
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Biologi Udang Galah 

Menurut Arisandi (2007) udang galah diklasifikasikan sebagai berikut:  

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Crustacea 

Sub kelas : Malacostraca  

Ordo  : Decapoda 

Famili : Palaemonidae 

Genus  : Macrobrachium  

Spesies : Macrobrachium rosenbergii 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Udang galah (Macrobrachium rosenbergii)  

(Oliveira et al, 2011) 

2.2. Morfologi Udang Galah  

Menurut Khariuman dan Amri (2004) tubuh udang galah yang terdiri atas 

tiga bagian, yaitu: kepala-dada (Chepalothorax), perut (Abdomen), dan ekor 

(Uropoda). Chepalothorax dapat diartikan sebagai gabungan dari kepala (Chepal) 

dan dada (Thorax), bagian ini di bungkus oleh lapisan keras membentuk kulit yang 
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disebut dengan carapace. Bagian depan cephalothorax udang galah terdapat 

tonjolan carapace mengerucut yang bergerigi disebut rostrum. Udang galah 

memiliki lima pasang kaki jalan (Periopoda) yang terdapat di cephalothorax bagian 

ventral. Bagian abdomen terbagi menjadi lima ruas yang tiap ruasnya memiliki 

sepasang kaki renang (pleipoda). 

Pada udang galah betina kaki renang membentuk ruang dan melebar yang 

berfungsi sebagai tempat mengerami telur (broodchamber). Uropoda atau ekor 

merupakan ruas terkahir dari tubuh udang galah yang berfungsi sebagai pengayuh. 

Uropoda biasanya terdiri dari lima buah bagian, bagian terluar dari tubuh disebut 

dengan escopoda, bagian dalam disebut dengan endopoda, dan pada bagian tengah 

yang meruncing disebut dengan telson. Morfologi udang galah akan terlihat jelas 

saat sudah mencapai ukurann dewasa, morfologi udang galah bila diilustrasikan 

dapat dilihat pada gambar 2.    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Morfologi udang galah (Macrobrachium rosenbergii)  

(Abramo and Brunson, 1996) 
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Menurut Sayekti (2006) dan Sofiandi (2002) udang galah memiliki ciri 

khusus yaitu periopoda ke-2 yang tumbuh dominan hingga mencapai panjang 1,5-

2 kali dari panjang tubuh dan adanya rostrum panjang dengan juamlah gerigi 11-13 

buah pada bagian atas serta 8-14 buah pada bagian bawah. Ciri khusus pada 

periopoda ke-2 yang menyerupai tongkat atau galah inilah yang membuat 

Macrobrachium rosenbergii memiliki nama lokal udang galah. Ciri khusus ini 

biasanya terdapat pada udang galah dewasa. Periopoda ke-2 atau disebut juga 

dengan chelae (gambar 2) juga dapat dijadikan sebagai pembeda jenis kelamin. 

Menurut Hadie dan Hadie (2004) periopoda ke-2 pada udang galah sangat 

bertolak belakang antara udang galah jantan dan betina. Pada udang galah jantan 

periopoda ke-2 tumbuh sangat besar dan kuat sedangkan pada betina periopoda ke-

2 tetap tumbuh besar tapi ukurannya tidak sebesar pada udang galah jantan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbedaan udang galah jantan dan betina secara 

morfologi. (A). Udang galah jantan, (B). Udang galah 

betina (New, 2002). 

 

 

 

A 
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2.3. Siklus Hidup 

Arisandi (2007) berpendapat bahwa udang galah memiliki siklus hidup yang 

membutuhkan lingkungan air tawar dan air payau. Kehidupan udang galah lebih 

banyak dihabiskan di lingkungan air tawar untuk tumbuh dan dewasa, sedangkan 

lingkungan air payau didiami oleh berada dilingkungan air payau. Pada gambar 4 

menunjukan bahwa udang galah muda (juvenil) beruaya ke tawar untuk tumbuh 

menjadi dewasa dan matang gonad. Udang yang telah matang gonad melakukan 

penijahan pada sungai, rawa atau danau. Induk betina yang telah melakukan 

pemijahan dan mengerami telur selanjutnya kembali beruaya ke muara sungai 

untuk melepas telurnya. 

