1.1 Pengertian
Krustasea adalah invertebrata dari filum Arthropoda dan
termasuk jenis spesies yang akrab dikenal seperti kepiting, udang,
lobster, dan rajungan. Krustacea merupakan bagian yang penting dalam
jaring makanan di laut dan air tawar. Mayoritas zooplankton pada air
tawar terdiri dari cladocerans dan copepoda, dan di lautan copepoda
yang merupakan konsumen utama dari fitoplankton.
Krustasea merupakan hasil laut yang diandalkan sebagai komoditi
perikanan yang menghasilkan devisa dan mempunyai potensi yang besar
sebagai komoditi ekspor bagi negara Indonesia. Udang, kepiting,
rajungan dan lobster merupakan spesies yang banyak di ekspor ke negara
Eropa dan Jepang dalam bentuk olahan. Banyaknya permintaan akan
krustacea,

membuat

terjadinya

eksploitasi

secara

besar-besaran,

akibatnya beberapa spesies dari krustasea telah mengalami penurunan
populasi. Hal ini ditandai semakin kecilnya ukuran krustasea hasil
tangkapan dari laut.
Budidaya merupakan salah satu alternatif dari berkurangnya
populasi krustasea dari alam. Pembenihan adalah salah satu bentuk unit
pengembangan budidaya krustasea di Indonesia. Pembenihan merupakan
salah satu titik awal untuk memulai budidaya. Krustasea yang akan
dibudidayakan harus dapat tumbuh dan berkembang biak agar produksi
budidaya dapat berkelanjutan. Untuk dapat menghasilkan benih yang
bermutu dalam jumlah yang memadai dan waktu yang tepat harus
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diimbangi dengan pengoptimalan penanganan induk dan larva yang
dihasilkan melalui pembenihan yang baik dan berkualitas.
Dalam buku ini akan dijelaskan tentang kegiatan pembenihan,
pendederan, dan pembesaran krustasea baik secara tradisional, semi
intensif maupun secara intensif dengan teknologi budidaya yang ramah
lingkungan.
Salah satu tujuan dari pembenihan krustasea adalah untuk
menghindari kepunahan komoditas dari krustasea tersebut. Pembenihan
krustasea diawali dari pengelolaan induk krustasea yang benar, seleksi
induk dan proses pemijahan induk, penetasan telur dan perawatan larva
serta pendederan benih sesuai dengan kebutuhan produksi sehingga dapat
diperoleh hasil budidaya yang optimal.
1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam buku ini, adalah :
1. Merekayasa teknik pembenihan krustasea ramah lingkungan.
Bahasan ini memuat faktor-faktor pendukung teknik pembenihan
krustasea ramah lingkungan, sarana dan prasarana, rekayasa teknik
pembenihan krustacea ramah lingkungan (biosecurity, probiotik,
resirkulasi, silvo fishery) dan evaluasi rekayasa teknik pembenihan
krustasea ramah lingkungan, pengembangan teknik pemeliharaan
benih krustasea sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Merekayasa teknik pengelolaan induk krustasea. Bahasan ini memuat
tentang produksi induk matang gonad dan evaluasi hasil rekayasa
pengelolaan induk.
3. Merekayasa teknik pembenihan krustasea (alami dan inseminasi
buatan). Bahasan ini memuat rekayasa teknik pembenihan krustasea,
parameter keberhasilan rekayasa teknik pembenihan krustasea dan
evaluasi hasil rekayasa teknik pembenihan krustasea.
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4. Merekayasa penetasan telur krustasea. Bahasan ini memuat tentang
keberhasilan penetasan telur dan evaluasi hasil penetasan telur induk
krustasea.
5. Merekayasa teknik pemeliharaan larva krustasea. Bahasan ini
memuat tentang teknik pemeliharaan larva, parameter keberhasilan
rekayasa teknik pemeliharaan larva dan evaluasi hasil rekayasa teknik
pemeliharaan larva.
6. Merekayasa teknik pendederan krustasea (tradisional, semi intensif,
intensif).

Bahasan

ini

memuat

tentang

faktor-faktor

yang

mempengaruhi keberhasilan rekayasa teknik pendederan krustasea
secara intensif (wadah, media, padat tebar, pakan), rekayasa teknik
pendederan krustasea secara tradisional, semi intensif dan intensif,
parameter keberhasilan rekayasa teknik pendederan krustasea secara
intensif dan evaluasi hasil rekayasa teknik pendederan krustasea
secara intensif.
7. Merancang desain dan tata letak wadah pembesaran (tradisional, semi
intensif dan intensif). Bahasan ini memuat tentang persyaratan lokasi
pembesaran krustasea secara geografis, teknis, biologi dan sosial
ekonomi, sarana (pokok dan penunjang) dan prasarana pembesaran
krustasea sesuai peruntukannya, prinsip-prinsip desain wadah
pembesaran krustasea secara intensif dan desain dan tata letak wadah
pembesaran secara intensif sesuai karakter komoditas.
8. Merekayasa teknik pembesaran krustasea (tradisional, semi intensif
dan intensif). Bahasan ini memuat tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan rekayasa pembesaran krustasea secara
intensif (wadah, media, padat tebar, pakan), teknik pembesaran
krustasea secara tradisional, semi intensif dan intensif, parameter
keberhasilan rekayasa teknik pembesaran krustasea secara intensif
dan evaluasi hasil rekayasa teknik pembesaran secara intensif.
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9. Mengelola teknik pembesaran krustasea ramah lingkungan. Bahasan
ini memuat tentang pengertian biosecurity dalam pembesaran
krustasea,

prinsip

biosecurity

dalam

pembesaran

krustasea,

pengertian silvo fishery pada pembesaran krustasea dan pengolahan
limbah buangan pembesaran krustasea.
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2.1 Faktor Pendukung Pembenihan
Faktor pendukung dalam usaha pembenihan krustasea adalah
kondisi unit pembenihan yang memenuhi kelayakan bioteknis yang
meliputi lokasi, sumber air, tenaga kerja dan kelayakan fasilitas. Faktor
tersebut merupakan persyaratan penting untuk menjamin kelancaran
manajemen dalam usaha pembenihan dan faktor tersebut dapat mencegah
terjadinya kegagalan usaha pembenihan
Beberapa persyaratan lokasi pembenihan krustasea :
1. Terdapat sumber air laut dan air tawar.
2. Terhindar dari pencemaran3. Terhindar dari bencana alam.
4. Terdapat sumber listrik.
5. Tingkat keamanan tingg.i
6. Pemasaran benih mudah.
Air merupakan hal yang terpenting bagi setiap makluk hidup,
tidak menutup kemungkinan dalam proses pembenihan krustasea. Air
yang digunakan dalam pembenihan harus memiliki kuantitas dan kualitas
yang baik, hal ini merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan
usaha pembenihan.
Sumber air yang digunakan untuk proses produksi benih ikan
harus tersedia sepanjang tahun serta bebas cemaran mikroorganisme
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pathogen, bahan organik dan bahan kimia. Bagi unit pembenihan yang
memperoleh air dari sumber air yang keruh, maka unit pembenihan
tersebut harus memiliki sarana filtrasi atau pengendapan air.
Tabel 1.1 Parameter Kualitas Air untuk Hatchery
Parameter Kualitas
pH
Suhu (0C)
Kesadahan (dH)
Kandungan
Karbondioksida
(mg/liter)

Udang Galah

Lobster

7 - 8,5

7-8

25 – 30

19 - 25

<100

10 - 20

Nil

< 10

2.2 Sarana dan Prasarana Rekayasa Teknik Pembenihan Krustasea
Sarana dan prasarana pembenihan krustasea terdiri dari sarana
pokok, sarana penunjang dan sarana pelengkap. Sarana pokok adalah
sarana yang harus ada dalam suatu unit pembenihan, misalnya bak
pemijahan,

bak pemeliharaan larva,

bak kultur plankton,

bak

tandon/reservoir dan filter air, dan laboratorium. Sedangkan sarana
penunjang adalah sarana yang digunakan untuk menunjang kelancaran
produksi pembenihan, misalnya kantor, ruang mesin dan gudang.
Sedangkan sarana pelengkap adalah segala sarana dan prasarana yang
digunakan untuk melengkapi sarana pokok dan penunjang yang tidak
mutlak harus disediakan, misalnya ruang kantor, perpustakaan, alat tulis
menulis, mesin ketik, komputer, ruang serbaguna, ruang makan, ruang
pertemuan, tempat tinggal staf dan karyawan.
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2.2.1 Sarana Pokok
a) Bak penampungan induk
Bak ini digunakan untuk menempatkan induk yang akan
dikawinkan. Bak dapat berbentuk bulat atau segi empat dengan sudut
tumpul, terbuat dari semen, beton atau fiber glass. Untuk bak yang
berbentuk bulat, memiliki volume minimal 5 m3, dengan kedalaman
60-100 cm. Sedangkan untuk bak berbentuk segi empat, sebaiknya
berukuran 4 m x 2 m x 1,5 m (volume air 12 m3). Bak dengan
volume 5 m3 dan 12 m3 dapat digunakan untuk pemeliharaan induk
sebanyak 16-20 ekor (padat tebar 2 ekor induk/m2).
b) Bak pemeliharaan dan pematangan induk
Bak pemeliharaan induk berfungsi sebagai tempat untuk
memelihara induk guna proses pematangan gonad, yang pada
beberapa spesies krustacea juga berfungsi sebagai bak pemijahan.
Bak pemeliharaan induk harus terbuat dari material yang kokoh,
kedap air dan mudah dibersihkan. Bentuk, jumlah dan volume bak
induk harus disesuaikan dengan sifat biologi dan persyaratan
sebagaimana SNI masing-masing komoditas.
Bak ini dapat berbentuk bulat atau segi empat yang
dilengkapi dengan pipa pemasukan pada dindingnya dan satu pipa
dibagian tengahnya untuk pembuangan. Ukuran bak berbentuk bulat
sebaiknya memiliki diameter 3-4 meter, sedangkan untuk bak bentuk
segi empat sebaiknya berukuran 5 x 6 meter dengan tinggi satu meter
dan memiliki sudut lengkung agar mudah dibersihkan serta
memberikan kemudahan bagi pemeriksaan dan penangkapan induk
udang yang telah matang gonad.
Bak pemeliharaan induk sebaiknya dibuat lebih dari satu
buah, sehingga pemeliharaan induk dapat dilakukan secara terpisah
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antara induk jantan dan betina untuk menghindari adanya pemijahan
liar.

Gambar 1.1 Bak pemeliharaan dan pematangan

induk

c) Bak pemijahan dan penetasan telur
Bak pemijahan dan penetasan berfungsi sebagai tempat untuk
memijahnya induk dan menetaskan telur. Bak harus ditempatkan pada
ruang khusus yang terkontrol kondisinya. Bak harus terbuat dari
bahan yang mudah dibersihkan serta mempunyai konstruksi/bentuk
yang memudahkan pemanenan.
Bak yang digunakan biasanya berbentuk bulat dengan dasar
rata, berbentuk lonjong atau segiempat dan terbuat dari fiber
glasplastik atau semen. Prinsip dalam penyediaan bak pemijahan
adalah

kemungkinan

menciptakan

kondisi

wadah

yang

memungkinkan induk memijah secara alami. Bak pemijahan biasanya
dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari terpal yang digunakan
selama proses pemijahan, agar kondisinya nyaman bagi induk.
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Bak pemijahan dapat digunakan hingga telur menetas,
sedangkan induknya dipisahkan ke bak lain atau dikembalikan ke
dalam bak pemeliharaan induk. Volume minimal bak ini adalah 1 m3
dengan kedalaman 80-125 cm.
d) Bak pemeliharaan larva
Bak pemeliharaan benih berfungsi sebagai tempat untuk
memelihara larva sampai menjadi benih ukuran siap tebar. Bak
pemeliharaan harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan,
tahan terhadap bahan kimia pembersih serta mempunyai konstruksi
yang memudahkan pemanenan.

