda. 

3. Pada umur 5 hari menjadi larva stadium tiga. Pada fase ini sudah dapat 

diketahui pada carapae dengan rostrum sebuah gigi dorsal, telson dengan 

8 duri berambut yang sepasang dibagian tengah dan sepanjang dibagian 

pinggir tak berambut, peripoda sudah dalam kondisi lengkap meskipun 

belum sempurna, uropoda bercabang dua dengan 6 duri berambut. 

4. Pada umur 9 hari berubah lagi menjadi larva stadium empat. Pada fase ini 

telson membentuk empat persegi panjang dalam keadaan menyempit 

dengan 5 pasang duri dorsal dan dua pasang lateral, uropoda bercabang 

dua, exapoda dengan 10 duri berambut dan endapoda  dengan 7 duri 

berambut,  pereipoda kelima sudah semakin berkembang. 

5. Pada umur 12 hari menjadi larva stadium lima. Telson yang terbentuk 

empat persegi panjang lebih menyempit kebagian belakang, duri posterior 

4 pasang, duri lateral  kecil tak berambut dan sepasang duri tengah tanpa 
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rambut, uropoda berambut, endopoda dan exopoda hampir tak sama 

panjangnya dengan telson. 

6. Pada umur 18 hari menjadi larva stadium enam. Telson lebih sempit dan 

memanjang, uropoda lebih berkembang, endopoda dengan 16 duri 

berambut, chromataphora  belum merata, tebal pada bagian kepala dan 

pada bagian telson  berwarna jingga pucat, pleopoda mulai bercabang dua 

dan berkembang lebih lanjut. 

7. Pada umur 22 hari menjadi larva stadium tujuh. Telson memanjang dan 

menyempit, chromatophora meluas dengan warna biru gelam pada 

pereipoda dua dan sisi ventral abdomen serta bagian pinggir dengan warna 

merah atau biru kekuningan, pleopoda mulai bercabang dua dan 

berkembang lebih lanjut. 

8. Pada umur 25 hari menjadi larva stadium delapan. Telson lebih 

menyempit, duri pada ujung telson  hilang, pleopoda lebih berkembang 

dan pada cabang luar mulai berambut jarang. 

9. Pada umur 29 hari menjadi larva stadium sembilan. Telson  makin sempit 

dibagian posterior, terdapat tiga pasang duri lateral pendek, empat pasang 

duri posterior dan sepasang duri tengah berambut, pigmentasi agak merata 

dengan warna kuning kecoklatan. 

10. Pada umur 34 hari menjadi larva stadium sepuluh. Pada rostrum sudah 

memiliki 3-4 buah gigi dorsal, telson  lebih memanjang dan menyempit, 

duri lateral hilang, pada pereipoda pasangan pertama dan kedua mulai 
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berjepit, pleopoda dengan endopoda dan exopoda berambut lebat dan 

tebal. 

11. Pada umur 37 hari menjari larva stadium sebelas. Fase ini merupakan 

batas akhir dari larva sejak menetas. Rostrum sudah memiliki gigi dorsal 9 

buah, telson sempit dan memanjang, uropoda lebih berkembang dan lebih 

panjang dari telson. 

12. Mulai umur 40 hari metamorfose berakhir dan larva menjadi juvenil atau 

udang muda yang panjangnya ± 8mm, panjang carapace sekitar 2,5mm, 

rostrum berbentuk lanset dan memiliki 11 gigi atas dan 5 gigi bawah, 

terdapat rambut diantara gigi, telson dua pasang duri pada ujung posterior 

dengan pasangan rambut. (Apri, 2007) 

2.2 Pakan 

2.2.1 Pakan Alami 

Pakan alami adalah makanan yng keberadaannya tersedia di alam. Sifat 

pakan alami yang mudah dicerna digunakan sebagai pakan benih ikan karena 

benih ikan memiliki alat pencernaan yang belum sempurna (Suryati 2002 :15): 

 Kandungan nutrisi yang tinggi dan sesuai bagi larva ikan/udang serta dapat 

ditingkatkan kandungan gizinya melalui pengayaan. 

 Toleransi hidup terhadap lingkungan yang tinggi. 

 Dapat diproduksi massal dengan melakukan budidaya intensif. 

