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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Udang galah (Macrobrachium rosenbergii) adalah salah satu komoditas 

perikanan budidaya air tawar yang memiliki ciri khas kepala yang berbentuk 

kerucut, resentrum melebar pada bagian ujungnya serta berbentuk memanjang dan 

melengkung keatas. Harga udang galah pada tahun 2018 dapat mencapai Rp. 

120.000 per kilogram, hal ini sebanding dengan kandungan zat besi, zinc dan 

vitamin B12. Walaupun udang galah memiliki harga yang relatif mahal akan 

tetapi permintaan udang galah semakin meningkat setiap tahunnya. Permintaan 

udang galah di Indonesia baru terpenuhi 40% saja dari seluruh permintaan yang 

ada (Tambunan, 2009). Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat 

kelangsungan hidup benih saat ditransportasikan ke daerah produksi pembesaran. 

Produksi pembenihan udang galah saat ini hanya terkonsentrasi di pesisir pulau 

Jawa, sedangkan pembesarannya di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa 

Tenggara Barat hingga Papua. 

Transportasi ikan hidup merupakan tindakan memindahkan ikan dalam 

keadaan hidup pada jarak tertentu dengan memberikan perlakuan tertentu untuk 

menjaga kelangsungan hidup sampai ke lokasi tujuan. Pada umumnya, sistem 

transportasi dengan metode tertutup sangat memungkinkan mengangkut benih 

udang galah dalam jangka waktu yang lama. Keluaran metabolisme benih udang 

yang ditransportasi dalam jangka waktu yang lama menyebabkan kualitas air 

media transportasi memburuk. Hal ini menyebabkan stress hingga kematian pada 
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benih udang galah. Ghozali (2010) melaporkan bahwa penambahan zeolit 20 g/L 

dan arang aktif 10 g/L dapat menyerap kandungan TAN. Untuk mengurangi 

tingkat stres benih udang pada saat ditranspotasi dapat digunakan bahan yang 

mengandung senyawa eugenol, geraniol dan sitronelol (senyawa yang berpotensi 

sebagai penenang).  

Untuk menunjang kemajuan teknologi transportasi benih udang galah dan 

mampu memenuhi tingkat permintaan pasar maka perlu dilakukan penelitian 

sistem transportasi tertutup selama 18 jam dengan menggunakan zeolit, karbon 

aktif dan minyak cengkeh. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a). Bagaimana efektivitas pemberian zeolit, karbon aktif dan minyak 

cengkeh terhadap sintasan pada sistem transportasi tertutup benih udang 

galah (Macrobrachium rosenbergii)? 

b). Pada bahan apakah yang memberikan pengaruh paling baik terhadap 

sintasan pada sistem transportasi tertutup benih udang galah 

(Macrobrachium rosenbergii)? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a). Mengetahui efektivitas pemberian zeolit, karbon aktif dan minyak 

cengkeh terhadap sintasan pada sistem transportasi tertutup benih udang 

galah (Macrobrachium rosenbergii). 
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b). Mengetahui bahan dengan pengaruh paling baik terhadap sintasan pada 

sistem transportasi tertutup benih udang galah (Macrobrachium 

rosenbergii). 

1.4 Hipotesis 

H0: Diduga sistem transportasi tertutup dengan penambahan zeolit, karbon 

aktif dan minyak cengkeh tidak berpengaruh terhadap sintasan pada sistem 

transportasi tertutup benih udang galah (Macrobrachium rosenbergii). 

H1: Diduga sistem transportasi tertutup dengan penambahan zeolit, karbon 

aktif dan minyak cengkeh berpengaruh terhadap sintasan pada sistem 

transportasi tertutup benih udang galah (Macrobrachium rosenbergii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


