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ABSTRAK 

Sawito.10594090515. Optimasi Salinitas Terhadap Pertumbuhan dan 

Kelangsungan Hidup Stadia Post Larva Udang Vaname(Litopenaeus 

Vannamei, Boone 1931).Dibimbing oleh Rahmi dan Syawaluddin Soadiq. 

         Penelitian ini bertujuan  untuk menentukan perbedaan salinitas terhadap 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva udang vaname (Litopenaeus 

Vannamei, Boone 1931). Metode penelitian menggunakan metode eksperimen 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan 3 ulangan. 

Perlakuan tersebut yaitu  A (salinitas 10 ppt),B (salinitas 20 ppt),C (salinitas 30 

ppt),D (salinitas 35 ppt).Larva udang vaname PL 11 di tebar pada  baskom 

dengan kapasitas 50 ekor/baskom.Parameter yang diamati adalah laju 

pertumbuhan,tingkat kelangsungan hidup (SR) dan kualitas air.Hasil penelitian 

menunjukan bahwa  perbedaan salinitas menunjukan bahwa pebedaan salinitas 

berpengaruh terhadap pertumbuhan (p<0,005) sedangkan pada tingkat 

kelangsungan hidup perbedaan salinitas memberikan pengaruh tetapi tidak 

signifikan (p>0,005).Pada salinitas 30 ppt memberikan hasil tertinggi terhadap 

pertumbuhan larva udang vaname sebesar 0,070 g dan kelangsungan hidup 

39,33%.Kualitas air penelitian layak untuk pemeliharaan larva udang 

vaname,yakni suhu 28.00 °C, pH 7,48-8,50, DO 4,05-6,53. 

Kata Kunci : Larva udang vaname, Salinitas, Pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup 
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1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) merupakan salah satu 

produk perikanan penting saat ini. Sejak agro industri udang windu di Indonesia 

mengalami penurunan, pengembangan udang vaname merupakan alternatif 

budidaya yang cocok dilakukan. Udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 

1931) merupakan salah satu jenis udang introduksi yang akhir-akhir ini banyak 

diminati, karena memiliki keunggulan seperti tahan penyakit,  pertumbuhan lebih 

cepat (masa pemeliharaan 100-110 hari), sintasan selama pemeliharaan tinggi dan 

nilai konversi pakan (FCR-nya) rendah ( Suliswati, 2016.Hal. 80-81 ). 

Keberhasilan dalam budidaya udang vaname dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah kualitas air. Kelangsungan hidup udang 

ditentukan oleh derajat keasaman (pH), kadar garam (salinitas), kandungan 

oksigen terlarut (DO), kandungan amoniak,H2S, kecerahan air, kandungan 

plankton, dan lain-lain (Hudi dan Shahab, 2005). Menurut Rusmiyati (2012), 

salinitas merupakan salah satu aspek kualitas air yang memegang peranan penting 

karena mempengaruhi pertumbuhan udang. Salinitas air yang terlalu tinggi juga 

bisa menyebabkan kesulitan udang untuk berganti kulit karna kulit cenderung 

keras, kebutuhan energi untu proses adaptasi meningkat (Haliman dan Adijaya 

2005). Hal ini didukung oleh  Farchan et AL (2007) yang menyatakan salinitas 

yang lebih rendah atau lebih tinggi akan mempengaruhi kondisi udang. Udang 

akan berusaha menyesuaikan antara tekanan osmosis dengan kondisi 

lingkungannya, penyesuain tekanan osmosis tubuh udang terhadap salinitas yang 



lebih rendah dengan menyerap udara sebanyak-banyaknya. Kondisi seperti ini 

tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan udang karena udang akan 

mengeluarkan energi yang cukup besar untuk menyesuaikan kondisi lingkungan.  

Udang vannamei bersifat evryhaline (Haliman dan Adijaya, 2005) dengan 

rentang salinitas yang masih dapat di tolerir untuk pertumbuhan udang vannamei  

yaitu 1 sampai 42 ppt dan salinitas yang optimum bagi pemeliharaan larva kisaran 

antara 15-30 ppt ( Suprapto, 2005), udang vannamei termasuk orgnisme akuatik 

tipe osmoregulator, kemampuan osmoregulasinya sangat tergantung pada tingkat 

salinitas medianya.  

Pengaruh salinitas terhadap kelangsungan hidup udang vaname dapat terjadi 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kebanyakan organisme 

laut tipe osmoregulator, pengaruh langsung salinitas media adalah lewat efek 

osmotiknya pada osmoregulasi dan kemampuan pencernaan serta absorsi pakan, 

sedangkan secara tidak langsung yaitu kualitas air seperti salinitas, pH, dan 

oksigen terlarut (Giles dan Pequeus, 1983), olehnya itu penelitian ini dilakukan 

dengan melihat optimasi salinitas bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup bagi 

udang vannamei stadia post larva. 

1.2. Tujuan Dan Kegunaan  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat optimasi salinitas yang berbeda 

terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang vannamei stadia post larva. 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan informasi  bagi 

para pelaku usaha budidaya udang tentang pengaruh salinitas terhadap 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva udang vannamei. 



II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Klasifikasi Udang Vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931)  

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

sebagai berikut :        

Kingdom          : Animalia  

Sub kingdom    : Metazoa  

Filum                : Arhtropoda  

Sub filum          : Crustacea  

Kelas                 : Malacostraca  

Sub kelas           : Eumalacostraca  

Ordo                  : Decapoda  

Subordo             : Eucarida  

Famili                 : Panaeida  

Genus                 : Litopenaus   

Spesies               : Litopenaeus vannamei 

2.2. Morvologi Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei, Boone 1931)  

        Tubuh udang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan 

bagian badan. Bagian kepala menyatu dengan bagian dada disebut cephalothorax 

yang terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan 8 ruas di bagian dada. 

