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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi Udang Vaname 

Menurut Haliman dan Adijaya (2005), Klasifikasi udang vaname adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom         : Animalia 

Subkingdom    : Metazoa 

Filum               : Arthropoda 

Subfilum         : Crustacea       

Kelas               : Malacostraca 

Subkelas          : Eumalacostraca 

Ordo                : Decapoda 

Subordo          : Dendrobranchiata 

Famili              : Penaeidae 

Genus              : Litopenaeus 

Spesies            : Litopenaeus vannamei    

2.2   Morfologi Udang Vaname 

Udang putih vaname termasuk dalam famili Penaeidae, karena itu sifat 

umum morfologi  sama dengan udang  windu. Tubuh udang putih vaname secara 

morfologis dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu cephalothorax atau bagian 

kepala dan dada serta bagian abdomen atau perut. Bagian cephalothorax terlindung 

oleh chitin yang tebal yang dinamakan carapace. Kulit chitin pada udang penaeid, 

akan selalu mengalami pergantian kulit setiap kali tubuhnya akan membesar, 
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setelah itu kulitnya akan mengeras kembali (Arifin, 2009).  Adapun morfologi pada  

gambar 1.                                       

 

 

 

 

 

Gambar 1. Morfologi udang L. vannamei  

2.3    Habitat dan Penyebarannya 

           Habitat udang berbeda-beda tergantung dari jenis dan persyaratan hidup dari 

setiap fase dalam daur hidupnya. Pada umumnya udang bersifat bentis dan hidup 

pada permukaan dasar laut. Habitat yang disukai oleh udang adalah dasar laut yang 

lembut (soft) yang biasanya campuran lumpur dan pasir. Udang putih atau 

vaname  sangat menyukai daerah dasar. Terutama di bawah garis  pantai pada 

kedalaman 72 m (235 kaki). Pada umumnya post larva ditemukan disepanjang 

pantai dan paling banyak di daerah hutan mangrove. Ekosistem ini 

merupakan  tempat yang sesuai untuk berlindung dan mencari makan (Arifin, 

2009)  

2.4     Konsep Strategi Dengan Analisis SWOT 

 Analisis SWOT merupakan salah satu metode perencanaan strategi yang 

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman (Threats) pada proyek maupun bisnis usaha. 
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Analisis SWOT melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis dan mengidentifikasi 

faktor-faktor internal dan eksternal yang menguntungkan untuk mencapai tujuan 

tersebut (Grewal & Levy, 2008). 

 Proses dalam pengambilan keputusan pada strategi selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Dengan kata lain analisis 

SWOT merupakan salah satu instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis 

strategi yang terletak pada kemampuan para penentu strategi dalam 

memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga 

berperan sebagai alat meminimalisasi kelemahan dan menekan dampak ancaman 

yang timbul dan harus dihadapi (Rangkuti, 2005). Berikut faktor-faktor strategi 

SWOT menurut Rangkuti (2005), antara lain :  

a. Strength (Kekuatan) merupakan keunggulan-keunggulan dan kondisi 

internal yang dimiliki serta memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan 

strategi dalam usaha guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Weakness (Kelemahan) merupakan kelemahan-kelemahan dan kondisi 

internal yang dimiliki dan kemungkinan mengalami kegagalan dalam 

mencapai tujuan. 

c. Opportunity (Peluang) merupakan faktor dan situasi eksternal yang secara 

nyata membantu usaha-usaha dalam mencapai tujuan. 

d. Threats (Ancaman) merupakan faktor eksternal yang memungkinkan 

mengalami kegagalan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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Metode strategi yang sering digunakan adalah analisis SWOT (Strength, 

Opportunities, Weaknesses, Threats), dimana analisis bisa dianggap sebagai 

metoda yang paling dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan 

dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisis biasanya adalah arahan atau 

rekomendasi untuk menghantarkan kekuatan dan menambahkan keuntungan dari 

peluang yang ada, sambil mengurangi dan menghindari ancaman. David (2007), 

menyatakan bahwa analisis SWOT adalah sebuah alat pencocokan penting yang 

membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi yaitu : SO 

(Kekuatan- Peluang), WO (Kelemahan – Peluang), ST (Kekuatan – Ancaman), dan 

WT (Kelemahan – Ancaman). 

 Pembuatan analisis SWOT agar keputusan yang diperoleh lebih tepat, maka 

perlu melalui tahapan-tahapan proses sebagai berikut (Marimin, 2004): 

1. Tahap evaluasi faktor eksternal dan internal. Tahap ini digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor–faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman dengan menganalisis data–data yang relevan dengan lingkup 

penelitian. 

2. Tahapan analisis SWOT yaitu pembuatan matriks internal dan eksternal dan 

matriks SWOT. Bobot (B) setiap unsur faktor internal dan eksternal merupakan 

kunci keberhasilan pembangunan (key Success /KSF) yang memiliki antara 0 

(tidak penting) sampai 1 (sangat penting). Bobot KSF tersebut ditentukan 

dengan membandingkan derajat kepentingan (urgensi)  setiap KSF yang lain. 

Faktor–faktor kunci keberhasilan tersebut kemudian diberi peringkat / rating 

(R) atau tingkatan yang menandakan nilai dukungan masing–masing faktor 

dalam mencapai tujuan, yang dimulai dengan rating 4 (sangat berpengaruh), 3 
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(berpengaruh), dan 1 (kurang berpengaruh). Bobot faktor dan rating akan 

menentukan skor (BxR) atau nilai bobot dukungan terhadap pencapaian tujuan 

pengelolaan perikanan. Dalam tahap peneliti ini membuat justifikasi sendiri 

terhadap nilai urgensi (NU) dan Rating (R) dari setiap KSF berdasarkan data 

dan kondisi aktual di lapangan yang berpengaruh terhadap pencapaian 

pengelolaan perikanan yang optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya dari 

penghitungan selisih skor dalam setiap faktor SWOT diperoleh skor faktor 

internal dan skor faktor eksternal yang digunakan untuk mengetahui posisi 

strategi pengembangan perikanan budidaya laut ada pada posisi kuadran 

tertentu dalam kuadran strategi SWOT. 

3. Tahapan pengambilan keputusan (penentuan alternatif strategi). Tahap 

pengambilan SWOT ini dilakukan dengan merujuk kembali terhadap 

pencapaian tujuan. Strategi pada matriks hasil SWOT dihasilkan dari 

penggunaan unsur–unsur kekuatan untuk mendapatkan peluang (SOO), 

penggunaan peluang yang ada untuk menghadapi ancaman (ST), pengurangan 

kelemahan untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT). 

 Strategi yang dihasilkan terdiri dari beberapa alternatif strategi yang dibuat 

difokuskan kepada kuadran posisi pengelolaan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk 

menentukan prioritas strategi dilakukan analisis keterkaitan setiap alternatif strategi 

dengan 5 unsur penting yang aktual dimiliki pelaksana strategi untuk mewujudkan 

alternatif strategi yang bersangkutan. Kelima unsur tersebut adalah a) sumber daya 

manusia, b) metode pelaksanaan, c) sarana dan prasarana, d) anggaran/dana, dan e) 

organisasi/kelembagaan. Hubungan keterkaitan antara alternatif strategi dengan 

setiap unsur penting tersebut diberi nilai sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagai 
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berikut: nilai 1 = sangat rendah, 2 = rendah,  3 = tinggi, dan nilai 5 = sangat tinggi.  

Jumlah nilai unsur penting dari setiap alternatif strategi tersebut merupakan skor 

yang akan menentukan peringkat atau prioritas dari setiap alternatif strategi. 

 