Gambar 1.2 Bak pemeliharaan larva
Bak pemeliharaan larva harus mampu menampung sejumlah
volume air yang dibutuhkan bagi larva krustasea dan sekaligus
menghasilkan kondisi lingkungan yang optimal. Bak dapat terbuat
dari bahan-bahan beton, semen atau fiberglass dengan ukuran yang
bervariasi dan didesain agar mudah dibersihkan selama pemeliharaan
larva. Berdasarkan bentuknya, bak pemeliharaan terdiri dari empat
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macam, yaitu bak persegi empat, bak berbentuk lingkaran, bentuk
lonjong (bulat telur), dan bak yang berbentuk kerucut yang biasa
disebut dengan conicel tank.
Bak berbentuk lingkaran maupun bulat telur biasanya
digunakan dalam pembenihan udang skala rumah tangga. Salah satu
keuntungan menggunakan bak bentuk bulat adalah sirkulasi air yang
lebih baik. Bak berbentuk segi empat biasanya digunakan dalam
sistem pembenihan metode Jepang, sedangkan bak berbentuk kerucut
dikenal dalam sistem pembenihan metode Galveston.
Bak bentuk kerucut mempunyai konstruksi yang lebih rumit,
namun memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh bentuk bak
lainnya, yaitu dalam hal pembersihan kotoran dan sisa pakan yang
terlarut dalam media pembenihan. Dalam sistem bak ini, pembersihan
kotoran dapat sekaligus dilakukan dengan pergantian air. Aliran air
baru yang masuk melalui dinding bak akan mengakibatkan massa air
dalam bak ikut berputar, sehingga akibat perputaran air tersebut, sisasisa makanan dan kotoran akan terkumpul dibagian tengah bak.
Bak berbentuk persegi empat biasanya merupakan bak besar
dengan volume > 20 ton. Bak berbentuk kerucut atau biasa disebut
bak kecil memiliki volume < 3 ton, sedangkan bak ukuran sedang
memiliki kapasitas antara 10-15 ton. Pada pembenihan skala rumah
tangga, ukuran bak larva adalah 10-12 ton dengan kedalaman 80-100
cm.
e) Bak kultur plankton
Bak

kulturplankton

berfungsi

sebagai

tempat

pengembangbiakan pakan plankton dalam jumlah massal. Bak harus
ditempatkan terpisah,tidak mudah terkontaminasi, mudah dibersihkan
serta mempunyai konstruksi yang memudahkan pemanenan
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Gambar 1.3 Bak kultur plankton rajungan
Bak kultur plankton terdiri dari bak kultur fitoplankton
(seperti Chlorella, nannochloropsis, skeletonema) dan bak kultur
zooplankton (seperti Rotifera). Perbandingan antara volume bak
fitoplankton, zooplankton dan larva sebaliknya 5:5:1. Peletakan bak
kultur fitoplankton tidak boleh terlalu dekat dengan zooplankton,
untuk menghindari adanya kontaminasi.
Bak kultur plankton dapat terbuat dari kayu yang dilapisi
plastik, fiber glass atau dari beton. Sebaiknya bak tersebut
ditempatkan di luar ruangan yang langsung mendapat cahaya
matahari dan tidak terlalu dalam agar penetrasi cahaya dapat
menembus media kultur sampai ke dasar bak. Kedalaman air dalam
bak disarankan tidak melebihi satu meter atau 0,6 m. Bak ini
dilengkapi dengan atap atau tutup plastik transparan pada bagian
atasnya agar sinar dapat menembus, sedangkan bila hujan tidak
terkena air.
Untuk memenuhi kebutuhan pakan alami larva krustasea,
maka kapasitas bak kultur pakan alami antara 10-20% dari kapasitas
total bak larva. Sebagai contoh, untuk menyediakan makanan alami
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fitoplankton selama satu siklus pemeliharaan dalam bak larva
berkapasitas 30 ton, maka diperlukan bak kultur alga sejumlah dua
buah dengan kapasitas 2 x 2 x 0,6 m3.
Tidak semua unit pembenihan krustasea memiliki bak kultur
alga, khususnya untuk skala rumah tangga. Hal ini disebabkan dari 25
hari atau lebih masa pemeliharaan larva dan post larva, hanya delapan
hari memerlukan plankton. Dan biasanya, pemberian plankton dalam
media pemeliharaan larva hanya dua hari pertama pada saat stadia
mencapai zoea, dan selanjutnya plankton akan tumbuh dengan
sendirinya selama pemeliharaan larva. Sistem ini biasa disebut
dengan green water technique.
f) Bak penetasan Artemia
Bak penetasan Artemia sebaiknya transparan, serta bagian
bawahnya berbentuk kerucut untuk memudahkan pemisahan
cangkang dan nauplii Artemia. Bak dapat terbuat dari fiberglass atau
plastik dengan volume antara 20-30 liter serta dilengkapi dengan
aerasi. Di atas wadah penetasan diberi lampu dengan jarak ± 50-80
cm dari wadah penetasan untuk memudahkan pemanenan karena
Artemia bersifat fototaksis positif.

Gambar. 1.4 Pengelolaan Air Limbah
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2.2.2 Sarana Penunjang
a) Bak sedimentasi
Bak ini berfungsi untuk menampung air awal. Bak ini terbuat
dari semen atau beton berbentuk persegi panjang dan sebaiknya
didalamnya terdapat sekat-sekat (zig zag). Bak sedimentasi digunakan
untuk mengendapkan air sebelum dipompakan ke dalam bak filter
dan dilengkapi dengan pipa pembawa air dan pipa penghubung ke
bak filter.

Gambar 1.5 Bak sedimentasi
b) Bak filter
Bak filter berfungsi untuk menyaring air laut, agar kotoran
yang ikut terbawa air saat pemompaan dapat tersaring. Bak filter
dapat berupa filter fisika, kimia dan biologi. Filter secara fisika dapat
dilakukan dengan menggunakan batu apung, pasir pantai atau ijuk.
Filter kimia dapat menggunakan batu arang, sedangkan untuk filter
biologi dapat menggunakan tanaman air (misalnya Enceng gondok
dan Lemna minor).
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c) Bak air laut bersih

Gambar 1.6 Bak Filter

Bak ini berisi air laut hasil penyaringan bak filter yang siap
digunakan untuk kegiatan pembenihan. Bak ini dapat berbentuk
persegi panjang dan terbuat dari semen atau beton berukuran 20 x 9
meter dengan kapasitas 40 – 50 ton air.
d) Bak pengelolah limbah
Tersedianya bak pengolah limbah di unit pembenihan
merupakan suatu keharusan, dalam rangka menetralkan limbah yang
berasal dari unitkarantina, unit produksi dan unit laboratorium. Bak
pengolah limbah merupakan tempat perlakuan terakhir dari proses
penetralan limbah sebelum dibuang keluar

lingkungan unit

pembenihan.
e) Laboratorium
Laboratorium biasanya terbagi menjadi laboratorium kering
dan basah. Laboratorium kering berfungsi untuk menganalisis kondisi
dan kualitas air media budidaya, baik secara fisika, kimia maupun
biologi. Laboratorium kering juga digunakan untuk menganalisis
kesehatan krustasea yang dibudidayakan, memantau pertumbuhan,
mortalitas, performans dan analisis penyakit. Sementara itu,
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laboratorium basah berfungsi sebagai tempat kultur murni plankton
yang ditempatkan pada lokasi dekat hatchery yang memerlukan
ruangan suhu rendah antara 22-25 oC.

Gambar 1.7 Laboratorium Basah
f) Ruang pemanenan dan pengepakan
Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran hasil
pembenihan, sebaiknya unit pembenihan krustasea dilengkapi dengan
fasilitas ruang pengepakan yang dilengkapii dengan sistim pemipaan
air tawar dan air laut, udara serta sarana lainnya seperti peti kedap air,
kardus, bak plastik, karet dan oksigen murni.
g) Gudang
Gudang diperlukan untuk menyimpan semua bahan-bahan
yang diperlukan untuk menunjang pemeliharaan krustasea, seperti
cadangan alat-alat. Sedangkan untuk penyimpanan bahan-bahan
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berupa pakan, obat- obatan atau zat kimia lainnya, dapat dibuatkan
gudang khusus.

Gambar 1.8 Gudang
2.2.3

Sarana Pelengkap
Sarana pelengkap dapat berupa kantor, perumahan staf dan

karyawan, dapur, lapangan olahraga, mushola, bengkel, pos penjagaan,
kendaraan roda empat, perpustakaan, alat tulis menulis, mesin ketik,
komputer, ruang serbaguna, ruang makan, ruang pertemuan, dan lainlain.
1) Prasarana pembenihan
Beberapa prasarana yang harus ada dalam kegiatan pembenihan
krustasea adalah sebagai berikut:
a) Generator lengkap dengan instalasinya.
Peralatan ini sangat dibutuhkan sebagai pembangkit tenaga
listrik, meskipun unit pembenihan tersebut menggunakan sumber
listrik PLN. Generator dapat digunakan jika terjadi gangguan listrik.
b) Pompa air
Peralatan ini terdiri dari pompa penyedot air laut yang dipakai
untuk mengambil air laut langsung dari laut, pompa yang dipakai
untuk memindahkan air dari bak penampungan satu ke bak
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penampungan lainnya dan pompa yang dipakai untuk menyalurkan
air dari bak penampungan ke bak produksi krustasea.

Gambar 1.9 Pompa air
c) Instalasi aerasi atau blower

Gambar 1.10 Blower
Aerasi berfungsi sebagai sumber oksigen dan untuk
mempertahankan larva krustasea dan pakan alami tetap dalam
keadaan tersuspensi. Oksigen dapat dihasilkan dengan memompakan
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udara dari luar dengan menggunakan alat seperti blower, kompresor
atau aerator. Untuk memasok aerasi dapat digunakan blower
berkapasitas 1-2 PK. Udara dari blower disalurkan melalui jaringan
pipa – pipa ke dalam semua bak pemeliharaan. Untuk memasok
oksigen selama masa pemeliharaan, maka di setiap bak pemeliharaan
larva dipasang batu aerasi sebanyak beberapa puluh buah dengan
jarak 0,5 m satu sama lain.
d) Peralatan Kualitas Air
Peralatan ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui nilai
kualitas air pembenihan. Beberapa peralatan kualitas air yang
dibutuhkan adalah refraktometer (untuk mengukur salinitas), kertas
lakmus atau pH meter (untuk mengukur pH), DO meter (untuk
mengukur oksigen), termometer (untuk mengukur suhu), dan
peralatan pendukung lainnya.

Gambar 1.11 Alat pengukur kualitas air
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e) Lubang Persembunyian
Salah satu jenis krustacea yang menggunakan lubang tempat
persembunyian adalah lobster. Lubang tempat persembunyian mutlak
dibutuhkan, karena secara alami lobster senang bersembunyi dalam
ronga-rongga. Lubang ini juga menjadi tempat berlindung saat
lobster molting agar terhindar dari serangan lobster lain. Lubang
persembuyian dapat digunakan dari batu bata yang berlubang, pipa
paralon, potongan bambu, kayu-kayu tua yang berlubang, ijuk atau
tali rafia.

