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ABSTRAK 

 

 

LAJU DAN DURASI PERKEMBANGAN LARVA UDANG GALAH 

(Macrobrachium rosenbergii) PADA HIBRIDA HASIL PERSILANGAN 

RESIPROKAL POPULASI ACEH DAN STRAIN SIRATU 

 

Oleh 

 

ISTIQOMAH NUR AINI 
 

 

Budidaya udang galah sangat diminati dan berkembang pesat karena memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi. Permasalahan yang timbul yakni pengendalian 

terhadap kualitas genetik udang galah menjadi turun terutama pada produksi larva 

tanpa diikuti manajemen induk yang baik, upaya yang dapat dilakukan yaitu 

perbaikan genetik melalui kegiatan persilangan induk (hibridisasi) untuk 

menghasilkan larva dengan kualitas unggul. Hibridisasi intraspesifik 

menggunakan udang galah populasi Aceh (A) dan strain Siratu (R) dilakukan 

secara resiprokal (RA dan AR) dan galur murni (RR dan AA). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji persilangan resiprokal udang galah populasi Aceh dan 

strain Siratu terhadap laju dan durasi perkembangan larva yang dihasilkan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa larva hasil persilangan dengan metode resiprokal 

hibrida Siratu x Aceh (RA) dengan nilai laju perkembangan 9,87 dan durasi 

perkembangan 27 hari lebih baik dibandingkan hibrida Aceh x Siratu (AR) 

dengan nilai laju perkembangan 9,78 dan durasi perkembangan 30 hari untuk 

mencapai post larva. Hasil persilangan hibridisasi RA dan AR lebih lama 

dibandingkan inbrida Siratu x Siratu (RR) tetapi lebih cepat dibandingkan dengan 

inbrida Aceh x Aceh (AA) sebagai tetua. 

 

Kata kunci : Hibridisasi intraspesifik, Perkembangan, Resiprokal, Udang galah



ABSTRACT 

 

 

RATE AND DEVELOPMENT DURATION OF LARVAE GIANT 

FRESHWATER SHRIMP (Macrobrachium rosenbergii) ON THE HYBRID 

RECIPROCAL CROSS OF ACEH POPULATION AND SIRATU STRAIN 

 

By 

 

ISTIQOMAH NUR AINI 
 

 

Giant freshwater shrimp culture were very interested and booming because it has 

economic values. The problems of control over the genetic qualities giant 

freshwater shrimp will fall especially on the promotion of production management 

larvae without followed a good parent, efforts to be carried out is to genetic 

improvement through the activities of a cross parent (hybridization) in order to 

produce larvae with a superior quality. Intraspecifik hybridization use giant 

freshwater shrimp, Aceh population (A) and Siratu strain (R) should be conducted 

in resiprokal (RA and RA) and pure line (RR and AA). This study aims to assess a 

cross resiprokal percent Giant freshwater shrimp of the aceh population and  siratu  

strain against the rate and duration of the development  larvae of which 

produced.The result of research show that the larvae of crossbreeding with a 

method of hybrid resiprokal Siratu x Aceh (RA) with a value of growth rate up 

9,87 and duration of the development of  27 day has better effort than hybrid Aceh 

x Siratu (AR) with a value of growth rate up 9,78 and duration of the development 

of 30 day in order to achieve post larvae. The results of a cross hybridization RA 

and AR longer than inbrida Siratu x Siratu (RR) but faster compared to inbrida 

Aceh Aceh x (AA) as an elder. 

 

Keyword: Development, Giant freshwater shrimp, Intraspecifik hybridization, 

Respirokal 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya udang galah (Macrobrachium rosenbergii) sangat diminati dan 

berkembang cukup pesat karena udang galah merupakan salah satu komoditas 

perikanan air tawar unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, hal tersebut terlihat 

dari tingginya permintaan terhadap udang galah. Produksi perikanan budidaya 

udang galah di Indonesia belum stabil tercermin dalam data produksi beberapa 

tahun terakhir, tahun 2012 mencapai 1.620 ton, tahun 2013 mencapai 3.385 ton, 

dan tahun 2014 mencapai 1.754 ton (KKP, 2015). Faktor yang dapat 

mempengaruhi produksi udang galah antara lain permasalahan mutu benih 

semakin terasa, indikasi pertumbuhan lambat, dan matang gonad udang dengan 

umur muda dalam ukuran kecil (Khasani et al., 2010). 

