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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi 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: 

Fillum   : Arthropoda 

Kelas   : Crustacea 

Bangsa  : Decapoda 

Suku   : Palaemoid 

Marga  : Macrobrachium  

Jenis    : Macrobrachium Rosenbergii 

Udang galah (Macrobrachium Rosenbergii) merupakan komoditas 

perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan karena mempunyai nilai 

ekonomis yang cukup tinggi. Teknologi budidaya yang sudah tersedia dan mudah 

diaplikasikan. Ukuran tubuh udang galah (Macrobrachium Rosenbergii) lebih 

besar dibandingkan dengan udang air tawar lainnya, selain itu udang galah juga 

lebih tahan terhadap penyakit dan sangat digemar konsumen baik di dalam 

maupun diluar negeri (Priyono et al. 2011). 

Secara umum udang galah mempunyai karakteristik morfologi tubuh 

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

bertekstur keras dari chitin, dan pleura kedua menutupi pleura pertama dan ketiga. 
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Tubuh udang galah 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 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 kali panjang badan, 

sedangkan pada udang betina pertumbuhan tidak begitu mencolok. 

 

Gambar 1. Udang Galah (Macrobrachium Rosenbergii) 

Sumber : http://biodiversitywarriors.org/isi-katalog.php?idk=6315 

2.2 Habitat Udang Galah 

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 morfologisnya, 

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

daerah perairan payau dan perairan tawar. Udang betina yang siap memijah 

bermigrasi ke payau untuk melakukan pemijahan, daerah ini juga digunakan untuk 
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perkembangan larva. Pasca larva hingga dewasa udang akan bermigrasi kembali 

ke perairan tawar (New, 2000). 

Daur hidup  udang  galah  dimulai  dari  telur-telur  yang  sudah  dibuahi  

dan  dierami  oleh induknya selama 19-21 hari dan menetas menjadi larva. Larva 

yang baru menetas ini memerlukan air payau sebagai tempat kehidupannya. 

Apabila larva tidak berada di lingkungan 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. Untuk mencapai tingkatan pasca larva, larva tersebut harus melalui 11 

tahap perkembangan larva. Pada setiap tahap terjadi pergantian kulit yang diikuti 

dengan perubahan struktur morfologisnya. Setelah tahap pasca larva dicapai, 

udang galah mulai memerlukan lingkungan air tawar sampai udang tersebut 

dewasa (Hadie, 2002). 

2.3 Pakan dan Kebiasaan Makan 

Udang galah termasuk ikan 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 

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 biomasa populasi udang perhari. 
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Udang galah termasuk hewan omnivora yang merupakan hewan pemakan 

bahan hewani maupun bahan nabati. Di alam, bahan hewani yang dimakan udang 

antara lain cacing air, larva insekta, kerang-kerangan (mollusca) dan crustacea 

(kelompok udang) tingkat rendah, sedangkan golongan bahan nabati yang 

dimakan antara lain alga benang, jaringan-jaringan tanaman dan detritus (Hadie 

dan Hadie 2002). 

2.4 Zeolit 

Zeolit adalah senyawa zat kimia aluminosilikat terhidrasi, dengan unsur 

utama yang terdiri dari kation alkali dan alkali tanah. Senyawa ini berstruktur tiga 

dimensi dan mempunyai pori yang dapat diisi oleh molekul air (Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Teknologi Mineral/Puslitbangtekmira 2005). Penggunaan 

zeolit pada transportasi ikan mampu menekan kadar amonia dalam media air 

sehingga persentase kelangsungan hidup ikan saat ditransportasi meningkat, 

Cahyono (2002) melaporkan bahwa Zeolit berfungsi sebagai pengontrol ion 

NH4+ di dalam air, dimana ion ini berasal dari kotoran ikan dan sisa-sisa 

makanan yang telah membusuk. Struktur yang berpori menyebabkan zeolit 

mempunyai kemampuan menyerap dan menyaring molekul dan bersifat sebagai 

penukar ion. 

2.5 Karbon Aktif 

Penggunaan karbon aktif pada sistem transportasi tertutup benih udang 

galah memiliki manfaat sebagai bahan untuk meminimalisir adanya kandungan 

zat toksik seperti ammonia NH3 yang mengganggu tingkat kelulushidupan benih 

udang galah selama transportasi berjalan. Karbon aktif merupakan suatu bentuk 
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arang yang telah melalui aktifasi dengan menggunakan gas CO2, uap air atau 

bahan kimia sehingga pori-porinya terbuka dan dengan demikian daya absorsinya 

menjadi lebih tinggi. Karbon aktif mengandung 5-15% air, 2-3% abu dan sisanya 

terdiri dari karbon (Hadiwinoto, 2005). 