Bagian badan dan abdomen terdiri dari 6 ruas, tiap-tiap ruas (segmen) mempunyai 

sepasang anggota badan (kaki renang) yang beruas-ruas pula. Pada ujung ruas 

keenam terdapat ekor kipas 4 lembar dan satu telson yang berbentuk runcing 

(Fujaya, 2004). 



 

 

Gamabr 1. Organ organ udang Vaname (Stewart, 2005) 

2.2.1. Kepala (Cephalothroax)  

Bagian kepala dilindungi oleh cangkang kepala atau karapas. Bagian depan 

meruncing dan melengkung membentuk huruf  S yang disebut cucuk kepala atau 

rostrum terdapat 7 gerigi dan bagian bawahnya 3 gerigi untuk udang vannamei. 

Bagian kepala lainnya adalah sepasang mata majemuk (mata facet) bertangkai dan 

tidak digerakkan, mulut bergerak pada bagian bawah kepala dengan rahang 

(mandibula) yang kuat, sepasang sungut besar atau santenna, dua pasang sungut 

kecil atau antenula, sepasang sirip kepala (Scophocerit), sepasang alat pembantu 

rahang (Maxilliped), lima pasang kaki jalan (peropoda), kaki jalan pertama, kedua 

dan ketiga bercapit yang dinamakan chela, dan pada bagian dalam terdapat 

hepatopankreas, jantung dan insang (Steward, 2005).  

 

 



2.2.2. Perut (Abdomen)  

Bagian badan tertutup oleh 6 ruas, yang satu sama lainnya dihubungkan 

dengan selaput tipis. Ada lima pasang kaki renang yang melekat pada ruas 

pertama sampai dengan ruas kelima, sedangkan pada ruas keenam, kaki renang 

mengalami perubahan bentuk menjadi ekor kipas (uropoda). Diantara ekor kipas 

terdapat ekor yang meruncing pada bagian ujungnya yang disebut telson. Organ 

dalam yang bisa diamati adalah usus (intestine) yang bermuara pada anus yang 

terletak pada ujung ruas keenam (Steward, 2005).  

2.3. Siklus Hidup Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei, Boone 1931)  

        Siklus hidup udang vaname sejak telur mengalami fertilisasi dan lepas dari 

tubuh induk betina, Menurut Wyban dan Sweeney ( 1991 ), akan mengalami  

berbagai macam tahap, yaitu : 

1. Nauplius  

    Stadia nauplius terbagi atas enam tahapan yang lamanya berkisar 46-50 jam. 

Larva berukuran 0,32-0,58 mm. sistem pencernaan belum sempurna, memiliki 

cadangan makanan berupa kuning telur sehingga tidak membutuhkan makanan 

dari luar. 

2. Zoea 

    Stadia  Zoea terbagi atas tiga tahapan,berlangsung selama 4 hari. Larva zoea 

beruuran 1,05-3,30 mm. Pada stadia ini larva mengalami molting sebanyak 3 kali, 

yaitu zoea 1, zoea 2, zoea 3 , stadia zoea sangat peka terhadap perubahan 

lingkungan terutama kadar garam dan suhu air, mulai membutuhkan makanan 

berupa fitoplankton. 



3. Mysis 

    Stadia mysis terbagi atas tiga tahapan, yang lamanya 4-5 hari. Bentuk udang 

bentuk mysis mirip udang dewasa, bersifat planktonis dan bergerak mundur 

dengan cara membengkokan badannya. Udang stadia mysis mulai menggemari 

pakan berupa zooplankton, misalnya Artemia salina. 

4. Post Larva 

     Pada stadia post larva  sudah seperti udang dewasa. Hitungan stadia 

berdasarkan hari, misalnya PL 1 berarti  post larva berumur 1 hari. Stadia larva di 

tandai dengan tumbuhnya  pleopoda yang berambut ( setae ) untuk renang. Stadia 

larva bersifat bentik atau organisme penghuni dasar perairan, dengan pakan yang 

disenangi berupa zoonplankton. 

 

Gamabr 2. Siklus hidup udang Vaname (Stewart, 2005) 

 

 

 

 



2.4. Proses pergantian kulit (Moulting)  

        Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan moulting tergantung umur udang. 

Saat udang masih kecil (fase tebar atau PL), proses moulting terjadi setiap hari. 

Dengan bertambahnya umur  , siklus moulting semakin berkurang frekuensinya 

yaitu antara 7 - 20 hari sekali. Nafsu makan udang mulai menurun pada 1 - 2 hari 

sebelum moulting dan aktivitas makannya berhenti total saat akan moulting. 

Umumnya moulting berlangsung pada malam hari, bila akan moulting udang 

vannamei sering muncul ke permukaan air sambil meloncat-loncat (Haliman dan 

Adijaya, 2005). 

2.5. Salinitas  

Salinitas merupakan salah satu aspek kualitas air yang memegang peranan 

penting karena mempengaruhi pertumbuhan udang. Salinitas yang tinggi pada 

umumnya terdapat di tengah laut, yaitu 35 ppt sedangkan salinitas yang lebih 

rendah terdapat di daerah sekitar pantai atau di daerah muara sungai (Suliswati, 

2016). 

Salinitas dapat mempengaruhi aktifitas fisiologi organisme akuantik karna 

pengaruh osmotiknya. Ditinjau  dari  aspek   ekofisiologi, organisme akuatik dapat 

dibagi menjadi dua kategori sehubungan dengan mekanisme faalnya dalam 

menghadapi osmolaritas media (salinitas) yaitu osmokonformer dan 

osmoregulator. Osmokonformer adalah organisme yang secara osmotik labil 

karna tidak mempunyai kemampuan mengatur kandungan garam serta osmolaritas 

cairan internalnya. Oleh sebab itu, osmolaritas cairan tubuhnya selalu berubah 

sesuai dengan kondisi osmolaritas media hidupnya. Osmoregulator adalah  



Organisme yang mempunyai mekanisme faal untuk menjaga kemantapan 

lingkungan internalnya dengan cara mengatur osmolaritas  pada cairan internalnya 

( Nybakken,1990 ). Sesuai dengan rentang salinitas yang masih dapat di tolerir 

yaitu 1 sampai 42 ppt dan salinitas yang optimum bagi pemeliharaan larva kisaran 

antara 15-30 ppt ( Suprapto, 2005), udang vannamei termasuk orgnisme akuatik 

tipe osmoregulator, kemampuan osmoregulasinya sangat tergantung pada tingkat 

salinitas medianya. 