Permasalahan yang timbul dalam kegiatan budidaya udang galah sangat berkaitan 

dengan kualitas genetik dan pengelolaan induk. Buruknya pengelolaan induk di 

hatchery dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan silang dalam (inbreeding 

depreesion) yang tidak terkontrol sehingga produksi dan kualitas larva menurun. 

Menurut Kusmini (2010) inbreeding dapat menyebabkan terjadinya penurunan 

keragaman genetik.  

Perbaikan genetik melalui persilangan induk atau hibridisasi menjadi salah satu 

upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas induk dan produksi 

larva dengan kualitas unggul. Kualitas larva dapat ditingkatkan melalui kegiatan 

persilangan induk (hibridisasi) (Wachirachaikarn et al., 2009).  Menurut Goyard 

et al., (2008) hibridisasi merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas 

genetik karena memiliki teknik sederhana dan tidak memerlukan biaya tinggi serta 

dapat dilakukan dengan fasilitas dan kemampuan sumber daya manusia yang 

terbatas. Sumber genetik induk udang galah di Indonesia cukup banyak tersedia di 
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alam sehingga sangat potensial untuk dilakukan upaya hibridisasi.  

Kajian hibridisasi intraspesifik dalam penelitian ini dilakukan menggunakan induk 

udang galah populasi alam asal Aceh (A) dan strain Siratu (R) secara resiprokal 

(RA dan AR) dan galur murni (RR dan AA). Menurut Khasani et al. (2010) syarat 

agar dapat dilakukan perkawinan silang udang galah adalah tersedianya populasi 

yang berbeda secara genetis baik karena terisolasi geografi maupun populasi hasil 

budidaya yang telah didomestikasi. Induk udang galah Siratu merupakan hasil 

pemuliaan atau seleksi induk di Pelabuhan Ratu (Siratu) yang memiliki kelebihan 

pertumbuhan dan durasi perkembangan yang relatif cepat, bebas Macrobrachium 

rosenbergii Noda Virus (MrNV), tahan terhadap penyakit vibriosis, dan memiliki 

toleransi yang baik terhadap perubahan lingkungan (suhu, pH, dan DO) (KKP, 

2015). Sedangkan induk udang galah Aceh merupakan induk yang diperoleh dari 

alam letaknya di sungai Peureulak dan belum terdomestikasi. Pemanfaatan 

sumber genetik baru diharapkan dapat meningkatkan keunggulan komparatif 

udang galah dengan menggabungkan fenotipe terbaik pada hibrida yang 

dihasilkan sehingga mampu memperbaiki mutu genetik melalui perbaikan angka 

laju dan durasi perkembangan larva.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persilangan resiprokal udang galah 

populasi Aceh dan strain Siratu terhadap laju dan durasi perkembangan larva yang 

dihasilkan. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kombinasi 

persilangan yang prospektif menghasilkan larva udang galah dengan laju dan 

durasi perkembangan terbaik.   

  

1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Budidaya udang galah sangat diminati dan berkembang cukup pesat karena 

memiliki keunggulan serta permintaan pasar yang relatif tinggi. Pengendalian 

terhadap kualitas genetik udang galah menjadi turun terutama pada produksi 
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Budidaya udang galah 

Kualitas genetik menurun 

Perbaikan genetik  

Hibridisasi 

Kombinasi persilangan 

Laju dan durasi perkembangan 

larva udang galah optimum 

Populasi Aceh     

(belum terdomestikasi) 

Strain Siratu         

(telah terdomestikasi) 

larva, hal tersebut karena buruknya pengelolaan induk di hatchery sehingga 

terjadi perkawinan silang dalam (inbreeding depreesion) yang tidak terkontrol.  

Perbaikan genetik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memperoleh larva berkualitas melalui kegiatan persilangan induk (hibridisasi). 

Kajian hibridisasi intraspesifik dilakukan menggunakan induk udang galah 

populasi alam asal Aceh (A/belum terdomestikasi) dan strain Siratu (R/telah 

terdomestikasi) secara resiprokal (RA dan AR) dan galur murni (RR dan AA). 

