
5 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Biologi Umum Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) 

2.1.1. Klasifikasi Udang Vaname 

Haliman dan Adijaya (2005) menjelaskan bahwa klasifikasi udang 

vaname adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Sub kingdom : Metazoa 

Filum  : Arthropoda 

Sub filum : Crustacea 

Kelas  : Malacostraca 

Sub kelas : Eumalacostraca 

Super ordo : Eucarida 

Ordo  : Decapoda 

Sub ordo : Dendrobrachiata 

Infra ordo : Penaeidea 

Super family : Penaeioidea 

Family  : Penaeidae 

Genus  : Litopenaeus  

Spesies : Litopenaeus vannamei 
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2.1.2. Morfologi Udang Vaname  

Tubuh udang vaname berwarna putih transparan (white shrimp), ada pula 

yang berwarna kebiruan (dominan kromatofor biru). Panjang tubuh udang vaname 

dapat mencapai 23 cm. Tubuh udang vaname dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

bagian kepala (thorax) dan bagian perut (abdomen). Kepala udang vaname terdiri 

dari antenula, antena, mandibula, dan dua pasang maxillae. Kepala udang vaname 

juga dilengkapi dengan tiga pasang maxilliped dan lima pasang kaki berjalan 

(periopoda). Sedangkan pada bagian perut (abdomen) udang vaname terdiri dari 

enam ruas dan pada bagian abdomen terdapat lima pasang kaki renang dan 

sepasang uropods (mirip ekor) yang membentuk kipas bersama-sama telson 

(Yuliati, 2009). Morfologi udang vaname dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Morfologi Udang Vaname (Akbaidar, 2013) 

Udang vannamei termasuk genus Penaeus dicirikan oleh adanya gigi 

pada rostrum bagian atas dan bawah, mempunyai dua gigi di bagian ventral dari 

rostrum dan gigi 8-9 di bagian dorsal serta mempunyai antena panjang (Elovaara, 

2001).  
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Menurut Kordi (2007), juga menjelaskan bahwa kepala udang vannamei 

terdiri dari antena, antenula, dan 3 pasang maxilliped . Kepala udang vannamei 

juga dilengkapi dengan 3 pasang maxilliped dan 5 pasang kaki berjalan 

(periopoda). Maxilliped sudah mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai organ 

untuk makan. Pada ujung peripoda beruas-ruas yang berbentuk capit (dactylus). 

Dactylus ada pada kaki ke-1, ke-2, dan ke-3. Abdomen terdiri dari 6 ruas, ada 

bagian abdomen terdapat 5 pasang (pleopoda) kaki renang dan sepasang uropods 

(ekor) yang membentuk kipas bersama-sama telson (Suyanto dan Mujiman, 

2004). 

2.1.3. Siklus Hidup 

Menurut Haliman dan Adijaya (2006), bahwa induk udang vannamei 

ditemukan diperairan lepas pantai dengan kedalaman berkisar antara70-72 meter 

(235 kaki). Udang ini menyukai daerah yang dasar perairannya berlumpur. Sifat 

hidup dari udang vaname adalah catadromous atau dua lingkungan, dimana udang 

dewasa akan memijah di laut terbuka. Setelah menetas, larva dan yuwana udang 

vaname akan bermigrasi kedaerah pesisir pantai atau mangrove yang biasa disebut 

daerah estuarine tempat nurseri groundnya, dan setelah dewasa akan bermigrasi 

kembali ke laut untuk melakukan kegiatan pemijahan seperti pematangan gonad 

(maturasi) dan perkawinan (Wyban dan Sweeney, 1991).  

Menurut Haliman dan Adijaya (2006), perkembangan Siklus hidup udang 

vannamei adalah dari pembuahan telur berkembang menjadi naupli, mysis, post 

larva, juvenil, dan terakhir berkembang menjadi udang dewasa. Udang dewasa 

memijah secara seksual di air laut dalam. Masuk ke stadia larva dari stadia naupli 

sampai pada stadia juvenil berpindah ke perairan yang lebih dangkal dimana 
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terdapat banyak vegetasi yang dapat berfungsi sebagai tempat pemeliharaan. 

Setelah mencapai remaja, mereka kembali ke laut lepas menjadi dewasa dan 

siklus hidup berlanjut kembali. Habitat dan siklus hidup udang vannamei dapat 

dilihat pada Gambar 2 dibawah ini. 

 

Gambar 2. Siklus Hidup Udang Vaname (Wyban dan Sweeney, 1991) 

2.1.4. Perkembangan Stadia Larva 

Seperti pada udang dewasa, pertumbuhan larva udang sangat dipengaruhi 

oleh temperatur. Pada temperatur yang tinggi, perkembangan stadia larva akan 

berlangsung cepat dan post larva dapat dicapai dalam waktu tujuh hari sejak telur 

menetas. Ketika larva mengalami molting dari stadia ke stadia, syarat pemberian 

pakan juga tentu berubah sesuai dengan morfologinya. Ketika nauplius baru saja 

menetas, larva masih mempunyai kandungan kuning telur (yolk sac) sebagai 
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sumber makanan dan untuk memenuhi nutrisinya. Stadia nauplius udang 

vannamei dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini. 

