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1. Pendahuluan
Udang merupakan sumber protein hewani yang
bermutu tinggi (Amri, 2003; Yudiati et al., 2010; Nengsih,
2015), serta menjadi komoditi perikanan yang potensial
untuk menggantikan ekspor komoditi migas Indonesia
(Asnawi & Mukhlis, 2008). Kegiatan budidaya udang di
Indonesia sudah lama dilakukan oleh masyarakat
pembudidaya pada periode 80-an, mulai dari penerapan
teknologi yang sangat sederhana hingga penerapan

teknologi intensif (Anonim, 2011). Jenis udang yang
dikembangkan di Indonesia menurut Nengsih, (2015)
hampir 80% berasal dari family Penaeidaea, utamanya
Penaeus monodon (Jumbo Tiger Prawn) dan Penaeus
marquensis.
Serangan penyakit serta menurunnya kualitas
lingkungan, menyebabkan menurunnya produksi udang
windu sejak 1996 (WWF-Indonesia 2014). Kehadiran udang
vaname (Litopenaeus vannamei) sebagai udang introduksi
dan komoditas alternatif diakui sebagai penyelamat dunia
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pertambakan udang Indonesia (Haliman & Adijaya 2005)
karena memiliki keunggulan lebih resisten terhadap
kondisi lingkungan dan penyakit (Amri 2013).
Udang vaname (L.vannamei) resmi diizinkan masuk
ke Indonesia melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan
RI. No. 41/2001 (WWF-Indonesia 2014). Sebagai alternatif
diversifikasi usaha yang positif, udang vaname (L.
vannamei) dinilai mampu menggantikan posisi udang
windu (Penaeus monodon) (Subyakto et al. 2009;
Susianingsih et al. 2016). Udang vaname (L. vannamei)
mulai berkembang di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara
sejak tahun 2007.
Salah satu wilayah yang telah
mengembangkan komoditas ini adalah di Desa Oensuli,
Kecamatan Kabangka.
Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, potensi
lahan budidaya air payau yang relatif cukup luas
khususnya potensi budidaya udang. Berdasarkan data
Dinas Perikanan Kabupaten Muna, potensi lahan budidaya
tambak seluas lebih kurang sebesar 4.844 ha. Tambak
yang sudah diolah baru mencapai sekitar 664 ha (Anonim,
2016).
Data tersebut, menggambarkan potensi
pengembangan budidaya tambak masih terbuka luas dan
bila dimanfaatkan secara optimal, akan menunjang
peningkatan pendapatan masyarakat petani tambak yang
pada gilirannya akan meningkatkan PAD Kabupaten Muna.
Dalam budidaya udang vaname pakan memegang
peranan penting karena menyerap biaya terbesar. Biaya
yang dikeluarkan untuk pakan pada usaha budidaya
menurut Nababan et al. (2001) mencapai 60-70% dari total
biaya produksi. Lebih lanjut dijelaskan kemungkinan
masih banyak petani ikan baik tradisional maupun
modern belum melakukan pemberian pakan yang efektif
akibat besarnya biaya untuk penyediaan pakan udang.
Salah satu perlakuan teknis budidaya yang dilakukan
adalah menumbuhkan pakan alami dengan menambahkan
unsur hara melalui pemberian pupuk organik maupun
anorganik dengan dosis sesuai dengan tingkat keperluan.
Dengan menambah unsur hara melalui pemupukan,
pertumbuhan phytoplankton akan terangsang sehingga
meningkatkan kesuburan perairan . Pupuk anorganik
yang sering digunakan di tambak adalah urea dan TSP.
Dosis pupuk urea dan TSP pada pemupukan awal yang
biasa digunakan menurut (Andarias, 1991) adalah 150-200
kg urea dan 75-100 kg TSP/ha,
Selain ketersediaan pakan alami selama budidaya,
padat penebaran juga sangat berpengaruh dalam tingkat
kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang vaname (L.
vannamei). Menurut Effendi (2004) padat penebaran akan
menentukan tingkat intensitas pemeliharaan.
Padat
penebaran yang tinggi menyebabkan meningkatnya
intensitas
pemeliharaan
yang
berdampak
pada
peningkatan.
Selain itu kompetisi udang dalam
mendapatkan ruang gerak, pakan ataupun oksigen akan
meningkat yang menyebabkan pertumbuhan yang tidak
merata serta tingkat kematian yang tinggi dan
berimplikasi pada produksi.
(Briggs et al., 2004)
menjelaskan bahwa udang vaname (L. vannamei) dapat
tumbuh baik dengan padatan penebaran 60-150
individu/m2. Sementara padat tebar dalam budidaya
udang vaname (L. vannamei) yang umum dilakukan di
berbagai daerah di Indonesia menurut Haliman & Adijaya
(2005) adalah 100-125 individu/m2 .
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Padat tebar udng vaname (L. vannamei) telah diteliti
oleh beberapa peneliti, antara lain Budiardi et al. (2005)
melakukan penelitian tentang Produksi udang vaname
(Litopenaeus vannamei) di tambak biocrete dengan padat
penebaran yang berbeda; Hendradjat & Mangampa (2016)
meneliti pertumbuhan dan sintasan udang vanamei
(Litopenaeus vannamei) pola tradisional plus dengan
kepadatan berbeda;
Dalam rangka mendapatkan informasi dan
menambah pengetahuan padat tebar berbeda pada
pemeliharaan udang vaname (L. vannamei) dengan
menumbuhkan pakan alami maka perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui pengaruh padat tebar
berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup
post larva udang vaname (L. vannamei).