Hibridisasi intraspesifik antara populasi Aceh dan strain Siratu yang bertujuan 

untuk menggabungkan fenotipe terbaik pada hibrida yang dihasilkan sehingga 

mampu memperbaiki mutu genetik melalui perbaikan angka laju dan durasi 

perkembangan larva. Kerangka pikir penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 

   

   

 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biologi Udang Galah 

2.1.1 Klasifikasi 

Udang galah adalah salah satu jenis Crustacea yang dikenal Giant Freshwater 

Shrimp, dari famili Palaemonidae yang mempunyai ukuran terbesar dibandingkan 

dengan udang air tawar lainnya. Klasifikasi udang galah menurut Houlthuis 

(1980) sebagai berikut : 

Filum   : Arthropoda 

Kelas   : Crustacea 

Ordo   : Decapoda 

Famili   : Palaemonidae 

Sub Famili : Palaemoninae 

Genus  : Macrobrachium 

Spesies  : Macrobrachium rosenbergii 

Udang galah memiliki badan yang terdiri dari ruas-ruas yang ditutupi dengan kulit 

keras, tidak elastis, dan terdiri dari zat kithin yang tidak dapat mengikuti pola 

pertumbuhan dagingnya. Badan udang terdiri atas tiga bagian yaitu kepala dan 

dada (cephalothorax), badan (abdomen), dan ekor (uropoda). Cephalothorax 

dibungkus kulit keras yang disebut karapas, di bagian depan kepala terdapat 

tonjolan karapas yang bergerigi disebut rostrum. Bentuk rostrum yang panjang 

dan melengkung seperti pedang dengan jumlah gerigi bagian atas 11 – 12 buah 

dan bagian bawah 8 – 14 buah adalah ciri khusus udang galah. Ditinjau dari 

taksonomi, rostrum mempunyai fungsi penting yaitu sebagai penunjuk jenis 

(spesies). Bagian abdomen terdiri dari lima ruas, yang masing-masing dilengkapi 

dengan sepasang kaki renang (pleopoda), pada udang betina bagian ini cukup 

melebar membentuk ruas untuk mengerami telur (broodchamber). Uropoda 
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merupakan ruas terakhir dari ruas badan yang kaki renangnya berfungsi sebagai 

pengayuh atau yang disebut ekor kipas. Uropoda terdiri dari bagian luar 

(eksopoda) dan bagian ujungnya meruncing disebut telson (Hadie dan Hadie, 

2003). 

 

2.1.2 Habitat dan Tingkah Laku 

Udang galah mempunyai dua habitat, stadia larva hidup di air payau dan setelah 

menjadi dewasa hidup di air tawar. Sebagian tahapan siklus hidup udang galah 

dari telur yang sudah dibuahi dan dierami oleh induknya selama 19 – 21 hari akan 

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 setelah menetas, maka larva tersebut akan mati (Hadie dan 

Hadie, 2002). 

Larva udang galah yang baru menetas dan mampu menemukan lingkungan hidup 

yang cocok, maka larva akan dapat tumbuh menjadi post larva (benih). Untuk 

mencapai tingkatan post larva, larva harus memenuhi 11 tahap perkembangan dan 

setiap tahap terjadi pergantian kulit (molting) dengan perubahan struktur 

morfologinya (metamorfosa) (Roslani, 2007). 

 

2.1.3 Pakan dan Kebiasaan Makan  

Udang galah termasuk hewan omnivora yang dapat memanfaatkan pakan alami 

serta tambahan pakan buatan. Pakan alami hewani dapat berupa cacing air, larva 

insekta (serangga air), mollusca, dan lain-lain. Pakan alami nabati dapat berupa 

alga, jaringan tanaman air, dan detritus (Mitra et al., 2005).  

Udang galah aktif bergerak pada malam hari (nocturnal) dan meninggalkan 

tempat persembunyiannya untuk mencari makan (Radiopoetro, 1977). Udang 

galah yang aktif mencari makan pada malam hari karena udang mendapatkan 

makanannya dengan indera penciuman dan indera perabanya (Lagler et al., 1977).  
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2.1.4 Siklus Hidup  