 

Gambar 3. Fase nauplius udang vaname (Wyban and Sweeney, 1991). 

Nauplius bersifat planktonik dan fototaksis positif. Pada stadia ini larva 

masih memiliki kuning telur sehingga belum memerlukan makanan. 

Perkembangan stadia nauplius pada udang vaname terdiri dari enam substadia. 

Nauplius memiliki tiga pasangan organ tubuh yaitu antena pertama, antena kedua 

dan mandible, Larva pada stadia ini berbentuk seperti kutu air dengan ukuran 0,31 

– 0,33 mm. 

Setelah mengalami pergantian kulit (molting), cadangan kuning telur 

terserap habis dan nauplius berubah bentuk menjadi stadia zoea dan mulai 

membutuhkan makanan organisme kecil yaitu fitoplankton. Stadia zoea udang 

vannamei dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini. 
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Gambar 4. Fase zoea udang vaname (Wyban and Sweeney, 1991). 

 Perkembangan stadia protozoea pada udang vaname yang selanjutnya 

disebut “Zoea” terdiri dari tiga substadia, yaitu Zoea 1, Zoea 2 dan Zoea 3. 

Stadia zoea 1 (Z-1) dan zoea (Z-2) masing-masing akan berkembang dalam 

selang waktu 2 hari, sedangkan zoea 3 (Z-3) akan berkembang menjadi Mysis 

(M-1) dalam waktu 1 hari. Substadia tersebut  dapat dibedakan berdasarkan 

segmentasi abdomen dan perkembangan dari lateral dan dorsal pada setiap 

segmen. 

Pada stadia ini larva berukuran 1,05 – 3,30 mm, perubahan bentuk dari 

nauplius manjadi protozoea memerlukan waktu kira-kira 40 jam setelah 

penetasan. Pada saat ini larva dengan cepat bertambah besar, sehingga tambahan 

makanan yang diberikan sangat berperan. Udang vaname pada stadia ini sudah 

aktif memakan fitoplankton dan sangat sensitf terhadap cahaya yang kuat. Setelah 

3 kali molting, zoea berubah bentuk menjadi mysis. Frekuensi molting pada larva 

dapat terjadi antara 30 – 40 jam pada kondisi suhu 28 
o
C. Stadia mysis udang 

vannamei dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini. 
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Gambar 5. Fase mysis udang vaname (Wyban and Sweeney, 1991). 

Perkembangan stadia mysis pada udang vaname terdiri dari tiga substadia 

yaitu stadia mysis (M-1), mysis 2 (M-2) dan mysis 3 (M-3). Perbedaan ketiga 

substadia dapat dilihat dari perkembangan bagian dada dan kaki renang. Larva 

mencapai stadia mysis pada hari ke-5 setelah penetasan dan ukuran larva berkisar 

antara 3,50 – 4,80 mm. Larva pada stadia ini kelihatan lebih dewasa dari dua 

stadia sebelumnya. 

Stadia mysis yang bersifat planktonik berubah menjadi post larva (PL) 

setelah mengalami 3 kali molting. Pada fase post larva nampak seperti bentuk 

tubuh udang dewasa. Walaupun pada stadia larva bersifat planktonik (berenang 

bebas), post larva adalah benthik (berenang di dasar). Menurut Subaidah dkk. 

(2006) pengamatan kondisi dan perkembangan larva penting dilakukan karena 

larva udang dalam hidupnya mengalami beberapa stadia. Stadia post larva udang 

vannamei dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini. 
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Gambar 6. Fase Post larva udang vaname (Wyban and Sweeney, 1991). 

Setelah mengalami perubahan menjadi stadia mysis yang bersifat 

planktonik berubah menjadi post larva. Post larva sudah terlihat seperti udang 

dewasa dan sudah bersifat bentik. Pada stadia ini larva sudah mulai aktif bergerak 

lurus kedepan dan mempunyai sifat cenderung karnivora. Stadia post larva ini 

dimulai dari postlarva 1 (PL1) sampai dengan panen benur. 

