
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Budidaya Tambak 

Kegiatan budidaya tambak merupakan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai 

lahan budidaya sehingga dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk 

masyarakat dan perolehan devisa (Mustafa et al., 2010). Beberapa komoditas yang 

biasa budidayakan adalah udang, kepiting, bandeng, nila dan rumput laut. Masing-

masing komoditas biasa di budidayakan pada petakan tambak dengan satu jenis 

komoditas (monokultur) dan juga memanfaatkan satu petakan tambak untuk 

beberapa komoditas yang didiversifikasi dengan komoditas lain (polikultur). 

Budidaya secara monokultur sering kali diterapkan pada budidaya intensif. 

Pertumbuhan udang windu yang dibudidayakan secara monokultur lebih cepat 

tumbuh jika dibandingkan dengan udang windu yang dibudidayakan secara 

polikultur (Tarsim, 2004). Pertumbuhan udang windu yang relatif lebih cepat pada 

budidaya secara monokultur karena ruang gerak yang cukup dan tidak ada 

persaingan makanan dengan komoditas lain. Sedangkan pada budidaya udang 

windu secara polikultur kepadatan tebar lebih tinggi dengan adanya pembagian 

ruang gerak dan persaingan makan dengan komoditas lain yang berakibat pada 

pertumbuhan udang windu yang relatif rendah. 

Penerapan sistem polikultur udang windu dan bandeng memiliki sisi 

positif dalam kesetabilan perairan tambak. Ikan bandeng berfungsi sebagai 
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pengendali pertumbuhan plankton baik plankton yang dibutuhkan dalam perairan 

maupun plankton yang berbahaya dalam tambak. Ikan bandeng memiliki pola 

gerak yang selalu bergerombol, sehingga karakter ikan ini dapat meningkatkan 

proses difusi oksigen dalam perairan (Murachman et al., 2010). 

 

2.2.  Pengelolaan Tambak 

Kegiatan pengelolaan tambak menunjukkan pola budidaya yang memiliki 

ciri khas masing-masing.  Ciri tersebut terletak pada tahapan persiapan lahan, 

manajemen kualitas air, manajemen pakan dan manajemen penyakit. Saat ini telah 

dikenal pengelolaan tambak dengan 3 cara, yaitu : 

2.2.1. Sistem Intensif 

Menurut Prihatman (2000), ciri-ciri tambak udang intensif  yaitu: memiliki 

luasan tambak antara 0,2-0,5 ha/petak. Petak kolam terbuat dari beton keseluruhan 

atau dinding terbuat dari beton sedangkan dasar tambak masih menggunakan 

dasar tanah. Petakan tambak berbentuk bujur sangkar yang dilengkapi dengan 

saluran pembuangan ditengahnya. Dasar tambak dibuat keras dengan lapisan 

kerikil serta terdapat kolam mixing untuk mencampur air tawar dan air laut 

sebelum dimasukkan ke dalam tambak. Terdapat pipa pembuangan kotoran yang 

terbawa angin serta air hujan yang berada di pojok dipasang secara permanen. 

Menggunakan sistem aerasi untuk menambahkan suplai oksigen terlarut (DO). 

Frekuensi penggantian air lebih sering dilakukan menggunakan pompa. 

Pengelolaan tambak udang secara intensif kebanyakan mengalami 

penurunan jumlah produksi terutama di Pulau Jawa dan Pesisir Timur Lampung. 

Kondisi ini disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang mulai menurun. 
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Pernyataan ini didukung oleh Budidardi et al. (2005), budidaya udang secara 

intensif memiliki dampak negatif yaitu akumulasi jumlah pakan yang diberikan 

pada budidaya udang intensif berpotensi menurunkan kualitas air pada tambak 

budidaya yang berakibat pada jumlah konmsumsi pakan yang diberikan. Input 

limbah sisa hasil budidaya tidak dianjurkan menimbulkan peningkatan 

pengkayaan nutrien, hal ini akan menyebabkan blooming fitoplankton dan 

merubah komposisi spesies ekologis yang berdampak pada kelanjutan usaha 

budidaya (Agus, 2008). 

2.2.2. Sistem Semi Intensif 

Menurut Prihatman (2000), ciri-ciri tambak udang semi intensif  yaitu: 

memiliki luasan tambak dalam satu petak antara 1 – 3 ha/petak dengan bentuk 

persegi panjang. Pada petakan dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet.  

Dilakukan persiapan kolam sepelum dilakukan penebaran benih dan saat 

pemanenan. Terdapat caren diagonal yang mengarah dari inlet dan bermuara di 

saluran outlet pada setiap petakan. Caren ini memiliki lebar 5 - 10 m serta 

memiliki kedalaman 30 – 50 cm dari pelataran. Caren dimaksudkan untuk 

memudahkan saat pemanenan. Kedalaman air di pelataran hanya 40 – 50 cm. 

