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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Udang Galah 

2.1.1 Klasifikasi Udang Galah (Macrobraachium rosenbergii) 

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 di klasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Artrhopoda 

Subfilum : Crustacea 

Kelas : Malascostraca 

Ordo : Decapoda 

Famili : Palaemonidae 

Genus : Macrobrachium

Spesies : Macrobrachium rosenbergii 

Gambar 1 : Morfologi Udang Galah (M. rosenbergii) 

Sumber : Murtidjo (2008) 
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1.1.2 Morfologi Udang Galah 

Ciri khusus udang galah yang berbeda dengan jenis udang lain adalah 

bentuk rostrum panjang dan melengkung. Rostrum bagian atas terdapat 11–13 

gerigi bagian bawah terdapat 8–14 gerigi. Bagian dada terdapat lima pasang kaki 

jalan (periopoda), bagian badan (abdomen) terdiri lima ruas masing–masing 

dilengkapi kaki renang (pleiopoda). Perbedaan morfologi udang galah jantan 

dengan betina, terlihat dari bentuk badan, bentuk dan ukuran kaki jalan kedua 

serta letak alat kelamin (Wichins and Lee, 2002). 

Secara umum udang galah mempunyai karakteristik morfologi tubuh 

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

chitin, dan pleura kedua menutupi pleura pertama dan ketiga. Badan terdiri atas 3 

bagian, yaitu bagian kepala dan dada yang bersatu membentuk kepala dada 

(cephalothorax), bagian badan (abdomen), dan bagian ekor (uropoda). 

Cephalothorax dibungkus karapas (carapace). Tonjolan seperti pedang pada 

karapas 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 kali 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 terbentuk organ yang secara 

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

di dasar sungai mencari makanan dan menjauhi lingkungan air payau menuju air 

tawar (Murtidjo, 2008).  
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1.1.3 Habitat dan Siklus Hidup 

Udang galah dalam siklus hidupnya secara alami memerlukan lingkungan 

perairan tawar dan payau (Wuwungan, 2009). Matang kelamin umur 5-6 bulan 

mendekati muara sungai untuk memijah kembali. Mengalami beberapa pergantian 

kulit (moulting) yang diikuti dengan perubahan struktur morfologisnya, sampai 

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

perairan payau dan perairan tawar. Udang betina yang siap memijah bermigrasi ke 

air payau untuk melakukan pemijahan, daerah ini juga digunakan untuk 

perkembangan larva. Pasca larva hingga dewasa udang akan bermigrasi kembali 

ke perairan tawar. 

Siklus hidup udang galah secara alami memerlukan lingkungan tawar dan 

air payau, tumbuh dan dewasa di perairan tawar sungai atau rawa yang 

berhubungan langsung dengan laut. Pada Gambar 2 terlihat bahwa udang galah 

muda (juvenile) beruaya ke air tawar, selanjutnya menjadi dewasa dan matang 

gonad memijah di sungai atau danau. Induk betina yang telah memijah dan 

mengerami telur, selanjutnya kembali beruaya ke muara sungai untuk melepas 

telurnya. Larva baru menetas segera mencari lingkungan hidup yang sesuai, yaitu 

air payau, untuk tumbuh menjadi pasca larva (juvenile) setelah melewati 

perkembangan stadia larva I sampai XI. Setiap tahap perkembangan terjadi 

pergantian kulit yang diikuti perubahan struktur morfologis. Juvenile selanjutnya 

beruaya kembali ke air tawar (D’Abramo et al., 2001). 
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Gambar 2. Siklus hidup udang galah 

Sumber : Murni (2004) 

1.1.4 Reproduksi 

Jenis kelamin jantan dan betina udang galah terpisah secara nyata pada 

individu yang berbeda (diocious). Alat kelamin jantan (petasma) berfungsi untuk 

menyalurkan sperma ke alat kelamin betina (thelicum) yang berfungsi untuk 

menampung sperma sebelum terjadi pembuahan. Telur yang keluar dari saluran 

telur (oviduct) selanjutnya dibuahi oleh sperma yang telah tersimpan. Pembuahan 

terjadi di luar tubuh (external). Telur yang telah dibuahi selanjutnya dierami induk 

betina sampai menetas (Wichins and Lee, 2002).  