2.1.5. Kebiasaan Hidup 

Haliman dan Adijaya (2005) menjelaskan bahwa sifat-sifat penting yang 

dimiliki udang vaname yaitu aktif pada kondisi gelap (nocturnal), dapat hidup 

pada kisaran salinitas luas (euryhaline) umumnya tumbuh optimal pada salinitas 

15 –  30 ppt, suka memangsa sesama jenis (kanibal), tipe pemakan lambat tetapi 

terus-menerus (continous feeder). Pada siang hari, udang vaname akan 

membenamkan tubuhnya dalam lumpur. Udang vaname merupakan hewan 

karnivor yang memakan krustacea kecil, ampipod dan polikaeta (Wyban dan 

Sweeney, 1991). 
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2.2. Pertumbuhan dan Mortalitas Udang Vaname 

Secara harfiah, pertumbuhan merupakan perubahan yang dapat diketahui 

dan ditentukan berdasarkan sejumlah ukuran dan kuantitasnya. Proses yang terjadi 

pada pertumbuhan adalah proses yang irreversible (tidak dapat kembali ke bentuk 

semula). Akan tetapi, pada beberapa kasus ada yang bersifat reversible karena 

pertumbuhan terjadi pengurangan ukuran dan jumlah sel akibat kerusakan sel atau 

dediferensiasi (Ferdinand dan Ariebowo, 2007). Sedangkan mortalitas adalah 

ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat spesifik) pada suatu 

populasi. 

Udang merupakan organisme hidup yang mengalami pertumbuhan, 

bahkan juga kematian. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

mortalitas udang adalah makanan. Udang hanya dapat meretensi protein pakan 

sekitar 16,3 - 40,87% (Avnimelech, 1999; Hari et al., 2004) dan sisanya dibuang 

dalam bentuk produk ekskresi, residu pakan dan feses. Selain faktor makanan, 

menurut Haliman dan Adijaya (2005) kualitas air tambak yang baik akan 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan udang vaname secara optimal. Oleh 

karena itu, kualitas air tambak perlu diperiksa dan dikontrol secara seksama. 

Parameter kualitas air diantaranya, suhu, pH, salinitas, dan kadar gas pencemar. 

Suhu optimal untuk pertumbuhan udang vaname berkisar antara 26-32 

o
C. Jika suhu lebih dari angka optimum, maka metabolisme udang akan 

berlangsung cepat dan kebutuhan oksigen akan meningkat. Kadar oksihgen dalam 

tambak mengalami titik jenuh pada kadar yang berkisar antara 7-8 ppm. Namun 

udang dapat tumbuh baik pada kadar oksigen minimum, berkisar antara 4-6 ppm 

(Suyanto dan Mudjiman, 2001). Pada kisaran suhu yang optimal, konsumsi 
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oksigen cukup tinggi sehingga nafsu makan udang tinggi dan pada suhu dibawah 

20 
o
C, nafsu makan udang menurun (Wardoyo, 1997). 

2.3. Kualitas Air Pemeliharaan  

Durai, (2015) menjelaskan bahwa kualitas air yang baik untuk 

pemeliharaan udang vaname yang terkena penyakit kotoran putih yaitu salinitas 

22 – 30 ppt, suhu 22 – 29 
o
C, pH 7.5 – 8.0, DO 4.0 – 5.0 dan Amonia 0.1 – 0.3 

mg/L. Suhu menjadi faktor lingkungan yang penting untuk kegiatan budidaya 

udang karena mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan, konsumsi oksigen, 

siklus molting, respon imun dan kelangsungan hidup (Ferreira et al., 2011). 

Hernandez et al., (2006) menjelaskan bahwa udang vaname dapat 

dibudidayakan dari air tawar hingga air laut dengan kisaran suhu antara 27 – 30 

o
C. Ferreira et al., (2011) menjelaskan bahwa pH yang optimal untuk 

pertumbuhan udang yang dibudidayakan di laut yaitu kisaran pH 6 – 9. Udang 

vaname memiliki kemampuan toleransi yang cukup besar terhadap kadar salinitas 

karena merupakan spesies eurihaline dan dapat bertahan pada salinitas dengan 

kisaran 0 – 50 ppt. Kadar DO yang diperlukan dalam pertumbuhan udang dalam 

kegiatan budidaya antara 4,0 – 6,0 mg/L. 

2.4. Pakan Alami 

2.4.1. Nannochloropsis sp. 

Nannochloropsis sp. lebih dikenal dengan nama Chlorella laut. dalam 

pembenihan mempunyai tiga peranan yaitu digunakan sebagai pakan pada klutur 

rotifera, untuk pengkayaan rotifera, dan untuk menghasilkan efek “green water” 

pada pemeliharaan larva. Nannochloropsis sp. dapat digunakan sebagai pakan 

rotifera, karena ukuran tubuhnya sesuai dengan bukaan mulut rotifera, 



15 
 

mempunyai kandungan vitamin B12 yang sangat penting untuk populasi rotifera 

dan penting untuk nilai nutrisi rotifera untuk pakan larva dan juvenil ikan laut 

(Meritasari. dkk, 2010). 