Gambar 1.12 Pipa Paralon Tempat Persembunyian Lobster
2.3 Implementasi Rekayasa Teknik Pembenihan Krustasea Ramah
Lingkungan (Biosecurity, Probiotik, Resirkulasi, Silvo Fishery)
2.3.1.Biosecurity
Manajemen kesehatan ikan pada budidaya udang menjadi
keharusan terutama semakin intensifnya dan bervariasinya metode
budidaya yang digunakan. Manajemen kesehatan ikan yang pada tahapan
pelaksanaan dikenal dengan biosekuritas menjadi alternative baru dalam
pengelolaan budidaya krustasea salah satunya pada budidaya udang.
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Penerapan biosekuritas yang terjaga dengan bantuan teknologi dapat
mendukung adanya peningkatan kualitas produk budidaya.
Secara umum prinsip-prinsip biosekuriti antara lain :
1) Mencegah masuknya patogen dan bahan berbahaya
2) Mencegah ikan/udang agar tidak terinfeksi
3) Mencegah ikan/udang agar tidak sakit
4) Mencegah ikan/udang agar tidak mati
5) Mencegah ikan/udang agar tidak banyak yang mati
6) Mencegah ikan/udang agar tidak semua mati
7) Mencegah agar tidak menulari/menyebar keluar
8) Menjaga kesehatan produsen, pekerja, konsumen danmasyarakat
serta lingkungan (abiotik, biotik, kultur)
9) Menjaga keberlanjutan dan pengembangan usaha
10) Menjaga keberlanjutan pembangunan nasional
Lingkungan merupakan faktor yang penting dalam pembenihan
krustacea. Berbagai virus dan bakteri dapat muncul bila lingkungan tidak
baik dan limbah yang banyak dalam proses budidaya krustacea.
Biosekuriti dapat diartikan upaya menjaga agar kehidupan ikan/udang
yang dipelihara aman, bahkan tidak saja aman tetapi juga terjamin
(secure). Hal ini erat kaitannya dengan biosafety yaitu kondisi kehidupan
yang sehat dan nyaman (safe) bagiikan/krustacea serta aman bagi
konsumen/masyarakat yang merupakan prinsip Responsible Fisheries.
Adapun manfaat biosecurity dan biosafety pada usaha perikanan antara
lain: (1) menjaga keamanan pangan; (2) menjaga kesehatan pangan; (3)
meningkatkan pendapatan; (4) mengatasi kemiskinan; (5) mendorong
usaha terkait dan meningkatkan nilai tambah; dan (6) mendorong
pembangunan nasional.
Biosecurity merupakan tindakan yang dilakukan untuk tujuan
pencegahan penyakit termasuk pathogen tertentu dari perairan budidaya
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baik difasilitas induk, penetasan, dan pembesaran, atau dari seluruh
daeraha tau Negara.
Penyakit yang muncul jika biosecurity tidak diterapkan dengan baik :
1. Virus :TSV, WSSV, YHV, IHHNV, IMNV

Gambar 1.13. Penyakit bercak putih viral (White Spots Syndrome Virus,
WSSV)

Gambar 1.14 .Udang terinfeksi IHHNV
2. Bakteri : luminous bacterial disease, bacterial necrosis, dan
filamentous bacterial disease
Penerapan Biosecurity pada manusia :
1. Memakai alas kaki, baju dan pelindung kepala bila memasuki area
tambak, ha lini untuk mencegah kontaminas ibakteri.
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Gambar 1.15. Pakaian untuk Mencegah Kontaminasi Penyakit ke Area
Tambak
2. Memakai alat yang telah disterilkan
Penerapan biosecurity di lokasi tambak, meliputi :
1. Seluruh lingkaran luar unit usaha diberi pagar untuk mencegah
hewan masuk ke dalam unit tambak (fencing).
2. Air

pasok

dipompa

masuk

ke

petak

tandon,

disaring

menggunakan kantung plankton net dengan diameter 50 cm
sepanjang 4-5 msebanyak 3-5 buah di atur paralel agar tidak
mudah robek.
3. Saluran keliling dilapisi kain kasa (waring) untuk menjamin
tidakadanya organisme lain yang masuk atau keluar.
4. Roda kendaraan yang mungkin telah berjalan di atas pematang
tambak lain harus melalui dua kolam, yaitu kolam pembersihan
dan kolamdisinfeksi untuk menghindari adanya kontaminasi.
5. Peralatan panen, jala, ember, pompa dan kincir bahkan pekerja
selalu diberi disinfektan pada saat baru dikeluarkan atau akan
dipakai disalah satu tambak.
6. Pemasangan perangkap burung untuk mencegah burung masuk ke
area tambak
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7. Setiap pekerja ataupun pengunjung melakukan disinfeksi
terhadap tubuhnya dan menggunakan pakaian dan peralatan yang
sudah disterilkan
Resiko penyebaran penyakit lewat udara dapat dicegah dengan
penempatan lokasi budidaya yang jauh dari tempat limbah budidaya
lainnya, penutupan tambak dengan jaring, program penghalau burung liar
dan control serangga liar. Organisme patogen yang kemungkinan dapat
masuk lewat jalan darat dapat direduksi dengan upaya-upaya antara lain
skrining benih atau induk yang digunakan dalam budidaya, adanya
pembatasan bagi pengunjung, pemagaran lokasi budidaya, penggunaan
prosedur sanitasi yang ketat bagi pengunjung maupun staf (bak
perendaman kaki, kebersihan tangan, penggunaan pakaian kerja
pelindung) dan mobil (bak perendaman ban mobil), pembatasan yang
ketat dalam penggunaan peralatan lapangan (jaring, ember, aerator) antar
bagian dan pembatasan yang ketat terhadap perpindahan krustacea yang
dibudidaya antar bak atau petakan.
2.3.2

Probiotik
Jenis bakteri yang ditambahkan kedalam lingkungan untuk

memperbaiki mutu lingkungan adalah probiotik. Ada dua manfaat yang
diharapkan dari aplikasi bakteri ini yaitu :
1. Meningkatkan populasi bakteri non patogenik.
2. Sebagai dekomposer bahan organik menjadi mineral dan mengubah
senyawa beracun menjadi tidak beracun.
Penerapan probiotik dalam usaha budidaya terbukti dapat
meningkatkan resistensi biota yang dibudidayakan terhadap infeksi,
karena itu penggunaan probiotik merupakan salah satu cara preventif
yang dapat mengatasi penyakit. Tujuannya untuk memperbaiki dan
mempertahankan lingkungan, menekan bakteri merugikan, menghasilkan
enzim yang dapat membantu sistem pencernaan, menghasilkan nutrisi
23

yang bermanfaat serta meningkatkan kekebalan organisme itu sendiri.
Aplikasi bakteri probiotik yang tepat dapat membantu mengurangi
kandungan bahan organik di tambak dan mempertahankan tersedianya
nutrisi hasil penguraian bahan organik, sehingga plankton dapat terjaga
kestabilannya dan kandungan gas berbahaya bagi udang menurun.
Namun perlu diperhatikan sifat bakteri yang akan diaplikasikan. Bakteri
aerob memerlukan oksigen, bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen
dan bakteri fakultatif bisa memerlukan oksigen bisa tidak.
Pemberian probiotik juga dapat memperbaiki kualitas air,
probiotik juga dapat mengatur kondisi mikrooganisme, meningkatkan
keragaman mikroorganisme, meningkatkan kesehatan inang dengan
menghambat atau meminimalisasikan efek bakteri pathogen. Jenis bakteri
probiotik antara lain: Bacillus sp., Nitrosomonas eutorpha, Nitrobacter
winogradskyi, Paracoccus pantotrophus, Bacillus megaterium, dan
Bacillus licheniformis.
Peranan bakteri probiotik sebagai control biologis pada sistem budi daya
(Garriques dan Arevalo, 1995) adalah :
1. Menekan pertumbuhan bakteri patogen
2. Mempercepat degradasi bahan organik dan limbah
3. Meningkatkan ketersediaan nutrisi esensial
4. Meningkatkan

aktivitas

mikroorganisme

indigenus

yang

menguntungkan pada tanaman, misal Mycorriza, Rhizobium dan
bakteri pelarut pospat.
5. Memfiksasi nitrogen
6. Mengurangi pupuk dan pestisida
Pada dasar tambak, probiotik dapat memperlancar proses
degradasi bahan organik, sehingga menghasilkan zat-zat yang bermanfaat
bagi pertumbuhan plankton. Bahan organik yang mengalami mineralisasi
oleh jasad pengurai (probiotik) akan diubah menjadi bahan anorganik
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seperti nitrat dan pospat. Bahan organik ini dapat digunakan secara
langsung oleh fitoplankon dalam air untuk kelangsungan hidupnya.
Fitoplankton merupakan makanan bagi zooplankto, sehingga jumlahnya
melimpah. Hal ini menyebabkan perairan tersebut menjadi subur.
Zooplankton merupakan pakan alami bagi sebagian besar larva ikan,
termasuk larva ikan mas. Dengan demikian maka ketersediaan pakan
alami bagi krustacea akan tetap terjaga.
2.3.3

Resirkulasi
Air merupakan bagian yang terpenting dalam budidaya krustacea.

Menjaga kualitas air merupakan salah satu tindakan untuk mencegah
terjadi kematian, pertumbuhan yang kurang baik terhadap individu
budidaya dan mencegah terjadinya blooming fitoplankton dalam tambak.
Kualitas air dalam kolam pembenihan dapat disebabkan oleh

karena

adanya akumulasi bahan organik dan anorganik yang berasal dari sisa
metabolisme dan sisa pakan yang tidak termakan dan merupakan sumber
fosfor.
Meningkatnya

sisa

pakan

dan

buangan

metabolit

yang

terakumulasi dapat menyebabkan peningkatan fosfat sehingga kualitas air
menjadi rendah sehingga penurunan kadar oksigen terlarut pada perairan
dapat terjadi. Konsentrasi fosfat yang tinggi akan mengganggu proses
metabolisme bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sisa metabolisme
dan sisa pakan yang mengendap di dasar kolam dapat menyebabkan
meningkatnya konsentrasi fosfat sehingga perairan menjadi keruh. Jika
kekeruhan terjadi pada kolam pembenihan kolam, hal ini dapat
mengurangi cahaya matahari untuk masuk ke dalam perairan dan dapat
menghambat fitoplankton untuk berfotosintesis. Salah satu cara untuk
mengatasi masalah penurunan kualitas air yaitu dengan mengaplikasikan
sistem resirkulasi.
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Budidaya udang sistem tertutup adalah penggunaan kembali air
pembuangan dari hasil limbah/kotoran pemeliharaan udang, setelah
melalui proses filtrasi/pengendapan pada petakan tandon lainnya dengan
syarat air yang digunakan kembali harus mempunyai parameter yang
optimal/standar. Filtrasi air dapat dilakukan dengan proses secara fisika,
kimia dan biologis pada setiap tahapan tandon air. Prinsip dasar
pemeliharaan udang sistem tertutup adalah memiliki beberapa petakan
tambak dalam satu unit, yaitu : a) tandon; b) settling pond yang sekaligus
berfungsi sebagai pengelolaan air; dan c) petakan tambak. Rasio tandon
minimum 30% dari petak pemeliharaan atau rasio sesuai dengan
kebutuhan volume penggantian air harian dan pada saat ganti air
maksimal.
Banyak model yang dipergunkan dalam merancang tambak
sistem tertutup, namun pada dasarnya model ini disesuaikan dengan
tingkat teknologi dan kemampuan finansial serta kondisi lahan. Berikut
ini disajikan beberapa model tambak sistem tertutp untuk pemeliharaan
udang berdasarkan kebutuhan dan kemampuan tingkat penerapan
teknologi.

Gambar 1.16. Sistem Resirkulasi Pada Tambak
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Keterangan :
1. PAS/PK

: Petak Air Suplai --- petak distribusi ke petak
pembesaran.
atau petak karantina (petak air baku siap pakai)--menjadi
satu unit dengan petak suplai air harian.

2. PU

: Petak Pembesaran Udang.

3. SPA : Saluran Pembuangan Air (berfungsi pula sebagai petak
endapan).
4. PB

: Petak Biofilter/ Bioscreen Multispesies.

5. UPL

: Petak Unit Pengolah Limbah (area

dumping/endapan

lumpur).
6.

:Tanaman bakau (mangrove), sebagai penyeimbang
lingkungan.