Menurut Sayekti (2006) telur udang galah akan menetas setelah kurun 

waktu 16-20 hari terhitung dari pembuahan. Larva udang galah yang baru menetas 

akan mencari lingkungan berair payau. Apabila dalam jangka waktu 3-5 hari 

sesudah menetas tidak mendapatkan perairan payau, maka telur akan mati. Menurut 

Hadie dan Hadie (2004) sejak larva stadia pertama sampai pasca larva memerlukan 

perairan payau dengan kadar garam 5 ppt sampai dengan 20 ppt. 

Setiap perkembangan terjadi pergantian kulit yang diikuti perubahan 

struktur morfologis sampai dengan bentuk sempurna pada fase juvenile. Udang 

sejak terhitung telur menetas sampai metamorphosis menjadi pasca larva terjadi 11 

kali pergantian kulit. Perubahan bentuk secara morfologis yang nyata ada 8 kali. 

Larva stadia 1 sampai 5  mengalami 5 kali pergantian kulit, sedangkan pada 6 

sampai 8 mengalami 6 kali pergantian kulit. Terhitung dari menetas hingga pasca 

larva dibutuhkan waktu maksimal 45 hari. Pada fase juvenile siklus hidup terulang 
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lagi. Dalam satu siklus penuh udang galah memerlukan waktu kurang lebih 8 bulan 

atau 245 hari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siklus hidup udang galah (Hamzah, 2004) 

2.4. Pakan dan Kebiasaan Makan 

Udang galah merupakan hewan omnivora yaitu hewan yang memakan 

berbagai jenis makanan baik nabati maupun hewani. Di alam udang galah makan 

berbagai hewan kecil seperti cacing air, larva insekta (serangga air), kerang-

kerangan (Mollusca), udang-udangan tingkat rendah (Crustacea), dan beberapa 

tanaman seperti alga benang, jaringan-jaringan tanaman, serta detritus. Larva udang 

galah yang baru menetas belum memerlukan asupan makanan dari luar karena 

masih memiliki kantung kuning telur sebagai bentuk makanan dari menetas. 

Kantung kuning telur akan habis setelah larva berumur 2 hari, setelah itu larva 

udang galah akan aktif mencari makan sendiri (Hamzah, 2004). 

Larva udang galah cenderung agresif saat kantung kuning telur mulai habis 

dan cenderung bersifat karnivora, salah satu makanan pokoknya adalah 
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zooplankton yang berukuran sesuai dengan mulutnya. Selama fase larva, udang 

galah menjadi pemburu pasif yang lebih sering menunggu makanan lewat. 

Keberadaan makanan hidup dalam perairan menjadi yang terpenting, disebutkan 

bahwa pakan berupa Artemia, sp lebih baik daripada Moina, sp pada fase larva 

(Lavens et al., 2000). Menurut Khairuman dan Amri (2004) dan Zamri (2015) 

bahwa udang galah juga bersifat kanibal, secara umum kondisi yang rawan terjadi 

kanibalisme adalah saat udang berganti kulit (Molting) dan kondisi kekurangan 

makanan. 

Menurut Radiopoetra (1977) dalam Zamri (2015) udang akan lebih akfif 

bergerak pada malam hari dan lebih efektif pada awal malam (senja) dan menjelang 

pagi (fajar) dalam mencari makan. Jenis ikan atau udang yang aktif mencari makan 

pada malam hari biasanya mengandalkan indera penciuman dan indera peraba 

dalam mendapatkan makanannya. Pada udang galah indera penciuman berkembang 

lebih baik daripada indera yang lain sehingga memungkinkan dalam merasakan 

rangsangan kimia berupa bau tajam yang berkaitan dengan pencarian makan. 

Kemampuan indera penciuman yang tajam membuat udang galah juga mudah 

beradaptasi dengan pakan artifisial (pakan buatan dengan formulasi ransum 

tertentu). 

Menurut Sayekti (2006) pakan buatan terbagai atas 5 kelompok nutrisi 

berdasarkan kebutuhan nutrisi semua spesies akuakultur, yaitu: protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral. Protein adalah nutrisi penting bagi semua sel 

hidup dan mewakili sebagian besar kelompok kimia lain dalam tubuh, kecuali air. 