  
A      B 

Gambar 3. Induk udang galah jantan (a) dan induk udang galah betina (b) 
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Udang galah betina yang sudah siap kawin dapat dilihat dari tingkat 

kematangan gonadnya. Indung telur (gonad) terletak di bagian belakang rostum. 

Apabila gonad sudah terlihat merah oranye yang meliputi  sebagian besar 

cephalotorax berarti udang tersebut sudah siap kawin dan terjadi pada perairan 

tawar (D’Abramo et al., 2001). 

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). 

1.1.4.1 Tingkat Kematangan Gonad (TKG) 

Tingkat kematangan gonad merupakan tahapan perkembangan gonad 

sebelum dan sesudah induk memijah (Effendi, 2002). Perkembangan gonad 

semakin matang merupakan bagian dari reproduksi, sebelum terjadi pemijahan. 

Selama  reproduksi, sebagian besar hasil metabolisme tertuju pada perkembangan 

gonad. Dalam setiap individu telur terdapat proses yang dinamakan vitellogenesis 

yaitu terjadinya pengendapan kuning telur pada tiap–tiap individu telur. Hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam gonad. Umumnya penambahan 

gonad pada betina sebesar 10–25% dari berat tubuh dan pada induk jantan sebesar 

5–10%.  

Kematangan gonad betina dicapai pada bobot tubuh 20 gr, tetapi fekunditas 

terbaik untuk pembenihan dicapai pada bobot tubuh 40 gr  (Graziani etal., 2003) 
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dan panjang tubuh 18,1–22,9 cm (Wichins and Lee, 2002). Sedangkan 

kematangan gonad jantan tidak dapat diketahui secara visual, tetapi berdasarkan 

hasil penelitian udang jantan dengan panjang tubuh 15,5 cm dapat melakukan 

pemijahan (Murni, 2004).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan gonad ikan atau udang 

dan keberhasilan reproduksi udang yaitu faktor hormonal, nutrisi dan lingkungan. 

Pengendalian dari tiga faktor tersebut akan menghasilkan induk matang gonad 

yang setara dengan induk dari alam. Kriteria tingkat kematangan gonad (TKG) 

udang galah disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tahap awal (a) dan akhir (b) tingkat kematangan gonad (TKG) udang 

galah 

No 
Tingkat Kematangan 

Gonad (TKG) 
Keterangan 

1. 

  
 

Garis ovari kelihatan berwarna hijau 

kehitaman, selanjutnya volume bertambah 

besar. Pada akhir stadia pertama garis ini 

sudah jelas dan terlihat memanjang pada 

bagian dorsal dari cephalothorax. 

2. 

  
 

Warna dan bentuk ovari semakin tebal dan 

jelas. Pada akhir stadia kedua warna ovari 

tampak kuning dan bentuknya semakin 

melebar ke arah belakang rostrum. 
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3. 

  
 

Warna ovari kuning tua dan volumenya 

berkembang ke arah samping 

cephalothorax. Di akhir stadia ke- 3 warna 

ovary berubah menjadi merah oranye dan 

organ eksternalnya (telicum) dan 

spermatofor semakin berkembang sebagai 

tanda udang siap memijah. 

4. 

 
 

Pada stadium ke-4 ini sudah terjadi ovulasi. 

Warna dan bentuk gonad mengalami 

perubahan yaitu warna semakin pucat dan 

volumenya semakin mengecil yang ditandai 

adanya garis putus - putus dan tanda 

tersebut akan hilang dalam waktu dua hari. 