2.3.4

Silvo Fishery
Ekosistem mangrove memiliki peranan sebagai perpaduan antara

aspek fisik danaspek biologi, yang dikenal sebagai fungsi ekologis.
Sedangkan pemanfaatan akanbermakna sebagai aspek ekonomi dimana
manusia merupakan salah satu unsur utamayang berperan sebagai
pengguna ekosistem tersebut. Pemanfaatan sumberdayamangrove untuk
kepentingan

ekonomi

ekosistemmangrove

seringkali

tersebut

karena

menjadi
yang

permasalahan
dilakukan

bagi

umumnya

pengkonversian mangrove untukpengembangan kegiatan skala besar
seperti

pertanian,

akuakultur,

logging,

pengambilangaram,

dan

infrastruktur.
Silvofishery merupakan gabungan dari dua kata yaitu silvi atau
silvo yang berartihutan dan fishery yang berarti perikanan. Sehingga
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silvofishery dapat diterjemahkansebagai perpaduan antara tanaman
mangrove (hutan) dengan budidaya perikanan.Silvofishery adalah salah
satu

konsep

kuno

dalam

pengelolaan

sumberdaya

pesisir

yangmengintegrasikan konservasi mangrove dengan budidaya air
payau.Jenis-jenis komoditas yang dapat dibudidayakan di air payau
antara lain adalahikan bandeng (Chanos chanos), udang windu (Penaeus
monodon), udang vanamei(Penaeus vannamei), ikan patin (Pangasius
pangasius), ikan kakap (Lates calcarifer),rumput laut, dan termasuk
diantaranya adalah kepiting bakau (Scylla spp.). Dariberbagai jenis
komoditas tersebut umumnya memerlukan air yang cukup sebagai
tempathidupnya, sehingga pemeliharaannya dilakukan dalam kolam
(empang/tambak) yangdibuat dengan membuka hutan mangrove.
Teori dan pengertian mengenai konsep silvofishery adalah sebagai
berikut :
1. Silvofishery sebagai kegiatan budidaya perikanan dalam kawasan
hutan mangrove
2. Silvofishery sebagai bentuk budidaya mangrove dan aquakultur air
payau secara terpadu
3. Silvofishery adalah salah satu usaha yang mempunyai tujuan ganda
secara ekologi dan ekonomi yaitu secara ekologi melaksanan
rehabilitasi hutan mangrove dan usaha peningkatan ekonomi dengan
memberikan lapangan kerja bagi masyarakat melalui budidaya
perikanan
Silvofishery pada dasarnya ialah perlindungan terhadap kawasan
mangrove dengan cara membuat tambak yang berbentuk saluran yang
keduanya mampu bersimbiosis sehingga diperoleh kuntungan ekologis
dan ekonomis (mendatangkan penghasilan tambahan dari hasil
pemeliharaan ikan di tambak. Pemanfaatan mangrove untuk silvofishery
saat ini mengalami perkembangan yang pesat, karena system ini telah
terbukti mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan nelayan secara
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ekonomis. Fungsi mangrove sebagai nursery ground sering dimanfaatkan
untuk kepentingan pengembangan perikanan (sivofishery). Keuntungan
ganda telah diperoleh dari simbiosis ini. Selain memperoleh hasil
perikanan yang lumayan, biaya pemeliharaannya pun murah, karena
tanpa harus memberikan makanan setiap hari. Hal ini disebabkan karena
produksi fitoplankton sebagai energi utama perairan telah mampu
memenuhi sebagai energi utama perairan telah mampu memenuhi
kebutuhan perikanan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan silvofishery
sangat ditentukan oleh produktivitas fitoplankton.
Model-model Silvofishery
Secara umum ada tiga model dasar silvofishery yaitu model
empang parit, model empang parit yang disempurnakan dan model
komplangan (mangrove yang berselang-seling dengan tambak). Model
empang parit selanjutnya ada yang disempurnakan dalam pembuatan
paritnya. Model empang parit menyajikan tingkatan yang lebih besar
dalam

penanaman

mangrove

atau

mempertahankan

keberadaan

mangrove dalam area tambak, dengan penutupanmangrove antara 6080% dalam parit di tambak. Sedangkan model komplangan (berselangseling) merekomendasikan untuk mempertahankan mangrove dengan
rasiomaksimum yang sama, yaitu tiap 2 ha tambak harus dipertahankan 8
ha mangrovedisekeliling tambak tersebut.
1) Model empang parit
Pada model empang parit, lahan untuk hutan mangrove dan
tambak/empangmasih menjadi satu hamparan yang diatur oleh satu pintu
air.
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Gambar 1.17 Silvofishery model empang parit (Bengen, 2000)
2) Model empang parit yang disempurnakan
Pada model ini, lahan untuk hutan mangrove dan tambak/empang
diatur olehsaluran air yang terpisah.

Gambar 1.18 Silvofishery model empang parit yang disempurnakan
(Bengen, 2000)
Keterangan:
a. Pintu masuk air ke caren (parit budidaya kepiting/ikan)
b. Pintu keluar masuk air ke hutan mangrove
c. Caren (parit pemeliharaan ikan/kepiting)
d. Pelataran hutan mangrove
e. Tanggul
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3) Model Komplangan

Gambar 1.19 Silvofishery model komplangan (Bengen, 2000)

Keterangan:
a: Pintu masuk air ke tambak/empang
b: Tanggul
c: Pelataran hutan mangrove
d: Tambak/empang tempat pemeliharaan kepiting/ikan
Budidaya silvofishery kepiting bakau dalam karamba tancap
dalam mangrovememiliki beberapa kelebihan dibandingkan teknik
budidaya kepiting bakau dalamtambak. Kelebihan tersebut antara lain
adalah:
a) Kepiting bakau adalah biota yang secara alami hidup dalam hutan
mangrove,sehingga untuk memelihara kepiting bakau tidak perlu
mengeluarkan biayauntuk membuka mangrove, cukup dengan
membuat pagar yang mengurung biota yang dipelihara. Dengan
demikian biaya investasi dapat ditekan.
b) Kepiting bakau dipelihara dalam habitat alaminya, dan hutan
mangrovemenyediakan kondisi fisik kimia lingkungan yang sesuai
dengan kebutuhankepiting bakau, sehingga kemampuan bertahan
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hidup (Survival Rate) kepitingbakau lebih besar dibandingkan bila
dipelihara dalam empang/tambak.
c) Hutan mangrove menyediakan pakan alami bagi kepiting bakau,
sehingga biayauntuk pakan kepiting bakau dapat ditekan.
d) Sistem kurungan ini dapat digunakan untuk pemeliharaan sementara
bagikepiting yang rendah mutunya menjadi kepiting yang berkualitas
ekspor.
e) Lahan kritis di kawasan mangrove, seperti tambak-tambak yang
sudah tidakproduktif, bisa digunakan lagi untuk budidaya silvofishery
setelah dilakukanrehabilitasi.
f) Fungsi ekologis mangrove masih tetap terjaga, karena hutan
mangrove tidakditebang.
Selain kelebihan-kelebihan yang dapat diperoleh dari budidaya dengan
model silvofishery, teknik ini juga memiliki kelemahan, antara lain:
a) Budidaya tidak dapat dilakukan secara intensif, kepadatan biota yang
akandipelihara harus sesuai dengan daya dukung lingkungan yang
ada.
b) Kondisi lingkungan yang relatif lebih alami membuat predator,
seperti biawak,masih banyak ditemukan, sehingga ancaman dari
predator alami cukup besar.
c) Dimensi karamba tancap tidak bisa dibuat terlalu luas, karena jaring
untukkaramba panjangnya terbatas, selain itu untuk mempermudah
pemantauan selama pemeliharaan dan pemanenan.
2.4

Pemeliharaan Benih

2.4.1 Persiapan Bak Pemeliharaan
Bak yang akan digunakan untuk kegiatan pemeliharaan larva
harus dibersihkan. Untuk mencegah kematian yang terlalu tinggi
sebaiknya larva kepiting dibiarkan hidup di dalam bak penetasan hingga
berumur lima hari. Pemindahan yang dilakukan kurang dari lima hari
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dikhawatirkan akan mengakibatkan stres pada larva kepiting. Larva
kepiting yang baru menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Agar
tidak terjadi perubahan kondisi lingkungan yang mendadak, pemindahan
larva kepiting ke wadah yang telah diisi air laut sebaiknya dilakukan
bersama air aslinya. Tujuan pemindahan larva ini adalah untuk
mengurangi padat tebar larva Kepiting, sehingga akan mengurangi
kemungkinan terjadinya kematian pada larva Kepiting. Padat tebar yang
disarankan adalah 10-20 larva/liter. Bak dibersihkan menggunakan air
bersih dan detergen dengan cara menyikat seluruh permukaan dinding
bak. Hal tersebut bertujuan untuk membuang seluruh kotoran yang ada
dalam bak

pemeliharaan.

Kemudian

diberi

desinfektan

berupa

hypochlorite sebanyak 20-30 ppm, dan dibilas menggunakan air bersih
untuk menghilangkan sisa dari chlorine, kemudian bak yang sudah
dibersihkan dijemur. Bak yang berada di luar ruangan dan bak yang
berukuran kecil dapat disterilisasi dengan cara penjemuran selama 24
jam. Bak yang telah diisi air laut kemudian diberikan aerasi untuk
pemeliharaan pada siklus selanjutnya.
Air yang masuk ke unit pembenihan harus dibersihkan dan diberi
desinfektan berupa chlorin dan dilakukan proses filtrasi sebelum
didistribusikan ke area pembenihan seperti hatchery, kultur plankton,
artemia, dan lain-lain. Air yang digunakan untuk kegiatan pembenihan di
hatchery harus difilter dan ditreatmen untuk mencegah masuknya
organisme yang membawa penyakit dan patogen yang terbawa oleh air.
Bak pemeliharaaan larva ditreatmen menggunakan EDTA sebanyak 10
ppm dan trefflan sebanyak 0,1 ppm.
2.4.2 Penebaran nauplii
Penebaran nauplii dilakukan pada pagi hari dengan tujuan untuk
menghindari perubahan suhu yang terlalu tinggi dengan cara
aklimatisasi. Aklimatisasi yang dilakukan berupa penyesuaian suhu dan
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salinitas air terhadap naupli. Proses aklimatisasi ini dilakukan hingga
menunjukan naupli sudah dapat beradaptasi dengan media air dalam bak
pemeliharaan larva.
2.4 3 Penyediaan Pakan
Jenis pakan yang diberikan pada larva udang vannamei selama
proses pemeliharaan yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami
yang biasa diberian pada larva uadang vannamei yaitu Skeletonema
costatum dan Artemia sp. Pakan alami ini sangat dibutuhkan pada
stadium akhir napulius (N-6) atau awal stadium zoea. Sedangkan pakan
buatan mulai diperlukan ketika larva memasuki stadium zoea. Pakan
buatan ini ada yang dijual dalam bentuk kalengan maupun bungkusan.
Pemberian pakan dilakukan dengan cara dimasukkan kedalam saringan
yang kemudian dimaukkan ke dalam ember yang berisi air tawar. Setelah
itu saringn diremas-remas sampai pakan yang ada dalam saringan habis,
kemudian ditambahkan pakan alami. Pakan yang berada dalam ember
yang berisi air tadi langsung ditebar ke dalam bak pemeliharaan.
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3.1 Pengelolaan Induk Krustasea
Pengelolaan induk bertujuan untuk menumbuhkan dan
mematangkan gonad. Untuk mendapatkan induk yang baik, maka
seleksi dan pencatatan calon induk, mutlak diperlukan. Calon induk
yang terseleksi harus dipelihara dalam lingkungan yang optimal untuk
menumbuhkan dan mematangkan gonadnya. Pematangan gonad dapat
dipacu melalui pendekatan lingkungan, pakan dan hormonal. Pada
pendekatan lingkungan, media hidup dibuat seoptimal mungkin,
sehingga dapat meningkatkan nafsu makan induk. Selain itu, pakan
yang diberikan untuk induk adalah pakan yang mengandung nutrisi
seimbang dan mencukupi. Nafsu makan yang tinggi dan pakan yang
berkualitas dan seimbang, diharapkan terjadi asupan nutrien untuk
perkembangan gonad induk. Oleh karena itu, selama pemeliharaan
induk, perlu diperhatikan faktor lingkungan dan pakan yang diberikan,
sehingga perkembangan induk menjadi baik.
Dalam bahasa Latin, crusta berarti cangkang. Crustacea
disebut juga hewan bercangkang. Telah dikenal kurang lebih 26.000
jenis Crustacea yang paling umum adalah udang dan kepiting. Habitat
crustacea sebagian besar di air tawar dan air laut, hanya sedikit yang
hidup di darat. Tubuh crustacea bersegmen (beruas) dan terdiri atas
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sefalotoraks (kepala dan dada menjadi satu) serta abdomen (perut).
Bagian anterior (ujung depan) tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan
posterior (ujung belakangnya) sempit. Pada bagian kepala terdapat
beberapa alat mulut, yaitu: 2 pasang antenna, 1 pasang mandibula,
untuk menggigit mangsanya, 1 pasang maksilla, 1 pasang maksilliped.
Maksilla dan maksiliped berfungsi untuk menyaring makanan dan
menghantarkan makanan ke mulut.