Menurut Djajasewaka dan Praseno (2001) udang galah untuk pembesaran 
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membutuhkan pakan dengan kadar protein berkisar 25-30 %. Udang galah memiliki 

kebutuhan protein yang berbeda beda pada tiap fasenya, kebutuhan protein udang 

galah sebesar 38-40 % untuk induk, 35-37% untuk juvenile, dan 28-30 % untuk 

dewasa. Kebutuhan karbohidrat dan lemak udang galah berkisar antara 25-35 % 

serta 3-7 %. Untuk kebutuhan energi udang galah sebesar 3.7-4.0 kcal/g pakan 

untuk induk dan 2.9-3.2 kcal/g pakan untuk tahapan yang lain (Mitra et al, 2005).  

2.5. Pakan Cake 

Cake adalah produk makanan semi basah yang dibuat dengan 

pemanganggan adonan, dimana adonan tersebut terdiri dari tepung terigu, gula, 

telur, susu aroma dan lemak dan bahan pengembang dengan atau tanpa penambahan 

bahan makanan dan bahan tambahan makanan lain yang diizinkan (Boga, 2002). 

Sedangkan pada pakan cake komposisi didalamnya telah dimodifikasi sesuai 

peruntukanya sebagai pakan ikan atau udang. Komposisi pakan cake antara lain 

daging ikan layang, susu skim, tepung terigu, telur dan vitamin (Adhywirawan, 

2017).  

Pada pakan cake secara prinsip kerja memiliki banyak kesamaan dengan 

cake biasanya namun berbeda pada proses akhirnya. Pada pakan cake proses 

akhirnya dikukus sedangkan pada cake dipanggang hal ini bertujuan untuk menjaga 

nutrisi tidak turun dalam pakan cake (Ismail, 2016). Menurut Adhywirawan (2017) 

komposisi pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan cake adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. Komposisi Pakan Cake 

Bahan Jumlah (gram) 

Daging laying 55,00 

Susu skim 11,46 

Telur 13,21 

Terigu 1,23 

Vitamin C 0,10 

Total 100 

Dalam pengaplikasiannya pakan cake diberikan dengan kondisi telah 

melalui penyimpanan kedalam freezer atau kulkas pendingin. Ukuran pakan cake 

ditentukan dari besar kecilnya ukuran mesh size saringan yang digunakan, salah 

satunya dapat menggunakan saringan tepung agar menghasilkan butir-butiran kecil 

hingga sesuai dengan bukaan mulut udang. Menurut Adhywirawan (2017) hasil 

proksimat dari pakan cake dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2. Analisa proksimat pakan cake 

Kandungan Jumlah 

Berat basah 99,22 % 

Berat kering 41,47 % 

Kadar air 61,41 % 

Abu 5,42 % 

Protein 38,70 % 

Lemak kasar 26,28 % 

Serat kasar 2,36 % 

BETN * 27,24 % 

GE ** 494,40 kal 

2.6. Pertumbuhan 

Menurut Sofiandi (2002) pertumbuhan adalah pertambahan ukuran baik 

panjang, volume maupun berat sehubungan dengan perubahan waktu. Pertumbuhan 

tersebuat dipengaruhi oleh kualitas air, nilai nutrisi serta ruang gerak. Pendapat lain 
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mengenai pertumbuhan juga disampaikan oleh Sayekti (2006) bahwa pertumbuhan 

individu adalah pertambahan jaringan akibat pembelahaan sel secara mitosis, hal 

ini terjadi apabila ada input energi dan asam amino (protein) yang berasal dari 

makanan. Pada udang galah, pertumbuhan ditandai dengan pergantian kulit atau 

molting yang frekuensi pergantian kulit tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan 

jumlah pakan. 

Pertumbuhan udang merupakan fungsi dari pergantian kulit dan 

pertambahan bobot pada waktu pergantian kulit tersebut. Jika keadaan lingkungan 

baik dan makanan cukup maka pada saat ganti kulit terjadi pertambahan bobot, 

sebaliknya jika keadaan lingkungan buruk dan kekurangan makanan maka pada 

saat itu akan terjadi penurunan bobot (Hamzah, 2004). 