 

Gambar 7. Nannochloropsis sp 

Klasifikasi Nannochloropsis sp. menurut Adehoog dan Simon (2001) 

dalam Muliono (2004) adalah sebagai berikut : 

Divisi               : Chromophyta 

Kelas               : Eustigmatophyceae 

Ordo                : Eustigmatales 

Famili              : Eustigmataceae 

Genus              : Nannochloropsis 

Spesies            : Nannochloropsis sp. 

Nannochloropsis sp. memiliki ukuran sel 2-4 mikron, berbentuk bulat 

memanjang, memiliki kloroplas yang terdapat stigma (bintik mata) yang bersifat 

sensitif terhadap cahaya dan mengandung klorofil A dan C serta pigmen 

fucoxanthin. Nannochloropsis sp. bersifat kosmopolit, dapat tumbuh pada 

salinitas 0-35 ppt. Salinitas optimum untuk pertumbuhannya adalah 25-35 ppt, 

https://2.bp.blogspot.com/-_XSWWOj-w0c/WMfeH3EvLAI/AAAAAAAAAbs/Yewz9Hf3-VUvgiBQP8sN6SEfY1WKajzDgCLcB/s1600/image002.png
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suhu 25-30 
0
C dan tumbuh baik pada kisaran pH 8-9,5 (Fachrullah, 2011). 

Komposisi kimia Nannochloropsis sp. dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Komposisi kimia Nannochloropsis sp. 

Senyawa Kimia Kadar (%) 

Protein 55,80 

Karbohidrat 20,10 

Lemak 11,00 

Kadar abu 

Kadar air 

Vitamin C 

4,50 

3,60 

0,85 

 (Reed Mariculture Inc., 2001 dalam Muliono, 2004). 

Menurut Wahyuni dkk. (2010) dalam Ernest (2012), dinding sel 

Nannochloropsis sp. terbuat dari komponen selulosa yang kuat dan merupakan 

karbohidrat kompleks yang dapat mengikat zat-zat toksik. Nannochloropsis sp. 

merupakan jenis alga hijau bersel satu yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengadsorpsi ion-ion logam. Kemampuan adsorpsinya cukup tinggi karena di 

dalam alga Nannochloropsis sp. terdapat gugus fungsi amina, amida dan 

karboksilat yang dapat berikatan dengan ion logam (Putra, 2007). Menurut Wahab 

dkk. (2013), Nannochloropsis salina dapat menyerap logam berat Timbal (Pb) 

dengan persentase penyerapan tertinggi terjadi pada konsentrasi 10 ppm yang 

diikuti dengan konsentrasi 30 dan 50 ppm. Pada konsentrasi tersebut juga 

mengakibatkan penurunan populasi Nannochloropsis salina. Medium kultivasi 

mengalami kontaminasi logam berat Timbal (Pb) yang toksik sehingga 

menghambat aktivitas pembelahan sel Nannochloropsis salina. 
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2.4.2. Skeletonema sp. 

Secara morfologi, Skeletonema sp. memiliki diameter sel berukuran 4 

hingga 12 μm. Terdapat fultoportula tertutup dengan rongga kecil yang sering 

terlihat di bagian pangkal dan membentuk untaian memanjang mulai dari bagian 

rongga menuju bagian akhir. Masing-masing bagian tersebut berhubungan dengan 

dua bagian tubuh menyerupai katup yang berkaitan (Naik et al., 2010). 

Skeletonema sp. ditandai dengan sel silinder dengan bentuk cincin perifer 

tubular, fultoportula, yang tegak lurus menuju katup, berhubungan dengan katup 

yang berkaitan untuk membentuk koloni memanjang (Zingone et al., 2005). 

 

Gambar 8. Skeletonema sp. 

Menurut ( Hoek, et al., 1998) dalam Armanda (2013) klasifikasi 

Skeletonema sp. adalah sebagai berikut :  

Filum   : Heterokontophyta  

Kelas   : Bacillariophyceae  

Ordo   : Centrales  

Genus   : Skeletonema  

Spesies  : Skeletonema sp. 
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Naik et al. (2010) menyatakan bahwa Skeletonema sp. memiliki kisaran 

geografis yang luas, baik pada perairan beriklim sedang maupun tropis. Rudiyanti 

(2011) berpendapat bahwa sebagian besar diatom sangat peka terhadap perubahan 

kadar garam dalam air. Kehidupan berbagai jenis fitoplankton termasuk 

Skeletonema sp. tergantung pada salinitas perairan. 

Skeletonema sp. adalah salah satu fitoplankton yang berkadar protein 

tinggi kurang lebih 50%, memiliki kandungan yang dapat memacu pertumbuhan 

(growth factor) dan sangat bagus bagi ikan maupun udang, selain hal tersebut 

fitoplankton ini dapat diproduksi secara masal pada bak terkendali maupun di 

tambak (Sutikno dkk., 2010). Menurut Das and Sarwar (1998) Skeletonema sp. 

mengandung protein 51,77%, lemak 20,02%, abu 5,20% dan karbohidrat 

16,585%. Komposisi kimia Skeletonema sp. dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Komposisi kimia Skeletonema sp.     