Karbon aktif dapat digunakan untuk penyerapan amonia yang sangat 

efektif. Menurut Rahma (2015) laju penurunan ammonia nitrogen oleh karbon 

aktif pada suhu 24 – 29oC, semakin meningkatnya suhu maka kecepatan aktifitas 

karbon aktif semakin meningkat. Ghozali (2010) melaporkan bahwa penambahan 

karbon aktif 10 g/L dapat menyerap kandungan TAN pada media transportasi ikan 

manvis dan dapat mempertahankan tingkat kelangsungan hidup ikan maanvis 

sebesar 89% selama 120 jam. 

2.6 Minyak Cengkeh 

Salah satu usaha untuk mengurangi kematian dalam proses transportasi 

benih dengan upaya pembiusan atau anestesi pada ikan selama transportasi. Salah 

satu bahan anestesi alami yang bisa digunakan adalah minyak cengkeh (Fauziah et 

al., 2011) Karena selain murah, minyak cengkeh juga mudah didapat di pasaran 

dan tidak meninggalkan residu yang membahayakan terhadap keamanan produk 

jika dikonsumsi manusia, Minyak cengkeh kaya akan kandungan eugenol, 

anestesi dengan basis eugenol sangat efektif dalam konsentrasi rendah selain 

harganya terjangkau, mudah didapat dan dapat mengurangi stres (Imanpoor et al., 

2010 dalam Gunawan, 2013). 

Di pasaran minyak cengkeh lebih banyak berasal dari bunga karena 

memiliki kandungan minyak astiri paling banyak dari komponen pohon yang lain. 
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Menurut Nurdjannah (2004) pohon cengkeh memiliki bau yang khas berasal dari 

minyak atsiri yang terdapat bunga (10-20%), tangkai (5-10%) dan daun (1-4%). 

Komponen terbesar yang terdapat dalam minyak atsiri cengkeh adalah eugenol 

sebesar 70-80%. 

2.7 Transportasi Udang 

 Transportasi ikan hidup merupakan tindakan memindahkan ikan dalam 

keadaan hidup pada jarak tertentu dengan memberikan perlakuan tertentu untuk 

menjaga kelangsungan hidup ikan tetap tinggi sampai ke lokasi tujuan. Menurut 

Junianto (2003) Ada dua sistem transportasi yang digunakan untuk hasil 

perikanan hidup di lapangan. Sistem transportasi tersebut terdiri dari transportasi 

sistem basah dan transportasi sistem kering. Pada sistem transportasi basah ada 

dua metode pengemasan yang biasa dilakukan yaitu metode terbuka dan tertutup. 

2.7.1 Transportasi Sistem Tertutup 

 Menurut Jailani (2000), pada transportasi sistem basah, ikan diangkut di 

dalam wadah tertutup atau terbuka yang berisi air laut atau air tawar tergantung 

jenis dan asal ikan. Pada pengangkutan dengan wadah tertutup, ikan diangkut di 

dalam wadah tertutup dan suplai oksigen diberikan secara terbatas yang telah 

diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan selama pengangkutan. Transportasi 

anak-anak ikan dalam kantong polyethylene dengan penambahan oksigen 

merupakan metode transportasi yang telah tersebar di dunia dan dianggap cukup 

efektif. Transportasi sistem tertutup ini yang paling sering digunakan karena dapat 

dilakukan dalam jangka waktu yang lama dengan kepadatan dan oksigen yang 

cukup. 
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2.7.2 Transportasi Sistem Terbuka 

 Pada sistem terbuka, ikan diangkut dalam wadah terbuka tetapi secara 

terus menerus diberikan aerasi untuk mencukupi kebutuhan oksigen selama 

pengangkutan (Mikhsalmina, 2017). Biasanya sistem ini hanya dilakukan dalam 

waktu pengangkutan yang singkat. Berat ikan yang aman diangkut dalam sistem 

ini tergantung dari efisiensi sistem aerasi, lama pengangkutan, suhu air, ukuran, 

serta jenis spesies ikan. 

2.8 Persyaratan Transportasi  

 Faktor yang mempengaruhi transportasi ikan hidup dapat dibagi menjadi 

beberapa macam diantaranya jenis ikan, kepadatan dan kualitas air. Kepadatan 

ikan adalah bobot ikan dan panjang ikan yang berada pada suatu wadah dan waktu 

tertentu, sedangkan kualitas air (suhu, DO, pH dan amonia) akan mempengaruhi 

kelangsungan hidup ikan selama transportasi berjalan. Kematian ikan saat 

transportasi bukan disebabkan kelaparan tetapi karena faktor lain seperti kualitas 

air (Anisa, 2014). 