2.6. Suhu 

Suhu optimal pertumbuhan udang antara 26-32 ºC jika suhu lebih dari angka 

optimum maka metabolisme dalam tubuh udang akan berlangsung cepat. 

Imbasnya pada kebutuhan oksigen terlarut meningkat ( Suliswati, 2016). Jika suhu 

dalam kisaran yang optimum maka metabolisme udang akan berlangsung cepat 

dan kebutuhan oksigen meningkat, pada suhu rendah metabolisme udang menjadi 

rendah dan secara nyata berpengaruh nyata terhadap nafsu makan udang yang 

menurun (Mudjiman dan Suyanto, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODELOGI PENELITIAN   

3.1. Waktu dan Tempat 

       Penelitian ini dilaksanakan pada bulan  September - Oktober 2019  yang 

bertempat di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar di Desa 

Boddia, Kec. Galesong, Kabupaten Takalar. 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

       Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : baskom 15 

liter sebanyak 12 buah warna biru laut digunakan sebagai wadah pemeliharaan 

benih udang vannamei dan masing-masing baskom diisi 10 liter air, peralatan 

aerasi (batu aerasi, kran aerasi, selang aerasi dan timah pemberat) untuk penyuplai 

oksigen, pipet tetes digunakan untuk mengambil pupuk, pemberian pakan 

menggunakan ember plastik volume 5 liter, Thermometer ( air raksa 10-100 ºC) 

untuk mengukur suhu air, salinometer untuk mengukur salinitas/kadar garam, 

DO-Meter alat untuk mengukur kandungan oksigen terlarut, pH meter untuk 

mengukur pH air, sipon untuk membersihkan sisa pakan, ember volume 25 liter 

sebagai wadah untuk persediaan air sebanyak 4 buah, dan gelas ukur untuk 

sampling benih udang vename.  

Hewan uji yang digunakan meliputi : Benih udang vaname stadia PL 11 

sebagai hewan uji, sedangkan kaporit, sabun, natrium thiosulfat  digunakan untuk 

sterilisasi wadah pemeliharaan dan perlengkapan aerasi. 

 

 

 



3.3. Persiapan Penelitian 

Wadah dan peralatan yang digunakan pada penelitian ini terlebih dahulu 

disikat merata pada bagian permukaan kemudian dicuci dan dikeringkan selama 

24 jam. Pengeringan peralatan aerasi dilakukan selama 1-2 hari. 

Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah larva udang vaname 

stadia post larva ( PL 11). Hewan uji dimasukan ke dalam wadah sebanyak 12 

buah yang mana masing-masing wadah berisi 50 ekor per wadah. Sehingga total 

hewan uji secara keseluruhan sebanyak 600 ekor. Pakan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pakan alami dan pakan buatan ( pakan komersil ) yang 

diberikan sesuai dengan umur larva udang vaname. jenis pakan alami yang 

digunakan yaitu  artemia, sedangkan pakan buatan yaitu flak. 

Penebaran larva udang vaname stadia post larva ( PL 11) dengan padat tebar 

50 ekor per wadah. 

3.4. Pemberian Pakan 

Pemberian pakan dilakukan mulai pukul 08.00 WITA,12.00 WITA dipagi 

hari, pukul 16.00 WITA sore hari dan pukul 20.00 WITA,01.00 WITA dimalam 

hari yang mana pemberian pakan tersebut dilakukan selang waktu 4 jam, setiap 

pagi, sore dan malam  hari dengan kepadatan Artemia 80 individu/hari dan flak 8 

mg/L/hari. 

3.5. Media Pemeliharaan 

Media yang digunakan adalah air laut dengan kisaran 25-30 ppt ( hasil dari 

evaporasi ) dan air tawar dari sumur bor. Untuk mendapatkan media perlakuan 



yang sesuai dengan salinitas yang diinginkan maka dilakukan pengenceran 

dengan air tawar. Pengenceran dilakukan dengan berpedoman pada rumus yang 

digunakan (Pramono,2006 )sebagai berikut : 

V1 x M1 = V2 x M2 

Dimana : V1  =  Volume air tawar ( L ) 

M1   =  Salinitaas awal ( PPT ) 

V2  =  Salinitas air setelah pengenceran ( L ) 

M2 =  Salinitas yang diinginkan ( L )  

3.6. Pergantian Air Media 

Pergantian air media sebanyak 25% dari volume total setiap tiga kali dalam 

seminggu dan dilakukan pada pukul 07.00 WITA, dan dilakukan kontrol kualitas 

air. Pengukuran kualitas air dilakukan sebelum pergantian air pada pukul 06.00 

WITA dan pengukuran selanjutnya setelah pergantian air, dilakukan pada pukul 

18.00 WITA. 

3.7. Rancangan Penelitian 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan dan 3 ulangan. Dengan demikian pada 

penelitian ini terdapat 12 unit percobaan , sebagai Perlakuan perbedaan salinitas 

media yaitu : 

Perlakuan A : Salinitas 10 ppt 

Perlakuan B : Salinitas 20 ppt 

Perlakuan C : Salinitas 30 ppt 

Perlakuan D : Salinitas 35 ppt 



      Penempatan unit-unit percobaan dilakukan secara acak menurut pola 

Rancagan Acak Lengkap ( Gasperz,1991 ). Adapun tata letak satuan percobaan 

setelah pengacakan dapat dilihat pada gambar 3. 