Alat gerak berupa kaki (satu

pasang setiap ruas pada abdomen) dan berfungsi untuk berenang,
merangkak atau menempel di dasar perairan.
Calon induk yang akan digunakan dapat berasal dari hasil
tangkapan di alam atau dari budidaya. Calon induk yang berasal dari
alam dapat langsung dipelihara dan dipijahkan, karena biasanya
dipilih induk yang telah matang gonad. Sedangkan calon induk yang
didapatkan dari hasil budidaya harus dipilih yang telah berumur lebih
dari satu tahun. Beberapa keunggulan calon induk yang didapatkan
dari alam dibandingkan dari hasil budidaya adalah:
1. Memberikan fekunditas yang tinggi
2. Kualitas telur dan tingkat penetasan yang tinggi
3. Tingkat kematian rendah jika di ablasi
Selain umur, calon induk harus memenuhi persyaratanpersyaratan seperti ukuran bobot dan panjang tubuh sesuai, tidak cacat
fisik, sehat, tahan terhadap penyakit, bebas dari penyakit atau parasit
dan induk tidak dalam keadaan stress.
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3.2 Ciri Calon Induk
Induk yang baik dapat menunjang munculnya benih yang
berkualitas baik, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas benih
selanjutnya.
3.2.1 Calon Induk Udang Windu
Tubuh udang windu terdiri dari dua bagian yaitu kepala dan
dada (cephalothorax) dan perut (abdomen). Pada bagian cephalothorax
terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas kepala dan 8 ruas dada. Bagian kepala
terdiri dari antenna, antenulle, mandibula dan 6 dua pasang maxillae.
Kepala dilengkapi dengan 3 pasang maxilliped dan 5 pasang kaki
jalan (periopoda). Bagian perut atau abdomen terdiri dari 6 ruas yang
tersusun seperti genting. Pada bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki
renang (Pleopod) dan sepasang uropods (mirip ekor) yang membentuk
kipas bersama-sama telson yang berfungsi sebagai alat kemudi.
Habitat udang windu muda adalah air payau, misalnya muara
sungai dan payau. Setelah dewasa, udang windu akan berupaya
menuju laut secara berkelompok dan melakukan perkawinan. Telur
hasil perkawinan dan pemijahan selanjutnya akan menetas menjadi
larva yang bersifat planktonik dan mendekati permukaan laut. Selama
berada dipermukaan laut, larva akan mengalami beberapa perubahan
bentuk, yaitu nauplius, zoea, mysis dan post larva. Bagi post larva
udang yang dapat secara sempurna menyelesaikan fasenya akan
berkembang menjadi tahap juvenile atau udang muda. Setiap stadia
perkembangan udang tersebut selalu diimbangi dengan adanya
pergantian kulit (moulting).
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Gambar 2.1 Morfologi Udang Windu

Udang windu akan mengalami kedewasaan kelamin pada umur
1,5 tahun. Dalam habitatnya, pertumbuhan udang windu betina jauh
lebih cepat dibandingkan dengan udang jantan. Frekuensi pergantian
kulit udang betina juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan udang
jantan.
Warna udang windu alam sangat bervariasi, mulai dari merah
sampai hijau kecoklatan. Sedangkan warna udang yang dipelihara dan
dibesarkan di dalam tambak, memiliki warna yang lebih cerah, yaitu
hijau kebiruan. Perbedaan warna ini terjadi berhubungan erat dengan
kandungan pigmen dalam makanan yang dikonsumsi, dimana semakin
tinggi pigmen karotenoid atau axantin dalam makanannya, warna kulit
udang akan semakin gelap.
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Dalam kegiatan pembenihan, udang windu yang akan dijadikan
indukan, sebaiknya bersifat SPF (Specific Pathogen Free). Untuk
mendapatkan udang yang bersifat SPF, dapat dibeli dari jasa penyedia induk
udang yang memiliki sertifikat SPF. Keunggulan udang tersebut adalah
resistensinya terhadap beberapa penyakit yang biasa menyerang udang,
seperti white spot, dan lain-lain. Selain itu, induk udang juga merupakan
keturunan dari kelompok famili yang diseleksi dan memiliki sifat
pertumbuhan yang cepat, resisten terhadap TSV (taura syndrome virus) dan
kesintasan hidup di kolam tinggi.

Tabel 2.1 Persyaratan Induk Udang
Indikator

Induk Jantan

60 – 80 gram
18 – 20 cm
Bersih
Normal, Berwarna
Merah
dengan
penutup
transparan
Anggota Tubuh
Lengkap
dan
Normal
Kekenyalan
Tidak Lembek dan
Tubuh
Tidak Keropos
Sumber : Lestari (2009)
Berat
Panjang Tubuh
Kelamin
Insang

Induk Betina
Lebih dari 80 gram
20 – 25 cm
Bersih
Normal,
Berwarna
Merah
dengan penutup
transparan
Lengkap dan Normal
Tidak Lembek
Tidak Keropos

dan

3.2.2 Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)
Udang vannamei (Litopenaeus vannamei) merupakan salah
satu jenis udang yang memiliki pertumbuhan cepat dan nafsu makan
tinggi, namun ukuran yang dicapai pada saat dewasa lebih kecil
dibandingkan udang windu (Paneus monodon), habitat aslinya adalah
di perairan Amerika, tetapi spesies ini hidup dan tumbuh dengan baik
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di Indonesia. Udang vannamei masuk ke Indonesia pada tahun 2001,
namun produksi benur pada kegiatan pembenihan vannamei baru
dirintis pada tahun 2003. Udang vannamei memiliki beberapa nama,
seperti whiteleg shrimp (Inggris), crevette pattes blances (Perancis),
dan camaron patiblanco (Spanyol).
Tubuh udang vannamei dibagi menjadi dua bagian, yaitu
bagian kepala yang menyatu dengan bagian dada (cephalothorax) dan
bagian tubuh sampai ekor (abdomen). Bagian cephalothorax
terlindung oleh kulit kitin yang disebut karapaks. Bagian ujung
cephalotorax meruncing dan bergerigi yang disebut rostrum (Lestari,
2009). Udang vannamei memiliki dua gerigi di bagian ventral
rostrum, sedangkan di bagian dorsalnya memiliki 8-9 gerigi. Jumlah
keseluruhan ruas badan udang vannamei umumnya sebanyak 20 buah.
Cephalotorax terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan
delapan ruas di bagian dada. Ruas ke-1 terdapat mata bertangkai,
sedangkan pada ruas ke-2 dan ke-3 terdapat antenna dan antennula
yang berfungsi sebagai alat peraba dan pencium. Rahang (mandibula)
terdapat pada ruas ke-3 yang berfungsi sebagai alat untuk
menghancurkan makanan sehingga dapat masuk ke dalam mulut.
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Udang vannamei betina tumbuh lebih cepat dari pada udang
vannamei jantan. Bobot udang vannamei dewasa dapat mencapai 20
gram dan diatas berat tersebut, udang ini tumbuh dengan lambat yaitu
kurang lebih 1 gram per minggu. Ukuran calon induk betina yang baik
adalah lebih besar dari 40 gram dan untuk udang jantan diatas 35
gram. Udang betina

yang ideal untuk dipergunakan dalam

pembenihan berukuran antara 40-50 gram. Sedangkan ukuran panjang
tubuh udang betina yang termasuk kriteria produktif antara 20 cm
hingga 25 cm (diukur mulai dari ujung telson hingga pangkal mata
atau panjang standar). Dan untuk memilih calon induk udang jantan
sebaiknya berukuran sedang, yaitu memiliki panjang tubuh antara 15
cm hingga 20 cm.

Gambar 2.2 Morfologi Udang Vannamei

Organ reproduksi udang vannamei betina terdiri dari sepasang
ovarium, oviduk, lubang genital dan telikum. Ovarium berbentuk tubular,
simetrik bilateral, terletak di bagian ventral hingga rongga dada dan
berkembang ke arah posterior hingga organ genital eksternal, sedangkan
telikum berfungsi sebagai tempat untuk menampung sperma yang akan
41

dilepasakan pada saat pemijahan dan terletak antara pangkal kaki jalan
ke-4 dan ke-5. Udang jantan memiliki organ reproduksi yang terdiri dari
testes, vasa defrensia, petasma dan apendiks maskulina, Petasma terletak
pada pangkal kaki renang pertama
3.2.3 Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii)
Udang galah merupakan udang air tawar yang banyak ditemukan
di sungai atau danau yang langsung memiliki akses ke laut. Bentuk dan
ukuran kakinya yang bercapit dan panjang seperti galah membuat udang
ini disebut dengan udang galah. Namun begitu sebutan udang galah
berbeda-beda disetiap daerah, misalnya di Riau dan sebagian Sumatera,
udang ini memiliki nama udang galah, di daerah Jawa dan Sunda sering
disebut dengan udang satang, dan udang watang di Sumatera. Udang
galah termasuk kedalam kelas Crustacea dan famili Palaemonidae dengan
marga/genus Macrobrachium dan spesies Macrobrachium rosenbergii.
Di Indonesia sendiri terdapat 19 jenis udang air tawar yang termasuk
dalam marga macrobrachium dan dikelompokkan sebagai udang galah
lokal.
Tubuh udang galah terdiri atas tiga bagian, yaitu kepala dan dada
(cephalotorax),

badan

(abdomen)

dan

ekor

(uropoda).

Bagian

cephalotorax dibungkus oleh kulit keras yang disebut dengan karapas
atau cangkang. Udang galah memiliki rostrum atas sebanyak 12-15 dan
10-14 pada rostrum bawah. Pada bagian dada udang galah terdapat lima
pasang kaki jalan (periopoda). Badan (abdomen) udang galah terbagi
menjadi lima ruas dan di setiap ruasnya terdapat sepasang kaki renang
(pleiopoda). Pada ruas terakhir terdapat sebuah ekor berbentuk kipas
yang berfungsi sebagai pengayuh.
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Induk

udang galah yang digunakan dalam pembenihan

mempunyai kriteria :
1. Induk berasal dari hasil pembesaran benih sebar yang berasal dari
induk kelas induk dasar
2. Warna kulit biru kehijau-hijauan
3. Organ tubuh lengkap
4. Tubuh tidak ditempeli jasad pathogen
5. Gerakannya aktif.
3.2.4 Lobster Air Tawar (Cherax sp)
Lobster air tawar pada mulanya merupakan komoditas ikan hias,
melihat laju pertumbuhan dan sistem reproduksinya di kolam budidaya
cukup baik, serta memiliki kandungan gizi yang baik maka para hobies
ikan hias merubahnya menjadi komoditas konsumsi. Sejak tahun 2000,
lobster air tawar sudah menjadi salah satu menu makanan di restoran dan
hotel berbintang. Peralihan komoditas hias ini menjadi ikan konsumsi,
maka berpengaruh terhadap permintaan lobster air tawar yang semakin
tinggi.

A

B
Gambar 2.3 Induk (A) Jantan; (B) Betina
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Tubuh lobster air tawar hampir sama dengan tubuh udang
lainnya yaitu terdiri dari kepala dan dada yang disebut dengan
chepalothorax dan badan yang disebut dengan abdomen. Kepala
lobster terdiri atas enam bagian ruas. Pada ruas pertama terdapat
sepasang mata yang bertangkai dan bisa digerak-gerakan. Pada ruas
kedua dan ketiga terdapat sepasang sungut kecil (antennula) dan
sungut besar (antena). Untuk ruas keempat, kelima dan keenam
terdapat rahang (mandibula), maxila I dan maxila II. Ketiga bagian ini
berfungsi sebagai alat makan. Pada bagian kepala ini terdapat lima
pasang kaki jalan yang disebut dengan periopod. Tetapi kaki pada
bagian pertama, kedua dan ketiga mengalami perubahan bentuk dan
berfungsi menjadi capit (chela). Pada capit pertama mempunyai
fungsi sebagai senjata untuk menghadapi lawan dan menangkap
mangsa yang bergerak lebih cepat serta pada capit ini terjadi
pembesaran ukuran dibandingkan dengan kaki jalan lainnya. Pada
capit yang kedua dan ketiga biasa digunakan untuk menangkap
makanan dan berfungsi seperti tangan yaitu memasukkan makanan
tersebut ke dalam mulut. Sedangkan dua kaki jalan lainnya yaitu kaki
jalan keempat dan kelima berfungsi sebagai alat untuk bergerak atau
sebagai kaki jalan (walking legs).
Cara membedakan kelamin antara jantan dan betina dapat
dilihat capit sebelah luarnya, pada jantan terdapat bercak berwarna
merah. Warnah merah juga bertanda bahwa lobster jantan telah siap
kawin (matang gonad). Sedangkan pada lobster betina di bagian yang
sama tidak tampak tonjolan (penis). Ciri lobster betina adalah terdapat
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lubang pada pangkal kaki ketiga dari bawah (ekor) sebagai tempat
mengeluarkan telurnya.
Lobster yang akan dijadikan calon induk harus memiliki
penampilan sehat, berukuran besar, berwarna cerah, dan mempunya
organ lengkap (tidak cacat fisik). Induk lobster air tawar biasanya
diperoleh dari hasil budidaya, oleh karena itu calon induk harus
berasal dari induk yang juga berkualitas dan mempunyai pertumbuhan
yang lebih cepat dibandingkan dengan lobster lain dari induk yang
sama. Ukuran lobster yang bisa dijadikan calon induk adalah 50-70
gram, berumur lebih dari enam bulan. Hal paling penting adalah induk
tidak

berasal

dari

perkawinan

sedarah

(inbreeding),

karena

perkawinan sedarah akan menghasilkan lobster berkelamin ganda atau
intersex.