 Ukuran tubuh pakan alami umumnya kecil sehingga sesuai dengan ukuran 

bukaan mulut ikan/udang. 
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 Mobilitas rendah, artinya pakan alami memiliki gerakan yang lambat 

sehingga menarik perhatian dan memudahkan larva untuk 

menangkapnya. 

 Autolisis artinya pakan alami ini mengandung enzim-enzim pencernaan 

yang memudahkan larva dalam mencerna makanannya. 

 Tingkat pencemaran terhadap kualitas air dalam wadah budidaya rendah. 

A. Tubifex sp. 

Tubifex sp. Atau cacing sutera merupakan anggota dari kingdom 

animalia, filum annelida, kelas oligochaeta, ordo haplotaxida famili 

tubificidae, genus tubifex, dan spesies tubifex sp. Tubifex sp. Hidup di dasar 

perairan yang banyak mengandung bahan organik, misalnya sungai atau 

selokan yang airnya selalu mengalir, dan semakin berlimpah bila berada di 

lingkungan yang rendah oksigen. Keunggulan tubifex sp memiliki kandungan 

protein yang mampu memacu pertumbuhan ikan lebih efisien. (Lingga & 

Susanto 1989 :19 dalam Kitri Wijayanti 2010). 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5. (Sumber : Fankboner. 2003, dalam Kitri Wijayanti 2010) 
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Kandungan nutrisi pada pakan alami berupa cacing sutra (Tubifex Sp) sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Kandungan Cacing Sutra 

Kandungan Kadar (%) 

Protein 57 

Lemak 13,3 

Serat Kasar 2,0 

Abu 3,6 

Kadar Air 87,7 

Sumber : Khairuman et al., (2008) 

2.2.2 Pakan Buatan 

Pakan buatan (Atrificial feed) adalah campuran dari berbagai sumber 

bahan baku yang disusun secara khusus berdasarkan komposisi yang 

dibutuhkan untuk digunakan sebagai pakan. Berdasarkan tingkat 

kebutuhannya, maka pakan buatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok : 

 Pakan Tambahan 

Ikan sudah mendapat pakan dari alam, namun jumlahnya belum 

mencukupi untuk tumbuh dengan baik sehingga perlu diberikan 

pakan buatan. 

 Pakan Suplemen 

Pakan yang sengaja dibuat untuk menambah nutrisi tertentu 

yang tidak mampu disediakan pakan alami. 

 Pakan Utama 

Pakan yang sengaja dibuat untuk menggantikan sebagian besar 

atau keseluruhan pakan alami. 
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B. Pakan dalam Bentuk Cake 

Aminah dkk, (2015) menyatakan bahwa pakan ikan bentuk cake 

merupakan bentuk pakan buatan untuk ikan yang terbuat dari berbaga macam 

adonan yang terdiri dari telur ayam/telur itik, tepung ikan, tepung terigu, tepung 

susu dan air yang dilengkapi vitamin. Pakan cake yang telah diolah melalui proses 

pengukusan,pendinginkan dan dibentuk menjadi gumpalan kecil-kecil, kemudian 

dioleskan vitamin,  pada campuran sambil diremas-remas sampai merata. Faktor 

yang mempengaruhi kualitas pakan bentuk cake antara lain: 

 Proses pembuatannya dalam pencampuran bahan-bahan baku 

 Pengadukan adonan yang kurang merata 

 Pemberian air yang cukup  

Proses pengukusanAroma dan bau dari olahan bahan baku ikan tuna, 

telur, susu skim dan tepung terigu dan vitamin dapat digunakan sebagai salah 

satu bahan baku pembuatan pakan sebagai subtitusi makanan udang dari pakan 

alami kepakan buatan. Kandungan gizi pada pakan dalam bentuk cake sebagai 

berikut : 

Tabel 2. Kandungan Gizi dalam Pakan Bentuk Cake 

Kandungan Kadar (%) 

Protein 38,7 

Lemak 26,2 

Serat Kasar 2,3 

Abu 5,4 

Kadar Air 61,41 

Sumber : Adhywirawan (2017) 
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Cake dari olahan beberapa bahan tersebut menghasilkan tekstur pakan 

yang lembut, bisa dibuat sesuai dengan bukaan mulut ikan, dapat disimpan 

dalam jangka waktu yang lama, ikan menyukai pakan tersebut, mudah 

pengolahannya dan memiliki nilai gizi tinggi 33,25 % (Ismail, 2016). 