2. Bahan dan Metode
2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian
ini
dilaksanakan
pada
bulan
Oktober-Desember 2016 berlokasi di Balai Benih Ikan
Pantai (BBIP) Ghonebalano, Desa Ghonebhalano
Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi
Tenggara. Pemeliharaan hewan uji dilakukan selama 35
hari

2.2. Alat dan Bahan
Wadah penelitian yang digunakan adalah kotak
plastik berukuran panjang 35 cm; lebar 25 cm; dan tinggi
19 cm berjumlah 9 buah dilengkapi dengan perlengkapan
aerasi guna mensuplai oksigen dalam media uji serta
timbangan digital ketelitian 0,01g. Kualitas air selama
penelitian diukur menggunakan alat pengukur kualitas
air, terdiri dari Thermometer, pH meter, Hand
refraktometer dan DO meter
Bahah-bahan yang digunakan dalam penelitian ini
berupa post larva udang vaname (L. vannamei) stadia PL 10
sebagai hewan uji, air payau dengan salinitas 25-28 ppt
sebagai media uji, tanah tambak sebagai tanah dasar
wadah uji, serta pupuk urea dan TSP.

2.3. Prosedur Penelitian
2.3.1. Persiapan wadah
Wadah dicuci menggunakan deterjen lalu dibilas
sampai bersih menggunakan air tawar kemudian
dikeringkan. Perlengkapan aerasi terdiri dari selang,
keran aerasi, batu aerasi, dan timah pemberat diklorinasi
dengan cara direndam dalam larutan kaporit 100 ppm
selama 24 jam. Setelah itu dicuci menggunakan larutan
deterjen dan dibilas menggunakan air sampai bersih
sampai tidak ada lagi sisa kaporit yang tertinggal. Tahap
terakhir adalah memasang perlengkapan aerasi dan
memberi label pada wadah penelitian sesuai dengan
perlakuan.

2.3.2. Persiapan tanah dasar wadah
Tanah dasar wadah berupa tanah tambak dijemur
selama 2 hari hingga kering dan pecah-pecah.
Penjemuran dimaksudkan untuk memutus siklus hidup
pathogen dengan cara menghambat sistem tranmisinya,
menguapkan gas-gas beracun seperti H2S, dan membantu
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mikroba melakukan penguraian bahan organik. Kemudian
tanah tersebut ditebar secara merata kedalam wadah
penelitian dengan ketebalan 5cm.

2.3.3. Pemupukan
Wadah yang telah terisi tanah diberi air media
sampai ketinggian 5 cm, kemudian dibiarkan tergenang
dan menguap kering. Kemudian wadah diberi air media
lagi sampai ketinggian 10 cm dan ditebari pupuk secara
merata. Pupuk yang digunakan dalam penelitian adalah
jenis pupuk anorganik yakni pupuk urea dan TSP (Triple
Super Phosphate) merata dengan dosis Urea 0,7g + TSP 0,9g.
Setelah 5 hari plankton mulai tumbuh ditandai dengan
dasar wadah berwarna coklat kehijauan. Lalu air media
dimasukan lagi secara berangsur-angsur hingga
ketinggian 10 cm.

penelitian selanjutnya dihitung menggunakan rumus yang
dikemukakan oleh Effendie (1997), sebagai berikut:

Keterangan: Wm merupakan Pertumbuhan mutlak (g), Wt
merupakan Biomassa udang pada waktu t (g) dan Wo merupakan
Biomassa udang pada awal penelitian (g).

