
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) atau dikenal juga fresswater 

prawn merupakan salah satu jenis crustacea, yang mempunyai ukuran terbesar 

dibandingkan dengan udang air tawar lainnya. Udang galah merupakan komoditas 

hasil perikanan air tawar yang sangat potensial untuk dikembangkan karena 

memiliki nilai jual yang tinggi yaitu sekitar Rp. 50.000,00 – Rp. 70,000,00 per 

kilogram,  serta memiliki ukuran tubuhnya yang besar dan rasa dagingnya yang 

mirip lobster. Jumlah permintaan komoditas udang galah Nasional mencapai 10-20 

ton/hari (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).  

Potensi budidaya udang galah di Indonesia memiliki prospek yang baik. 

Permintaan udang galah setiap tahun meningkat sehingga dibutuhkan teknologi 

dalam budidaya udang galah agar udang mencapai ukuran konsumsi lebih cepat. 

Pada budidaya udang galah ada beberapa faktor permasalahan yang harus dihadapi, 

antara lain: kualitas air, penyakit, dan pakan. Faktor utama yang dapat menentukan 

keberhasilan pemeliharaan udang galah adalah pakan. Pada pemberian pakan udang 

galah perlu dilihat dari umur, ukuran dan bukaan mulut udang. Udang galah akan 

memijah dan bertelur di air tawar. Sejak telur dibuahi hingga menetas diperlukan 

waktu 16-20 hari. Sedangkan dari telur menetas hingga menjadi juvenil (stadia 

larva) diperlukan 11 stadia dalam waktu maksimal 41 hari , stadia selanjutnya yaitu 

menjadi udang dewasa.  
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Udang pada stadia I sampai stadia XI  adalah pemakan plankton, 

zooplankton, dan dentritus. Sedangkan untuk udang galah dewasa adalah pemakan 

segala makanan yang dijumpainya. Sedangkan udang galah stadia V pada kegiatan 

budidaya biasanya diberikan pakan alami berupa artemia, akan tetapi, terkadang 

juga diperlukan pakan buatan berupa pakan komersial berupa jenis flake atau 

crumble. Untuk mengahadapi permasalahan tersebut upaya yang digunakan yaitu 

perlu adanya kombinasi pemberian pakan terhadap  larva udang galah stadia V. 

Kombinasi pemberian pakan tersebut digunakan untuk adaptasi pakan dari pakan 

alami ke pakan buatan. 

Pakan alami merupakan pakan yang disediakan secara alami dari alam dan 

ketersediaannya dapat dibudidayakan oleh manusia. Pakan alami yang digunakan 

berupa cacing tubifex yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi serta memiliki 

potensi ketersediaan yang melimpah. Menurut Pursetyo, dkk (2011) menyatakan 

bahwa cacing sutra memiliki kandungan gizi yang cukup baik yaitu protein (57%), 

lemak (13,3%), serat kasar (2,04%), kadar abu (3,6%) dan air (87,7%).  

Sedangkan pakan buatan adalah pakan yang dibuat oleh manusia dengan 

menggunakan beberapa bahan baku dan formulasi pakan larva udang disesuaikan 

dengan kebutuhan larva udang galah. Pakan buatan yang digunakan bentuk cake 

dengan pembuatan menggunakan bahan-bahan pilihan sehingga mampu memenuhi 

kebutuan nutrisi untuk larva udang galah stadia V. Bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan pakan cake terdiri dari daging ikan layang, tepung terigu, kuning 

telur ayam, susu skim, dan vitamin C. Kelebihan pakan cake yaitu mudah 

pembuatannya, memiliki nilai nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan serta sesuai 
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dengan bukaan mulut larva udang galah stadia V. Menurut Adhywirawan (2017) 

menyatakan bahwa kandungan nutrisi pakan cake yaitu protein (38,70%), lemak 

kasar (26,28%), serat kasar (2,36%), abu (5,42%), kadar air (61,41%). 

Pada pemberian pakan perlu diperhatikan masalah Jumlah Konsumsi Pakan 

(JKP) dan Feed Convertion Ratio (FCR). Jumlah Konsumsi Pakan merupakan 

jumlah pemberian pakan untuk setiap harinya.  Sedangkan Feed Convertion Ratio 

(FCR) yaitu dengan membandingkan antara jumlah pakan yang diberikan terhadap 

jumlah penambahan bobot udang. Semakin sedikit jumlah pakan yang dihabiskan 

untuk mencapai ukuran konsumsi maka pertumbuhan udang termasuk baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk Mengetahui 

Penggunaan Pakan Alami Cacing Sutra (Tubifex sp)  dan Pakan Bentuk Cake Pada 

Udang Galah (Macrobrachiumr rosenbergii) Stadia V Terhadap Jumlah Konsumsi 

Pakan (JKP) dan Feed Convertion Ratio (FCR).   

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana  penggunaan pakan alami cacing sutra (Tubifex sp)  dan pakan 

bentuk cake pada udang galah (Macrobrachiumr rosenbergii) stadia V  

terhadap jumlah konsumsi pakan (JKP) dan feed convertion ratio (FCR)? 

2. Pada level kombinasi pakan alami cacing sutra (Tubifex sp)  dan pakan 

bentuk cake berapakah yang memberikan nilai optimum pada jumlah 

konsumsi pakan (JKP) dan feed convertion ratio (FCR) pada udang galah 

(Macrobrachiumr rosenbergii) stadia V? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui penggunaan pakan alami cacing sutra (Tubifex sp)  dan pakan 

bentuk cake pada larva udang galah  (Macrobrachiumr rosenbergii) stadia 

V  terhadap jumlah konsumsi pakan (JKP) dan feed convertion ratio (FCR) 

udang galah. 

2. Mendapatkan level kombinasi pakan alami cacing sutra (Tubifex sp)  dan 

pakan bentuk cake yang memberikan nilai optimum pada jumlah konsumsi 

pakan (JKP) dan feed convertion ratio (FCR) pada udang galah 

(Macrobrachiumr rosenbergii) stadia V. 

1.4 Manfaat 

Melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada 

penulis sendiri, peneliti dan masyarakat umum menggenai penggunaan pakan alami 

cacing sutra (Tubifex sp)  dan pakan bentuk cake pada larva udang galah 

(Macrobrachiumr rosenbergii) stadia V terhadap jumlah konsumsi pakan (JKP) 

dan feed convertion ratio (FCR). Dari penelitian ini agar memudahkan masyarakat 

mengenai manajemen pakan larva udang galah.  

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

H0 :Diduga penggunaan pakan alami cacing sutra (Tubifex sp)  dan pakan 

buatan dalam bentuk cake pada larva udang galah (Macrobrachiumr 
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rosenbergii) stadia V tidak berpengaruh  terhadap jumlah konsumsi pakan 

(JKP) dan feed convertion ratio (FCR). 

H1 :Diduga penggunaan pakan alami cacing sutra (Tubifex sp)  dan pakan 

buatan dalam bentuk cake pada larva udang galah (Macrobrachiumr 

rosenbergii) stadia V  berpengaruh  terhadap jumlah konsumsi pakan 

(JKP) dan feed convertion ratio (FCR). 