Gambar 2.4 Morfologi Berbagai Jenis Lobster

3.2.5 Kepiting Bakau (Scylla sp)
Kepiting bakau (Scyla serrata) adalah salah satu jenis biota
yang memiliki habitat hidup di wilayah hutan bakau. Di Indonesia
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dikenal ada dua macam kepiting sebagai komoditi perikanan yang
diperdagangkan/komersial ialah kepiting bakau atau kepiting lumpur
(Scyla serrata) yang dalam perdagangan internasional dikenal sebagai
“Mud Crab” ada kepiting laut atau rajungan (Portunus pelagicus)
dengan nama internasionalnya “Swimming Crab”. Kedua macam
kepiting tersebut nilai ekonominya sama, dan keduanya diperoleh dari
penangkapan dialam.
Tubuh kepiting didominasi oleh tutup punggung (karapas)
yang berkulit chitin yang tebal, dan ukuran lebar karapasnya lebih
besar daripada ukuran panjang tubuhnya dan permukaannya agak
licin. Seluruh organ tubuh yang penting terdapat di bawah karapas.
Tidak jauh berbeda dengan udang, tubuh kepiting terdiri dari
dua bagian, yaitu chepalus (dada) dan abdomen (tubuh). Pada
cephalus (dada) terdapat organ-organ pencernaan, organ reproduksi
(gonad pada betina dan testis pada jantan). Sedangkan bagian tubuh
(abdomen) melipat rapat dibawah dari dada. Pada ujung abdomen
bermuara saluran cerna (dubur). Pada dahi antara sepasang matanya
terdapat enam buah duri dan disamping kanan dan kirinya masingmasing terdapat sembilan buah duri. Kepiting memiliki tiga pasang
kaki jalan, sepasang kaki renang dan sepasang capit.
Calon induk kepiting dapat diperoleh dari tangkapan di alam
atau hasil budidaya. Kepiting yang akan dijadikan calon induk
sebaiknya memiliki cirri-ciri sebagai berikut :
1. Calon induk kepiting sehat, ditandai dengan adanya reaksi yang
cepat apabila kaki jalan atau kaki renangnya ditarik dan mata aktif
bergerak apabila diganggu
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2. Calon induk kepiting tidak cacat dan organ tubuh lengkap. Selama
ini banyak sekali ditemui kepiting bakau yang justru dihilangkan
kedua capitnya untuk merangsang laju pertumbuhan, namun
kurang bagus untuk dijadikan sebagai calon induk. Bila kedua
capitnya hilang sedangkan masa telurnya dalam kondisi baik,
maka kesanggupan induk tersebut untuk menetaskan telurnya
mengalami penurunan
Calon induk kepiting sebaiknya dipilih yang telah cukup umur
ditandai dengan lebar karapas sepanjang 9-10 cm keatas untuk
kepiting betina. Selain itu, dilihat dari abdomennya, maka sebaiknya
dipilih kepiting yang memiliki bentuk abdomen sempurna dengan
warna abdomen menyerupai karapasnya. Sedangkan kepiting jantan
dipilih memiliki lebar karapas 11 cm ke atas. Berat calon induk
kepiting antara 180-250 gram
Calon induk tidak memiliki bercak-bercak berwarna coklat/ hitam
dipermukaan kulitnya, karena bercak-bercak tersebut sebagai penanda
bahwa kepiting pernah terserang jamur atau bakteri
3.2.6 Rajungan (Portunus pelagicus)
Rajungan merupakan komoditas perikanan yang saat ini
banyak diminati, memiliki nilai ekonomis tinggi, dan mulai
dikembangkan pembudidayaannya.

Bentuk tubuh rajungan lebih

ramping dengan capit yang panjang dan memiliki berbagai warna
yang menarik pada karapasnya. Duri akhir pada kedua sisi karapas
lebih panjang dan lebih runcing. Berbeda dengan kepiting yang
mengalami migrasi ke laut untuk melakukan pemijahan, rajungan
memiliki siklus hidup hanya di laut dan tidak dapat hidup pada
47

kondisi tanpa air. Rajungan memiliki karapas berbentuk bulat pipih,
sebelah kiri-kanan mata terdapat sembilan duri, dan duri yang terakhir
berukuran lebih panjang. Sama seperti kepiting, rajungan memiliki 5
pasang kaki, yang terdiri dari sepasang kaki capit yang ukurannya
lebih besar dan berfungsi untuk pemegang, 3 pasang kaki jalan, dan
sepasang kaki yang telah mengalami modifikasi, dan berfungsi
sebagai dayung saat berenang.
3.3 Pemeliharaan Calon Induk
Pemeliharaan calon induk bertujuan untuk mematangkan
gonad sehingga induk siap untuk dipijahkan. Calon induk yang
diambil dari tempat lain, baik ditangkap dari alam maupun dari hasil
budidaya, harus diaklimatisasi terlebih dahulu untuk disesuaikan suhu
dan salinitasnya. Aklimatisasi juga bertujuan untuk mengurangi stress
pada calon induk akibat perlakuan selama di perjalanan dan agar
terbiasa serta beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
Sebelum dimasukkan dalam wadah pemeliharaan induk, calon
induk tersebut diaklimatisasi dengan memberikan aerasi selama 15-30
menit di dalam wadah pengangkut induk. Induk-induk tersebut juga
sebaiknya direndam terlebih dahulu dalam larutan formalin 15-20 ppm
selama 30 menit, serta diaerasi secara terus-menerus dengan tujuan
untuk mencegah adanya serangan penyakit, terutama parasit dan
jamur.
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Gambar 2.5 . Proses Aklimatisasi
Selama

masa

pemeliharaan,

sebaiknya

induk

tersebut

dipelihara secara terpisah antara jantan dan betina di dalam bak
pemeliharaan induk yang sebelumnya telah disiapkan dan diaerasi
terus menerus. Pemeliharaan induk secara terpisah dilakukan dengan
tujuan

agar

tidak

mengakibatkan

terjadi

terjadinya

perkawinan
perkawinan

secara
antar

massal

yang

keturunan

atau

inbreeding. Perkawinan inbreeding terjadi ditandai dengan ukuran
induk yang semakin kecil, sehingga menunjukkan adanya penurunan
kualitas genetik.
Lama pemeliharaan induk berkisar antara 2-3 minggu atau
tergantung pada kematangan gonadnya. Induk-induk yang telah
beradaptasi dengan lingkungannya dapat dicampurkan antara jantan
dan betina agar terjadi perkawinan. Kepadatan induk yang dipeliharan
dalam wadah pemeliharaan tergantung pada jenis krustasea yang
dipelihara. Misalnya, induk udang galah dipelihara dalam bak dengan
kepadatan 5-10 ekor/m2 atau 3 ekor/m3. Sementara itu, induk udang
windu dan vanamei dipelihara dengan kepadatan 2-3 ekor/m2. Untuk
induk lobster dipelihara dengan kepadatan 5 ekor/m 2. Induk kepiting
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dan rajungan dapat dipelihara dalam wadah dengan kepadatan 1-2 atau
1-3 ekor/m2.
Untuk mendukung kematangan gonad induk, maka selama
masa pemeliharaan, induk harus diberikan pakan dengan nilai gizi
tinggi dan beragam jenisnya agar terjadi substitusi bahan makanan dan
dapat saling melengkapi, sehingga kebutuhan gizi induk dapat
terpenuhi. Selain beragam, pakan yang diberikan tersebut harus dalam
kondisi segar dan tanpa pengolahan sehingga kandungan gizinya tidak
banyak yang hilang. Oleh karena itu, sebaiknya induk diberikan pakan
segar yang mengandung protein lebih dari 35%, meskipun tidak
menutup kemungkinan selama pemeliharaan induk diberikan pakan
berupa pellet. Namun begitu, ditinjau dari segi fisik maupun
kimiawinya, pakan segar lebih baik, karena sesuai dengan kebiasaan
makan di alam yang memakan berbagai macam jenis krustacea
rendah, siput – siputan kecil, cacing, larva serangga, dan sebagainya.
Selain itu, pakan segar lebih kaya akan omega 3 dan omega 6
dibandingkan dengan pelet. Dari segi fisiknya, pakan segar pun lebih
tahan lama, mudah tenggelam dan peluang dimakan lebih besar. Hal
ini dikarenakan sesuai dengan kebiasaan makan jenis krustasea yang
senang mencari makan di dasar dan memakan mangsanya secara
sedikit demi sedikit, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk
menghabiskan pakannya.
Jenis pakan segar yang biasa diberikan berupa ikan rucah,
cumi – cumi, tiram, daging kerang, kepiting dan ikan lemuru. Kepiting
yang diberikan kombinasi pakan segar ikan lemuru dan daging kerang
memiliki peluang kematangan gonad 100% dan pengeraman 91,6%.
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Hampir sama dengan kepiting, rajungan dapat diberikan pakan dengan
kombinasi cumi, kerang, dan ikan rucah. Sedangkan induk udang
windu dan vannamei dapat diberikan pakan kombinasi berupa cumicumi, tiram, kerang dan kepiting. Jika induk diberikan pellet, maka
harus dipilih pellet yang mengandung protein lebih dari 35%.
Selain

pakan,

faktor

yang

harus

diperhatikan

untuk

mendukung kematangan gonad adalah kualitas air. Untuk menjaga
kondisi kualitas air yang optimum, maka sisa pakan yang tidak
termakan sebaiknya diambil setiap pagi dan sore hari untuk
menghindari terjadinya pembusukan dalam bak pemeliharaan. Selain
pembuangan kotoran dengan penyiponan, untuk menjaga kondisi air
tetap baik, maka setiap 3 atau 7 hari sekali dilakukan pergantian air
dengan membuang sebanyak 30% air lama apabila pergantian air
dilakukan 3 hari sekali dan 60-70% apabila pergantian air dilakukan
setiap 7 hari sekali. Selain dilakukan pergantian air, selama masa
pemeliharaan induk sebaiknya juga dilakukan pengamatan terhadap
kondisi induk dan kualitas air pemeliharaan, yang meliputi suhu, pH,
DO, salinitas, ammonia, dan nitrit.
3.4 Merangsang Kematangan Gonad Induk
Gonad adalah organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan
sel kelamin (gamet). Sebagai organ reproduksi, gonad merupakan
salah satu dari tiga komponen yang terlibat dalam reproduksi, selain
sinyal lingkungan dan hormon. Gonad yang terdapat ditubuh krustasea
jantan disebut testis berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan
gonad yang terdapat dalam krustasea betina dinamakan ovari, berfungi
menghasilkan

telur

(ovum).