 

Sumber : Murni (2004) 

1.1.4.2 Fekunditas 

Fekunditas didefinisikan sebagai jumlah telur yang dikeluarkan oleh seekor 

induk betina dalam satu kali pemijahan (Emmerson, 1980 dalam Nasution et al , 

2013). Jumlah telur yang dikandung oleh satu individu ikan disebut fekunditas 

mutlak. Sedangkan fekunditas relative adalah jumlah telur per satuan berat atau 

panjang ikan (Nikolsky, 1963 dalam Harianti, 2012).  

Fekunditas merupakan salah satu indikator kemampuan reproduksi 

organisme. Menurut Rao (1991) dalam Nasution (2013) fekunditas udang galah 

sebanyak 20000–70000 butir telur. Fekunditas udang galah tergantung ukuran, 

umur dan ketersediaan makanan.  Semakin besar induk maka fekunditas semakin 

besar, dan jumlah telur berbanding konstan dengan bobot tubuh. Induk berbobot 

50 gr mampu menghasilkan telur antara 16.000–25.000 butir (Graziani et al., 
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2003), atau yang mempunyai panjang 14–20 cm mampu menghasilkan 14.000–

69.000 butir telur (Murni, 2004). 

1.1.4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Reproduksi Udang Galah 

1. Faktor Hormonal 

Reproduksi udang dikendalikan oleh berbagai hormon yang dihasilkan oleh 

tangkai mata, otak, ganglion toraks, ovari dan diduga dipengaruhi oleh ekdisteroid 

(Charmantier 1997 dalam Tarsim 2007). Kecepatan perkembangan dan 

pematangan ovari akan dipengaruhi oleh aktifitas kerja hormon tersebut. Adapun 

hormon yang berperan dalam perkembangan ovari udang yaitu Gonad Inhibiting 

Hormone (GIH) merupakan hormon yang hanya terdapat pada crustacea. GIH 

mempunyai peranan dalam pematangan gonad baik induk jantan maupun betina, 

hal ini dikarenakan GIH merupakan hormon yang dapat menghambat 

perkembangan gonad. Gonad Stimulating Hormone (GSH) dapat ditemukan pada 

otak dan thoraric ganglion. Fungsi dari GSH adalah menghambat awal pergantian 

kulit oleh organ-Y dan merangsang hormon androgen dalam pembentukan sperma 

dan memelihara telur pada individu betina (Ismail, 1991). Luitinizing Hormone 

(LH) merupakan hormon yang dihasilkan oleh anterior hipofisa. Fungsi dari LH 

pada induk betina membantu perkembangan folikel sehingga dapat mencapai 

pematangan gonad sempurna sedangkan pada induk jantan, dapat merangsang sel-

sel Leydig dari testis untuk mensintesis dan mensekresikan hormon testosteron. 

(Charniux-cotton, 1962 dalam Ismail, 1991). 

2. Kebutuhan  Nutrisi 

Kebutuhan nutrisi induk merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

pematangan gonad. Berbagai studi menunjukan bahwa pakan segar seperti cumi-
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cumi, gastropoda jenis trocus, cacing laut, moluska dan artemia penting dalam 

pematangan gonad (Browdy, 1992 dalam Tarsim, 2007). Selama proses maturasi 

induk dibutuhkan energi pakan yang dapat menopang perkembangan sel telur 

induk udang betina dan sel sperma induk jantan menjadi matang. Sehingga pada 

tahap perkembangan telur, pakan menjadi penyumbang nutrisi yang terpenting 

dan esensial. Beberapa komponen nutrisi yang penting adalah sebagai berikut : 

a. Protein 

Sintesis protein dapat meningkat secara intensif selama proses 

pematangan gonad, dalam hal ini tentu membutuhkan sumber protein 

dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Meskipun studi tentang kebutuhan 

protein untuk induk udang masih kurang, diyakini bahwa asam amino 

pada pakan hidup dapat menyediakan asam amino yang mendekati 

kebutuhan induk itu sendiri. Beberapa studi menunjukkan, ada 

peningkatan kandungan protein ovarium yang dikaitkan dengan 

perkembangan telur dan pemijahan. Kandungan protein pakan untuk induk 

berkisar 50% (Tacon, 1987 dalam Sudaryono, 2007). 