Udang galah dewasa akan memijah dan bertelur di air tawar. Sejak telur dibuahi 

hingga menetas diperlukan waktu 16 – 20 hari. Larva yang baru menetas 

memerlukan air payau sebagai lingkungan hidupnya. Apabila dalam jangka waktu 

3 – 5 hari sesudah menetas tidak mendapatkan air payau sebagian besar larva akan 

mati. Sejak stadia pertama hingga stadia pasca larva memerlukan air payau 

dengan kadar garam 5 – 20 ppt. Mulai telur menetas hingga metamorfosis menjadi 

pasca larva, terjadi 11 kali ganti kulit. Perubahan bentuk secara morfologis yang 

nyata ada 8 kali (8 stadia). Pada stadia 1 – 5 mengalami 5 kali ganti kulit 

sedangkan pada stadia 6 – 8 mengalami 6 kali pergantian kulit. Dari masa telur 

menetas hingga menjadi pasca larva diperlukan waktu maksimal 45 hari. Sesudah 

menjadi juwana (sudah menyerupai morfologi udang dewasa) udang dapat hidup 

pada air tawar (Hadie dan Hadie, 2002).  

Siklus hidup udang galah memiliki keunikan tersendiri. Selama hidupnya udang 

galah membutuhkan dua habitat. Pada periode larva, udang ini hidup di air payau 

dan kembali ke air tawar setelah mencapai post larva hingga dewasa. Dalam 

pertumbuhannya, udang galah mengalami 11 kali ganti kulit sebelum mencapai 

stadia benih (post larva) (Uno dan Soo, 1969). 

Udang galah pada stadia larva sampai post larva hidup di perairan payau dengan 

kisaran salinitas 5 – 15 ppt, sedangkan pada stadia juvenil sampai dewasa hidup di 

perairan air tawar. Perkawinan udang galah terjadi di lingkungan air tawar, telur 

yang telah terbuahi kemudian diletakkan di bawah perut induk betina dan 

disangga oleh kaki renangnya. Induk udang galah dengan ukuran 50 g dapat 

menghasilkan telur antara 15.000 – 25.000 butir telur. Telur tersebut akan dilepas 

di lingkungan air payau dengan salinitas 5 ppt setelah 12 – 14 hari massa inkubasi 

sejak pembuahan. Telur yang telah menetas untuk selanjutnya tumbuh menjadi 

dewasa sejalan dengan menurunnya nilai salinitas sampai ke air tawar seluruhnya 

(Hamzah, 2004). Siklus hidup udang galah disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Siklus hidup udang galah (Hamzah, 2004) 

 

2.1.5 Ciri-Ciri Udang Galah Jantan dan Betina  

Khairuman dan Amri (2004) menyatakan bahwa udang galah memiliki ciri khusus 

sehingga dapat dibedakan dari udang air tawar lainnya yaitu sebagai berikut : 

1. Rostrum udang galah panjang, langsing, bagian pangkalnya membengkok, 

dan gerigi pada rostrum tersusun rata. Jumlah gerigi bagian atas 12 – 15 

sementara jumlah gerigi bagian bawah 10 – 14. 

2. Tutup insangnya memiliki garis luar mendatar terutama udang galah yang 

masih muda. 

3. Kulit penutup tubuh pada ruas kedua terletak di atas ruas pertama dan ketiga. 

4. Udang galah jantan memiliki sepasang kaki jalan yang panjang. 

5. Tubuh udang galah berwarna biru kehijauan. 

Hadie dan Supriatna (1985) menyatakan secara morfologis dan anatomis udang 

jantan dapat dibedakan dengan yang betina sebagai berikut : 

1. Udang jantan dapat mencapai ukuran yang lebih besar daripada udang betina. 

Pasangan kaki jalan yang kedua tumbuh sangat besar dan kuat bahkan sampai 

1,5 x panjang total badannya. Bagian perut lebih ramping dan ukuran pleuron 

lebih pendek. Alat kelamin terletak pada basis pasangan kaki jalan kelima 

dimana pasangan kaki ini terlihat lebih rapat dan lunak. Appendix masculine 
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terletak pada pasangan kaki renang kedua yang merupakan cabang ketiga dari 

kaki renang tersebut. 

2. Udang betina memiliki ukuran tubuh lebih kecil daripada udang jantan. 

Pasangan kaki jalan kedua tetap tumbuh lebih besar namun tidak begitu besar 

dan kuat seperti pada udang jantan. Bagian perut tumbuh melebar, pleuron 

memanjang sehingga ruangan pada bagian ini lebih dalam. Bersama dengan 

kaki renang, ruangan ini merupakan tempat pengeraman telur sehingga secara 

keseluruhan bentuk tubuhnya membesar pada bagian perut. Alat kelamin 

udang betina terletak pada pasangan kaki jalan ketiga, yang merupakan suatu 

sumuran (lubang) yang disebut thelicum. Jarak antara pangkal pasangan kaki 

jalan kiri dan kanan setiap pasangan terlihat lebih lebar yang memungkinkan 

telur dapat berjalan ke arah perut. 