Menurut Abidin (2011) laju pertumbuhan udang juga dipengaruhi secara 

internal yang bergantung pada kelancaran proses ganti kulit dan tingkat kerja 

osmotik. Pertumbuhan larva dan paska larva udang merupakan perpaduan antara 

proses perubahan struktur melalui metamorphosis dan ganti kulit, serta peningkatan 

biomas sebagai proses transformasi materi dan energy pakan menjadi masa tubuh 

udang. Pertumbuhan udang bersifat diskontinu karena setiap ganti kulit sebagian 

masa hilang sebagai eksuvia.  

2.7. Molting 

Menurut Zaidy (2007) proses molting terdiri dari dua tahapan yang penting, 

yaitu melemahnya atau terputusnya lapisan dalam yang tua dan terlepas dari 

epidermis. Tahapan kedua adalah tumbuhnya kulit baru yang elastis sehingga 

memungkinkan udang tumbuh atau bertambah ukurannya. Menurut Zaidy (2007) 
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proses molting diuraikan lebih kompleks dan sederhana, yaitu terdiri dari fase 

premolt, molt, postmolt, dan intermolt. Pada penelitian yang dilakukan 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 media eksternalnya yang terjadi saat 

periode sesudah ganti kulit. 

d. Intermoult : Terjadinya mobilisasi dan akumulasi cadangan metabolic 

seperti Ca, P, dan bahan organik lainnya ke dalam 

hepatopankreas. 

  

 

 

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

Pada penelitian Akbar (2008) juga menjelaskan tahapan dalam molting, 

antara lain: pelepasan hormon molting, terjadi pertumbuhan calon cangkang baru 
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dibawah cangkang lama yang keras, hipodermis memproduksi enzim untuk 

melarutkan komponen-komponen cangkang sehingga cangkang lama menjadi lebih 

tipis. Garam-garam inorganik diserap dari cangkang dan disimpan pada bagian 

dalam. Pembentukan cangkang baru yang lunak secara perlahan terbentuk di bawah 

cangkang lama dan ketika sel baru telah sempurna terbentuk maka lobster siap 

untuk melakukan molting. Setelah molting terjadi penyerapan air ke dalam tubuh 

sehingga terjadi peningkatan ukuran tubuh selama periode kulit lunak yang singkat. 

Perlahan-lahan cangkang baru akan merentang dan mengeras dan pertumbuhan 

jaringan kembali berlangsung di bawah cangkang baru. Jaringan yang berisi air 

selanjutnya akan digantikan oleh protein. 

Pada penelitian Ayali (2008) secara jelas digambarkan proses molting dari 

premolt sampai dengan postmolt pada lobster laut amerika (Homarus americanus) 

pada gambar 6. (A) proses penyerapan air dan menekan karapas. (B) tubuh mulai 

terlepas dengan karapas lama diawali dengan bagian punggung, (C) sebagian besar 

kepala sudah terlepas, dan tinggal kaki, capit dan antenna, (D) Proses molting 

sempurna (Ayali, 2008).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Molting pada lobster Amerika (Homarus americanus)  

(Ayali, 2008) 
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Menurut Azis (2008) molting pada krustasea dipengaruhi 2 faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eskternal adalah faktor yang berasal dari 

luar tubuh diantaranya stressor, nutrisi, photoperiod, dan temperatur. Sedangkan 

faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh organisme tersebut, hal 

ini terkait dengan produksi hormon dalam tubuh. Hormon molting pada krustasea 

dibentuk pada organ Y dalam bentuk ekdisteron. 

Hormon ekdisteron inilah yang nantinya memberikan kode perintah untuk 

melakukan molting atau dikenal dengan GSH (Gonad Stimulating Hormone). 

Sedangkan hormon penghambat molting atau GIH (Gonad Inhibiting Hormone) 

dihasilkan oleh organ X. Pelepasan hormon ekdisteron oleh organ Y bervariasi 

berdasarkan stadia yang dilaluinya dalam siklus ganti kulit dan tergantung pada 

kadar hormone ekdisteroid yang terdapat dalam hemolim. Iskandar (2003) juga 

berpendapat bahwa kemampuan molting udang pada setiap stadia juga berbeda. 