b. Lemak 

Lemak merupakan komponen nutrisi penting yang dibutuhkan untuk 

perkembangan ovarium, terutama asam lemak tidak jenuh tinggi (n-3 

HUFA) dan fosfolipid. Konsentrasi lemak dalam pakan komersial untuk 

induk udang berkisar 10%, artinya 3% lebih tinggi dari pakan komersial 

untuk jenis grower. Total kandungan lemak dalam pakan dilaporkan tidak 

begitu penting berpengaruh tetapi diyakini, pakan yang kaya kandungan 

(n-3 HUFA) asam eicosapentanoat (EPA) dan asam docosaheksanoat 
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(DHA) ditemukan mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan 

ovarium, fekunditas dan kualitas telur. 

Menurut anonim (2016) bahwa asam lemak penting bagi udang adalah 

asam linoleat, asam lemak ini banyak terdapat pada bagian kepala udang, 

didalam tubuh udang kelebihan lemak disimpan dalam bentuk trigliserida. 

Disamping asam lemak essensial udang juga membutuhkan kolesterol 

dalam makanannya, sebab udang tak mampu mensintesis nutrien itu dalam 

tubuh udang. Kolesterol berperan dalam proses moulting. Penambahan 

kolesterol di dalam tubuh udang melalui makanan akan sangat 

berpengaruh pada kadar kolesterol, kebutuhan kolesterol diperkirakan 

sebanyak 0,5%. 

c. Karbohidrat 

Karbohidrat dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan dan 

pengikat (binders) yang ekonomis dan mungkin dapat berperan dalam 

transpor nutrisi dalam hemolimp. Tidak banyak peran nutrisi karbohidrat 

dalam pakan untuk induk udang, Secara umum peranan karbohidrat di 

dalam tubuh udang adalah di dalam siklus krebs, penyimpanan glikogen, 

pembentukan zat kitin, pembentukan steroid dan asam lemak, kadar 

karbohidrat di dalam tubuh udang akan mempengaruhi kandungan lemak. 

d. Vitamin dan Mineral 

Vitamin ditemukan terakumulasi dalam ovarium udang selama 

maturasi. Kandungan vitamin C telur udang Fenneropenaeus indicus 

dipengaruhi oleh kandungan vitamin C dalam pakan. Tingginya laju 

penetasan dipengaruhi tingginya kandungan asam askorbat dalam telur. 
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Vitamin D juga diduga berperan penting dalam pakan induk dikarenakan 

peranannya dalam metabolisme kalsium dan fosfor untuk krustase (Tacon, 

1987 dalam Anonim, 2016). 

Riset mengenai kebutuhan mineral secara spesifik masih jarang 

dilakukan, kebanyakan diformulasikan dalam pakan dalam bentuk mineral 

campuran (kalsium, fosfor, magnesium, natrium, besi, mangan, dan 

selinium). Difisiensi atau ketidakseimbangan mineral dapat berpengaruh 

negatif pada reproduksi krustase dan berperan dalam resorpsi oosit, 

penurunan daya reproduksi dan kualitas telur (Tarsim, 2007). 

3. Faktor Lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempunyai 

peranan penting dalam perkembangan reproduksi terutama saat perkembangan 

gonad. Kondisi lingkungan yang baik akan berpengaruh terhadap metabolisme 

tubuh dan menunjang kecepatan perkembangan gonad. Selain itu sekresi hormon 

pada udang juga sangat dipengaruhi oleh rangsangan eksternal terutama kondisi 

lingkungan. Temperatur, salinitas, pH, konsentrasi oksigen dan kandungan 

amonia berpengaruh terhadap proses pematangan gonad, kualitas telur, dan larva 

yang dihasilkan (Lotz dan Ogle, 1994 dalam Benzie, 1997). 

1.1.5 Pakan dan Kebiasaan Makan 

Udang galah termasuk udang yang rakus, udang galah makan segala jenis 

renik, baik cacing, plankton maupun zooplankton (Murtidjo, 2008). Udang 

memakan pakan dengan cara menangkapnya 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 
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akan mengalami peningkatan pada ukuran udang yang semakin besar dan dewasa. 

