
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Udang Galah 

2.1.1 Kalsifikasi Udang Galah 

Udang galah merupakan salah satu jenis udang dari suku palaemonidae, 

serta masuk kelompok udang palaemoid  yang umum hidup di air tawar. Menurut 

Murtidjo (2008) udang galah  dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Crustacea 

Bangsa  : Decapoda 

Suku : Palaemonidae 

Marga : Macrobrachium 

Jenis : Macrobrachium rosenbergii 

Gambar1. Udang galah (Macrobrachium rosenbergii) 

(Oliveira dkk, 2011) 

2.1.2 Morfologi Udang Galah 

Tubuh udang galah terdiri dari tiga bagian, yaitu kepala dan dada 

(cephalothorax), tubuh (abdomen), dan ekor (uropoda). Udang galah mempunyai 
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ciri khusus dibandingkan dengan udang tawar lainnya. Ciri-cirinya yaitu (1) kedua 

kakinya tubuh dominan, (2) mempunyai rostum panjang, lansing dan berbentuk 

seperti pedang, (3) pada cerapas (cangkang) udang muda terdapat garis secara 

horizontal dan pada badan terdapat bintik hitam, dan (4) tubuh udang galah 

berwarna biru kehijauan (Suhendra dan Paryono, 2004). 

Secara umum udang galah mempunyai karakteristik morfologi tubuh 

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

chitin, dan pleura kedua menutupi pleura  pertama dan ketiga. Tonjolan seperti 

pedang pada carapace  disebut rostrum dengan gigi atas berjumlah 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 kaki panjang badan, sedangkan pada 

udang betina pertumbuhan tidak begitu mencolok. Pada saat larva, udang galah 

terdiri dari 11 stadia yang berlangsung selama 40 hari hingga bentuk organ yang 

secara morfologis sudah mirip dengan udang dewasa, di habitat alaminya senang 

berjalan di dasar sungai mencari makanan dan menjauhi ligkungan air payau 

menuju air tawar (Murtidjo, 2008). 

 
Gambar 2. Morfologi Udang Galah (Macrobraachium rosenbergii) 

(Ali, 2009) 
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Udang galah dewasa memiliki warna biru kehijauan, namun terkadang 

ditemukan pula udang galah dengan warna agak kecoklatan. Jenis kelamin udang 

galah mudah dibedakan berdasarkan ciri morfologinya. Udang galah jantan 

memiliki ukuran tubuh lebih besar dari pada udang galah betina. Udang galah jantan 

memiliki  cephalothorax yang lebih besar serta abdomen yang lebih ramping 

dibanding dengan udang galah betina. Cheliped pada udang galah jantan berukuran 

lebih besar, panjang dan lebih tebal dibandingkan udang galah betina. Alat kelamin 

dari udang galah jantan terletak dipangkal kaki jalan kelima, sedangkan pada udang 

galah betina terletak dipangkal kaki jalan ketiga (New, 2002). 

Alat kelamin jantan (petasma) berfungsi untuk menyalurkan sperma 

menuju alat kelamin betina (thelicium) yang menampung sperma sebelum terjadi 

pembuahan. Telur yang keluar dari saluran telur (oviduct) selanjutnya akan dibuahi 

oleh sperma yang telah tersimpan. Pembuahan terjadi diluar tubuh (external). Telur 

yang telah dibuahi selanjutnya dilakukan pengeraman oleh induk betina sampai 

menetas (Wichins dan Lee, 2002). 

2.1.3 Siklus Hidup 

Udang galah memiliki beberapa fase siklus hidup, yaitu : telur, larva, juvenil 

dan dewasa. Selanjunya proses pembuahan terjadi saat telur keluar melalui lubang 

kelamin, kemudian telur dibuahi akan dipindahkan ke tempat pengeraman 

(broodchamber) yang terletak diantara kaki renang induk betina sampai telur 

menetas (Hadie dan Hadie, 1993). 
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Gambar 3. Siklus Hidup Udang Galah  (Macrobrachiumrosenbergii) 

(Tantu, 2013) 

Induk udang galah akan selalu berusaha membersihkan telurnya dan 

memberikan pasokan oksigen, agar kondisi telur tetap terjaga. Telur tetap melekat 

pada tubuh induk udang galah betina hingga menetas. Pada awalnya telur berwarna 

kuning cerah, setelah siap dipijahkan telur berubah menjadi berwarna oranye, 

kemudian berwarna coklat hingga berwarna keabu-abuan gelap (New, 2002). 