 

2.2 Udang Galah Strain Siratu 

Udang galah Siratu merupakan hasil persilangan yang terdiri dari tiga strain udang 

galah yakni Mahakam, Bone, dan Citanduy. Keunggulan yang dimiliki udang 

galah Siratu yakni memiliki pertumbuhan yang cepat (33,68%/hari), bebas virus 

MrNV, memiliki durasi dan perkembangan larva yang cepat, tahan bakteri 

vibriosis, memiliki sintasan yang tinggi pada fase pembesaran > 80%, dan 

memiliki tingkat tolerasi yang baik terhadap perubahan lingkungan (95%) (KKP, 

2015).  

Karakteristik benih udang galah Siratu memiliki diameter telur 0,511 ± 0,029 mm, 

tingkat keseragaman larva 90%, sintasan pemeliharaan larva 47,77 – 63,91%, dan 

durasi pemeliharaan larva untuk mencapai PL 5 yakni 24 – 30 hari. Karakteristik 

induk udang galah Siratu jantan dapat mencapai umur dewasa pada 8 bulan 

pemeliharaan dengan bobot 53,29 ± 8,57 g dan panjang standar 10,03 ± 0,45 cm, 

sedangkan induk udang galah Siratu betina dapat mencapai umur dewasa pada 8 

bulan pemeliharaan dengan bobot 31,78 ± 5,14 g, panjang standar 8.85 ± 0.42 cm, 

fekunditas 742,51 butir/g, dan memiliki ukuran telur 0,511 ± 0,029 mm. Induk 

udang galah Siratu memiliki nilai rerata heritabilitas pada karakter panjang 

sebesar 0,27 ± 0,24 dan karakter bobot sebesar 0, 34 ± 0,30. Morfologi udang 

galah Siratu jantan dan betina disajikan pada Gambar 4 (KKP, 2015). 
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Gambar 3. Morfologi udang galah Siratu 

Keterangan : (a) Jantan, (b) Betina 

Secara morfologi udang galah jantan dan betina dapat dibedakan berdasarkan 

bentuk dan ukuran kakinya. Pada udang jantan terdapat lima pasang kaki jalan. 

Pasangan kaki jalan kedua tumbuh panjang cukup besar, dapat mencapai 1,5 kali 

panjang badan, sedangkan pada udang betina relatif kecil, kaki udang galah jantan 

jauh lebih besar dan panjang dari pada kaki udang galah betina. Seluruh 

permukaan kaki udang galah jantan ditumbuhi duri (spina) (Hadie dan Supriatna, 

1988).  

    

2.3 Hibridisasi 

Hibridisasi merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas udang serta dapat meningkatkan heterosis pada organisme 

yang dikembangkan, sehingga cenderung mampu memberikan hasil yang unggul. 

Hibridisasi dapat dilakukan antara populasi (antara strain) atau antara jenis yang 

berbeda. Pada sistem pengembangan organisme akuatik, hibridisasi telah umum 

dilakukan seperti pada ikan konsumsi serta udang dan hasil dari hibridisasi 

menunjukkan karakteristik yang berada pada pertengahan antara kedua sifat 

spesies induknya (Chevassus, 1983). Heterosis bertujuan untuk mengukur 

keunggulan atau kekurangan dari perkawinan secara hibridisasi (Kristianto et al., 

1998). 

Hibridisasi adalah persilangan antara varietas atau spesies yang secara morfologi 

memiliki perbedaan baik warna, bentuk, ukuran, dan kelengkapan biologis lain 

yang melekat pada organ tubuh organisme. Hasil persilangan sangat tergantung 

dari karakter induk. Hibridisasi merupakan salah satu upaya yang digunakan 

untuk memperoleh ikan atau udang keturunan baru (Kirpichnikov, 1981). Tujuan 

(a) (b) 
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dilakukan hibridisasi yaitu menggabungkan sifat baik ke dalam satu genotipe 

baru, memperluas keragaman genetik, memanfaatkan vigor hibrida, dan menguji 

potensi tetua (uji turunan). Hibridisasi memiliki peranan penting dalam pemuliaan 

terutama dalam memperluas keragaman.  