Senyawa Kimia Kadar (%) 

Protein 51,77 

Karbohidrat 16,58 

Lemak 20,02 

Abu 5,20 

 (Sumber: Das and Sarwar, 1998) 

2.4.3. Chaetoceros sp. 

Chaetoceros sp. adalah spesies fitoplankton yan tidak toksik terhadap 

manusia (Aunorohim et al., 2009). Chaetoceros sp. memiliki bentuk rantai 

memanjang yang merupakan gabungan dari beberapa sel pada tepi luarnya. 
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Spesiesmya memiliki kelimpahan yang besar hampir sepanjang tahun pada 

perairan laut, baik di habitat muara maupun pesisir di sepanjang pantai Atlantik. 

Menurut Lee and Lee (2011) struktur setae memanjang dari sudut 

permukaan yang menyerupai katup pada bagian tubuhnya. Setae ini umumnya 

terdiri dari setae pangkal dan setae interkalar. Menurut (Lee, 2008 dalam 

Setyaningsih dkk., 2012) Chaetoceros sp. termasuk diatom yang disebut golden-

brown algae karena kandungan pigmen kuningnya lebih banyak dari pada pigmen 

hijau.  

 

Gambar 9. Chaetoceros gracilis 

Klasifikasi Chaetoceros sp (Kawaroe et al., 2010) adalah sebagai berikut 

: 

Kingdom  : Chromista 

Filum         : Bacillariophyta 

Kelas             : Mediophyceae 

Ordo               : Chaetocerotales 

Famili             : Chaetocerotaceae 

https://2.bp.blogspot.com/-ycVCYb61IGE/WMfeJXXV2CI/AAAAAAAAAb0/Z2rA8HZuNZUmlPVr3qv426-CWamMf_xXQCLcB/s1600/image006.png
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Genus             : Chaetoceros 

Spesies           : Chaetoceros sp 

Chaetoceros sp, termasuk kelas diatom yang hidup pada lingkungan 

perairan laut, dimana pada bagian luarnya dibungkus oleh cangkang dari silikat 

dengan bentuk yang geometrik beraturan. Chaetoceros sp, telah banyak 

diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan ukuran, bentuk dan struktur silikat 

pada pada cangkangnya (Hourmant et al., 2009 dalam Herlinah, 2010). Ermayanti 

(2011) menyatakan bahwa Chaetoceros gracilis berbentuk sel tunggal tidak 

berantai dan bercangkang cembung. Ukuran Chaetoceros sp, berkisar 2-20 μm, 

serta memiliki setae (alat gerak), jenis diatom ini dapat dikultur secara masal pada 

air laut yang diperkaya dengan pupuk anorganik atau organik (Hastuti,2007). 

Chaetoceros sp, berbentuk sel tunggal tidak berantai dan bercangkang cembung, 

memiliki setae (alat gerak). Setae mula-mula muncul pada sudut-sudutnya, 

membentuk kurva dan kemudian menjadi paralel bentuknnya. Autospora terdapat 

di tengah-tengan sel induk yang bercangkang kasar, serta memiliki panjang apikal 

axisnya 6-10 μm (Ermayanti, 2011). 

(Lee, 2008 dalam Setyaningsih dkk., 2012) berpendapat bahwa 

Chaetoceros sp. hidup di perairan dingin sampai perairan panas. Rahmadiani 

(2013) menambahkan bahwa Chaetoceros sp. mudah dipelihara dan memiliki 

pertumbuhan lebih cepat dibanding jenis lain, selain itu juga memiliki sifat toleran 

terhadap suhu tinggi yaitu 40 
o
C (eurytermal) dan salinitas antara 6-50 ‰ 

(euryhalin). 

Chaetoceros sp, merupakan salah satu contoh alga kuning yang 

mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi. Kandungan nutrisi Chaetoceros sp, 
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adalah kalori 16,2%, protein 27,68%, karbohidrat 23,20%, lipid 9,29%, vitamin C 

1,60% dan klorofil a 1,04% (Basyar dkk., 2009). Menurut Das and Sarwar (1998) 

Chaetoceros sp. mengandung protein 58,34%, lemak 12,29%, abu 4,64% dan 

karbohidrat 17,39%. Ermayanti (2011) menyatakan bahwa biomassa Chaetoceros 

sp, juga mengandung alkaloid, terpenoid, karbohidrat, gula pereduksi dan asam 

amino. Komposisi kimia Chaetoceros sp. dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Komposisi kimia Chaetoceros sp.     