Pemberian makanan tambahan pada udang galah berupa pelet (25% protein) 

dengan jumlah pakan 5% dari berat total biomassa populasi udang perhari (DKP 

Prov. DIY, 2007). 

Udang galah senang mencari makanan pada malam hari, sedangkan pada 

siang hari berbenam diri dalam lumpur dan di balik batu karena udang galah 

kurang menyukai sinar matahari (Murtidjo, 2008). Namun apabila siang hari tidak 

terlalu terik, udang galah akan aktif mencari makan. Pada kondisi budidaya, 

udang galah mengkonsumsi baik jasad hewan maupun tumbuhan seperti, cacing, 

moluska, krustase, daging dan organ dalam ikan, binatang lain, biji–bijian, beras, 

gandum, daging kelapa, buah–buahan, dan pelet. Untuk mendeteksi pakan, udang 

galah dilengkapi dengan sepasang kaki jalan 1 dan 2. Pakan dideteksi dari rambut 

sensor pada kedua pasang kaki jalannya (Wichins and Lee, 2002). 

Induk udang galah membutuhkan pakan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, terutama pada proses reproduksi yang dapat mempengaruhi 

laju perkembangan gonad dan fekunditas. Udang galah mampu mengisi relung 

makanan alami yang kosong seperti makrofita (Tjahjo et al. 2005). Perkembangan 

awal dan pertumbuhan udang sangat ditentukan oleh ketersediaan pakan dengan 

jenis dan kualitas serta jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuhnya (Mukti dan 

Satyantini 2005). 

Sebagian besar crustacea termasuk udang dapat mengubah kebiasaan makan 

dan tingkah laku menurut waktu tempat dan ketersediaan makanan (Nadia 2002; 

Tjahjo dan Purnamaningtyas 2006). Pakan yang tersedia cukup nutrisi mampu 
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meningkatkan reproduksi, pertumbuhan larva dan tingkat kelulusan hidup 

(Jayaprakas dan Sambhu 1996). Lebih dari itu (Tjahjo et al. 2005) menambahkan 

kebiasaan makan udang galah bergantung pada makanan yang tersedia 

dilingkungan baik berupa vegetasi maupun organisme kecil diperairan. 

1.2 Cacing Laut (Nereis sp.) 

2.2.1 Klasifikasi 

Kingdom  : Animalia  

Filum   : Annelida  

Kelas   : Polychaeta  

Ordo   : Errantia  

Famili   : Nereidae  

Genus   : Nereis 

Spesies  : Nereis sp. 

 

Gambar 4. Cacing laut (Nereis sp.) 

Sumber : Palungkun (2008) 

2.2.2 Morfologi 

Cacing Polychaeta umumnya berukuran panjang 5-10 cm dengan diameter 2-

10 mm. Pada tiap sisi lateral ruas tubuh polychaeta, kecuali kepala dan bagian 

ujung posterior, biasanya terdapat sepasang parapodia dengan sejumlah besar 

setae. Parapodia merupakan pelebaran dinding tubuh yang pipih dan biramus, 
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terdiri atas notopodium dan neuropodium, masing-masing ditunjang oleh sebuah 

batang kitin yang disebut acicula. Pada notopodium terdapat cirrus dorsal dan 

pada neuropodium terdapat cirrus ventral. Pada prostomium terdapat mata, antena 

dan palpi (Aslan dkk, 2007). 

Pembagian tubuh cacing laut terdiri atas tiga bagian yaitu prasegmental, 

segmental, dan postsegmental. Pada bagian prasegmental terdapat prostomium 

yang biasanya dilengkapi dengan sepasang palpi dan sepasang antena yang 

berfungsi sebagai alat peraba. Pada prostomium cacing laut umumnya terdapat 

banyak bintik mata. Kemudian bagian kedua yaitu segmental. Pada bagian ini, 

deretan segmen tubuh bagian depan disebut dada (thorax) dan deretan segmen 

tubuh bagian belakang disebut perut (Abdomen). Dan bagian terakhir dari cacing 

ini disebut postsegmental (segmen anal) yang terdiri dari anus dan sepasang anal 

cirri (Suwignyo dkk, 2005). 