Hibridisasi merupakan perkawinan silang antara berbagai jenis spesies baik 

hewan atau tanaman, tujuannya untuk memperoleh organisme baru dengan sifat-

sifat yang diinginkan dan dengan keunggulannya. Kegiatan hibridisasi akan 

memperoleh kombinasi genetik melalui persilangan dua atau lebih tetua yang 

berbeda genotipnya. Menurut Hadie et al. (2017) keberhasilan dalam persilangan 

ditentukan oleh jarak genetik antar individu, keragaman gen, dan tingkat 

kecocokan gen dari kedua induk yang disilangkan sehingga mampu menghasilkan 

fenotipe yang baik.  

Hibridisasi bertujuan untuk menghasilkan genotipe dan fenotipe yang berada pada 

pertengahan antara kedua sifat spesies induknya atau bahkan individu hibrida 

yang mewarisi keunggulan heterozigot (hibrid vigour) dapat menunjukkan 

pertumbuhan lebih cepat, daya adaptasi lingkungan yang lebih tinggi serta 

produksi yang lebih berkualitas (Lafarga et al., 2013). 

Hibridisasi umumnya bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan, transfer 

karakter yang diharapkan, menggabungkan karakter yang diharapkan dari dua 

spesies/grup ke dalam spesies/grup tunggal, mengurangi reproduksi yang tidak 

diinginkan melalui produksi ikan steril (keturunan yang monoseks), serta 

meningkatkan toleransi lingkungan (Silva et al., 2006). 

 

2.4 Laju Perkembangan 

Laju perkembangan pada larva udang galah menunjukkan kecepatan perubahan 

stadium larva. Larva udang galah mengalami 11 perubahan stadia, antara stadia 

satu dengan stadia yang lain dapat dibedakan berdasarkan morfologinya (Hadie 

dan Supriatna, 1988).   

 

  



11 
 

Perkembangan larva udang populasi Asahan berlangsung selama 21 hari untuk 

mencapai post larva yang dipelihara dengan media bersalinitas 13 g/l, disajikan 

pada Tabel 1 (Ipandri, 2017). 

Tabel 1. Perkembangan stadia pada larva udang galah Asahan  

Stadia Umur (hari) Ciri-ciri 

I 0 – 2  Mata sesil belum bertungkai dan telson masih polos. 

II 2 – 3  Mata bertungkai dan uropoda depan telson mulai tampak 

namun belum berkembang. 

III 3 – 5  Eksopoda dan endopoda pada uropoda telah berkembang, 

serta kaki jalan (periopoda) pada bagian depan mulai 

memanjang. 

IV 5 – 8 Rostrum telah tumbuh dan memiliki dua buah gerigi, serta 

uropoda dan telson telah menyerupai kipas. 

V 8 – 10 Pertumbuhan eksopoda dan endopoda pada uropoda sudah 

hampir sama dengan telson. 

VI 10 – 13 Tunas kaki renang (pleopoda) sudah mulai terlihat. 

VII 13 – 14  Pleopoda yang sudah mulai bercabang dua. 

VIII 14 – 15  Periopoda terlihat lengkap, uropoda sudah berkembang dan 

telson mulai menyempit, pleopoda yang ada pada cabang 

luar mulai berambut.  

IX 15 – 16 Pleopoda lebih berkembang dengan pertumbuhan ruas dan 

rambut. 

X 16 – 17  Pleopoda lebih berkembang serta terdapat rambut diantara 

gerigi rostrum 

XI 17 – 21  Uropoda berkembang penuh, pleopoda sempurna, serta 

gerigi rostrum berjumlah 9 buah. 

 

Udang galah strain GI Macro II merupakan udang sintesis yang dibentuk dari 

empat populasi udang galah yang secara geografis berbeda, yaitu Barito (Sungai 

Barito, Kalimantan Selatan), Musi (Sungai Ogan, Sumatera Selatan), Asahan 

(Sungai Asahan, Sumatera Utara) dan Ciasem (Sungai Ciasem, Jawa Barat) serta 

strain udang galah GI Macro. Menurut Kurniawan (2016) udang galah GI Macro 

II berlangsung selama 21 hari untuk mencapai post larva yang dipelihara pada 

media bersalinitas 12 g/l. 