Senyawa Kimia Kadar (%) 

Protein 27,68 

Karbohidrat 23,20 

Lemak 9,29 

Vitamin C 

Klorofil a 

1,60 

1,04 

 (Sumber: Basyar dkk., 2009). 

 Chaetoceros sp, memiliki fase adaptasi terhadap lingkunngan yang relatif 

cepat dibanding dengan fitoplankton lain dengan nilai laju pertumbuhan relatif 

yang tinggi (Sutomo, 2005 dalam Indarmawan dkk., 2012). Jenis fitoplankton ini 

banyak digunakan dalam budidaya karena mudah dikultur dan juga dapat 

digunakan sebagai pakan alami (Herlina, 2010). 

2.4.4. Chlorella sp. 

Nama Chlorella sp. berasal dari zat berwarna hijau (chlorophyll) yang 

juga berfungsi sebagai katalisator dalam proses fotosintesis (Steenblock, 2000 in 

Prabowo, 2009). Chlorella sp. merupakan alga hijau yang selnya berbentuk bulat, 

hidup soliter, berukuran 2-8 µm. Chlorella sp. dapat dijumpai di perairan tawar, 
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payau, dan laut. Mikroalga ini berkembang biak dengan cara membelah diri dan 

pembentukan spora dengan waktu generasi yang cepat. Chlorella sp, hidup secara 

berkoloni dalam jumlah besar. Habitatnya adalah di air atau tempat basah. Dalam 

memperoleh makanan Chlorella sp, menghasilkan makanannya sendiri melalui 

proses fotosintesis atau biasa disebut autotrof (Pratama, 2011) 

 

Gambar 10. Chlorella sp. 

Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) mengungkapkan bahwa Chlorella sp. 

merupakan alga bersel tunggal (unicelluler). Bentuk sel Chlorella sp. bulat atau 

bulat telur dan di dalamnya terdapat protoplasma yang berbentuk cawan, diameter 

selnya berkisar antara 2-8 mikron, dinding selnya keras terdiri atas selulosa dan 

pektin. Chlorella sp. dapat tumbuh pada salinitas 0-35 ppt, salinitas optimum 

untuk pertumbuhannya adalah 10-20 ppt. Sedangkan suhu optimum untuk 

pertumbuhannya adalah 25-30 
o
C. Chlorella sp. mengandung gizi yang cukup 

tinggi. Chlorella sp. memiliki kandungan minyak sebesar 28-32%, karbohidrat 

12-17%, lemak 14-22%, asam nukleat 4-5% dan protein 51–58% (Rachmaniah 

dkk., 2010). Komposisi kimia Chlorella sp. dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.  

https://4.bp.blogspot.com/-f5lbICGZPdY/WMfeHwYW24I/AAAAAAAAAbo/A1tAvEUG6DUmndauG0tG3bTH5F8KTzQpgCLcB/s1600/image003.jpg
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Tabel 4. Komposisi kimia Chlorella sp. 

Senyawa Kimia Kadar (%) 

Protein 42,2 

Lemak kasar 15,3 

Kadar air 

Serat 

5,7 

0,4 

Chlorella juga menghasilkan suatu antibiotik yang disebut Chlorellin 

yang dapat melawan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri (Vashista, 

1979 dalam Rostini, 2007). 

2.5. Kebutuhan Nutrisi Pakan Larva  

Kandungan nutrisi atau gizi jasad pakan sangat menentukan pertumbuhan 

larva udang yang dipelihara. Oleh karena itu plankton sebagai jasad pakan harus 

dapat memenuhi kebutuhan nutrisi larva (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). 

Kualitas nutrisi mikroalgae tergantung pada kandungan protein, karbohidrat, lipid 

dan asam lemak. Pada umumnya, pemeliharaan larva udang penaeid 

menggunakan algae bersel tunggal selama stadia zoea dan hewan mangsa 

ditambahkan bersama dengan algae salama stadia mysis dan awal postlarva 

(Hudinaga, 1942 dalam Kumlu, 1998). 

Wyban dan Sweeney (1991) mengatakan bahwa makanan larva udang 

vaname di alam pada stadia protozoea biasanya terdiri dari phytoplankton dari 

jenis diatomae seperti Chaetoceros sp. yang sangat cocok diberikan dan disukai 

oleh larva udang vaname. Menurut Dainith, (1993) bahwa Chaetoceros sp, 

merupakan jenis algae dari kelompok diatomae, dimana alga ini mempunyai 

kelebihan dibandingkan beberapa jenis diatomae lainnya yaitu mengandung 
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Omega 3 HUFA yang secara tidak langsung dapat meningkatkan anti body dan 

daya tahan tubuh bagi larva. 