Caren juga bisa dibuat di sekeliling pelataran. 

 

2.2.3. Sistem Ekstensif (Tradisional)   

Pada umumnya budidaya tambak ekstensif  (tradisional) selalu 

mengedepankan luas lahan, pasang surut, intercrop dan tanpa pemberian makanan 

tambahan sehingga makanan bagi komoditas yang dibudidayakan harus tersedia 

secara alami dalam jumlah yang cukup (Murachman et al., 2010). 
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Menurut Prihatman (2000), ciri-ciri tambak udang ektensif (tradisional)  

yaitu: umumnya dibangun di daerah pasang surut, rawa-rawa, semak dan daerah 

mangrove. Petakan tambak memiliki ukuran dan bentuk tidak teratur dengan luas 

antara 3 – 10 ha/petak. Pada sekeliling petakan tambak terdapat caren dengan 

kedalaman 30 – 50 cm dan lebar 5 – 10 m. Terdapat pelataran yang dikelilingi 

oleh caren dengan kedalaman 30 – 40 cm. Di tengah petakan tambak dibuat 

petakan kecil untuk nener. Selain itu ada beberapa tipe tambak tradisional, 

misalnya tipe corong dan tipe taman yang dikembangkan di Sidoarjo, Jawa Timur. 

Tidak menggunakan pupuk pada setiap awal kegiatan budidaya. 

Keuntungan budidaya tambak ekstensif adalah lebih ramah lingkungan 

sekitar tambak pada setiap siklusnya, sehingga budidaya tambak ekstensif dapat 

berkelanjutan. Penggunaan bahan kima dalam budidaya tambak ekstensif sangat 

diminimalisir bahkan tidak menggunakan obat-obatan kimia sama sekali. Limbah 

sisa budidaya juga ramah lingkungan dengan kandungan amoniak yang rendah 

karena tidak menggunakan pakan buatan (pelet). Namun disisi lain produktivitas 

tambak ekstensif kurang optimal akibat jumlah padat tebar yang rendah. Jumlah 

produksi pada tambak ekstensif bergantung pada luasan tambak yang dikelola 

(WWF, 2011).  

2.3. Evaluasi Kelayakan Lahan 

Evaluasi kelayakan lahan merupakan proses penilaian atau keragaman 

(performance) lahan jika dipergunakan untuk tujuan tertentu. Tahapan evaluasi 

lahan meliputi pelaksanaan dan interprestasi survey dan studi bentuk lahan, tanah, 

vegetasi, iklim dan aspek lahan lainnya, agar dapat mengidentifikasi, dan  
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membuat perbandingan penggunaan lahan yang mukin dikembangkan (FAO 

dalam Ristiyani, 2012). 

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu wilayah untuk 

menunjang aktifitas organisme didalamnya. Daya dukung merupakan sebuah 

konsep yang dikembangkan dengan tujuan agar tidak terjadi degradasi atau 

kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sehingga kegiatan budidaya dapat 

berkelanjutan (Ratnawati dan Asaad, 2012). 

Penetuan tingkat kelayakan suatu daerah, dapat ditentukan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang berperan didalamnya, yaitu : 

2.3.1. Pasang Surut 

Menurut Wibisono (2005), ada tiga tipe dasar pasang-surut yang didasarkan 

pada periode dan keteraturannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Pasang-surut tipe harian tunggal (diurnal type) yaitu jika dalam 24 jam terjadi 

1 kali pasang dan 1 kali surut. 

2. Pasang-surut tipe tengah harian/ harian ganda (semi diurnal type) yaitu jika 

dalam 24 jam terdapat 2 kali pasang dan 2 kali surut. 

3. Pasang-surut tipe campuran (mixed tides): yaitu jika dalam 24 jam terdapat 

bentuk campuran yang condong ke tipe harian tunggal atau condong ke tipe 

harian ganda. 

Kondisi tambak yang dibuat bekas lahan mangrove cenderung rata dan 

rendah. Sehingga dengan pengaruh gravitasi masih dapat mengalami pasang surut 

air laut (Ratnawati dan Asaad 2012).  
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2.3.2. Kondisi Tanah 

Menurut Ratnawati dan Asaad (2012), bahwa tanggul pada dinding tambak 

tidak dianjurkan tanah yang memiliki teksktur padat agar air tidak bocor dan 

merembes. Pernyataan ini juga didukung oleh. Menurut Hardjowigeno (1992), 

Tekstur tanah diklasifikasikan menjadi 12 kelas tekstur, yaitu: 

1). Tekstur Pasir 

Jika dirasa kasar sangat jelas, tidak melekat, dan tidak dapat dibentuk bola 

dan gulungan. 