Laju pertumbuhan dan perkembangan udang secara internal bergantung pada 

kelancaran proses ganti kulit (molting) dan tingkat kerja osmotik. Pertumbuhan 

larva dan pasca larva udang merupakan perpaduan antara proses perubahan 

struktur melalui metamorfosis, ganti kulit, serta peningkatan biomassa sebagai 

proses transformasi materi dan energi pakan menjadi massa tubuh udang. 

Pertumbuhan udang bersifat diskontinu karena setiap ganti kulit sebagian massa 

hilang sebagai eksuvia (Allen et al., 1984). 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari – Maret 2018 di Laboratorium Perikanan, 

Pusat Teknologi Produksi Pertanian (PTPP), Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT), Serpong. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Alat yang digunakan dalam penelitian 
No. Alat Kegunaan 

1. Bak fiber (d = 1 m, t = 60 cm) Berfungsi sebagai wadah pemijahan induk udang 

galah 

2. Bak fiber (d = 1 m, t = 60 cm) Berfungsi sebagai wadah pemeliharaan larva udang 

galah 

3. Akuarium (60x30x30 cm
3
) Berfungsi sebagai wadah penetasan telur udang 

galah 

4. Scope net Berfungsi untuk menjaring larva udang galah 

 

5. Komputer Berfungsi untuk menampilkan gambar selama 

pengamatan perkembangan larva udang galah 

6. Mikroskop Berfungsi sebagai alat bantu dalam pengamatan 

perkembangan larva udang galah 

7. Kamera Berfungsi sebagai penangkap gambar 

 

8. Cawan cekung Berfungsi sebagai alat untuk meletakkan sampel 

larva udang galah di bawah mikroskop 

9. Beaker glass (50 ml dan 100 

ml) 

Berfungsi sebagai wadah sampel larva udang galah 

  

10. Water heater Berfungsi sebagai penstabil suhu 

 

11. Pipet tetes (10 ml) dan sendok 

putih 

Berfungsi sebegai alat untuk mengambil larva 

dalam pengamatan 

12. Water quality chacker Berfungsi sebagai alat untuk mengukur kualitas air 

 

13. Hand counter Berfungsi sebagai alat bantu untuk menghitung 

kepadatan larva 

14. Selang dan batu aerasi Berfungsi sebagai alat pelengkap aerasi 

 

15. High blower Berfungsi sebagai penyuplai oksigen 
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3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Bahan yang digunakan dalam penelitian 
No. Bahan Kegunaan 

1. Larva udang galah Hewan uji 

2. Air salinitas 5 g/l Media penetasan telur udang galah 

3. Air salinitas 12 g/l Media pemeliharaan larva udang galah 

4. Larutan iodine  Desinfeksi 

5. Artemia sp. Pakan alami 

6. Egg custard Pakan tambahan 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Pemijahan Induk Udang Galah 

3.3.1.1 Persiapan 

Bak fiber sebanyak 4 unit disiapkan sebagai wadah pemijahan induk udang galah. 

Air dimasukkan ke dalam masing-masing bak dengan volume 0,2 m
3
 yang 

dilengkapi aerator dan heater. Induk udang galah kemudian dimasukkan ke dalam 

masing-masing wadah dengan perbandingan betina dan jantan 3 : 1. Penelitian 

dilakukan dengan skema persilangan yang disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Skema persilangan induk populasi Aceh dan strain Siratu  

Udang Galah 
Jantan 

Siratu Aceh 

Betina 
Siratu Siratu x Siratu (RR) Siratu x Aceh (RA) 

Aceh Aceh x Siratu (AR) Aceh x Aceh (AA) 

 

3.3.1.2 Pelaksanaan 

Pemeriksaan pembuahan dilakukan secara rutin, hal tersebut bertujuan untuk 

mengetahui apabila induk betina sudah mulai mengerami telurnya maka harus 

segera dipindahkan ke akuarium secara terpisah untuk persiapan penetasan. 

Sebelum penetasan telur, induk didesinfeksi dengan cara perendaman 

menggunakan larutan iodine 100 mg/l selama 5 menit. Hal tersebut bertujuan 

untuk mencegah kemungkinan adanya pathogen dan penyebarannya secara 

vertikal ke telur yang sedang dierami oleh induk udang galah.  
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3.3.2 Penetasan Telur 

3.3.2.1 Persiapan 

Akuarium sebanyak 4 unit disiapkan sebagai wadah penetasan telur udang galah. 