2.2.3 Kandungan Nutrisi 

Cacing laut (Nereis sp.) merupakan salah satu jenis cacing dari kelas 

polychaeta yang memiliki kandungan protein dan asam-asam amino yang lengkap 

serta asam lemak tak jenuh yang penting untuk pakan udang. Kandungan protein 

pada Nereis sp. adalah 56,29% dan lemak 11,32%, sedangkan untuk kandungan 

asam lemak meliputi Asam Iokosapentanoat (EPA), Asam Dokosaheksanoat 

(DHA), Asam Arakhodonat (ARA), Asam Stearat (SA), Asam Linoleat (LA), dan 

Asam Linolenat (LNA) (Yuwono, 2005).  

Menurut Rachmad dan Yuwono, (2000) dijelaskan, cacing lur (Nereis sp) 

mengandung protein yang cukup tinggi. Asam amino esensial dan kemoatraktan 

yang dikandung di dalam cacing lur mampu meningkatkan pertumbuhan udang 
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penaeid sampai 80% dan kelulushidupan (SR dalam %) post larva udang windu 

meningkat sampai 50% apabila pakan dicampur dengan tepung cacing lur dan 

dapat meningkatkan kematangan gonad penaeid. 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Cacing Laut 

Jenis Nutrisi Komposisi (%) 

Protein 56,29 

Lemak 11,32 

Air 2,27 

Abu 6,29 

Serat 1,08 

Sumber :Yuwono (2003) 

1.3 Cumi – cumi (Loligo sp.) 

1.3.1 Klasifikasi 

Cumi-cumi merupakan kelompok hewan memiliki kaki di kepala 

(cephalopoda) yang termasuk dalam golongan hewan invertebrate (tidak 

bertulang belakang). Cumi–cumi adalah kelompok hewan Cephalopoda atau jenis 

moluska yang hidup di laut. Nama Cephalopoda dalam bahasa Yunani berarti 

kaki kepala, hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang 

melingkari kepala. Seperti semua Cephalopoda, cumi-cumi dipisahkan dengan 

memiliki kepala yang berbeda (Sarwojo, 2005). 

Menurut Saanin (1984) klasifikasi cumi-cumi adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Moluska  

Kelas  : Cephalopoda  

Subkelas : Coleoidea  

Ordo  : Teuthoidea  

Family  : Loligonidae  
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Genus  : Loligo  

Spesies : Loligo sp. 

 

 

Gambar 5. Cumi-cumi (Loligo sp.)  

Sumber : Buchsbaum et.al. (1987) dalam Nursinar et.al (2015) 

 

1.3.2 Morfologi 

Cumi-cumi merupakan binatang lunak dengan tubuh berbentuk silindris. 

Sirip-siripnya berbentuk trianguler atau radar yang menjadi satu pada ujungnya. 

Pada kepalanya di sekitar lubang mulut terdapat 10 tentakel yang dilengkapi 

dengan alat penghisap (sucker). Tubuh terdiri dari isi rongga tubuh (visceral 

mass) dan mantel. Lapisan isi rongga tubuh berbentuk silinder dengan dinding 

sebelah dalam tipis dan halus. Mantel yang dimilikinya berukuran tebal, berotot, 

dan menutupi isi rongga tubuh pada seluruh isi serta mempunyai tepi yang disebut 

leher (Pelu, 1989).  
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Daerah penyebaran cumi-cumi meliputi perairan Pasifik Barat, Australia 

Utara, Pulau Filipina, bagian utara Laut Cina Selatan sampai Jepang. Penyebaran 

cumi-cumi (Loligo sp.) di seluruh perairan Indonesia hampir merata, yaitu dari 

Barat Sumatera sampai ke selatan Irian Jaya, dari Selat Malaka ke timur sampai 

ke perairan Timur Sumatera, Laut Jawa, Laut Banda, dan perairan Maluku dan 

Arafura. 