          , 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Tata letak satuan percobaan setelah pengacakan 

 

3.8. Peubah  yang Diamati 

Perubahan yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.8.1. Pertumbuhan Mutlak 

           Parameter  utama dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan Udang 

Vaname berdasarkan berat larva pada akhir penelitian di kurangi berat larva pada 

awal penelitian. Rumus perhitungan yang dipakai dihitung berdasarkan rumus 

Efendi ( 1979 ) sebagai berikut : 

                                h = Wt – Wo 

Dimana :   h     =  pertumbuhan mutlak  

C1 D2 

D1 D3 A1 B2 

A2 B3 

C3 B1 A3 C2 



                Wt   =  berat larva pada akhir penelitian  

                Wo  = berat pada awal penelitian 

3.8.2. Sintasan 

           Sintasan larva udang vannamei dilakukan dengan cara mengambil hewan 

uji kemudian dilakukan penyamplingan tiap wadah, adapun rumus yang 

dianjurkan oleh Effendi ( 1997 ) dalam menghitung sintasan adalah sebagai 

berikut : 

   
  

  
 x 100%  

Dimana :  SR  = Sintasan (%) 

Nt  = Jumlah individu pada akhir penelitian (ind) 

No  = Jumllah individu pada awal penelitian (ind) 

3.8.3. Kualitas Air 

          Sebagai data penunjang dilakukan pengukuran parameter kualitas air yang 

meliputi : Salinitas di ukur setiap hari sedangkan Suhu, DO, pH diukur tiga kali 

selama penelitian. 

3.9. Analisa Data 

Data yang digunakan untuk mengetahui optimasi salinitas terhadap larva 

udang vaname menggunakan Uji ( ANOVA ) dengan bantuan SPSS. Uji lanjut 

yang digunakan penelitian ini adalah least siginifikan Differences ( LSD). 

 

 



 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pertumbuhan Mutlak 

Pertumbuhan mutlak larva udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 

1931) setiap perlakuan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata pertumbuhan mutlak (g) larva udang vaname (Litopenaeus 

vannamei, Boone 1931). 

Perlakuan Ulangan Pertumbuhan 

mutlak 

Rata-rata 

1 2 3   

A (10 PPT) 0.051 0.050 0.049 0.150 0.050 

B (20 ppt) 0.057 0.055 0.056 0.168 0.056 

C (30 ppt) 0.071 0.070 0.069 0.210 0.070 

D (35 ppt) 0.063 0.060 0.057 0.180 0.060 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pertumbuhan mutlak larva udang vaname 

yang disajikan pada tabel 2 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan harian tertinggi 

terdapat pada perlakuan C (salinitas 30 ppt) yaitu 0.070%, disusul perlakuan D 

(salinitas 35 ppt) yaitu 0.060%, kemudian perlakuan B (salinitas 20 ppt) yaitu 

0.056%, dan terendah perlakuan A (salinitas 10 ppt) yaitu 0.050%.  

Hasil analisis statitistik uji anova (Lampiran 6) menunjukan bahwa salinitas 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak stadia post larva udang 

vannamei (p<0,05) antara perlakuan. Berdasarkan hasil uji lanjut LSD (Lampiran 

7) menunjukan bahwa perlakuan A (salinitas 10 ppt) berbeda nyada dengan 

perlakuan  C (salinitas 30 ppt) dan D (salinitas 35 ppt), namun tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan B (salinitas 20 ppt). Perlakuan  B (salinitas 20 ppt) berbeda 

nyata dengan perlakuan C (salinitas 30 ppt) dan D (salinitas 35 ppt),namun tidak 



berbeda nyata dengan perlakuan A (salinitas 10 ppt). Perlakuan C (salinitas 30 

ppt) berbeda nyata dengan perlakuan A (salinitas 30 ppt), B (salinitas 20 ppt) 

namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan D (salinitas 35 ppt), dan Perlakuan 

D (salinitas 35 ppt) berbeda nyata dengan perlakuan A (salinitas 10 ppt), B 

(salinitas 20 ppt), namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan C (salinitas 30 

ppt).  

Pertumbuhan terbaik ada pada perlakuan C (salinitas 30 ppt) hal ini 

disebabkan karena udang lebih banyak makan untuk mendapatkan energi sebagai 

pertumbuhan. Selain untuk pertumbuhan energi digunakan untuk kegiatan 

molting. Molting udang memerlukan energi yang cukup besar untuk pergantian 

kulit,sehingga konsumsi pakan pada perlakuan C lebih banyak dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya.  

Anggoro (1992) menyatakan bahwa disamping makanan dan 

kesehatan,kualitas lingkungan media berpengaruh langsung terhadap 

pertumbuhan udang. Untuk menjamin agar pertumbuhan udang tetap baik, 

disamping makanan cukup dan berkualitas baik, kondisi lingkungan harus cocok 

untuk kehidupan udang. 

Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran baik panjang, berat maupun 

volume sehubungan dengan perubahan waktu (Wootton,1995). Menurut 

Watanabe (1988), pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal maupun 

eksternal, faktor internal seperti genetik dan fisiologis misal kesehatan sedangkan 

faktor eksternal seperti pakan dan fisika-kimia air ( suhu, oksigen terlarut, 

amoniek dan salinitas). Untuk mengetahui pertumbuhan udang dapat dilihat dari 



nilai pertumbuhan spesifik ( SGR)dan pertumbuhan mutlak (GR). Dari data di 

atas dapat disimpulkan bahawa Perbedaan salinitas antar perlakuan memberikan 

pengaruh terhadap laju  pertumbuhan mutlak (GR). 