Setelah 25 hari telur akan menetas dan berkembang menjadi larva. Larva 

udang galah akan dilepaskan dari tubuh induk udang galah betina dan hanya dapat 

berenang menuju perairan payau. Larva hanya dapat hidup selama 48 jam pada 

perairan tawar, agar dapat hidup dan tumbuh dengan optimal larva harus melakukan 

migrasi ke perairan payau dengan salinitas 9-19 ppt. Larva akan mengalami molting  

sebanyak sebelas kali dalam waktu 15-40 hari sebelum berkembang menjadi 

postlarva. Perkembangan larva menjadi postlarva tergantung pada kualitas dan 

kuantitas pakan, suhu dan parameter kualitas air lainnya. Suhu optimal untuk 

pertumbuhan postlarva berkisar 28̊C sampai 30̊C. Postlarva dapat hidup pada range 

salinitas yang besar. Panjang tubuh postlarva berukuran 7-10 dengan bobot tubuh 
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6-9 g. Istilah “juvenile” pada udang galah adalah antara fase postlarva hingga 

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

2.1.4 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 umur 5-6 bulan 

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

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

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

payau dan perairan tawar. Udang galah 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 keperairan tawar 

(New, 2000). 

Larva yang baru menetas ini memerlukan air payau sebagai tempat 

hidupannya. Apabila larva tidak berada dilingkungan air payau selama 3-5 hari 

semenjak menetas, maka larva tersebut akan mati. Apabila larva yang baru menetas 

itu menemukan lingkungan hidup yang cocok, maka larva akan dapat tumbuh 

menjadi pasca larva (benih). Untuk mencapai tingkatan pasca larva, larva tersebut 

harus memenuhi 11 tahap perkembangan larva dan pada setiap tahap terjadi 

pergantian kulit (moulting) dengan perubahan struktur morfologinya 

(metamorfosa) (Roslani, 2007). 

 

 

 



 

11 
 

Tabel 1. Perkembangan larva udang galah 

Stadia Umur (hari) Ciri-ciri 

I 1-2 Mata sesil dan belum bertungkai serta telson masih polos 

II 2-4 Mata sudah bertangkai uropoda pada telson mulai 

tampak 

III 4-7 Kaki jalan depan sudah mulai memanjang pertumbuhan 

eksopoda dan endopoda pada uropoda sudah mulai 

tampak  

IV 7-12 Dua gerigi rostrum sudah mulai tampak uropoda pada 

telson sudah menyerupai kipas 

V 12-16 Pertumbuhan eksopoda dan endopoda pada uropoda 

sudah hampir sama panjang dengan telson 

VI 16-18 Tunas pada pleopoda sudah mulai terlihat 

VII 18-21 Pleopoda sudah mulai bercabang dua 

VIII 21-25 Kaki jalan mulai terlihat lengkap uropoda sudah 

berkembang dan telson mulai menyempit pleopoda pada 

cabang luar mulai berambut 

IX 25-28 Pleopoda lebih berkembang dengan pertumbuhan ruas 

dan rambut  

X 28-31 Pleopoda lebih berkembang ada rambut diantara duri 

pada gerigi rostrum 

XI 31-35 Uropoda telah berkembang penuh, pleopoda sempurna, 

gerigi rostrum telah berjumlah sembilan buah 

Juvenil 35-41 Rostrum telah tumbuh rambut dengan 11 gerigi atas dan 

3-6 gerigi bawah serta 2 helai rambut 

Sumber : Arisandi (2007) 

Frekuensi pergantian kulit pada udang galah berbeda-beda tergantung pada 

umur, jumlah dan kualitas pakan serta lingkungan hidupnya. Biasanya pergantian 

kulit terjadi setiap 20-40 hari sekali. udang galah muda pertumbuhannya lebih 

pesat, sehingga proses pergantian kulitnya juga lebih cepat dibanding udang 

dewasa. Pada waktu terjadi pergantian kulit (moulting), udang galah bersifat 
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kanibal atau memangsa sesamanya. Udang yang mouting  kondisi tubuhnya lemah 

sehingga menjadi mangsa udang yang sedang tidak moulting (Suhendra dan 

Prayono, 2004). 

2.1.5 Makan 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 menangkap 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. 