Air dengan salinitas 5 g/l dimasukkan ke dalam masing-masing akuarium dengan 

volume 0,015 m
3
 yang dilengkapi aerator dan heater.  

 

3.3.2.2 Pelaksanaan 

Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat jika induk tersebut menetaskan 

telur secara bersamaan. Telur akan menetas menjadi larva sekitar 19 – 21 hari 

inkubasi, setelah larva dipanen dan dipilih yang sehat kemudian larva yang 

diperoleh didesinfeksi dengan cara perendaman dengan larutan iodine 1 mg/l 

selama 5 menit.  

 

3.3.3 Pemeliharaan Larva Udang Galah 

3.3.3.1 Persiapan 

Bak fiber sebanyak 4 unit disiapkan sebagai wadah pemeliharaan larva udang 

galah. Air dengan salinitas 12 g/l dimasukkan ke dalam masing-masing wadah 

pemeliharaan yang dilengkapi aerator dan heater. Larva udang galah kemudian 

dimasukkan ke dalam masing-masing wadah pemeliharaan dengan kepadatan 

6.000 ekor/ 0,2 m
3
. 

 

3.3.3.2 Pelaksanaan  

Larva udang galah diberi pakan naupli Artemia sp. dengan frekuensi pemberian 2 

kali sehari (pukul 08.00 dan 16.00 WIB) dan egg custard dengan frekuensi 

pemberian 3 kali sehari (pukul 10.00, 12.00 dan 14.00 WIB) dengan dosis sesuai 

SOP (Standar Prosedur Operasional) BPPI Sukamandi (Lampiran 4). Kemudian 

dilakukan penyiponan pada pagi hari sebelum pemberian pakan dengan frekuensi 

2 hari sekali. 
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3.4 Parameter Uji 

3.4.1 Perkembangan 

Menurut Syafei (2006) larva udang galah mengalami 11 tahap perkembangan dari 

menetas hingga post larva (PL) yang dapat dibedakan berdasarkan morfologinya 

(Lampiran 5). Laju perkembangan larva udang dilakukan dengan cara menghitung 

nilai LSI (Larva Stage Index) (Hadie dan Hadie, 1993). Pengamatan LSI dapat 

dilakukan dengan menghitung larva yang memiliki stadium yang sama. 

Pengamatan stadium larva dilakukan menggunakan mikoskop. Pengamatan LSI 

dilakukan setiap tiga hari sekali dimulai sejak larva berumur 0 hari sampai post 

larva. 

Laju perkembangan larva dihitung berdasarkan rumus Hadie dan Hadie (1993) : 

Laju Perkembangan Larva = LSIt - LSIa 

Keterangan : 

LSIt : Larva Stage Index pada hari ke-t 

LSIa : Larva Stage Index pada hari ke-0 

LSI dihitung berdasarkan rumus Hadie dan Hadie (1993) : 

     
                        

 
 

Keterangan : 

n1, n2, dan n3 : Jumlah larva yang dilihat pada stadium yang sama 

a, b, dan c  : Stadium larva 

N : Jumlah total larva 

 

3.4.2 Kualitas Air 

Parameter kualitas air yang diukur meliputi suhu, pH, dan DO. Pengukuran 

dilakukan pada setiap unit percobaan dengan frekuensi tujuh hari sekali selama 

pemeliharaan pada pagi, siang, dan sore. 

 

3.4.3 Analisis Data  

Data hasil penelitian berupa perkembangan larva udang galah dan kualitas air 

diolah secara deskriptif. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa 

larva hasil persilangan dengan metode resiprokal hibrida Siratu ♀ x Aceh ♂ (RA) 

dengan nilai laju perkembangan 9,87 dan durasi perkembangan 27 hari lebih baik 

dibandingkan hibrida Aceh ♀ x Siratu ♂ (AR) dengan nilai laju perkembangan 

9,78 dan durasi perkembangan 30 hari untuk mencapai post larva. Hasil 

persilangan hibridisasi RA dan AR lebih lama dibandingkan inbrida Siratu ♀ x 

Siratu ♂ (RR) tetapi lebih cepat dibandingkan dengan inbrida Aceh ♀ x Aceh ♂ 

(AA) sebagai tetua. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis menyarankan dalam kegiatan 

persilangan udang galah menggunakan strain Siratu betina x populasi Aceh jantan 

(RA).  
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