4.2. Sintasan  

Presentase tingkat kelangsungan hidup (SR) larva udang vaname ( 

Litopenaeus vannamei, Boone 1931) selama penelitian berkisar antara 34-39 %. 

Presentase kelulusan hidup larva udang vaname tersaji pada tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 3. Rata-rata kelangsungan hidup larva udang vaname (Litopenaus 

vannamei, Boone 1931).   

perlakuan Ulangan Pertumbuhan 

mutlak 

Rata-rata 

1 2 3   

A (10 PPT) 40.00 34.00 30.00 104 34.67 

B (20 ppt) 44.00 32.00 34.00 110 36.67 

C (30 ppt) 50.00  36.00 32.00 118 39.33 

D (35 ppt) 46.00 30.00 36.00 112 37.33 

 

Dari tabel 3 terlihat sintasan yang didapatkan dari setiap perlakuan tidak 

memberikan pengaruh yang sangat nyata, hasil pengamatan terhadap sintasan 

larva udang vaname, sintasan tertinggi diperoleh pada perlakuan C (salinitas 30 

ppt) yaitu 39.33%, kemudian perlakuan D (salinitas 35 ppt) yaitu 37.33%, 

kemudian disusul perlakuan B (salinitas 20 ppt) yaitu 36.67%, dan untuk  tingkat 

kelangsungan hidup (sintasan) terendah diperoleh pada perlakuan A (salinitas 10 

ppt) yaitu 34.67%.  

Berdasarkan hasil uji ANOVA (lampiran 8) menunjukan bahwa perlakuan 

salinitas yang berbeda pada larva udang vaname tidak berpengaruh nyata (p>0,05) 



terhadap sintasan. Hasil uji lanjut dengan metode LSD (lampiran 9) menunjukan 

bahwa perlakuan A (salinitas 10 ppt) tidak berbeda nyata dengan perlakuan B 

(salinitas 20 ppt) dan D (salinitas 35 ppt), Perlakuan B (salinitas 20 ppt) tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan A (salinitas 10 ppt) dan D (salinitas 35 ppt), dan 

perlakuan C (salinitas 30 ppt) berbeda nyata dengan perlakuan A (salinitas 10 

ppt). Selama penelitian berlangsung kematian terhadap larva udang vaname tidak 

terlalu tinggi karna selain didukung oleh kualitas pakan yang diberikan juga 

didukung oleh kualitas air yang selalu dipertahankan dalam kondisi yang sesuai 

dengan kehidupan optimal dengan penggunaan aerasi, penyiponan dilakukan dua 

kali dalam seminggu, dan pergantian air yang dilakukan setiap tiga kali dalam 

seminggu. Selain itu benih udang vaname tahan terhadap penyakit (Rahmadi Aziz 

2010). 

Kelangsungan hidup tertinggi ada pada  perlakuan C (salinitas 30 ppt) hal 

ini disebabkan stadia post larva udang vaname tidak mengalami kegagalan pada 

saat  molting, sehingga pada saat molting udang tidak mengalami kesulitan untuk 

melepaskan kerapas dan udang  mengalami molting yang sempurna.Hal tersebut 

membuat tingginya  tingkat kelulusan hidup larva udang vaname . Berbeda halnya 

dengan perlakuan A (salinitas 10 ppt) Kebanyakan larva udang vaname disalinitas 

10 ppt gagal molting, karena pada saat molting udang kesulitan untuk melepaskan 

kerapas dan udang tidak mengalami molting yang sempurna.Hal tersebut 

membuat turunnya tingkat kelulusan hidup larva udang vaname .Keadaan ini 

lambat laun akan menyebabkan kematian pada udang (umumnya satu sampai dua 

hari setelah molting). Anggoro (1992), proses molting yang tidak bersamaan 



diantara udang yang satu dengan lainnya cenderung menyebabkan kanibalisme 

terhadapudang yang sedang molting dan selanjutnya mengakibatkan kematian. 

Hasil pengamatan menunjukan bahwa udang yang baru molting kondisi fisiknya 

sangat lemah sehingga mudah diserang oleh udang lain. 

    Hasil penelitian  Rahmadi Aziz (2010), pada kelangsungan hidup udang 

vaname  (litopenaeus vannamei, Boone 1931) diperoleh 77%  pada salinitas 30 

ppt. dan Ani dkk (2017), pada larva udang vaname (litopenaeus vannamei, Boone 

1931) memperoleh tingkat kelangsungan hidup tertinggi  ( 100%) pada salinitas 

17 ppt. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa salinitas memberikan 

pengaruh terhadap sintasan (tingkat kelngsungan hidup) larva udang vaname. 

4.3. Kualitas Air 

Pengelolaan kualitas air selama penelitian dilakukan dengan penggantian air 

setiap 3 kali dalam seminggu selain itu dilakukan pengecekan data kualitas air 

secara berkala. Selama penelitian parameter kualitas air yang di ukur meliputi  

suhu, salinitas, oksigen terlsrut (DO). Hasil dari masing-masing parameter kuaitas 

air tersebut tersaji pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Kualias air selama penelitian 

    

Parameter 

 

Perlakuan 

  

 

A B         C D 

Salinitas (ppt) 10 20 30 35 

T (°C) 
 

 28.00 28.00 28.00 28.00 

Do 
6.31 6.53 4.26 4.05 

Ph 
8.16 8.50 7.48 7.90 



              Berdasarkan tabel  4 menunjukan bahwa pada setiap perlakuan nilai 

kualitas air. Perlakuan A (salinitas 10 ppt) dengan nilai Parameter T (°C)  sebesar 

(28.00 °C ) untuk nilai Do sebesar (6.31) serta nilai pH sebesar (8.16), Perlakuan 

B (salinitas 20 ppt) dengan nilai Parameter T (°C)  sebesar (28.00 °C ) untuk nilai 

Do sebesar (6.53) serta nilai pH sebesar (8.50), Perlakuan C (salinitas 30 ppt) 

dengan nilai Parameter T (°C)  sebesar (28.00°C ) untuk nilai Do sebesar (4.26) 

serta nilai pH sebesar (7.48), Perlakuan D (salinitas 35 ppt) dengan nilai 

Parameter T (°C)  sebesar (28.00 °C ) untuk nilai Do sebesar (4.05) serta nilai pH 

sebesar (7.90). 