2.8.1 Kualitas Udang 

 Kualitas Udang yang akan ditransportasikan harus dalam keadaan tidak 

terserang penyakit, ukuran dan umur yang cukup. Udang yang kualitasnya rendah 

memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dalam waktu pengangkutan yang 

lebih lama dibandingkan dengan udang yang kondisinya sehat. Udang galah 

ukuran post larva dan tokolan 1 dengan panjang 2-5 cm sangat baik untuk di 

transportasikan, sedangkan pada tokolan 2 udang galah memiliki memiliki 

rostrum yang cukup besar untuk merobek plasik packing sehingga tidak di 
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rekomendasikan untuk ditransportasi. Menurut Achmadi (2005), ikan hidup yang 

akan dikirim dipersyaratkan dalam keadaan sehat dan tidak cacat, ikan yang sehat 

akan menurunkan tingkat mortilitas. 

2.8.2 Oksigen Terlarut 

 Oksigen terlarut dalam air berasal dari difusi udara dan hasil fotosintesis 

organisme berklorofil yang hidup dalam suatu perairan dan dibutuhkan oleh 

organisme untuk mengoksidasi zat hara yang masuk ke dalam tubuhnya 

(Marojahan, 2007). Oksigen terlarut (DO) adalah salah satu parameter kualitas air 

yang penting. Kekurangan oksigen biasanya merupakan penyebab utama kematian 

udang secara mendadak dan dalam jumlah besar. Kelarutan oksigen dalam air 

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

permukaan, tekanan atmosfer dan persentase oksigen di sekelilingnya. Kelarutan 

oksigen akan menurun dengan meningkatnya suhu air. 

Mempertahankan kondisi oksigen terlarut dalam kisaran normal akan 

membantu mempertahankan kondisi udang selama proses transportasi. 

Konsentrasi oksigen terlarut yang terlalu rendah menimbulkan pengaruh yang 

buruk terhadap kesehatan udang. Oksigen terlarut ialah faktor tunggal utama yang 

berperan dalam pengepakan. Namun, oksigen yang berlimpah dalam wadah tidak 

selalu menunjukkan bahwa ikan-ikan dalam kondisi baik. Udang dapat mengatur 

volume oksigen yang masuk tubuh mereka. Oksigen Terlarut (DO) berkisar antara 

6,9–7,8 mg/l, kisaran ini masih memenuhi persyaratan kualitas air untuk 

pemeliharaan udang galah yaitu minimal 4 mg/l air (Khairuman dan Amri, 2004). 
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2.8.3 Derajat Keasaman 

Derajat keasaman atau pH merupakan ukuran konsentrasi ion hydrogen 

yang menunjukkan suasana asam atau basa suatu perairan, suatu perairan disebut 

asam bila pH kurang dari 7, pH 7 disebut netral dan pH air di atas 7 disebut basa. 

Supriyono et al (2007) melaporkan bahwa rendahnya fraksi amonia tak terionisasi 

terhadap total amonia nitrogen disebabkan pH yang rendah yaitu berkisar antara 

6,3-7,33. Semakin rendah pH maka amonia yang dalam bentuk amonia tak 

terionisasi (NH3) akan semakin kecil. Nilai pH yang rendah dapat mengganggu 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang, karena dapat menyebabkan udang 

menjadi stress dan kerapas udang menjadi lembek. Laju pertumbuhan udang akan 

menurun sebesar 60% pada kondisi pH 6,4 dan menyebabkan kematian pada pH < 

4 atau pH > 11 (Guntur, 2006). 

2.8.4 Suhu 

Setiap spesies mempunyai kisaran suhu yang berbeda, maka bila terjadi 

perubahan di luar kisaran suhu tersebut akan membuat ikan stess bahkan bisa 

mengakibatkan kematian. Menurut Hariyanto et al. (2008), suhu yang tinggi 

menyebabkan ikan bernafas lebih cepat sehingga ikan mudah lelah, stres dan 

kebutuhan oksigen juga meningkat. Dengan demikian, proses pengeluaran kotoran 

menjadi cepat akibatnya kualitas air menurun dan mengakibatkan kematian ikan. 