Udang muda lebih sering mengalami molting dibandingkan dengan udang dewasa 

karena masih dalam masa pertumbuhan.   

2.8. Tanaman Krokot  

2.8.1. Biologi Tanaman Krokot 

Menurut Azuka et al (2014) tanaman krokot diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Superfilum  : Spermatophyta 

Filum   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 
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Ordo   : Caryophyllales 

Famili  : Portulacaceae 

Genus  : Portulaca L 

Spesies  : Portulaca oleracea L. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tanaman Krokot (Portulaca oleracea) (Chowdhary et al 2013) 

2.8.2. Morfologi Tanaman Krokot  

Tanaman krokot (Portulaca oleracea) ini memiliki tangkai bulat beberapa 

berwarna hijau dan sebagian lainnya berwarna merah pada permukaan yang lebih 

banyak terpapar sinar matahari hal ini disebabkan adanya warna pigmen betasianin 

yang memberikan warna merah sedangkan pada tangkai krokot bertekstur halus, 

serta mampu tumbuh setinggi 6 inci (Azuka et al, 2014). Menurut Uddin et al 

(2014) krokot  (Portulaca oleracea) memiliki daun kecil, berbentuk membulat 

dengan daun subopposite, memiliki permukaan datar, tebal, panjang 1-5 cm, 0,5-2 

cm, tumpul dan sedikit meruncing di pangkalan, dan terkadang ujungnya berwarna 

merah-hijau atau hijau dengan warna merah pada pinggirnya. 

Krokot (Portulaca oleracea) memiliki bunga berukuran kecil dan berwarna 

kuning, soliter atau berkerumun, daun terakhir di cabang-cabangnya, mekar pada 
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bulan Juni dan Juli, dan membuka hanya untuk waktu singkat menjelang tengah 

hari. Bunga pada krokot (Portulaca oleracea) nantinya akan menghasilkan biji 

coklat kemerahan sampai hitam, oval, dan mungil (berdiameter sekitar 0,02-0,03 

inci). Sebuah tanaman tunggal mampu menghasilkan 240.000 bibit, yang bisa 

berkecambah bahkan setelah 5 - 40 tahun. Pada akhir musim panas banyak dijumpai 

ribuan benih di permukaan tanah disekitar tanaman krokot (Portulaca oleracea) 

(Azuka et al, 2014). 

Batang krokot (Portulaca oleracea) memiliki panjang yang bervariasi, 

biasanya sampai 12 inci. Batang sukulen, bercabang dan terasa sangat licin karena 

adanya lendir bila dilumatkan. Batang krokot (Portulaca oleracea) berdiameter 

±2mm dan panjang ruasnya berkisar antara 1,5-3,5 cm (Uddin et al,  2014).  

2.8.3. Kandungan Tanaman Krokot  

Beberapa studi yang telah dilakukan pada tanaman krokot (Portulaca 

oleracea) mengandung lebih banyak asam lemak omega-3 (terutama asam alfa-

linolenat) 8 dari pada tanaman sayuran berdaun lainnya. Penelitian yang diterbitkan 

oleh Artemis (2004) dalam Azuka et al (2014) menyatakan bahwa Portulaca 

oleracea memiliki 0,01 mg / g asam eicosapentaenoic (EPA). Ini adalah jumlah 

EPA yang luar biasa untuk sebuah sumber sayuran. EPA adalah asam lemak 

Omega-3 yang banyak ditemukan pada ikan, beberapa ganggang, dan biji. 

Tamanan krokot (Portulaca oleracea) juga mengandung vitamin (terutama 

vitamin A, vitamin C, dan beberapa vitamin B dan karotenoid), serta mineral 

makanan, seperti magnesium, kalsium, potasium, dan zat besi. Hadir juga dua jenis 

betalain pigmen alkaloid, betacyanin kemerahan (terlihat dalam pewarnaan batang) 
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dan betaxanthin kuning (terlihat pada bunga dan sedikit potongan daun yang 

kekuningan). Kedua jenis pigmen ini adalah antioksidan kuat dan telah ditemukan 

memiliki sifat antimutagenik di laboratorium studi (Azuka et al, 2014).  