2.3 Kebutuhan Nutrisi Udang Galah 

Produktivitas hasil budidaya udang galah sangat ditentukan oleh pakan 

yang diberikan. Kebutuan nutrisi yang harus dipenuhi dalam pakan untuk udang 

galah dapat dilihat di tabel sebagai berikut : 

Tabel 3. Kebutuhan Nutrisi Udang Galah Stadia kelima menurut SNI 

Kandungan Kadar 

Protein  Minimal 28 % 

Lemak  Minimal 5 % 

Serat kasar Minimal 6 % 

Kadar abu  Minimal 14 % 

Kadar air Minimal 12 % 

Sumber. SNI 01-7243-2006 (2006) 

Tabel.4 Kebutuhan Nutrisi Udang Galah Stadia kelima menurut Hadie.dkk 

Analisis Bahan Kering (%) 

Protein  44,2 

Lemak  15,1 

Karbohidrat 22,3 

Serat Kasar  0,61 

Abu  6,81 

Air  7,43 

Fosfor  2,08 

Kalsium  1,47 

Sumber :Hadie dkk  (2002), dalam Marzuki (2016) 

 Pertumbuhan udang yang baik, perlu didukung dengan pakan yang cukup 

mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Protein, lemak dan 
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karbohidrat dalam pakan merupakan sumber energi bagi udang. Pemenuhan 

sumber energi dalam pakan harus seimbang, karena kelebihan atau kekurangan 

energi yang dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan laju pertumbuhan (Tacon, 

1987, dalam Tantri 2014). 

a. Protein 

Protein adalah makromolekul yang tersusun atas bahan dasar asam 

amino. Asam amino sebagai penyusun protein dalam semua makhluk hidup baik 

tingkat rendah maupun tinggi dengan fungsi sebagai katalisator, mengangkut, dan 

penyimpan molekul lain (Katili, 2009). Protein pada pakan udang seebagai 

sumber utama untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan penganti sel-sel rusak. 

Dalam kebutuhan protein harus memperhatikan jenis dan umur udang, udang 

berusia muda membutuhkan protein lebih banyak karena dalam fase pertumbuhan. 

Menurut Hadie.dkk, (2002) kebutuhan protein untuk udang galah sekitar 44,2 %. 

b. Lemak 

Lemak dan minyak  merupakan sumber energi yang tinggi dalam pakan 

udang. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D E, dan K dan sumber 

asam lemak essensial, yaitu asam lemak linleat. Lemak terutama dalam bentuk 

fosfolipid dapat berperan dalam struktur sel dan memelihara fleksibilitas serta 

permeabilitas membran. Kadar lemak 5% dalam bahan pakan sudah mencukupi 

kebutuhan ikan, namun kadar lemak pakan sebesar 12% akan mnghasilkan 

perkembangan yang maksimal (Ismail, 2016). 
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c. Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi dalam makanan udang. 

Karbohidrat sebagian besar didapat dari bahan nabati. Karbohidrat dalam pakan 

disebut dengan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) atau nitrogen free extract 

(NFE). BETN ini mengandung karbohidrat, gula, pati dan sebagian berasal dari 

hemiselulosa. Daya cerna karbohidrat sangat bervariasi tergantung dari 

kelengkapan molekul penyusunannya. Pada udang galah membutuhkan 22,3 % 

karbohidrat untuk memenuhi nutrisi pakan (Hadie.dkk, 2002). 

d. Mineral 

Mineral terdiri dari unsur-unsur anorganik. Udang membutuhkan mineral 

untuk pembentukan jaringan, osmoregulasi dan fungsi metabolisme lain. Mineral 

dapat diklasifikasikan  menjadi mikromineral dan makromineral. Makromineral 

yang dibutuhkan udang adalah : kalsium, fosfor, magnesium, klorida, natrium, 

kalium dan sulfur. Fosfor adalah konstituen utama dalam pembentukan tulang. 