Menurut Mudjiman (2008), bahwa nutrisi pakan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan maupun kelangsungan hidup atau 

sintasan larva udang maupun jenis ikan lainnya. Adapun nutrisi makanan yang 

harus terdapat dalam makanannya yaitu : 

1. Lemak dan Asam Lemak Esensial 

Lemak atau lipid merupakan kelompok senyawa yang terdiri dari asam 

lemak bebas, fosfolipid, trigliserida, minyak, waxes, dan sterol. Telah 

dikemukakan oleh banyak peneliti bahwa fosfolipid penting dalam nutrisi udang 

penaeid termasuk udang vaname (Litopenaeus vannamei). Fosfolipid merupakan 

pengganti utama dari jaringan dan sangat penting untuk fungsi normal setiap sel 

dan organ (Zeisel, 1993 dalam Gonzales, et al., 2002). Pakan yang baik bagi 

larva udang vannamei mengandung lemak atau minyak antara 4-18%. 

Sedangkan pada larva udang membutuhkan pakan dengan kandungan lemak 12-

15%, juvenil 8-12% dan untuk udang yang berukuran lebih dari 1g antara 3-9%. 

Hasil penelitian Gonzales, et al., (2002) bahwa Highly Unsaturated 

Fatty Acid (HUFA), fosfolipid dan jenis lipid yang lain dibutuhkan untuk 

mencapai pertumbuhan maksimal dan kelangsungan hidup larva udang. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kandungan lipid merupakan salah satu sumber 

asam lemak esensial, fosfolipid, sterol, dan karatenoid yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan, kelangsungan hidup dan fungsi metabolisme yang normal dari 

semua jenis organismme. 

2. Karbohidrat 
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Karbohidrat merupakan sumber energi untuk udang, dimana bentuk 

utama karbohidrat tersebut adalah kanji, gula dan serat. Hewan karnivora yang 

makanannya mengandung protein tinggi cenderung menggunakan protein 

sebagai sumber energi dan seringkali tidak dapat mensintesa karbohidrat secara 

efektif. Walapun tidak ada perhitungan yang pasti mengenai kebutuhan 

karbohidrat untuk udang, kebutuhan akan karbohidrat dapat dibandingkan 

dengan kebutuhan proteinnya (Wyk, 1999). Kandungan karbohidrat untuk larva 

udang  agar dicapai pertumbuhan optimal adalah lebih rendah dari 20% 

(Wardiningsih, 1999). 

3. Protein 

Menurut Trenggono (2001) dalam Wahyudi (2007) bahwa udang 

vaname membutuhkan protein sekitar 32% lebih rendah dari kebutuhan udang 

windu yaitu 45%. Kebutuhan asam amino untuk udang belum dapat ditentukan, 

namun sebagai pedoman umum asam amino yang dibutuhkan organisme dapat 

dilihat dengan kandungan asam amino yang terdapat pada jaringan ototnya (Lim 

and Persyn, 1989 dalam Wyk, 1999). 

4. Vitamin 

Juvenil udang membutuhkan vitamin 50% lebih besar dalam pakannya 

dibandingkan dengan udang dewasa (wyk, 1999). Sedangkan Amdjad dalam 

Kumlu (1998) berpendapat bahwa vitamin merupakan salah satu unsur 

mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh udang agar dapat tumbuh dan 

berkembang. Kebutuhan vitamin untuk udang penaeid tergantung pada banyak 

faktor, antara lain adalah ukuran, umur, tingkat pertumbuhan dan faktor 

lingkungan. 
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5. Mineral 

Mineral adalah bahan anorganik yang dibutuhkan untuk proses 

metabolisme. Mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar disebut mineral 

mayor. Mineral yang tergolong dalam kelompok ini adalah kalsium, phosphor, 

magnesium, sodium, potassium, chloride dan sulfur. Kalsium dibutuhkan untuk 

pembentukan eksoskeleton, kontraksi otot dan osmoregulasi. Udang dapat 

menyerap kalsium langsung dari air dan udang yang hidup pada air laut tidak 

membutuhkan kalsium tambahan pada pakannya (Davis, 1991 dalam Wyk, 

1999). 

2.6. Manajemen Pemeliharaan Larva Udang Vaname 

2.6.1. Persiapan Pemeliharaam Larva 

Bak pemeliharaan larva harus bersih, terbebas dari organisme yang tidak 

diinginkan baik yang menempel di dinding maupun dasar bak. Selanjutnya 

Subaidah, et al., (2006) mengatakan bahwa pencucian bak menggunakan kaporit 

60% dengan dosis sebanyak 100 ppm yang dicampur dengan detergen 5 ppm dan 

dilarutkan dengan air tawar. 