Selain itu juga dilakukan perhitungan kelangsungan
hidup udang vaname (L. vannamei) yang diujikan. Tingkat
kelangsungan hidup udang vaname (L. vannamei) diperoleh
dengan cara menghitung jumlah juvenil yang hidup setiap
unit percobaan secara manual pada awal dan akhir
penelitian. Tingkat kelangsungan hidup dihitung dengan
rumus (Effendie, 1997) sebagai berikut:

2.3.4. Penebaran hewan uji
Hewan uji yang digunakan adalah udang vaname (L.
vannamei) stadia PL 10, yang diperoleh dari panti
pembenihan Kendari (Kelurahan Andonuhu Kecamatan
Poasia). Penebaran benih dilakukan setelah persiapan
wadah dan pemupukan selesai. Hewan uji di tebar dalam
wadah penelitian setelah dilakukan penimbangan
biomassa dan dicatat sebagai berat awal (W0). Padat
penebaran disesuaikan dengan perlakuan dalam penelitian
ini.

2.4. Rancangan Penelitian
Penelitian menggunakan Rancangan Acak lengkap
yang terdiri dari 3 perlakuan padat tebar dan setiap
perlakuan di ulang 3 kali. Adapun perlakuan yang
diujikan adalah yaitu sebagai berikut :
A = 10 individu per wadah
B = 15 individu per wadah
C = 20 individu per wadah
Penentuan tata letak setiap unit percobaan,
dilakukan secara random menggunakan angka acak
dengan bantuan software Microsoft Office Excel. Denah
rancangan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada
Gambar 1.

Keterangan: SR merupakan kelangsungan hidup (%), Nt
merupakan jumlah udang uji yang hidup pada akhir pengamatan
(individu), dan N0 merupakan jumlah udang uji yang ditebar
pada awal pengamatan (individu).

2.6. Analisis Data
Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang
diujikan dalam penelitian terhadap variabel pengamatan.
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analisis
Ragam (ANOVA) pada taraf kepercayaan 95% ( 0,05) dan
dilanjutkan dengan Uji LSD. Analisis data dilakukan
dengan bantuan software SPSS ver 15.

3. Hasil
Pertumbuhan bobot post larva udang vaname (L.
vannamei) berdasarkan padat tebar yang diujikan
menunjukkan hasil berbeda pada setiap perlakuan. Pada
gambar tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan
pertumbuhan
seiring peningkatan padat
tebar.
Pertumbuhan tertinggi diperoleh pada prrlakuan A (10
individu/wadah) yakni 1.563±0,21 g/individu, diikuti
perlakuan B (15 individu/wadah) sebesar 1.19±0,05
g/individu dan pertumbuhan terendah diperoleh pada
perlakuan C (20 individu/wadah) yakni sebesar 0.834
g/individu.

Gambar 1. Tata letak wadah penelitian.

2.5. Teknik Pengumpulan Data
Data pertumbuhan diperoleh dengan jalan
menimbang bobot udang vaname (L. vannamei) yang
diujikan. Bobot udang vaname (L. vannamei) ditimbang
menggunakan timbangan digital ketelitian 0,01 g. Data
hasil penimbangan
individu pada awal dan akhir

Gambar 2. Pertumbuhan mutlak rata-rata post larva udang
vaname (L. vannamei).
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Hasil analisis ragam pada taraf kepercayaan 95%
menunjukkan bahwa padat tebar berbeda memberikan
pengaruh nyata terhadap pertumbuhan post larva udang
vaname (L. vannamei) (0,05>0,03). Sementara hasil uji
BNT pada taraf kepercayaan 95% diperoleh hasil berbeda
nyata antar perlakuan. Hasil ini memberikan gambaran
bahwa terjadi penurunan pertumbuhan udang vaname (L.
vannamei) seiring dengan peningkatan padat tebar.
Hasil perhitungan tingkat kelangsungan hidup
(survival rate) post larva udang vaname (L. vannamei)
diperoleh nilai yang berbeda pada setiap perlakuan
sebagaimana disajikan pada Gambar 3.
Kelangsungan hidup berkisar antara 70-80%. Pada
perlakuan A diperoleh kelangsungan hidup tertinggi yakni
80.00±10%, disusul perlakuan B (75.56±3,84 %) perlakuan C
diperoleh
kelangsungan
hidup
terendah
yakni
70.00±5,00%. Hasil ini memberikan gambaran bahwa padat
tebar post larva udang vaname berbeda menyebabkan
tingkat kelangsungan hidup berbeda pula.