Supriyono et al (2007) melaporkan bahwa rendahnya fraksi amonia tak terionisasi 

terhadap total amonia nitrogen disebabkan oleh suhu yang rendah yaitu berkisar 

antara 18-23oC. Semakin rendah suhu maka amonia yang dalam bentuk amonia 

tak terionisasi (NH3) akan semakin kecil. 
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Suhu merupakan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan, perkembangan dan kelulushidupan udang. Suhu yang dapat 

ditoleransi oleh udang galah berkisar antara 26 oC – 31 oC. Suhu air berpengaruh 

tehadap aktifitas penting terutama pernafasan, reproduksi serta laju metabolisme 

(Effendi, 2003). Setiap kenaikan suhu sebesar 10°C akan meningkatkan kecepatan 

reaksi kimia dalam proses metabolisme organisme perairan hampir dua kali lipat 

(Ropiah dan Mahyuddin 2000). Menurut Spotts (2001) udang galah hidup optimal 

pada suhu air berkisar antara 26-30 °C. 

2.8.5 Amonia (NH3) 

Kepadatan benih udang galah dapat berpengaruh terhadap besaran 

ammonia yang terkandung di dalam air, semakin banyak jumlah benih udang 

galah semakin tinggi aktifitas metabolisme dan ekskresi meningkat. Pakan yang 

dimakan oleh ikan sebagian besar akan diubah menjadi daging atau jaringan tubuh, 

sedangkan sisanya dibuang menjadi kotoran padat (feses) dan terlarut (amonia) 

(Kordi dan Tancung, 2007). Soemirat (2005) mengklasifikasikan ammonia 

sebagai racun yang merupakan metabolit organisme. Level racun amonia untuk 

pemaparan jangka pendek biasanya berkisar antara 0,6-2 mg/l pada suhu 30 oC. Di 

dalam air, amonia terdapat dalam 2 bentuk yaitu NH4
+ atau biasa disebut ionized 

amonia (IA) yang kurang beracun dan NH3 atau unionized ammonia (UIA) yang 

beracun (Kordi dan Tancung, 2007). Kedua bentuk amonia tersebut di dalam air 

berada dalam kesetimbangan seperti berikut : 

 

NH
3 

+ H
2
O      NH

4

+ 
+ OH- 
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Keberadaan NH3 bergantung pada suhu dan pH (Effendi, 2003). Bentuk 

kandungan (NH3 dan NH4
+) tergantung pada konsentrasi ion hidrogen pada air. 

Air dengan pH rendah memiliki ion hydrogen lebih banyak sehingga bentuk NH4
+ 

lebih dominan dimana NH4
+ lebih tidak beracun dibandingkan NH3. Jika pH 

meningkat di atas 7,2 maka jumlah ion hidrogen akan berkurang dan 

mengakibatkan bentuk NH3 lebih dominan. NH3 sudah berbahaya pada 

konsentrasi lebih dari 0,04 mg/l, karena dapat menurunkan kapasitas darah untuk 

membawa oksigen sehingga jaringan akan kekurangan oksigen. Effendi (2003) 

menyatakan bahwa kadar NH3 pada perairan tawar sebaiknya tidak melebihi 0,02 

mg/l karena bersifat toksik bagi beberapa jenis ikan. Di dalam wadah transportasi 

ekskresi amonia penting diketahui karena akumulasi akan berakibat fatal terhadap 

kelangsungan hidup organisme yang diangkut. 

Pada udang galah jumlah amonia yang diekskresikan bergantung pada 

spesies, ukuran, makanan, dan suhu. Dalam wadah transportasi laju metabolime 

ikan lebih cepat sampai tiga kali metabolisme rutin sehingga menyebabkan laju 

ekskresi hasil metabolisme selama proses transportasi meningkat. Dalam 

pemeliharaan udang galah kandungan amonia tidak melebihi 0,3 mg/L (New et al. 

2004) 

2.8.8 Kepadatan Udang Galah 

 Udang galah memiliki sifat kanibal sehingga perbandingan antara volume 

udang dan volume air selama transportasi tidak boleh lebih dari 2 ekor/liter pada 

udang ukuran besar, seperti induk udang dapat ditrasportasi dengan perbandingan 

air dan udang sebesar 1 ekor/liter sampai 2 ekor/liter, tetapi untuk udang ukuran 
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tokolan 1 perbandingan ini menurun sampai 30 ekor/liter sampai 50 ekor/liter. 

Kepadatan ini akan berpengaruh terhadap kualitas air, semakin banyak udang 

galah dalam 1 liter air semakin banyak pula ekskresi yang dihasilkan. 

2.9 Kelulushidupan 

Menurut Prabowo (2000) kelulushidupan dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor dalam dan faktor luar dari ikan. Faktor luar meliputi kondisi abiotik 

(kualitas air), kompetisi antar spesies, penambahan jumlah populasi ikan pada 

ruang gerak yang sama, meningkatnya predator dan parasit serta penanganan 

selama perlakuan. Faktor dalam terdiri dari umur, kemampuan ikan menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya maupun kondisi fisik ikan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