2). Pasir Berlempung 

Jika rasa kasar dirasa jelas, sedikit sekali dirasa melekat, dan dapat 

dibentuk bola namun mudah hancur. 

3). Lempung Berpasir 

Jika rasa kasar agak jelas,agak melekat, dan dapat dibuat bola tapi mudah 

hancur. 

4). Lempung 

Jika tidak terasa kasar dan licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak 

teguh,dan dapat dibuat bola dengan permukaan sedikit mengikat. 

5).Lempung Berdebu 

Jika terasa licin,agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan 

gulungan dengan permukaan mengikat. 

6). Debu 

Jika terasa licin sekali, agak melekat, dapat dibentukbola teguh, dan 

gulungan dengan permukaan mengikat. 
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7). Lempung Berliat 

Jika agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan gulungan yang 

agak mudah hancur. 

8). Lempung Liat Berpasir 

Jika terasa melekat halus dengan sedikit bagian agak kasar, agak 

melekat,dapat dibentuk bola agak teguh, dan gulungan yang agak mudah 

hancur. 

9). Lempung Liat Berdebu 

Jika terasa halus, terasa agak licin, melekat, dan dapat dibentuk bola teguh, 

serta dapat dibentuk gulungan dengan permukaan mengkilat. 

10). Liat Berpasir 

Jika terasa halus, berat tetapi sedikit kasar, melekat dapat dibentuk bola 

teguh, dn mudah dibuat gulungan. 

11). Liat Berdebu 

Jika terasa halus,berat, agak licin, sangat lekat, dapat dibentuk bola teguh, 

dan mudah dibuat gulungan. 

12). Liat 

Jika terasa berat dan halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan baik, 

dan mudah dibuat gulungan.  
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2.3.3. Kualitas Air 

Kualitas air merupakan faktor yang paling penting dalam budidaya baik ikan 

air tawar maupun ikan air payau. Penurunan jumlah produksi udang seringkali 

disebabkan karena adanya penurunan kualitas air (Murachman et al., 2010). 

Amoniak adalah bahan organik sisa hasil budidaya yang kaya akan protein. 

Kadar amoniak yang masih dapat ditoleransi oleh organisme budidaya adalah 

kurang dari 1 ppm, jika melebihi ambang batas tersebut maka akan berbahaya 

terhadap ikan budidaya. Nilai konsentrasi amoniak yang optimal pada tambak 

adalah 0,02 ppm (Diah dan Tri, 2010).  

Pengaruh nilai pH terhadap toksisitas amoniak lebih banyak ditemukan pada 

perairan yang bersifat basa karena amoniak lebih mudah terserap kedalam tubuh 

udang. Alkalinitas sangat berpengaruh terhadap nilai kesetabilan pH. Nilai 

alkalinitas yang tinggi mengakibatkan nilai pH perairan menjadi stabil dan 

sebaliknya perairan menjadi fluktuatif jika alkalintasnya rendah. Fluktuasi pH 

dapat mempengaruhi metabolisme dan bahkan membahayakan udang jika terjadi 

secara mendadak (Budiardi et al., 2005). Menurut Reksono et al. (2012) pH 

optimal untuk pertumbuhan ikan bandeng adalah 6,5 – 8,5. Suhu dan pH 

merupakan faktor pembatas dalam konsumsi pakan dan metabolisme ikan.  

Oksigen terlarut merupakan factor  penting dalam kualitas air.  Oksigen 

terlarut menunjukkan kandungan oksigen di perairan yang digunakan dalam 

proses respirasi. Proses nitrifikasi juga dibutuhkan oksigen terlarut dalam 

perombakan bahan organik menjadi senyawa tidak toksik (Diah dan Tri 2012). 
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2.3.4. Iklim  

 Salah satu faktor penentu dalam budidaya tambak yaitu iklim. Iklim 

berkaitan langsung dengan kondisi daya dukung lingkungan adalah curah hujan. 

Jumlah curah hujan dan hari hujan yang tinggi akan menyebabkan kemasaman 

tanah yang cukup tinggi dengan nilai pH yang rendah. Keadaan kemasaman tanah 

yang tinggi sangat berpotensial untuk terjadinya pelarutan senyawa-senyawa  

beracun dan mengurangi ketersediaan unsur tertentu seperti pospor. Persiapan 

tambak juga dipengaruhi oleh curah hujan dan hari hujan. Tingginya curah hujan 

dan hari hujan yang terjadi mengakibatkan pengeringan tambak yang tidak efektif 

dan memakan waktu lama (Ratnawati dan Asaad, 2012). 

Indonesia merupakan negara tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan 

dan musim kemarau. Tinggi atau rendahnya curah hujan dapat dilihat dari jumlah 

bulan basah dan bulan kering  setiap tahunnya. Bulan kering adalah bulan dimana 

hujan turun dibawah 50mm/bulan (BMKG, 2014).  

 