1.3.3 Kandungan Nutrisi 

Cumi-cumi atau dalam bahasa latin Loligo sp. merupakan sumber makanan 

yang bergizi tinggi. Kandungan protein cumi-cumi sekitar 67%, selain itu terdapat 

asam amino esenssial dan non-esenssial serta mengandung unsur-unsur mineral 

makro dan mikro serta berbagai kandungan nutrisi lain yang sangat dibutuhkan 

oleh tubuh (Astawan, 2009). Komposisi kandungan nutrisi cumi-cumi ditunjukkan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan nutrisi cumi-cumi 

Jenis Nutrisi Komposisi (%) 

Protein 67 

Lemak 5,21 

Air 2,45 

Abu 11,87 

Serat 1,46 

Sumber : Budiharjo (2003) 

Kandungan gizi lain dari cumi yaitu asam amino esensial (leusin, lisin, dan 

fenilalanin) dan asam amino non-esenssial (asam aspartat dan asam glutamat). 

Mineral makro dan mikro (natrium, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, 

selenium, dan monoamino nitrogen), juga vitamin (larut lemak meliputi vitamin 
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A, D, E, K dan larut air berupa vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B12, niasin 

dan asam folat. Menurut Haryati et al., (2010) cumi-cumi mengandung 

Karotenoid 0,005, Arachidonic Acid (AA) 5,4%, Ecosapentonic Acid (EPA) 

8,83% dan Docosahexaenioic (DHA) 12,66%. Hasil penelitian diketahui bahwa 

pemberian pakan berupa cumi-cumi 50% dan cacing laut 50% mampu 

menghasilkan fekunditas mutlak, relative, daya tetas telur serta pertumbuhan larva 

sampai stadia zoea 1. 

1.4 Ikan Rucah 

Ikan rucah merupakan ikan yang berukuran kecil yang memiliki nilai 

ekonomis rendah, namun keberadaannya sangat bergantung dengan musim dan 

kualitasnya cepat menurun. Ikan rucah meliputi ikan peperek, selar, kurisi, 

tembang dan kuniran. Ikan rucah memiliki daging yang sedikit, sehingga kurang 

digemari oleh masyarakat untuk dimanfaatkan. Ikan rucah biasa dijadikan pakan 

ternak atau setidaknya diolah menjadi ikan asin dan terkadang hanya dibuang 

begitu saja, sehingga menghasilkan bau busuk pada musim panen raya. 

 

Gambar 6. Ikan rucah 

Sumber : Hilda (2012) 
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2.4.1 Kandungan Nutrisi 

Ikan rucah digunakan sebagai pakan alami utama dalam usaha budidaya yang 

mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dalam proses pertumbuhan dan reproduksi. 

Ikan rucah memiliki kandungan protein sekitar 53%, selain itu kandungan asam 

lemak yang tinggi pada ikan rucah memiliki peran penting dalam proses 

pertumbuhan dan pertahanan sistem imun tubuh (Alimuddin, 2005). Komposisi 

kandungan nutrisi ikan rucah ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini : 

Tabel 4. Komposisi kandungan nutrisi ikan rucah 

 

Jenis Nutrisi Komposisi (%) 

Protein 53 

Lemak 10,23 

Air 7,55 

Abu 12,41 

Serat 3,72 

Sumber : Laboratorium Pakan dan Nutrisi Ikan Universitas Sam Ratulangi  (2002) 

Ikan mengandung asam lemak esenssial yang berperan penting dalam proses 

pertumbuhan dan proses perkembangan syaraf otak, mata, serta sistem imun. 