Tanaman krokot memiliki beberapa efek farmakolagi seperti: menurunkan 

panas (antipiretik), menghilangkan sakit (analgesik), peluruh kencing (diuretik), 

anti toksik, penenang (sadatif), menurunkan gula darah, anti skorbut, menguatkan 

jantung (cardiotonik), menghilangkan bengkak, dan melancarkan peredaran darah 

(Suryati, 2013). Studi yang dilakukan Azuka et al (2014) menyatakan kandungan 

krokot (Portulaca oleracea) pada tabel 3 dibawah ini: 

Tabel 3. Kandungan tanaman krokot (Portulaca oleracea) 

Nilai gizi per 100 g (3,5 oz) Nilai Satuan  

Energy 84 kJ (20 kcal) 

Carbohydrates 3.39  Gram  

Fat 0.36  Gram 

Protein 2.03  Gram  

Wsater 92.86   Gram  

Vitamin A 1320  IU 

Thiamine (vit. B1) 0.047  mg (4%) 

Riboflavin (vit. B2) 0.112  mg (9%) 

Niacin (vit. B3) 0.48  mg (3%) 

Vitamin B6 0.073  mg (6%) 

Folate (vit. B9) 12  μg (3%) 

Vitamin C 21  mg (25%) 

Calcium 65  mg (7%) 

Iron 1.99  mg (15%) 

Magnesium 68  mg (19%) 

Manganese 0.303  mg (14%) 

Phosphorus 44  mg (6%) 

Potassium 494 mg (11%) 

Zinc 0.17 mg (2%) 

2.8.4. Fitoekdisteroid pada Tanaman Krokot  

Tanaman krokot (Portulaca oleracea) merupakan tumbuhan yang 

diperkiranakn berasal dari daratan Brazil. Di Indonesia, tanaman krokot memiliki 

berbagai nama daerah seperti gelang laut, re serejan, dan jalu-jalu kiki. Tanaman 
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krokot dapat tumbuh pada datara rendah hingga ketinggian 1800 mdpl. Pada 

dasarnya, tanaman krokot hanyalah gulma pada tanaman pekarangan ataupun 

perkebunan. Tanaman krokot dapat dimanfaatkan sebagai obat kerena mangandung 

berbagai macam zat seperti: KCl, KSO4, KNO3, kalsium, magnesium, glikosida, 

glikoretin, nicotinic acid, tannin, saponin, vitamin A, B, C, I-noradrenalin, 

noradrenalin, dopamine, dan senyawa steroid yang berupa ekdisteron (Suryati. 

2013). 

Menurut Daniel dan Denni (2014) tanaman krokot (Portulaca oleracea) 

mengandung fitoekdisteroid dengan konsentrasi 0,532 mg/100 g bubuk kering atau 

setara 5,320 mg/kg. Pada penilitian yang dilakukan Suryati (2013) hasil isolasi 

ekdisteron pada tanaman krokot memperlihatkan kandungan ekdisteron terdapat 

pada ketiga fraksi uji coba yang dilakukan, tiga fraksi diperoleh dengan 

perbandingan konsentrasi  diklorometan dan etanol yang berbeda pada proses 

dielusi yaitu; 95:5, 90:10, dan 80:20. 

Menurut Suryati (2013) kandungan eksdisteron dijumpai pada fraksi 1, 2, 

dan 3 dengan kandungan ekdisteron tertinggi terdapat pada fraksi ke 3 hingga 

mencapai rata-rata 720 mg/L dalam larutan atau setara dengan 20 g berat segar, 

sehingga dalam 1 g tanaman mengandung 36 mg/L ekdisteron, namun tidak 

berbeda nyata dengan fraksi 1 yang memiliki kandungan 571 mg/L setara dengan 

20 g segar yaitu 28,58 mg/L dalam 1 gram tanaman. Dan paling rendah yaitu pada 

fraksi 2 yaitu 358 mg/L dalam ekstrak setara dengan 20 g segar. 