Menurut New (2002) yang menyatakan secara normal, perawatan-perawatan outdor 

mengunakan pakan ternak yang bisa jadi dibeli dari sumber komersil atau dibuat 

dilahan. Memberi makan sekali atau dua kali sehari adalah penting, kamu juga bisa 

menambah makanan tambahan berupa makanan segar, tetapi harus berhati-hati 

dengan masalah kualitas air, seperti yang disebutkan sebelumnya. Jumlah dari 

makanan sebaiknya sesuaikan setelah meneliti konsumsi sebenarnya tetapi 

makannya sekitar 10-20% dari total berat udang didalam kolam.  

Postlarva bersifat benthic dan melakukan migrasi menuju perairan tawar. 

Larva udang galah memakan zooplankton (terutama dari jenis crustacea), cacing 

berukuran lebih kecil, dan larva dari crustacea lain. Postlarva dan udang  dewasa 

bersifat omnivora dan memakan alga, tumbuhan air, molusca, serangga air, cacing 

dan jenis crustacea lain. Postlarva dan udang dewasa dapat bersifat kanibal (Nhan, 

2009). 
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Udang galah senang mencari makanan pada malam hari, sedangan pada 

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

menyukai sinar matahari, namun apabila siang hari tidak terlalu terik, udang galah 

akan aktif mencari makan (Murtidjo, 2008).  

2.2 Manajemen pakan 

Menurut Sutikno (2001), Membuat pakan udang sendiri memang 

memberikan keuntungan yang lebih dalam budidaya udang  sehingga perlu adanya 

pembuatan pakan yang berkualitas baik dan juga memenuhi syarat ketentuan 

pembuatan pakan yaitu sebagai berikut:  

1. Gizi pakan yang digunakan harus memiliki kandungan sesuai kebutuhan udang. 

2. Pakan yang digunakan berdiameter kecil dari bukaan mulut udang. 

3. udang  mudah mencerna makanan 

4. Tubuh udang akan lebih mudah mencerna makanan 

5. Udang  menyukai pakan tersebut 

2.2.1 Pakan Alami 

Pakan alami adalah makanan yang keberadaannya tersedia dialam. Sifat 

pakan alami yang mudah dicerna digunakan sebagai pakan larva udang atau benih 

ikan  karena benih memiliki alat pencernaan yang belum sempurna. Oleh karena 

itu, pakan alami merupakan pakan yang tepat untuk benih, sehingga kematian yang 

tinggi pada benih udang dapat dicegah. Keunggulan dari pakan alami sebagai pakan 

larva udang antara lain pakan alami memiliki kandunggan gizi yang cukup tinggi, 

mudah dicerna, gerakan pakan menarik perhatian udang. Ukuran diameter pakan 
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yang relatif kecil sehingga larva udang mudah memakannya, dan tidak mencemari 

media pemeliharaan dibandingkan dengan pakan buatan (Simanjuntak, 2014). 

Pakan alami yang dapat dibudidayakan untuk kebutuan larva udang, 

banyak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu phytoplankton, zooplankton dan 

benthos (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013) 

2.2.1.1 Cacing Tubifex 

Kalsifikasi cacing sutra menurut Healy, (2001) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalis 

Filum  :Annelida 

Kelas  : Oligochaeta 

Ordo  :Haplotaxida 

Family  :tubificidae 

Genus  :Tubifex 

Spesies  :Tubifex sp 

 
Gambar 4. Cacing Sutra (Tubifex sp) 

Aditama (2014) 
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Cacing sutra memiliki warna tubuh kemerahan dengan panjang 4 cm dan 

memiliki diameter rata-rata 0,5 mm. warna merah pada tubuh cacing sutra 

dikarenakan adanya Erytrocruorin yang larut dalam darah. Cacing sutra disebut 

cacing sutra karena memiliki tubuh yang sangat lembut seperti benang sutra. Cacing 

sutra hidup dengan membentuk koloni diperairan jernih yang kaya bahan organic. 

Kebiasaan cacing sutra yang berkoloni antara satu individu dan individu lain 

sehingga sulit untuk dipindahkan (Khairuman dan Sihobing, 2008). Cacing sutra 

dapat tumbuh dengan baik pada kondisi lingkungan yang mengandung bahan 

organic tinggi. Hidup didasar perairan sungai atau parit selokan yang airnya selalu 

mengalir (Suharyadi 2012).  