Disamping itu kandungan nutrisi penting lain berupa vitamin (A, D, thiamin, 

riboflavin, dan niacin) dan mineral (magnesium, phosphor, iodium, fluor, zat besi, 

copper, zinc, dan selenium). Kandungan nutrisi pada ikan sangat penting dalam 

pertumbuhan dan reproduksi karena mengandung protein dan mikro mineral yang 

sangat dibutuhkan oleh tubuh crustacean. (Suwirya, dkk, 2001). 

1.5 Pelet Udang 

Pelet merupakan pakan ikan atau udang yang dicetak dalam bentuk butiran 

sebesar pil. Pelet ini terdiri dari suatu material campuran yang terdiri dari berbagai 
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bahan campuran hewani dan nabati yang berfungsi sebagai energi bagi udang 

untuk menjalankan aktivitas hidupnya dalam proses pertumbuhan. Menurut Mitra 

et al. (2005), kebutuhan karbohidrat pakan udang sebesar (25-35%) untuk semua 

fase, energi untuk induk 3,7-4 kkal/g pakan sedangkan fase lainnya 2,9-3,2 kkal/g 

pakan, kalsium/fosfor 1,5-2, kalsium/fosfor 1,5-2% dan Zn 90 mg/kg. Ransum 

yang mempunyai keseimbangan energi dan protein yang tepat dengan jumlah 

pemberian pakan yang tepat akan menghasilkan pertumbuhan dan konversi pakan 

yang terbaik. Kebutuhan ikan atau udang akan energi diharapkan sebagian besar 

dipengaruhi oleh nutrien non-protein seperti lemak dan karbohidrat. Apabila 

energi yang berasal dari non-protein tersebut cukup tersedia, maka sebagian besar 

protein akan dimanfaatkan untuk tumbuh, namun apabila energi dan nutrien non-

protein tidak terpenuhi, maka protein akan digunakan sebagai sumber energi 

sehingga fungsi protein sebagai pembangun tubuh akan berkurang. Tingkat energi 

protein dalam pakan juga mempengaruhi konsumsi pakan (Haetami, 2012). 

 

Gambar 7. Pellet Udang 

Sumber : Dokumen pribadi 
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2.5.1 Kandungan Nutrisi 

Menurut Ali (2009), menyatakan bahwa spesifikasi umum pakan udang galah 

memiliki komposisi sebagai berikut: protein (30-35%), lemak disarankan (5%), 

asam lemak tak jenuh (HUFA) (>0,08%) dengan kandungan omega 3 (n-3) dan 

omega 6 (n-6), dan total kolesterol (0,6%). 

Tabel 5. Komposisi kandungan nutrisi pellet udang 

Jenis Nutrisi Komposisi (%) 

Protein 30-35 

Lemak 5,0 

Air 12 

Abu 14 

Serat 6 

Sumber : PT. CP Prima 

1.6 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 pertumbuhan 

organisme akuatik yang nilainya dinyatakan dalam kisaran nilai tertentu. Kualitas 

memegang peranan sangat penting. Kualitas air dapat diketahui dari beberapa 

parameter untuk budidaya udang galah seperti karakteristik fisik dan kimia air 

yang meliputi suhu, oksigen, pH, dan amonia. 

2.6.1 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, reproduksi meningkat sejalan dengan kenaikan suhu, 
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dapat menekan kehidupan hewan budidaya, bahkan menyebabkan kematian bila 

peningkatan suhu sangat drastis (Kordi, 2012). Udang galah dapat hidup optimal 

pada suhu air berkisar antara 20–30ºC (Sport, 2001). 

1.6.2 pH 

pH mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena memengaruhi 

kehidupan jasad renik. Perairan asam kurang produktif, dapat membunuh 

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

terlarut akan berkurang. Sebagai akibatnya, konsumsi oksigen menurun, aktivitas 

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

memiliki nilai keasaman dibawah pH 4 dan 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. 

1.6.3 Oksigen terlarut 

Oksigen merupakan salah satu faktor pembatas, sehingga ketersediaannya 

di dalam air tidak mencukupi maka akan menghambat aktivitas organisme 

budidaya. Oksigen sangat diperlukan udang 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 
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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 stres jika dibawah 2 mg/liter. 


