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I.   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Udang vannamei (Litopenaeus vannamei) merupakan salah satu  

komoditas perikanan budidaya yang permintaannya terus meningkat dan 

berkembang pesat. Udang vannamei memiliki banyak keunggulan seperti relatif 

tahan penyakit, produktivitasnya tinggi, waktu pemeliharaan relatif singkat, 

tingkat kelangsungan hidup (survival rate) selama masa pemeliharaan tinggi dan 

permintaan pasar terus meningkat (Hendrajat dan Mangampa, 2007).  

Pakan merupakan salah satu faktor utama keberhasilan produksi udang 

vannamei. Pakan berfungsi sebagai asupan nutrisi yang dapat menghasilkan 

energi untuk menunjang pertumbuhan serta aktivitas udang. Pakan alami memiliki 

kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan sangat dibutuhkan oleh udang.  

Pakan alami memiliki kelebihan seperti: kualitas kebersihan terjamin 

karena tidak mencemari kualitas air media pemeliharaan, kandungan gizi yang 

lengkap untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan udang. Ukuran 

tubuhnya yang relatif kecil sangat sesuai dengan lebar bukaan mulut larva udang. 

Sifatnya yang selalu bergerak aktif akan merangsang benih/ larva untuk 

memangsanya (Suprayitno, 1986). Salah satu pakan alami yang baik digunakan 

untuk udang yaitu Artemia sp. (Hasyim, 2002). 

Artemia sp. merupakan produk impor. Indonesia setiap tahunnya 

mengimpor kista Artema sp. sebesar 50.000 ton dengan harga yang cukup mahal. 

Oleh sebab itu penggunaan Artemia sp. seharusnya dapat digantikan dengan pakan 

alami yang lain agar dapat mengurangi biaya produksi. Artemia sp. dijual dalam 

bentuk kista, sehingga sebelum diberikan pada larva udang perlu dilakukan 

penetasan kista. Artemia sp. memiliki keunggulan dalam kandungan nutrisi dan 

bagian tubuhnya yang mudah tercerna oleh organisme akuatik yang memangsanya 

sehingga pengunaan Artemia sp. sangat baik untuk pakan udang.  

Artemia sp. memiliki kandungan gizi yang lengkap dan tinggi, protein 

52,7%, karbohidrat 15,4%, lemak 4,8%, air 10,3% dan abu 11,2% (Marihati, 2013).  
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Kandungan vitamin, EPA, DHA yang merupakan asam lemak tak jenuh, tidak dapat 

diproduksi oleh tubuh Artemia sp. karena hanya dapat diperoleh dari asupan 

makanan. Kandungan asam lemak essensial Artemia sp. yakni EPA berkisar 

0,27%-0,39% dan DHA tidak dapat diketahui (Suprayudi, 2002).  

Salah satu cara yang dilakukan agar penggunaan Artemia sp. sesuai dengan 

kebutuhan udang yaitu protein 50%, lemak 12 - 15%, karbohidrat 20%, vitamin 2 -

3%, mineral 4% perlu dilakukan pengkayaan. Pengkayaan banyak dilakukan untuk 

melengkapi serta meningkatkan nutrisi  Artemia  sp. sebagai  pakan  alami  

udang.  Tujuan pengkayaan pakan adalah agar komposisi nutrien dari pakan 

alami tersebut menjadi sama  atau  mendekati  kebutuhan  nutrisi  dari spesies  

budidaya  (Irianto, 2011). Artemia sp. dapat diperkaya dengan menggunakan 

susu bubuk. 

Susu bubuk memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap mulai dari 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin serta asam lemak esensial tak jenuh seperti: 

EPA, DHA. Dalam susu bubuk terdapat kandungan EPA, DHA yang dibutuhkan 

oleh Artemia sp untuk melengkapi kebutuhan udang. Kekurangan asam lemak 

esensial akan menyebabkan gangguan pada kesehatan udang termasuk di 

dalamnya kematian larva dan pertumbuhan abnormal. Asam lemak essensial 

terutama DHA berperan sangat penting  dalam pembentukkan jaringan retina 

dan saraf (Tocher, 2003). 