Semakin

meningkat

kematangan
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gonadnya, telur dan sperma krustasea semakin berkembang.
Kecepatan pematangan gonad induk dapat dilakukan melalui
lingkungan, pakan dan hormonal.
Dalam proses pematangan gonad, sinyal lingkungan yang
diterima oleh sistem saraf pusat krustasea akan diteruskan menuju
hipothalamus, sehingga hipothalamus akan melepaskan hormon
gonadotropin releasing hormone (GnRH) yang nantinya akan bekerja
pada kelenjar hipofisa, yang terletak di otak belakang. Hipofisa
selanjutnya akan melepaskan hormon gonadotropin I yang bekerja
pada gonada, sehingga gonad dapat mensintesis testosteron dan
estradiol-b. Estradiol-b inilah yang selanjutnya akan merangsang hati
untuk mensintesis vitelogenin (bakal kuning telur). Selanjutnya,
vitellogenin akan diakumulasi sebagai vitellin, yang merupakan
sumber nutrisi selama proses embriogenesis.
Teknik pematangan gonad mencakup tiga masalah penting,
yaitu perangsangan, pemberian pakan dan pengelolaan kualitas air dan
lingkungan. Pada pendekatan lingkungan, media hidup krustasea
dibuat seoptimal mungkin sehingga nafsu makan induk tinggi.
Lingkungan yang mempengaruhi kecepatan kematangan gonad induk
antara lain suhu, cahaya, salinitas dan kepadatan. Salah satu contoh
pembangkitan sinyal lingkungan adalah dalam pemijahan secara
alami. Untuk merangsang induk melakukan kopulasi dan memijah,
dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan ketinggian air wadah
pemeliharaan atau pemijahan. Dengan proses demikian, diharapkan
terjadi perubahan suhu dan tekanan air yang dapat mempengaruhi
sistem saraf pusat krustasea. Pada krustasea, keberadaan lawan jenis
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kelamin

akan

merangsang induk

untuk

melakukan aktivitas

pemijahan. Rangsangan ini disebabkan adanya hormon feromone,
yaitu hormon yang dikeluarkan oleh induk krustasea betina saat akan
moulting. Oleh karena itu, beberapa hari setelah aklimatisasi, biasanya
induk- induk krustasea jantan dan betina dipelihara dalam satu wadah
agar terjadi kopulasi.
Selain lingkungan, pemberian pakan bernutrisi juga akan
berpengaruh terhadap kecepatan perkembangan gonad induk. Oleh
karena itu, induk diberikan pakan segar yang banyak mengandung
omega 3 dan omega 6. Selain itu, induk juga diberikan pakan
kombinasi, misalnya cumi-cumi dengan ikan lemuru atau kombinasi
antara cumi – cumi dengan cacing. Untuk memperkaya vitamin yang
tidak terdapat dalam pakan, maka dapat diberikan vitamin yang
pemberiannya dengan cara dicampurkan dalam pakan. Untuk
pertumbuhan, dalam pakan dapat dicampurkan dengan vitamin C,
untuk meningkatkan reproduksi dapat ditambahkan dengan vitamin E,
dan dalam pakan juga dapat ditambahkan minyak ikan. Minyak ikan
berfungsi selain sebagai penambah nafsu makan karena baunya yang
amis, juga berfungsi untuk memperkaya asam lemak pada induk.
3.5 Teknik Ablasi Mata
Pada jenis ikan, manipulasi hormon ini dilakukan dengan
menyuntikkan hormon tertentu ke tubuh ikan. Pada krustasea,
manipulasi hormon dilakukan melalui tiga perlakuan, yaitu manipulasi
hormon yang terdapat pada tangkai mata (melalui ablasi), manipulasi
hormon ecdysteroids (hormon yang mempengaruhi proses molting),
dan manipulasi hormon steroid. Dari ketiga teknik tersebut, teknik
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ablasi mata (pemotongan tangkai mata) berpengaruh terhadap
perkembangan gonad, disebabkan karena hilangnya hormon yang
menghambat terjadinya proses vitelogenesis (vitellogenesis inhibiting
hormone/VIH), yang terletak pada tangkai mata udang. Menurut
penelitian para ahli, mata pada jenis krustasea umumnya tidak hanya
berfungsi sebagai penglihatan tetapi juga sebagai organ tubuh yang
berfungsi dalam proses reproduksi.

Gambar 2.6. Ablasi pada mata udang
Pada prinsipnya, ablasi mata berfungsi untuk mempercepat
pertumbuhan bobot tubuh individu krustasea dan mempercepat proses
pematangan gonad induk. Pematangan gonad pada induk betina
adalah proses perkembangan telur (oogenisis) didalam ovary.
Sementara itu, hormon pengontrol reproduksi atau X organ yang
berfungsi untuk menghasilkan hormon penghambat (Gonad Inhibiting
Hormone/GIH) terletak pada tangkai mata. GIH ini, sebelum
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dilepaskan ke target organ, terlebih dahulu disimpan dalam Sinus
Gland yang juga terletak pada tangkai mata. Fungsi GIH secara
langsung akan menghambat perkembangan androgenik gland pada
individu jantan atau ovari pada individu betina, sehingga pertumbuhan
sperma atau telur menjadi terhambat. Dengan menghilangkan X organ
yang terdapat pada tangkai mata, diharapkan kerja organ Y sebagai
penghasil hormon yang merangsang perkembangan ovarium (Gonad
Stimulating Hormone/GSH) tidak terhambat, sehingga merangsang
perkembangan sperma pada individu jantan dan telur pada individu
betina.
X organ selain menghasilkan hormon GIH, juga berperan
dalam tingkah laku birahi, mengendalikan proses penyerapan air, ganti
kulit, dan pembentukan zat warna. Oleh karena itu, proses ablasi mata
juga dilakukan untuk merangsang percepatan pergantian kulit
(moulting). Hal tersebut sesuai dengan kondisi tubuh udang yang
mempunyai kulit keras dan tidak elastis akibat proses seklerotisasi dan
kalsifikasi, maka untuk pertumbuhannya memerlukan pergantian kulit.
Dalam tubuh udang terdapat hormon yang mempengaruhi kecepatan
molting yang disebut moult accelerating hormon (MAH). Hormon ini
berperan pada proses ganti kulit. Sebaliknya ada hormon yang
mempunyai cara kerja antagonistik yang justru menekan kerja hormon
MAH tersebut, yaitu moulting inhibiting hormone (MIH). Kedua
hormon ini terdapat didalam organ X yang terletak pada tangkai mata.
Dengan dipotongnya salah satu tangkai mata, maka organ-X dan
kelenjar sinus yang memproduksi MIH akan hilang. Hilangnya MIH
mempengaruhi penyerapan air saat ganti kulit dan memperpendek
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siklus ganti kulit dan dengan hilangnya pengaruh tersebut kecepatan
molting menjadi dua kali lipat dibanding induk normal.
Ablasi mata hanya dilakukan pada induk betina, karena sperma
jantan diharapkan dapat berkembang sempurna secara alami selama masa
pemeliharaan. Ablasi juga dilakukan hanya dengan memotong salah satu
tangkai mata (unilateral). Ablasi unilateral pada udang mampu
mempercepat pertumbuhan hingga 2,5 kali dibandingkan dengan udang
yang tidak dilakukan ablasi. Hal ini disebabkan karena hilangnya MIH
mempengaruhi penyerapan air saat ganti kulit dan memperpendek siklus
ganti kulit. Selain itu karena pada saat dilakukan ablasi, organ-X dan
kelenjar sinus hilang pengaruhnya dan dengan hilangnya pengaruh
tersebut kecepatan molting menjadi dua kali lipat dibanding udang
normal. Sementara itu, ablasi bilateral justru tidak menyebabkan
kecepatan perkembangan gonad dibandingkan dengan induk tanpa ablasi.
Hal ini disebabkan karena proses ablasi yang dilakukan secara bilateral
tidak bekerja secara maksimal dalam menghilangkan hormon yang
bekerja pada proses perkembangan gonad, sehingga vitellogenesis
berjalan lambat. Ablasi bilateral dengan pemotongan kedua tangkai mata
juga menyebabkan keseimbangan endokrin terganggu karena hilangnya
organ X dan kelenjar sinus. Hal ini juga berpengaruh terhadap daya
kelangsungan hidup, di mana induk yang diablasi secara bilateral
mortalitasnya paling tinggi kemudian diikuti ablasi unilateral dan
kemudian tanpa ablasi.
Ablasi mata dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :
1. Pinching, menjepit salah satu tangkai mata induk tanpa pemanasan
dan tidak sampai putus.
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2. Ligation, menjepit salah satu tangkai mata induk dengan pemanasan
dan mata tidak putus. Cauttery, memencet tangkai mata induk sampai
putus.
3. Cutting, memotong dengan gunting tangkai mata induk
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4.1 Pembenihan Krustasea
Pembenihan krustasea dapat dilakukan secara alami dan secara
buatan, pembenihan biota budidaya dilakukan secara alami (natural
spawning/natural

breeding)

dan

secara

buatan

(artificial

spawning/artificial breeding). Pembenihan secara alami dilakukan dengan
meniru kebiasaan biota tersebut memijah di alam. Manipulasi lingkungan
merupakan cara yang efektif dan murah dalam merangsang sekresi hormon
untuk mempercepat kematangan gonad, tetapi karakter spesifik dari sinyalsinyal lingkungan untuk merangsang perkembangan gonad dan pemijahan,
tidak diketahui secara pasti. Pada beberapa krustasea perlakuan terhadap
temperatur berpengaruh terhadap kecepatan perkembangan gonad tetapi
hasilnya belum cukup optimal. Alternatif lain yang diduga cukup efektif
dalam mempercepat perkembangan gonad adalah dengan rangsangan
hormonal.
4.2 Pemijahan Teknik Kawin Suntik
Pemijahan buatan pada krustasea dilakukan dengan teknik kawin
suntik (Induced spawning/induced breeding) dapat dilakukan. Teknik
pemijahan antara alami dan buatan ini biasa digabungkan. Misalnya induk
disuntik dengan hormon, kemudian memijah sendiri secara alami.
Penyuntikan dimaksudkan untuk merangsang induk dapat memijah. Induk
yang disuntik juga dapat dipijahkan dengan cara pemijatan.
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Teknik kawin suntik (induced spawning/induced breeding) atau
biasa juga disebut pemijahan dengan ransangan hormonal diterapkan pada
biota air yang tidak dapat dipijahkan secara alami. Ataupun biota dapat
memijah secaraalami, tetapij umlah telur yang dihasilkan sangat sedikit
sehingga untuk meningkatkan kuantitas telur dan sperma serta
mempercepat pemijahan, diterapkanlah teknik ini (Fujaya, 2004).
Penerapan teknik kawin suntik memiliki beberapa kelebihan, yaitu :
1.

Pemijahan dapat dilakukan diluar musim pemijahan di alam.

2.

Produksi telur dan sperma dapat ditingkatkan.

3.

Produksi benih dapat diatur dan ditergetkan.
Akan tetapi, teknik kawin suntik juga mempunyai kelemahan,

diantaranya sering kali induk mengeluarkan seluruh telur dan sperma, baik
yang matang maupun yang belum matang. Induk yang telah dipijahkan
melalui teknik ini sangat sulit memijah secara alami, kecuali harus
disuntik. Di samping itu, beberapa bahan hormon untuk penyuntikan
harganya cukup mahal.
Teknik kawin suntik adalah penerapan cara kerja hormon
reproduksi pada biota. Hormon reproduksi adalah suatu zat kimia organik
yang dihasilkan oleh sel atau sekelompok sel tertentu (kalenjar endokrin)
yang normal dan sehat pada suatu organ tertentu. Di dalam tubuh,
jumlahnya terbatas dan dialirkan langsung kedalam pembuluh darah
menuju tempat tertentu untuk memegaruhi aktivitas koordinasi dan
integrasi bagian-bagian organ seluruh tubuh suatu individu (Fujaya, 2004).
Pada umumnya tingkat kematang telur diukur berdasarkan
perkembangan ovari yang terletak dibagian punggung atau dorsal dari
tubuh udang, mulai dari carapace sampai kepangkal ekor (telson). Ovari
tersebut berwarna hijau sampai hijau gelap makin matang ovari makin
gelap warnanya dan tampak melebar serta berkembang kearah kepala
(carapace). Proses terjadinya matang gonad diakibatkan adanya
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rangsangan dari luar, susunan syaraf pusat memerintah x-organ, untuk
menghasilkan Gonad Inhibiting Hormon (GIH) yang disimpan didalam
sinus gland yang terletak pada tangkai mata dan berfungsi menghambat
perkembangan Androgenic Gland pada individu jantan dan ovari pada
individu betina
Gonad Inhibiting Hormon (GIH) menghambat kegiatan Y-organ
pada bagian kepala. Y-organ penghasil Gonad Stimulating Hormon (GSH)
yang berfungsi merangsang pembentukan sperma dan telur. Agar
perkembangan telur pada induk betina lebih baik maka perkembangan
Gonad Inhibiting Hormon (GIH) di putus.
Kontrol hormonal pada reproduksi udang belum mengalami
perkembangan yang signifikan. Pada umunya untuk mempercepat
kematangan Gonad induk udang digunakan teknik ablasi. Mekanisme dan
peranan hormon pada proses reproduksi udang belum banyak diketahui.
Keberadaan hormon steroid pada krustase telah ditemukan oleh beberapa
peneliti, tetapi peranannya belum banyak diketahui.
Pada umunya pemberian hormon pada udang dapat dilakukan
dengan penyuntikan hormone pada udang secara langsung atau dengan
pemberian pakan pada udang. Umumnya hormone yang diberikan adalah
HCG progesteron dan hormone estradiol-17β. Pada estradiol-17β
berpengaruh positif pada perkembangan gonad.
Gonad somatic index (CSI) dan rata-rata diameter oosit pada
perlakuan relatif lebih tinggi dibandingkan control. Penyuntikan ganda
memberikan ganda