Keluarga dekat dari tanaman krokot atau pantai atau gelang laut (Sesuvium 

portulacastrum) dengan konsentrasi 3,5 g/kg esktrak kering serta bayam-bayaman 
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(Achyranthes aspera) didapat konsentrasi 0.25 g/kg pada biji, 0,04 g/kg pada batang 

dan daun, serta 0,09 g/kg pada akar. Tanaman krokot mangandung fitoekdisteroid 

tertinggi jika dibandingakan dengan tanaman murbei (Morus alba) yang 

mengandung fitoekdisteroid 2.665 ppm (Herlinah dkk, 2015). 

2.9. Kualitas Air 

Kualitas air sangat berperan dalam kelangsungan hidup udang. Udang 

sering mengalami gangguan karena faktor lingkungan yang kurang baik. Beberapa 

parameter kualitas air yang perlu diiperhatikan sebagai faktor pembatas budidaya 

udang galah antara lain oksigen terlarut, suhu, pH, salinitas, amonia, dan nitrit. 

Parameter kualitas air yang tidak sesuai menyebabkan pertumbuhan terhambat 

meskipun makanan cukup (Zamri, 2015). 

2.9.1. Suhu 

Menurut Zaidy (2007) dalam rentang suhu yang layak, larva tumbuh dan 

molting lebih cepat pada suhu yang meningkat. Rentang suhu optimum adalah 24-

31˚C. Pada suhu di bawah 24-26˚C, larva tidak dapat tumbuh dengan baik dan waktu 

untuk metamorfosis menjadi lebih panjang. Perubahan suhu secara bertahap seperti 

antara siang dan malam, musim hujan, dan musim kemarau tidak banyak 

berpengaruh pada kehidupan larva, sedangkan perubahan yang mendadak dapat 

mengakibatkan kematian.  

Pada suhu 27-30oC, fase larva memerlukan waktu 25-40 hari (Sandifer dan 

Smith, 1985). Pertumbuhan udang, aktivitas dan kelangsungan hidup menurun pada 

suhu di luar 22-33oC. Hasil penelitian Zaidy (2007) menunjukkan bahwa proporsi 

eksresi N-amonia lebih tinggi dibanding ekskresi amonia total sejalan dengan 
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peningkatan suhu. Pada suhu 17oC, ekskresi N-urea tidak ditemukan, tapi pada suhu 

32oC jumlah N-amonia, N-urea dan N-organik masing-masing sebesar 70.2 %, 4.2 

%, dan 25.6%. 

2.9.2. pH 

Menurut Zamri (2015) bahwa derajat keasaman atau pH merupakan 

konsentrasi ion hidrogen yang menunjukan seasana asam atau basa suatu perairan. 

Nilai pH yang rendah dapat menganggu pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

udang, karena dapat menyebabkan stress dan karapas menjadi lembek. Laju 

pertumbuhan udang akan menurun sebesar 60% pada kondisi pH 6,4 dan 

menyebabkan kematian pada pH < 4 atau pH >11. 

Azis (2008) berpendapat bahwa pH berkaitan erat dengan karbondioksida 

dan alkalinitas. Pada pH < 5, alkalinitas bisa mencapai nol. Semakin tinggi nilai 

pH, semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin sedikit kadar karbondioksida 

bebas. Hal ini dapat memicu timbulanya penyakit dalam lingkungan budidaya.  

2.9.3. Oksigen terlarut (DO) 

Tanribali (2007) memaparkan bahwa oksigen terlarut merupakan kadar 

oksigen yang tersuspensi ke dalam sebuah perairan akibat difusi maupun hasil 

fotosintesis fitoplankton. Oksigen terlarut berperan penting dalam sistem respirasi 

udang galah. Menurut Effendi (2003) kadar oksigen yang terlarut diperairan 

bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. 

Kebutuhan oksigen mempengaruhi laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

udang. Menurut New (2002) kandungan oksigen terlarut yang optimal untuk udang 
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galah berkisar antara 3-7 mg/liter, dan akan menimbulkan strees apabila kadar 

oksigen terlarut berada dibawah 2 mg/liter.  

 