Cacing sutra mempunyai peranan yang penting karena mampu memicu 

pertumbuhan benih udang lebih cepat dibandingkan pakan alami lain, disebabkan 

nilai nutisi cacing sutera yang tinggi. Menurut Pursetyo, dkk (2011) menyatakan 

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

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

2.2.2 Pakan Buatan 

Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu 

berdasarkan pertimbangan pembuatanya. Pembuatan pakan buatan sebaiknya 

didadasarkan pada pertimbangan kebutuhan nutrisi udang yang bersangkutan, 

sumber dan kualitas bahan baku, dan nilai ekonomis dengan berbagai pertimbangan 

tersebut, diharapkan dapat dihasilkan pakan ikan/udang yang memiliki standart 

mutu tinggi dengan biaya yang murah (Hakim, 2016). 
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Pakan buatan udang merupakan makanan udang yang dibuat dari 

campuran bahan-bahan alami atau bahan-bahan olahan yang selanjutnya dilakukan 

proses pengolahan serta dibuat dalam bentuk tertentu sehingga tercipta daya tarik 

(merangsang) udang untuk memakannya dengan mudah dan lahap. Pakan buatan 

dapat diartikan secara umum sebagai pakan yang berasal dari olahan beberapa 

bahan baku pakan yang memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh udang (Setyono, 

2012). 

Pakan yang baik harus memenuhi persyaratan sebegai berikut: 

1. Pakan harus dapat dimakan oleh udang, maksudnya kondisi pakan harus baik 

dan  ukuran pakan harus sesuai dengan ukuran mulut udang 

2. Pakan harus mudah dicerna 

3. Pakan harus dapat diserap oleh tubuh udang. 

Apabila ketiga persyaratan diatas dapat dipenuhi, pemberian pakan akan 

memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

udang (Khairuman, 2002). 

Dalam memilih bahan untuk pembuatan pakan buatan perlu diperhatikan 

kandungan nutrisi pakan, untuk udang dapat tumbuh dengan baik memerlukan 

kandungan nutrisi dalam pakan sebagai berikut. 

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 
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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 Mitra 

dkk (2005) menyatakan bahwa jumlah pakan yang mengandung protein 35-40% 

optimum untuk  larva udang galah yang dipelihara mengunakan pakan alami. 

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 udang, namun kadar lemak pakan sebesar 12% akan mnghasilkan 

perkembangan yang maksimal (Chou dan Shiau, 1996 dalam Ismail, 2016). 

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 berfariasi tergantung dari kelengkapan 

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

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

e. Vitamin  

Vitamin merupakan senyawa organik komplek yang sangat penting untuk 

pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh udang. Pada umumnya vitamin tidak dapat 

disintesis dalam tubuh udang sehingga harus tersedia dalam pakan. Defisiensi salah 

satu vitamin dapat menyebabkan gejala tidak normal dalam hal morfologi maupun 

fisiologi udang. Kebutuhan vitamin bergantung pada jenis udang, laju 

pertumbuhan, komposisi pakan, kondisi fisiologis udang, serta lingkungan perairan 

(Agustono dkk, 2011) 

Vitamin yang dibutuhkan oleh udang dapat dikelompokan menjadi dua 

golongan, yaitu : vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Vitamin 

yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin A (retinl), vtamin D, vitamin E dan 
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vitamin K. Vitamin yang larut dalam air terdiri dari : vitamin B1 (Tiamin), vitamin 

B2 (riboflavin), vitamin B6 (Piridoksin, niasin, asam pantotenat, cyanocobalamin, 

biotin, asam folat, inositol, kolin dan vitamin C (asam askorbat) (Tacon, 1987 

dalam Tantri, 2014). 

2.2.2.1 Kebutuhan Nutrisi Udang Galah 

Pertumbuhan udang yang baik, perlu didukung dengan pakan yang cukup 

mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Protein, lemak dan 

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). 

Produktivitas hasil budidaya udang galah sangat ditentukan oleh pakan 

yang diberikan. Menurut SNI 01-7243-2006 (2006) kebutuan nutrisi yang harus 

dipenuhi dalam pakan untuk udang galah dapat dilihat di tabel 1.  