Persyaratan air yang digunakan dalam proses produksi benih harus bebas 

dari mikroorganisme pantogen, bahan organik dan bahan kimia. Bagi unit 

pembenihan yang memperoleh air yang keruh dari sumber maka unit tersebut 

harus memiliki sarana filtrasi/pengendapan air. Air pemeliharaan larva untuk 

sebuah kegiatan budidaya sekala rumah tangga dapat diambil langsung dari laut 

tetapi memenuhi persyaratan teknis yaitu berkadar garam antara 28-32 ppt, jernih 

dan bebas dari pencemaran.  
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Pemasangan sistem aerasi sangat diperlukan dalam pemeliharaan larva 

karena sistem aerasi berfungsi dalam meningkatkan kandungan oksigen dalam air 

dan berperan dalam sirkulasi air sehingga makanan untuk larva selalu melayang-

layang dalam air. Hal ini sangat penting karena hidup larva dari stadia nauplius 

sampai post larva (PL-1) adalah melayang-layang dalam air. Sistem aerasi akan 

lebih efektif jika dialokasikan secara tepat. Jumlah titik aerasi yang baik dalam 

pemeliharaan larva adalah 2-5 buah/m
2 

permukaan air (Subaidah, et al., 2006). 

Jumlah aerasi yang diperlukan dalam tiap meter persegi berkisar antara 10-12 

buah batu aerasi atau setiap panjang dan lebar 40 cm ditempatkan satu buah batu 

aerasi, kemudian dalam pemasangannya diusahakan menggantung pada jarak 5-10 

cm dari dasar bak. 

Aklimatisasi suhu, salinitas, pH, maupun kualitas air lainnya dilakukan 

untuk menghindari kematian nauplius pada saat penebaran dan dilakukan selama 

30 menit – 1 jam (Subaidah dkk, 2009). Pemindahan nauplius ke dalam bak larva 

harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan 1 hari sebelum penebaran nauplius 

diberi EDTA (Ethylene Diamine Tetraaceatic Acid) sebanyak 2 ppm untuk 

mengikat logam-logam berat. Bak pemeliharaan larva memerlukan penutup pada 

bagian atasnya yang bertujuan untuk melindungi bak pemeliharaan dari 

kotoran/benda asing yang tidak dikenhendaki.  

2.6.2. Penebaran Nauplius 

Penebaran nauplius dilakukan pada pagi hari atau malam hari dengan 

tujuan untuk menghindari perubahan suhu yang terlalu tinggi yang dapat 

mempengaruhi kehidupan larva. Sebelum penebaran nauplius terlebih dahulu 

dilakukan aklimatisasi (Subaidah, et al., 2006). 
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Nauplius yang ditebar adalah nauplius muda yaitu stadia nauplius 4-5. 

Menurut Wyban dan Sweeney (1991) nauplius yang dipanen sebaiknya sudah 

mencapai stadia nauplius 4-5 atau (N4-N5) dan dianggap kuat untuk dipindahkan. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi mortalitas pada proses pemindahan nauplius 

ke bak larva dan juga untuk meminimalkan ganguan proses molting dari stadia 

nauplius ke stadia zoea.  

2.6.3. Manajemen Pakan 

Menurut Priyambodo dan Tri (2008), bahwa faktor  yang menentukan 

keberhasilan budidaya udang antara lain adalah ketersediaan pakan. Jumlah, 

kualitas dan waktu pemberian pakan adalah beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam penyediaan pakan. Subaidah dkk. (2006) mengatakan bahwa 

pada stadia nauplius larva masih belum diberi pakan, karena dalam tubuhnya 

masih mempunyai persediaan makanan yaitu kantong kuning telur (yolk egg). 

Tetapi setelah nauplius berkembang menjadi zoea, larva membutuhkan makanan, 

terutama makanan yang melayang-layang di dalam air. Secara umum pakan yang 

diberikan selama proses pemeliharaan larva udang vaname ada dua jenis yaitu 

pakan alami dan pakan buatan. Selanjutnya dikatakan bahwa pakan alami 

digolongkan menjadi plankton nabati (fitoplankton) dan plankton hewani 

(zooplankton). Kedua jenis pakan alami tersebut sangat memegang peranan 

penting sebagai dasar pemenuhan gizi pada saat awal kehidupan larva udang 

vaname. Sehingga keberhasilan usaha budidaya udang sangat tergantung pada 

keberhasilan pada saat melewati masa awal pemeliharaan larva. 

Pertimbangan pemilihan jenis fitoplankton sebagai jasad pakan antara 

lain karena mempunyai kandungan gizi yang tinggi, ketersedian yang konsisten, 
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prosedur yang sederhana dan biaya murah. Sehingga kesinambungan ketersediaan 

plankton sebagai pakan yang tepat waktu, tepat jumlah dan kualitas yang 

memadai dapat terjamin (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Sorgeloos, et al., 

(2001), mengatakan bahwa sampai saat ini pakan alami masih merupakan pakan 

utama untuk larva ikan laut dan krustacea yang belum dapat digantikan kualitas 

nutriennya secara lengkap oleh pakan buatan. 