Salinitas berhubungan erat dengan tekanan osmotik dan ionik air, baik air 

sebagai media internal maupun eksternal. perubahan salinitas akan menyebabkan 

perubahan tekanan osmotik, dimana semakin rendah salinitas maka akan semakin 

rendah tekanan osmotiknya  (vernbergn and vernbergn,1972). Tekanan osmotik 

air tergantung pada ion yang terlarut dalam air tersebut. Semakin besar jumlah ion 

yang terlarut dalam air maka tekanan osmotik larutan akan semakin tinggi. 

 Suhu merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ikan 

maupun udang. Suhu dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi larva terhadap 

pakan. Secara umum laju pertumbuhan meningkat sejalan dengan kanaikan suhu 

sampai batas tertentu yang dapat menekan kehidupan bahkan dapat menyebabkan 

kematian. Semakin tinggi suhu maka semakin rendah oksigen terlarut dalam air, 

sedangkan kebutuhan oksigen bagi udang semakin besar karena tingkat 

metabolisme semakin tinggi. Meskipun udang vaname mampu mentoleransi suhu 



pada kisaran tertentu, tetapi untuk dapat tumbuh dengan baik pada stadia larva di 

perluan suhu antara 27-29°C. 

pH atau derajat keasaman air dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan. pH 

air yang rendah akan berakibat pada kematian sedangkan pH air yang terlalu 

basah dapat menyebabkan laju pertumbuhan udang terhambat. Air media udang 

yang memiliki pH ideal antara 7,5-8,5. Namun menurut Elovaara (2001) 

menyatakan bahwa untuk stadia larva udang vaname pH yang layak berkisar 

antara 7,8-8,4 dan pH optimum adalah 8,0. 

Menurut Rusmiyati (2010), Oksigen terlarut didalam perairan sangat 

dibutuhkan untuk proses respirasi baik oleh tumbuhan air, udang, maupun 

organisme lain yang hidup didalam air. Kadar oksigen terlarut yang baik berkisar 

4-6 ppm. 

pH merupakan parameter air untuk mengetahui derajat keasaman, kadar 

oksigen terlarut untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang vannamei 

memiliki pH ideal antara 7,5-8,5. Umumnya perubahan pH air dipengaruhi oleh 

sifat tanahnya (Suliswati, 2016). 

 

 

 

 

 



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat di peroleh bahwa salinitas 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.05) terhadap pertumbuhan larva 

udang vaname (litopenaeus vannamei, Boone 1931) sedangkan sintasan 

(kelangsungan hidup) larva udang vaname (litopenaeus vannamei, Boone 1931) 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (p>0,05).  

Perlakuan terbaik untuk pertumbuhan mutlak dari setiap perlakuan adalah  

perlakuan C  (salinitas 30 ppt)  dengan pertumbuhan mutlak (0.070), sedangkan 

nilai optimal sintasan ada pada perlakuan C sebesar (39.33 %) selain itu kualitas 

air pada seluruh wadah peneliti masih dalam kondisi layak  terhadap pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup larva udang vaname (Litopenaus vannamei, Boone 

1931). 

5.2. Saran  

Berdasarakan setiap perlakuan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup larva udang perlu di perhatikan salinitas agar hasil yang di peroleh lebih 

baik lagi. Menjaga kualitas air agar selama penelitian atau pemeliharaan masih 

dalam keadaan yang layak untuk menunjang pertumbuhan dan kelangsungan larva 

udang udang vaname (Litopenaus vannamei, Boone 1931). 

 

 

 

 



 DAFTAR PUSTAKA 

Adijaya, D., Coco, and Supito. 2001. Teknis operasional budidaya udang ramah 

lingkungan. Dapartemen kelautan dan perikanan. Derektoral jendral 

pengembangan air payau.Jepara 29-30. 

Ani,W.A., Muhamad, A.,Tri,Y.M. Pekalongan. 2017. Pengaruh perbedaan 

salinitas terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva udang 

vennamei ( litopenaeus vannamei ) Farchan, M., Apriani, D and Raharjo. 

2007. Analisis kelimpahan plankton dan kualiatas udara pada budidaya 

udang windu (penaeus Monodon) di desa sungai bantu, Karawang- Jawa 

barat. Jurnal ilmiah BAPPL (5) 31-46. 

Ahmad A. 2016. Optimasi salinitas yang berbeda pada larva udang vaname 

(litopenaeus vannamei) stadia PL 1 sampai PL 10 pada wadah yang 

terkontrol [skripsi]. Makassar (ID) : Universitas Muhammadiyah 

Makassar 15-19. 

Effendie, I. 2004. Pengantar Akuakultur. Jakarta : penebar swadaya. 

Effendie, M.I. 1979. Biologi Perikanan. Yayasan Pustaka Nusantara. Jogyakarta. 

Ferraris, R.P., P.D.P. Estepa, J.m. Ladja, and E.G. De Jesus. 1986.Effect of 

Salinity on the Osmotic,Chloride,Total Protein and Calcium C 

oncentration in the Hemolymph of the Prawn, Penaeus monodon  Fabricus. 

Camp. Biochem. Physol.83A (4) :701-708. 

Fujaya,Y. 2004. Fisiologi Ikan Dasar Pengembangan Teknik Perikanan. Cetakan 

Pertama. Rineka Putra. Jakarta 

Gaperz,V.1991. Metode Perancangan Percobaan ( Untuk Ilmu-Ilmu Pertananian, 

Ilmu-Ilmu Teknik dan Biologi ). CV Armico, Bandung. 