Tabel 2. Kebutuhan nutrisi udang galah 

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) 

Sedangkan menurut  Hadie dkk (2002) yang menyatakan kebutuhan nutrisi 

larva udang galah dapat dilihat pada tabel 2.  
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Tabel 3. Daftar Kebutuhan Nutrisi Udang Galah 

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) 

2.2.2.2 Pakan Dalam Bentuk 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).  

Aroma 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. 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). 
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Faktor yang mempengaruhi kualitas pakan bentuk cake menurut Aminah 

dkk (2015) antara lain: 

 Proses pembuatannya dalam pencampuran bahan-bahan baku 

 Pengadukan adonan yang kurang merata 

 Pemberian air yang cukup 

 Proses pengukussan  

2.3 Jumlah Konsumsi Pakan (JKP) 

Makanan merupakan salah satu faktor eksternal yang penting dalam 

menunjang pertumbuhan udang. Udang pada mulanya akan memanfaatkan pakan 

untuk kelangsungan hidupnya dan apabila terdapat kelebihan baru dimanfaatkan 

untuk pertumbuhan. Sehingga untuk meningkatkan produksi biomassa dalam suatu 

usaha budidaya, pakan harus diberikan dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang 

baik dalam arti pakan tersebut memenuhi kebutuhan nutrisi udang maupun 

pemilihan bahan baku yang memenuhi syarat. Jumlah konsumsi pakan ikan 

merupakan ukuran kebutuhan suatu populasi ikan terhadap sumber makanannya, 

konsumsi pakan dapat meningkatkan produksi panas dalam tubuh, juga 

meningkatkan konsumsi oksigen (Haetami, 2012).   

Jumlah konsumsi pakan juga dapat diartikan sebagai jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh udang, dihitung dari total berat pakan yang diberikan dan 

dikurangi total berat sisa pakan yang tidak dikonsumsi selama masa pemeliharaan 

(Kandida, 2013). Peningkatan konsumsi pakan memberikan pasokan nutrisi yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang meningkat pada periode 

pertumbuhan yang cepat (Yuwono, dkk, 2005).  
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Pengaturan konsumsi pakan merupakan pengaturan energi yang masuk, 

sehingga jumlah pakan yang dikonsumsi disesuaikan dengan laju metabolismenya. 

Pada dasarnya udang akan mengkonsumsi  pakan pada saat merasa lapar (nafsu 

makan tinggi) dan jumlah pakan yang dikonsumsi akan semakin menurun bila 

udang mendekati kenyang. Pemberian pakan yang berlebihan akan mengakibatkan 

adanya sisa pakan yang tidak termakan sehingga dapat menurunkan kualitas air 

media pemeliharaan, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan 

produksi ikan yang dibudidyakan (Haetami, 2012). Jumlah konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh adanya atraktan yang berkaitan dengan palatabilitas pada pakan 

(Irawan, 2013). Menurut Probait (2012) yang menyatakan atraktan merupakan 

perangsang dari pakan yang bertujuan untuk meningkatkan aroma dan rasa.  

Menurut Putri (2017) menyatakan bahwa jumlah konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh kebutuhan energi dari pada kebutuhan nutrisi, sehingga udang 

akan berhenti makan setelah kebutuhan energinya akan tercukupi. Penentuan 

kandungan energi dalam makanan sangat penting dilakukan karena hal ini akan 

mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi udang. Jumlah konsumsi pakan 

meningkat dengan bertambahnya kadar protein pakan. Pakan yang memiliki 

kelebihan energi dapat membatasi jumlah pakan yang dikonsumsi, termasuk protein 

dan sejumlah nutrien yang dibutuhkan. Pakan yang berenergi tinggi karena 

keberadaan lemak yang tinggi menyebabkan konsumsi pakan menjadi rendah. 

Rendahnya konsumsi pakan udang menyebabkan semakin rendah pula 

kemungkinan nutrien-nutrien pakan seperti protein dapat terserap oleh udang 
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sehingga protein yang disimpan dalam tubuh juga rendah dan menyebabkan 

rendahnya laju pertumbuhan (Heptarina dkk, 2010). 

2.4 FCR (Feed convertion ratio) 

Menurut kordik (2005) pengunaan pakan dapat diketahui dengan 

menghitung rasio konversi pakan (RKP) yang biasa dikenal dengan FCR (feed 

convertion ratio), yaitu dengan membandingkan antara jumlah pakan yang 

diberikan terhadap jumlah penambahan bobot ikan. Faktor yang mempengaruhi 

jumlah konsumsi pada ikan adalah feeding habit, status fisiologi, berat ikan, suhu, 

konsentrasi oksigen, komposisi pakan, dan tingkat kesukaan (Pramudias, 2014) 

Udang memerlukan pakan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan, 

perkembangan, serta kelangsungan hidupnya. Kualitas pakan dipengaruhi oleh 

daya cerna atau daya serap udang  terhadap pakan yang dikonsumsi. Semakin kecil 

nilai konversi pakan maka kualitas pakan semakin baik, tetapi apabila nilai konversi 

pakan tinggi maka pakan ikan kurang baik (Djariyah, 2005). Besar kecilnya 

konversi pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor namun yang penting adalah 

kualitas pakan, spesies, ukuran dan kualitas air (Agustiningtyas, 2014). 