Klorida, natrium, dan kalium adalah elektrolit penting yang terlibat dalam 

osmoregulasi dan keseimbangan asam-basa dalam tubuh. Magnesium terlibat 

dalam menjaga homeostatis intra dan ekstra seluler. Mikromineral meliputi 

kobalt, kromium, tembaga, yodium, zat besi, mangan, selenium dan seng. 

Defisiensi mikromieneral pada udang menyebabkan ganguan pertumbuhan dan 

efesiensi pakan yang buruk (Lall, 2002 dalam Delbert and Gatlin, 2010). 

2.4 Moulting 

Peran moulting sangat penting dalam pertumbuhan lobster, karena lobster 

hanya bisa tumbuh melalui moulting. Kerangka atau kelopak kulit yang 
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menyelimuti tubuh lobster terbuat dari bahan chitin, sifatnya keras dan tidak 

elastis. Jika ingin tumbuh besar, lobster perlu membuang kulit lama dan  

menggantinya dengan kulit baru. Proses pergantian kulit tersebut dikenal dengan 

istilah moulting. Selama siklus hidupnya, lobster mengalami pergantian kulit 

hingga puluhan kali. Pergantian kulit mulai terjadi pada umur 2 – 3 minggu. 

Menurut Merrick (1993) frekuensi ganti kulit pada lobster berkurang sejalan 

dengan bertambahnya umur. Frekuensi ganti kulit pada juvenil terjadi satu kali 

setiap 10 hari, pada pra-dewasa antar 4-5 kali/tahun dan pada lobster dewasa 1-2 

kali/tahun sedangkan menurut Hakim (2008) pada lobster air tawar yang berumur 

1 bulan (± 1 inch) frekuensi moulting dapat terjadi 1-2 kali per bulan tergantung 

pada faktor lingkungan dan makanan yang dikonsumsi. Pada penelitian yang 

dilakukan Merick (1993) dalam Abidin (2011) menjabarkan secara sederhana alur 

prosesnya dbawah ini dan diilustrasikan oleh Drage (2016) pada gambar 5. 

a. Premoult  : Kalsium (Ca) dari kulit lama diserap kembali dan 

disimpan dalam gastrolith, lalu diikutin dengan 

pembentukan kulit baru. 

b. Moult       : Mulai terjadi pelepasan kulit lama diikuti dengan 

absorsi air dari media eksternal dalam jumlah besar. 

c. Postmoult : Terjadi pengapuran dan pengerasan kulit baru dengan 

kalsium yang berasal dari cadangan material organic 

dan anorganik dari hemolim dan hepatopankreas serta 

sebagian dari meia eksternalnya yang terjadi saat 

periode sesudah ganti kulit. 
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d. Intermoult : Terjadinya mobilisasi dan akumulasi cadangan 

metabolic seperti Ca, P, dan bahan organic lainya ke 

dalam hepatopankreas. 

   

 

 

 

Gambar 5. tahapan molting pada krustasea (Drage, 2016) 

2.5 Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran panjang dan berat (Sulmartiwi 

dan Suprapto, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam variasi 

pertumbuhan udang adalah faktor udangnya sendiri, lingkungan dan pakan yang 

diberikan. Faktor udang yang mempengaruhi pertumbuhan adalah spesies, ukuran, 

umur, aktivitas fisiologis. Faktor pakan yang mempengaruhi pertumbuhan adalah 

: tipe diet dan feeding level. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan 

adalah oksigen, nitrogen, ammonia, suhu, daya racun dan kualitas air (Handajani 

dan Widodo, 2010). 

Pertumbuhan diasumsikan sebagai pertambahan jaringan struktural yang 

berarti pertambahan (peningkatan) jumlah protein dalam jaringan tubuh. Hampir 

semua jaringan secara aktif mengikat asam-asam amino dan menyimpannya 

secara intraseluler dalam konsentrasi yang lebih besar, untuk dibentuk menjadi 

protein tubuh (sel-sel tubuh) (Buwono, 2000). 
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2.6 Kualitas Air 

Suhu yang optimal untuk pemeliharaan larva udang galah berkisar antara 

28 – 31oC (New et. al. (2004). Bila suhu air di siang hari melebihi 31oC dan 

malam hari suhu sampai di bawah 25oC udang galah akan terpapar pada kondisi 

yang tidak nyaman. Udang galah dapat tumbuh dan hidup pada kisaran suhu 

optimum 25 - 31oC, tetapi akan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 28 - 30oC. 

