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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Potensi perikanan budidaya mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

salah satunya yaitu udang galah (Macrobrachium rosenbergii). Udang galah (M. 

rosenbergii) atau dikenal sebagai Giant Fresh Water Prawn merupakan salah satu 

jenis crustacea, yang mempunyai ukuran terbesar dibandingkan dengan udang air 

tawar lainnya (Hadie, 2002). Udang galah merupakan komoditas hasil perikanan 

air tawar yang sangat potensial karena memiliki nilai jual yang tinggi, ukuran 

tubuhnya yang besar dan rasa dagingnya yang mirip lobster (Dwi et al, 2016). 

Permintaan benih udang galah yang berkualitas semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah pembudidaya yang melakukan usaha budidaya 

udang galah. Untuk memenuhi permintaan pasokan benih yang berkualitas dan 

kontinyunitas dibutukan induk udang galah yang berkualitas. 

Kegiatan usaha pembenihan udang galah bukan merupakan hal yang mudah, 

karena dalam usaha pembenihan ini membutuhkan ketelitian, kesabaran dan 

beberapa faktor penunjang keberhasilan lainnya. Beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam usaha pembenihan antara lain induk yang berkualitas, kondisi 

perairan dan lingkungan, ketersediaan pakan baik secara kuantitas maupun 

kualitas serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha pembenihan. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi yaitu ketersediaan pakan untuk induk udang 

galah. Pakan dengan kandungan nutrisi yang lengkap dapat memperbaiki mutu 

dan kualitas udang galah. Udang galah membutuhkan protein yang cukup tinggi 
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bagi pertumbuhan dan reproduksinya. Kebutuhan protein untuk udang galah 

mencapai 37-45 % (Weidenbach, 1989 dalam Yuwono, 2005).  

Kandungan nutrisi pakan yang lengkap terutama protein, dapat ditemui pada 

pakan alami. Pakan alami dapat digunakan sebagai pakan induk antara lain yaitu 

ketersediaan yang cukup, kandungan nutrisi yang lengkap serta bukan sebagai 

pembawa penyakit. Jenis pakan alami yang digunakan untuk pakan induk udang 

yaitu cumi–cumi, cacing laut dan ikan rucah. Kandungan protein di dalam  cumi–

cumi yaitu 62,21–67%, sedangkan untuk cacing laut 52,29% dan ikan rucah 

mencapai 53%. Pada induk udang galah pakan dengan kandungan nutrien yang 

cukup terutama protein akan mempengaruhi kualitas reproduksi. Menurut 

(Primaverra, 1985 dalam Pamungkas et all, 2007) pakan dengan kandungan 

nutrien yang lengkap dapat mempengaruhi laju perkembangan gonad dan 

fekunditas. Tingkat kematangan gonad dan fekunditas merupakan salah satu 

indikator kemampuan reproduksi suatu organisme. Tingkat kematangan gonad 

adalah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan atau udang 

memijah. Sedangkan fekunditas didefinisikan sebagai jumlah telur yang 

dikeluarkan oleh seekor induk betina dalam satu kali pemijahan (Emmerson, 1980 

dalam Nasution et al, 2013). Menurut Nasution (2013), Fekunditas udang galah 

betina mencapai 20.000-70.000 butir telur dalam satu kali pemijahan. Banyak hal 

yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembenihan udang galah sehingga penulis 

melakukan penelitian ini. Dalam upaya meningkatkan produktivitas perlu 

dilakukan perbaikan mutu pakan agar sesuai dengan kebutuhan induk udang 

galah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan mutu induk adalah 
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dengan pemberian pakan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik. Menurut 

Huang (2008), bahwa nutrisi mempunyai peran penting dalam proses reproduksi 

crustacean. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

jenis pakan cumi-cumi, cacing laut, ikan rucah dan pelet terhadap tingkat 

kematangan gonad dan fekunditas induk udang galah. Kajian tentang jenis pakan 

yang bersinggungan dengan tingkat kematangan gonad dan fekunditas induk 

udang galah sangat jarang dilakukan. Dalam kegiataan pembenihan, laju 

perkembangan gonad dan fekunditas perlu diketahui untuk mengetahui jumlah 

telur yang akan dikeluarkan oleh seekor induk betina sehingga pembenih 

mengetahui produktivitas induk udang galah. Untuk itu penulis berinisiatif 

melakukan penelitian tentang udang galah terutama pada tingkat kematangan 

gonad dan fekunditas udang galah.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh jenis pakan yang berbeda (cumi-cumi, cacing 

laut dan ikan rucah) terhadap tingkat kematangan gonad dan 

fekunditas induk udang galah (Macrobrachium rosenbergii)? 

2. Jenis pakan apa yang terbaik yang dapat mempengaruhi tingkat 

kematangan gonad dan fekunditas induk udang galah 

(Macrobrachium rosenbergii)? 

1.3 Tujuan  

1. Mengetahui pengaruh jenis pakan yang berbeda (cumi-cumi, cacing 

laut dan ikan rucah) terhadap tingkat kematangan gonad dan 

fekunditas induk udang galah (Macrobrachium rosenbergii). 
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2. Mengetahui jenis pakan terbaik yang dapat mempengaruhi tingkat 

kematangan gonad dan fekunditas induk udang galah 

(Macrobrachium rosenbergii)? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

jenis pakan yang berbeda (cumi-cumi, cacing laut dan ikan rucah) terhadap 

tingkat kematangan gonad dan fekunditas induk udang galah (M. rosenbergii) 

sebagai salah satu alternatif terbaik untuk mengetahui tingkat kematangan gonad 

dan fekunditas induk udang galah dan meningkatkan kontribusi produk perikanan 

masyarakat Indonesia. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

H0 : Diduga pemberian jenis pakan yang berbeda (cumi-cumi, cacing laut 

dan ikan rucah) tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kematangan 

gonad dan fekunditas induk udang galah (Macrobrachium 

rosenbergii). 

H1 : Diduga pemberian jenis pakan yang berbeda (cumi-cumi, cacing laut 

dan ikan rucah) berpengaruh nyata terhadap tingkat kematangan 

gonad dan fekunditas induk udang galah (Macrobrachium 

rosenbergii). 