Gambar 3. Kelangsungan hidup rata-rata post larva udang
vaname (L. vannamei).

Selama penelitian berlangsung, parameter kualitas
air yang terdiri dari suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan
derajat keasaman (pH) air media berada pada kisaran yang
layak untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang
vaname. Hasil pengukuran kualitas air selama penelitian
disajikan pada Tabel 1 berikut.

berkisar antara 3-8 ppm (Fegan, 2003), sementara hasil
pengukuran DO berkisar antara 5,56-7,92 ppm masih
berada pada kisaran optimal. Hasil pengukuran pH masih
dalam kisaran optimal antara 7,2-8,3, sesuai pendapat
Elovaara (2003) pH untuk udang vaname antara 7,0-8,5

4. Pembahasan
Pertumbuhan post larva udang vaname (L. vannamei)
pada perlakuan padat tebar berbeda merupakan
perubahan berat rata-rata udang vaname selama
penelitian. Perubahan berat rata-rata udang vaname
tersebut terjadi karena adanya pertambahan jaringan
tubuh udang yang berimplikasi terhadap perubahan berat.
Hal ini seseuai dengan pernyatakan Effendie (1997) bahwa
pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan
jaringan dan pembelahan sel secara mitosis.
Pertumbuhan udang vaname (L. vannamei)
dipengaruhi oleh banyak faktor (Purba, 2012), salah satu
diantaranya adalah padat tebar udang yang dipelihara
(Budiardi et al., 2005). Padat tebar udang dalam sebuah
wadah pemeliharaan berhubungan dengan pemanfaatan
ruang dan kesempatan memperoleh oksigen dan makanan
untuk kebutuhan metabolisme dan pertumbuhan udang.
Padat tebar yang tinggi menimbulkan kompetisi antar
individu dalam dalam mendapatkan ruang gerak, oksigen
dan makanan.
Pada perlakuan A diperoleh nilai pertumbuhan
mutlak yang lebih tertinggi dibanding perlakuan B dan
perlakuan C. Hasil ini memberi gambaran bahwa padat
tebar 10 individu/wadah, adalah padat tebar yang dapat
ditolerir oleh udang dimana lebih mudah untuk
mendapatkan tempat hidup dan oksigen sehingga udang
lebih mudah untuk tumbuh sebab udang. Selain itu
ketersediaan energi yang bersumber pada pakan alami
masih berada dalam jumlah yang cukup untuk proes
metabolisme dan pertumbuhan post larva udang vaname.
Effendie (1997), menyatakan bahwa padat tebar dikatakan
optimal apabila jumlah udang yang ditebar masih dapat
ditolerir oleh udang, sehingga pertumbuhan yang
dihasilkan tinggi.
Sebaliknya pada perlakuan C, nilai pertumbuhan
mutlak post larva udang vaname (L. vannamei) paling

Tabel 1. Hasil pengukuran kualitas air media pemeliharaan udang vaname selama penelitian
Parameter
Kisaran hasil
Kualitas Air
Satuan
Sumber rujukan
Kualitas Air
pengukuran
menurut Literatur
o
Suhu
C
26.87- 28,67
26-32
(Haliman & Adijaya, 2005)
Salinitas
Ppt
25-26
5-35
(Xincai & Yongquan, 2001)
DO
Ppm
5,56-7,92
3-8
(Fegan, 2003)
Ph
7,2 -8,3
7,0-8,5
(Elovaara, 2003)