2.5 Parameter kualitas Air 

Pada kegiatan budidaya untuk tumbuh optimal, biota budidaya 

membutuhkan lingkungan hidup yang optimal. Menurut Boyd (1990) kualitas air 

adalah kelayakan suatu perairan untuk menunjang kehidupan dan perumbuhan 

organisme akuatik yang nilainya dinyatakan dalam kisaran nilai tertentu. Kualitas 

memegang peranan sangat penting. Kualitas air dapat diketahui dari beberapa 
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parameter untuk budidaya udang galah seperti karakteristik fisik dan kimia air yang 

meliputi suhu, oksigen, pH, dan amonia.  

2.5.1 Oksigen Terlarut 

Oksigen merupakan salah satu faktor pembatas, sehingga ketersediaannya 

didalam air tidak mencukupi maka akan menghambat aktivitas biota budidaya. 

Oksigen sangat diperlukan ikan untuk bernafas dan metabolisme dalam tubuh yang 

akan menghasilkan aktivitas gerak, tumbuh dan reproduksi. Pada budidaya perairan 

konsentrasi oksigen yang baik antara 5-7 ppm. Kelarutan oksigen dalam air 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu, salinitas, pergerakan air dipermukaan, 

tekanan atmosfer dan persentase oksigen disekelilingnya. Kelarutan oksigen akan 

menurun dengan meningkatnya suhu air. Pada budidaya udang galah terdapat batas 

minimum oksigen terlarut. Menurut New (2000) kandungan oksigen terlarut yang 

optimal untuk udang galah berkisar 3-7 mg/liter, dan menimbulkan sress jika 

dibawah 2 mg/liter.  

2.5.2 Suhu 

Suhu memengaruhi aktivitas metabolisme organisme. Oleh karena itu, 

penyebaran organisme baik dilautan maupun diperairan tawar dibatasi oleh suhu 

perairan tersebut. Suhu sangat berpengaruh pada kehidupan dan pertumbuhan biota 

air. Secara umum, laju pertumuhan meningkat sejalan dengan kenaikan suhu, dapat 

menekan kehidupan hewan budidaya, bahkan menyebabkan kematian bila 

peningkatan suhunya ekstrem (dratis) (Kordi, 2012). Menurut Sports (2001) udang 

galah hidup optimal pada suhu air berkisar antara 20-30̊C.   
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2.5.3 pH 

pH memengaruhi tingkat kesuburan perairan karena memengaruhi 

kehidupan jasad renik. Perairan asam kurang produktif, malah mendapat mebunuh 

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

akan berkurang. Sebagai akibatnya, konsumsi oksigen menurun, aktifitas 

pernafasan naik, dan selera makan berkurang (Kordi, 2012). Kondisi air yang 

memiliki nilai keasaman dibawah pH 4 dan keblabasan di atas pH 11 akan 

menyebabkan tingkat kebutuhan oksigen meningkat, respirasi meningkat, amonia 

meningkat, pertumbuhan lambat dan menyebabkan kematian pada ikan (Aquarista, 

2012). Nilai pH rendah tersebut dapat menurunkan pH darah udang yang disebut 

proses acidosis sehingga fungsi darah untuk mengangkat oksigen sehingga udang 

mnjadi kesulitan dalam pernafasan. Kisaran pH air yang baik berkisar 6,5-8,3 (Tzu-

rug dan Sudirman 1998). 

2.5.4 Amonia (NH3) 

Amonia NH3 pada media budidaya merupakan hasil dari sekresi dan 

metabolisme serta pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri. Didalam air amonia 

terdapat dalam dua bentuk yaitu NH4
+  atau ionized ammonia (IA) yang kurang 

beracun dan NH3  atau  unionized Ammonia (UIA) yang beracun. Semakin tinggi 

pH air, daya racun amonia semakin meningkat. New  (2002) menyatakan bahwa 

kandungan amonia yang optimal bagi budidaya udang galah <0,3 ppm, amonia 

bebas yang tidak terionisasi bersifat toksik terhadap organisme akuatik. Tositas 

amonia terhadap organisme akuatik akan meningkat jika terjadi penurunan kadar 

oksigen terlarut, pH dan suhu (Effendi, 2003)
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