Gunarto dan Hendrajat, E.A. 2008. Budidaya Udang Vaname (Litopenaeus 

vannamei) pola semiintensif dengan aplikasi beberapa jenis probiotik 

komersial. J. Ris. Akuakultur, 3 (3): 339-349. 

Ghufran, 2008. Pemeliharaan Udang Vanname.Indah Surabaya. Surabaya 

Ghufran, K,H.M dan Tancung, B.A. 2005. Pengelolaan Kualitas Air dalam 

Budidaya Perairan. Rineka Cipta. Jakarta. 

Haliman,  R.W dan Adijaya, D.S.2005. Udang Vannamei. Penebaran Swadaya 

;Jakarta. 

Hanna, G.C. 2007. Respon udang vannamei ( Litopenaeus vannamei ) terhadap 

media berslinitas rendah. skripsi. MSP fakultas perikanan dan ilmu 

kelautan IPB. Bogor ,39 Hal. 

 

Hendrajat, E.A. dan M.Mangampa. 2007. Budidaya udang vaname pola 

tradisional plus di Kabupaten Maros, Sulawesi selatan. Media 

Akuakultur, 2(2):1-4.  



Hudi L, Shahab A. 2005.  Respon Surface Optimasi Produktifitas Budidaya 

Udang Vaname Litopenaeus vannamei dengan Menggunakan Metode dan 

Non Linier Programming. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 

Surabaya. 

Mujiman, A.,& Suyanto, S. R.(2001). Budidaya udang. Penebar swadaya. 79 hal. 

Nybakken, J.W. 1990. Biologi LautSuatu Penekatan Ekologis. PT Gramedia, 

Jakarta. 

Pramono. 2006. Salinitas Air Laut. Jurnal Saintek perikanan vol.4 

Puspita et al ( 2005 ). Lahan basah buatan di indonesia. Bogor. Wetlands 

International-Indonesia Programme. 

Rahmadi, A. 2010. Kinerja pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang 

vanname (Litopenaeus vannamei) pada salinitas 30 ppt, 5 ppt, dan 10 ppt 

              [ skripsi ]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor (11-14).  

Rusmiyati, S. 2012.  Menjala Rupiah Budidaya Udang Vannamei.Pustaka Baru. 

Yogyakarta. 20-24 hlm. 

Soemardjati, W., dan Suriawan, A.,2007. Petunjuk Teknis Budidaya Udang 

Vaname (Litopenaeus vannamei) di Tambak.  Departemen Kelautan 

dan Perikanan, Direktorat Jenderal PerikananBudidaya. Balai Budidaya 

Air Payau Situbondo. 

Staples, D.J., Heales, D.S., 1991. Temperature and salinity optima for growth and 

survival of juvenile banana prawn Penaeus merguiensis. Journal of 

Experimental Marine Biologyand Ecology. Vol 154, 251–274. 

Suliswati.2016. Panen Rupiah Dari Bisnis Pembesaran Udang. PT.Palapa: Air 

Publishing, ( Hal 80-81 ). 

Suwardi,T.,and A. Nawang. Sulawesi Selatan. 2012. Respon yuwana udang 

vanname (Litopenaeus Vannamei) pada tingkat salinitas yang berbeda. 

Jurnal forum inovasi teknologi akuakultur (1-5). 

Stewart, R.2005. Invertebrates: The Other Food Source. OceanWorld.6 (30) 

Wartono, H., dan Lies Emmawati, H. 2007. Pembenihan Udang Galah. 

Jl.Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281: Kanisius ( Anggota 

IKAPI ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1. Hasil  pengukuran rata-rata benih udang vannamei pada setiap 

perlakuan 

 

No 

 

Perlakuan 

 

Parameter 

Pengukuran Ke-  

Ket 0 1 2 

1 A1 Panjang  ( cm) 1.04 1.38 2.24  

Berat (gr) 0.007 0.012 0.058 

2 A2 Panjang (cm) 1.04 1.37 2.23  

Berat ( gr) 0.007 0.011 0.057 

3 A3 Panjang (cm) 1.04 1.35 2.20  

Berat (gr) 0.007 0.010 0.056 

4 B1 Panjang (cm) 1.04 1.41 2.27  

Berat (gr) 0.007 0.014 0.064 

5 B2 Panjang  

( cm) 

1.04 1.39 2.25  

Berat (gr) 0.007 0.012 0.062 

6 B3 Panjang 

 ( cm) 

1.04 1.40 2.26  

Berat (gr) 0.007 0.013 0.063 

7 C1 Panjang  

(cm) 

1.04 1.47 2.34  

Berat ( gr) 0.007 0.018 0.078 

8 C2 Panjang  

( cm) 

1.04 1.46 2.33  

Berat (gr) 0.007 0.017 0.077 

9 C3 Panjang (cm) 1.04 1.45 2.32  

Berat (gr) 0.007 0.016 0.076 

10 D1 Panjang (cm) 1.04 1.44 2.31  

Berat ( gr) 0.007 0.016 0.070 

11 D2 Panjang  

( cm) 

1.04 1.41 2.28  

Berat (gr) 0.007 0.015 0.067 

12 D3 Panjang 

 ( cm) 

1.04 1.43 2.30  

Berat ( gr) 0.007 0.016 0.064 

 

 

 



Lampiran  2. Hasil pertumbuhan berat harian (gr) larva udang vaname pada setiap 

perlakuan 

 

Perlakuan 

 