Untuk mendapatkan susu bubuk dengan kualitas yang sangat baik 

dibutuhkan biaya yang cukup tinggi, maka dari itu pengunaan susu bubuk expired 

akan sangat bermanfaat karena tetap memiliki kandungan gizi yang sangat komplit, 

mudah didapatkan, harga relatif terjangkau, tidak bersaing dengan kebutuhan 

manusia (Rizaldy, 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Karim (2006) 

tentang pengkayaan  Artemia  sp dengan asam lemak n-3 HUFA berupa emulsi 

ICES yang mengandung DHA dan EPA memberikan pengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup pada larva kepiting bakau. Oleh 

sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas pemberian pakan 

menggunakan nauplii Artemia sp yang diperkaya susu bubuk terhadap 
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kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva udang vannamei. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. mengetahui pengaruh pemberian nauplii Artemia sp. yang diperkaya 

susu bubuk untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan 

PL 11 - PL 20 udang vannamei. 

2. mengetahui dosis susu bubuk yang optimum dalam pengkayaan nauplii 

Artemia sp. untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan PL 11 - PL 20 

udang vannamei. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembudidaya khususnya pembenihan udang vannamei dalam meningkatkan 

produksi benur dengan cara pengkayaan nutrisi pada pakan alami. 

 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Ho : µo = 0 Tidak ada pengaruh pemberian Artemia sp. yang diperkaya susu 

bubuk terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan PL 11 – 

PL 20 udang vannamei. 

H1 : µo ≠ 0 Ada pengaruh pemberian Artemia sp. yang diperkaya susu bubuk 

terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan PL 11 - PL 20 

udang vannamei. 

2. Ho : µo = 0 Tidak ada pengaruh dosis susu bubuk yang optimum terhadap 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan PL 11 – PL 20 udang 

vannamei. 

 H1 : µo ≠ 0  Ada setidaknya satu perlakuan dosis susu bubuk yang optimum 

dalam pengkayaan Artemia sp. terhadap kelangsungan hidup 

dan pertumbuhan PL 11 - PL 20 udang vannamei. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Pembenihan udang vannamei tidak terlepas dari pakan alami. Pakan alami 

sangat diperlukan dalam budidaya dan pembenihan organisme akuatik, karena 

akan menunjang kelangsungan hidup organisme tersebut. Pada saat telur udang 

baru menetas, setelah kuning telur habis, larva udang membutuhkan pakan yang 

sesuai dengan bukaan mulutnya serta kebutuhan nutrisinya. Salah satu jenis pakan 

alami yang baik digunakan untuk udang pada stadia post larva adalah Artemia sp. 

Artemia sp. memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap seperti protein, 

karbohidrat, lemak, air, abu. Namun kandungan asam lemak essensial seperti 

EPA, DHA dan vitamin Artemia sp. masih rendah dimana hanya dapat diperoleh 

dari asupan makanannya. Artemia sp. memiliki kandungan gizi yang bervariasi 

disebabkan karena bersifat non selective filter feeder sehingga kualitas nutrisinya 

bergantung dari kualitas media hidupnya serta pakan yang diberikan. Salah satu 

upaya agar kandungan gizi Artemia sp. sesuai dengan kebutuhan udang ialah 

dengan melakukan pengkayaan pada nauplii Artemia sp. melalui pakannya.  

Pengkayaan banyak dilakukan untuk melengkapi kandungan nutrisi pada  

Artemia sp. seperti asam lemak terutama EPA dan DHA, vitamin yang masih 

rendah untuk dijadikan sebagai  pakan  alami  udang untuk membantu 

pertumbuhan. Pengkayaan dilakukan dengan menggunakan susu bubuk karena 

dalam susu bubuk memiliki kandungan nutrisi sangat komplit seperti protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, DHA, asam linoleat (Lampiran 8). 

Pengkayaan Artemia sp dilakukan menggunakan susu bubuk dengan konsentrasi 

0,3 g/l, 0,6 g/l, 0,9 g/l, 1,2 g/l (Rizaldy, 2013). Artemia sp. yang telah diperkaya 

ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup post 

larva 11-20 udang vannamei (Gambar 1). 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir 
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