Suhu air media berada pada kisaran optimal antara
26.87-28,67 oC untuk pertumbuhan post larva udang
vaname (L. vannamei) sesuai pendapat Haliman & Adijaya
(2005) antara 26-32 oC. Salinitas berkisar antara 25-26
ppt, salinitas optimal menurut Xincai & Yongquan (2001r)
antara 5-35 ppt. Kadar oksigen terlarut (DO) optimal
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rendah, menggambarkan bahwa terjadi kompetisi antar
individu udang dalam mendapatkan ruang gerak dan
makanan menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat.
Hal ini diduga karena energi pakan yang besumber dari
keberadaan pakan alami kurang mencukupi kebutuhan
udang.
Sudaryono (2006) menyatakan bahwa pada
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kepadatan biomas udang tinggi keberadaan pakan alami
sebagai penyedia sumber energi pakan tidak mencukupi
secara kauntitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh udang.
Sementara menurut Anggoro et al, (2007) bahwa padat
tebar tinggi menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen
dan pakan. Lebih lanjut Budiardi et al. (2005) menjelaskan
bahwa kompetisi dalam tempat hidup, makanan dan
oksigen akan meningkat pada kepadatan tinggi.
Kebutuhan energi yang hanya diperoleh dari pakan alami
yang jumlahnya kurang memadai untuk menunjang
pertumbuhan post larva udang vaname. Akibatnya energi
yang diperoleh dari makanan sebagian besar digunakan
untuk proses adaptasi terhadap kondisi lingkungan,
sementara yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan hanya
sebagian kecil. Sejalan dengan pernyataan Zainuddin et al.
(2012) bahwa energi yang diperoleh dari makanan
sebagian besar digunakan untuk proses metabolisme basal
(pemeliharaan), sisanya digunakan untuk aktivitas,
pertumbuhan, dan reproduksi.
Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan, padat
tebar juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
udang. Kelangsungan hidup post larva udang vaname (L.
vannamei) selama penelitian ditentukan oleh jumlah
individu yang tetap hidup sampai akhir penelitian.
Tingkat kelangsungan hidup berpengaruh terhadap
keberhasilan budidaya udang vaname. Hasil penelitianan
menunjukkan nilai kelangsungan hidup cenderung
menurun dengan meningkatnya padat tebar. Pada padat
tebar 10 individu/wadah diperoleh tingkat kelangsungan
hidup post larva udang vaname (L. vannamei) tertinggi
yakni sebesar 80.00±10.00%, sementara pada padat tebar 15
individu/wadah sebesar 75.55±3.55% dan terendah pada
padat tebar 20 individu/wadah sebesar 70.00±5.00%.
Perbedaan tingkat kelangsungan hidup post larva
udang vaname (L. vannamei) diduga disebabkan oleh
terjadinya kompetisi antar individu dalam memanfaatkan
ruang dan memperoleh makanan yang bersumber dari
pakan alami. Nilai kelangsungan hidup yang tinggi pada
padat tebar rendah pada penelitian ini diduga ruang gerak
yang relatif cukup luas dan makanan alami tersedia dalam
jumlah yang cukup, sehinnga kompetisi antar individu
dalam memanfaatkan ruang gerak dan memperoleh
makanan dapat ditekan. Sebaliknya nilai kelangsungan
hidup yang rendah pada padat tebar yang lebih tinggi
diduga disebabkan oleh ruang gerak udang semakin
sempit dan persaingan mendapatkan pakan semakin
tinggi, yang menyebabkan udang menjadi lebih agresif.
Hal dapat menimbulkan stress pada udang yang memicu
sifat kanibalisme antar individu, sehingga tingkat
kematian meningkat. Selain stress, sifat kanibalisme pada
udang dapat terjadi akibat proses moulting yang tidak
bersamaan diantara udang yang satu dengan udang yang
lainnya (Anggoro, 1992). Udang yang sementara moulting
diserang oleh udang lain, yang mengakibatkan kematian.
Meskipun tingkat kelangsungan udang vaname
menunjukkan perbedaan, akan tetapi hasil analisis ragam
diperoleh perlakuan padat tebar 10, 15 dqn 20
individu/wadah tidak berpengaruh terhadap tingkat
kelangsungan hidup udang vaname (0.05<0,28). Hal ini
mempertegas hasil penelitian Supriyono et al. (2007), yang
melaporkan bahwa tokolan udang vanname dalam hapa
dengan perlakuan kepadatan 500 individu/m2, 1000

individu/m2, 1500 individu/m2 dan 2000 individu/m2, tidak
mempengaruhi kelangsungan hidup (survival rate).

5. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat simpulkan
bahwa padat tebar berbeda berpegaruh terhadap
pertumbuhan udang vaname, akan tetapi tidak
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup post larva
udang vaname (Litopenaeus vannamei).
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