Ulangan 

Minggu ke- 

0 1 2 

A A1 0.007 0.012 0.058 

A2 0.007 0.011 0.057 

A3 0.007 0.010 0.056 

Rata-rata  0.007 0.011 0.057 

B B1 0.007 0.014 0.064 

B2 0.007 0.012 0.062 

B3 0.007 0.013 0.063 

Rata-rata  0.007 0.013 0.063 

C C1 0.007 0.018 0.078 

C2 0.007 0.017 0.077 

C3 0.007 0.016 0.076 

Rata-rata  0.007 0.017 0.077 

D D1 0.007 0.016 0.070 

D2 0.007 0.015 0.067 

D3 0.007 0.016 0.064 

Rata-rata  0.007 0.016 0.067 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  3.  Sintasan larva udang vaname selama penelitian 

 

perlakuan 

 

Ulangan 

Populasi Mortalitas SR 

(%) Tebar awal         Tebar akhir 

A 

 

 

 

 

Rata-rata 

A1 50 20 30 40.00 

A2 50 17 33 34.00 

A3 50 15 35 30.00 

 50 17 33 34.67 

B 

 

 

 

 

Rata-rata 

B1 50 22 28 44.00 

B2 50 16 34 32.00 

B3 50 17 33 34.00 

 50 18 32 36.67 

C 

 

 

 

Rata-rata 

C1 50 25 25 50.00 

C2 50 18 32 36.00 

C3 50 16 34 32.00 

 50 20 30 39.33 

D 

 

 

 

 

Rata-rata 

D1 50 23 27 46.00 

D2 50 15 35 30.00 

D3 50 18 32 36.00 

 50 19 31 37.33 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Hasil pertumbuhan berat mutlak ( g ) larva udang vaname pada setiap 

perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan 

Tebar Pertumbuhan 

Mutlak Tebar Akhir 

A 

0,007 0,058 0,051 

0,007 0,057 0,050   

0,007 0,056 0,049 

Rataan 0,007 0.057 0.050 

B 

0,007 0,064 0,057 

0,007 0,062 0,055 

0,007 0,063 0,056 

Rataan 0,007 0.063 0.056 

C 

0,00 0,078 0,071 

0,007 0,077 0,070 

0,007 0,076 0,069 

Rataan 0,007 0.077 0.070 

D 

0,007 0,070 0,063 

0,007 0,067 0,060 

0,007 0.064 0,057 

Rataan 0,007 0.067 0.060 



Lampiran 5.Hasil Pengukuran  Kualitas Air 

Perlakuan Parameter 

Waktu Pengkuran Kisaran 

rata-rata Pengukuran 

A 

Salt (ppt) 10.00 10.0 

T (°C) 28.00 28.0 

Do 6.31 6.3 

pH 8.16 8.2 

B 

Salt (ppt) 20.0 20.0 

T (°C) 28.0 28.0 

Do 6.5 6.5 

pH 8.5 8.5 

C 

Salt (ppt) 30.0 30.0 

T (°C) 28.0 28.0 

Do 4.3 4.3 

pH 7.5 7.5 

D 

Salt (ppt) 35.0 35.0 

T (°C) 28.0 28.0 

Do 4.1 4.1 

pH 7.9 7.9 

 

 

 



Lampiran 6.Tabel ANOVA Pertumbuhan Berat Mutlak Larva Udang Vaname 

ANOVA 

pertumbuhan   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 636.000 3 212.000 70.667 .000 

Within Groups 24.000 8 3.000   

Total 660.000 11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Hasil uji Lanjut LSD pertumbuhan berat mutlak larva udang vaname 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Pertumbuhan 

LSD   

(I) 

PERLAKU

AN 

(J) 

PERLAKU

AN 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper Bound 

A 

B -6.0000
*
 .97183 .001 -8.3780 -3.6220 

C -20.0000
*
 .97183 .000 -22.3780 -17.6220 

D -10.0000
*
 .97183 .000 -12.3780 -7.6220 

B 

A 6.0000
*
 .97183 .001 3.6220 8.3780 

C -14.0000
*
 .97183 .000 -16.3780 -11.6220 

D -4.0000
*
 .97183 .006 -6.3780 -1.6220 

C 

A 20.0000
*
 .97183 .000 17.6220 22.3780 

B 14.0000
*
 .97183 .000 11.6220 16.3780 

D 10.0000
*
 .97183 .000 7.6220 12.3780 

D 

A 10.0000
*
 .97183 .000 7.6220 12.3780 

B 4.0000
*
 .97183 .006 1.6220 6.3780 

C -10.0000
*
 .97183 .000 -12.3780 -7.6220 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 1.417                  

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

. 

 

 

 

 



Lampiran  8.  Tabel ANOVA Sintasan larva udang vaname 

ANOVA 

Sintasan   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 33.333 3 11.111 .201 .893 

Within Groups 442.667 8 55.333   

Total 476.000 11    

 

 

 

  

 

      

   

    

    

  

    

   

     

 

 

 

 

  

 



Lampiran  9. Uji Lanjut LSD Sintasan larva udang vaname 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   SINTASAN   

LSD   

(I) 

PERLAKUAN 

(J) 

PERLAKUAN 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

A 

B -2.0000 2.55314 .463 -8.2473 4.2473 

C -4.6667 2.55314 .117 -10.9140 1.5806 

D -2.6667 2.55314 .337 -8.9140 3.5806 

B 

A 2.0000 2.55314 .463 -4.2473 8.2473 

C -2.6667 2.55314 .337 -8.9140 3.5806 

D -.6667 2.55314 .803 -6.9140 5.5806 

C 

A 4.6667 2.55314 .117 -1.5806 10.9140 

B 2.6667 2.55314 .337 -3.5806 8.9140 

D 2.0000 2.55314 .463 -4.2473 8.2473 

D 

A 2.6667 2.55314 .337 -3.5806 8.9140 

B .6667 2.55314 .803 -5.5806 6.9140 

C -2.0000 2.55314 .463 -8.2473 4.2473 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 9.778. 
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   Panen larva udang vaname                 Larva udang vaname saat panen   
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