tingginya fluktuasi suhu berakibat pada pengurasan energi yang sia-sia dari tubuh 

udang galah untuk bertahan hidup. Tidak saja pertumbuhannya yang lambat, 

kondisi ini juga akan membuat udang stress, kurang nafsu makan, sakit, dan 

akhirnya mati. Udang galah secara alami mampu mentolerir kandungan kadar 

garam di air sampai 10 ppt, kira-kira sepertiga asinnya air laut. Namun 

pertumbuhan udang galah di air tawar tetap lebih cepat di banding dengan di air 

berkadar garam. Dalam praktik dibanyak negara, air bersalinitas sampai 3 - 4 ppt 

masih direkomendasikan. Hal ini berkaitan dengan kandungan kesadahan 

CaCO3 di air. Namun demikian, kesadahan yang berlebihan dapat memperlambat 

pertumbuhan udang galah. Nilai kesadahan air yang disarankan tidak lebih dari 

150 mg/l CaCO3 (Ali, 2009). 

Salinitas dapat didefinisikan sebagai total konsentrasi ion-ion terlarut 

dalam air. Dalam budidaya perairan, salinitas dinyatakan dalam permil (‰) atau 

ppt (part perthousand) atau g/l. Salinitas berpengaruh terhadap reproduksi, 

distribusi, osmoregulasi. Salinitas menggambarkan padatan total di air setelah 

semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan iodida digantikan 

dengan klorida dan semua bahan organik telah dioksidasi (Agus, 2003). Salinitas 
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merupakan salah satu parameter penting bagi organisme estuarine dan berperan 

dalam mekanisme fisiologi. Secara alami, udang galah termasuk binatang yang 

beruaya ke perairan payau untuk memijah dan menetaskan telur. Setelah telur 

menetas, larva akan mengalami metamorfosis hingga mencapai stadia kelima dan 

akan kembali beruaya ke air tawar hingga dewasa. 

Pada perkembangan larva udang galah membutuhkan air payau salinitas 8-

22 permil, sedangkan dan tingkat  pasca  lava  sampai  bertelur  hidup  dalam air  

tawar  maupun payau  (Ling  1967). Sedangkan Himawan dan Ikhsan (2010) 

menyatakan kisaran salinitas air yang ideal untuk pemeliharaan larva udang galah 

adalah 10‰ - 15‰. 

Kandungan DO yang baik untuk pemeliharaan larva udang galah yaitu > 5 

ppm dan pH yang optmal untuk pemeliharaan larva udang galah yaitu berkisar 

antara 7 - 8,5 (Newet. et.al., 2004). Sedangkan menurut Murtiarti (2007) 

kandungan DO yang baik minimum 4 ppm (diukur dengan DO meter). Apabila 

kandungan DO rendah, udang akan berenang ke permukaan air atau pinggir 

tambak. Apabila diganggu atau terkena bayangan orang, udang tersebut tidak 

segera masuk ke permukaan yang lebih dalam. Untuk menghindari hal tersebut 

makan sebaiknya di dalam kolam atau tambak menggunakan blower atau kincir 

air dalam jumlah yang cukup, tambahkan air segera, menjaga warna dan kualitas 

air agar tetap stabil, dan menghitung jumlah makanan yang diberikan agar tidak 

terkumpul didasar. pH air yang baik sekitar 7,5 - 8,5 yang diukur secara tetap. 

Apabila pH rendah perlu ditambahkan kapur, dan pH tinggi perlu penambahan air 

bersih baru. Tingkat kehilangan pakan (pakan tidak terkonsumsi) yang tinggi 
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menyebabkan kualitas air mengalami penurunan yang cepat, yang ditandai dengan 

kadar amoniak dan nitrit yang tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

maka pergantian air merupakan hal yang harus dilakukan secara rutin, khususnya 

pada budidaya udang galah skala semi intensif dan intensif. Batas kadar amoniak 

yang aman bagi larva udang galah adalah dibawah 0,1 mg/l. Kadar amoniak yang 

mencapai 0,6 mg/l dapat mematikan larva udang dalam waktu singkat (Perdana, 

2011).  