memberikan pengaruh paling besar dengan

peningkatan GSI dan rata-rata diameter oosit. Oosit pada gonad hanya
mampu berkembang hingga tahap previtelogenesis
Perkembangan tingkat kematangan ovari induk kepiting bakau
Scylla serrata bergantung pada sumber-sumber eksogen maupun endogen.
Salah satu sumber eksogen yang sangat berperan dalam proses reproduksi
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ialah pakan dan sumber nutrien spesifik yang dikandungnya. Sumber
nutrien spesifik merupakan faktor penting dalam menentukan kuantitas
maupun kualitas reproduksi. Diketahui bahwa kolesterol tidak dapat
disintesis oleh krustase. Kolesterol merupakan sterol penting yang tersedia
sebagai prekursor bagi banyak komponen fisiologis, seperti hormon
steroid dan hormon moulting, kortikoid adrenal, asam-asam empedu, dan
vitamin D (Sheen, 2000). Kolesterol dibutuhkan untuk memenuhi
beberapa fungsi endokrin, yaitu sebagai prekursor hormon steroid, untuk
proses gonadogenesis, pematangan ovari, dan perkembangan larva
(Wouters et al., 2001).
Selain sumber nutrien spesifik, faktor neuroendokrin juga berperan
dalam proses reproduksi krustase. Sejauh ini, organ pericardial yang
berhubungan dengan ganglion toraks disistem saraf pusat, diketahui
banyak mengandung dan melepaskan hormon-hormon, termasuk
diantaranya biogenik amin, ke dalam sirkulasi umum.
Pada kondisi alamiah, induk betina mungkin tidak dapat mencapai
kematangan gonad mungkin tidak dapat mencapai kematangan gonad
secara penuh disebabkan karena ketersediaan makanan di alam tidak
sepenuhnya dapat mensuplai kebutuhan nutnsl yang diperlukan sebagai
cadangan energi bagi proses reproduksi, sehingga mempengaruhi proses
perkembangan gonad yang berlangsung lebih lambat. Diketahui bahwa
kecukupan nutrien rnaupun energi sangat diperlukan untuk permulaan
pematangan gonad.
Reproduksi betina yakni protein dan lemak. Nutrisi induk harus
cukup banyak menyediakan energi dan nutrient yang tepat dalam
memenuhi kebutuhan metabolis dari proses biosintesis dan mobilisasi
nutrient untuk pembentukan dan pematangan ovarium. Untuk mengatasi
masalah tersebut di atas maka dibutuhkan suatu pengembangan metode

62

alternatif selain metode ablasi tangkai mata, yang diharapkan dapat
mengontrol pematangan ovary induk kepiting bakau.
Induk kepiting bakau Scylla serrata yang disuplementasi dengan
kolesterol 0,5% lebih efektif mempengaruhi kecepatan perkembangan dan
pematangan ovari. Demikian juga dengan induk kepiting yang
disuplementasi dengan kolesterol dosis 0,5% dan penyuntikan serotonin
10 μg/g bobot tubuh (Pattisiana et al., 2010).
4.3 Pemijahan dengan Sistem Resirkulasi
Pemijahan buatan selain menggunakan teknik kawin suntik, salah
satu cara yang dapat dilakukan berupa manipulasi lingkungan. Kondisi ini
membuat media pemeliharaan selalu dalam keadaan optimal dan dapat
merangsang percepatan proses pemijahan krustacea. Sistem resirkulasi air
merupakan salah satu cara mempertahankan kondisi kualitas air pada
kisaran yang optimal.
Sistem resirkulasi akuakultur atau Recirculation Aquaculture
System (RAS) yang telah digunakan sejak tahun 1990-an, merupakan
teknik budidaya yang relatif baru dan unik dalam industri perikanan
(Suantika, 2001). Sistem ini menggunakan teknik akuakultur dengan
kepadatan tinggi di dalam ruang tertutup (indoor), serta kondisi
lingkungan yang terkontrol sehingga mampu meningkatkan produksi ikan
pada lahan dan air yang terbatas, meningkatkan produksi ikan sepanjang
tahun, fleksibilitas lokasi produksi, pengontrolan penyakit dan tidak
tergantung pada musim (Tetzlaff dan Heidinger, 1990). Sistem resirkulasi
merupakan budidaya intensif yang merupakan alternatif menarik untuk
menggantikan sistem ekstensif, dan cocok diterapkan di daerah yang
memiliki lahan dan air terbatas (Suresh dan Lin, 1992).
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Komponen dasar sistem resirkulasi akuakultur terdiri dari :
1. Bak pemeliharaan krustacea (growing tank) yaitu tempat pemeliharaan
krustacea, dapat dibuat dari plastik, logam, kayu, kaca, karet atau
bahan lain yang dapat menahan air, tidak bersifat korosif, dan tidak
beracun bagi ikan.
2. Penyaring partikulat (sump particulate) yang bertujuan untuk
menyaring materi padat terlarut agar tidak menyumbat biofilter atau
mengkonsumsi suplai oksigen.
3. Biofilter merupakan komponen utama dari sistem resirkulasi. Biofilter
merupakan tempat berlangsungnya proses biofiltrasi beberapa
+

-

senyawa toksik seperti NH dan NO . Pada dasarnya, biofilter adalah
4

2

tempat bakteri nitrifikasi tumbuh dan berkembang.
4. Penyuplai oksigen (aerator) yang berfungsi untuk mempertahankan
kadar oksigen terlarut dalam air agar tetap tinggi.
5. Pompa resirkulasi (water recirculation pump) yang berfungsi untuk
mengarahkan aliran air.
Penggunaan sistem resirkulasi pada akuakultur, dapat memberikan
keuntungan yaitu memelihara lingkungan kultur yang baik pada saat
pemberian pakan untuk pertumbuhan ikan secara optimal. Kelebihan
sistem

resirkulasi

dalam

mengendalikan,

memelihara

dan

mempertahankan kualitas air menandakan bahwa sistem resirkulasi
memiliki hubungan yang erat dengan proses perbaikan kualitas air dalam
pengolahan air limbah, terutama dari aspek biologisnya (Akbar, 2003).
Penerapan sistem resirkulasi dapat dilakukan dengan cara air dari
media pemeliharaan dialirkan melalui pipa pengeluaran air dan dilewatkan
sistem filtrasi bertingkat yang meliputi pasir kwarsa, arang dan zeolit, yang
disusun bertingkat sedemikian rupa, dimana setiap bagian diberi sekat kain
kasa. Pada bagian bawah digunakan pecahan-pecahan batu karang yang
berfungsi sebagai pengendapan air sebelum dipompa untuk diresirkulasi.
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Pasir kwarsa berfungsi untuk untuk menyaring atau menahan partikelpartikel sisa bahan organik. Sedangkan arang dan zeolit berfungsi untuk
menetralisir air dengan menyerap zat-zat yang dapat mengotori air dan
menyebabkan toksin pada organisme yang dipelihara. Kemudian air
dialirkan ke bak pengendapan air yang dilengkapi pecahan batu karang
yang selanjutnya dipompa dan dialirkan kembali ke media pemeliharaan
melalui pipa paralon ¾ inchi. Sebelum masuk ke media pemeliharaan air
dilewatkan dulu melalui sinar ultraviolet dengan tujuan untuk mereduksi
dan mengurangi bakteri pathogen terutama bakteri Vibrio,sp. Untuk
mencegah penumpukan kotoran pada sistem filtrasi setiap 1-2 minggu
sekali dilakukan pencucian sistem filtrasi yang meliputi pasir kwarsa,
arang dan zeolit serta batu karang (Nurcahyono dan Kasturi, 2007).
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5.1 Penetasan Telur Krustasea
Penetasan adalah perubahan intracapsular (tempat yang terbatas)
ke fase kehidupan. Hal ini penting dalam perubahan-perubahan morfologi
hewan (termasuk krustasea). Penetasan merupakan saat terakhir masa
pengeraman sebagai hasil beberapa proses sehingga embrio keluar dari
cangkangnya. Pada suhu yang optimal, telur udang windu dan vannamei
membutuhkan waktu 12-16 jam sejak pemijahan. Sementara itu, kepiting
membutuhkan waktu 14-20 hari untuk mengerami dan menetaskan
telurnya.
Proses penetasan telur krustasea dimulai pada saat telah terjadi
pembuahan atau bertemunya sel telur dan spema di lingkungan budidaya,
dilanjutkan dengan proses embryogenesis yang meliputi proses
perkembangan zygot, pembelahan zygot, blastulasi, gastrulasi, neurolasi
dan organogenesis hingga telur menetas menjadi larva yang masih
menyimpan kuning telur.
Keberhasilan penetasan telur dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara lain faktor dari dalam yaitu kerja mekanik dari aktifitas larva
sendiri maupun dari kerja enzimatis yang dihasilkan oleh telur.
Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi penetasan telur antara
lain suhu, kelarutan oksigen, intensitas cahaya, pH dan salinitas.
Banyaknya telur yang berhasil menetas menjadi larva dikenal dengan
nilai hatching rate (derajat penetasan telur)
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Telur yang telah menetas menjadi larva masih memiliki cadangan
makanan berupa kuning telur. Kuning telur nantinya akan dimanfaatkan
oleh larva untuk bertahan hidup di lingkungan hingga larva siap
menerima makanan dari lingkungan hidupnya berupa pakan alami yang
telah disiapkan pada wadah penetasan sebelumnya pada proses
pemijahan induk. Larva yang telah menetas akan tetap berada di wadah
yang sama dengan wadah penetasan telur. Larva tersebut dipelihara
hingga mencapai stadia pendederan.
Penetasan telur terjadi dipengaruhi dua hal yaitu:
1) Kerja mekanik
Pada saat fase embrio perubahan posisi sering terjadi, hal ini
dikarenakan terbatasnya ruang atau kekurangan ruang dalam
cangkangnya, atau karena embrio telah lebih panjang dari
lingkungannya dalam cangkang (Lagler et al., 1977) dengan
pergerakan-pergerakan tesebut bagian cangkang telur yang lembek
akan pecah sehingga embrio akan keluar dari cangkangnya
2) Kerja enzimatik
Enzim dan unsur kimia lainnya yang dikeluarkan oleh
kelenjar endodermal di daerah pharynk embrio. Enzim ini oleh Blaxer
(1969) disebut chorionase yang kerjanya bersifat mereduksi chorion
yang terdiri dari pseudokeratine menjadi lembek. Biasanya pada
bagian cangkang yang pecah akibat gabungan kerja mekanik dan
kerja enzimatik ujung ekor dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian
menyusul kepalanya.
Kualitas air yang terpenting dalam penetasan telur adalah
suhu yang optimal, karena suhu sangat berpengaruh terhadap proses
dan lama waktu penetasan telur. Proses penetasan umumnya
berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi karena pada suhu
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yang tinggi proses metabolisme berjalan lebih cepat sehingga
perkembangan embrio juga akan lebih cepat yang berakibat lanjut
pada pergerakan embrio dalam cangkang yang lebih intensif. Namun
demikian, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat
menghambat proses penetasan, bahkan suhu yang terlalu ekstrim atau
berubah secara mendadak dapat menyebabkan kematian embrio dan
kegagalan penetasan.
5.2 Penggeraman Telur
Selama proses pengeraman, diperlukan seleksi induk matang telur
dengan tujuan untuk mengetahui dan melakukan pemisahan antara induk
jantan, induk betina kosong (tidak mengandung telur), induk betina yang
mengandung telur berwarna kuning telur/kuning muda dan induk betina
yang mengandung telur berwarna coklat abu-abu atau coklat tua. Apabila
telur sudah berwarna coklat abu-abu/coklat tua, maka telur tersebut sudah
siap untuk ditetaskan, sehingga induk betina tersebut diambil dan
dipindahkan ke dalam wadah penetasan. Sebelum dimasukkan ke dalam
wadah penetasan, sebaiknya induk direndam menggunakan larutan yang
bertujuan untuk membersihkan kotoran atau parasit yang menempel pada
tubuh induk. Apabila kotoran ini terbawa masuk ke dalam media
penetasan, maka dapat menyebabkan penurunan kualitas air sehingga
membuat nauplii mati.
Pada kepiting dalam mengamati tingkat kematangan telur, cukup
memperhatikan perubahan warna pada telur kepiting tersebut dengan
seksama yang masing-masing dicirikan pada warna ovari, yaitu tingkat I
berwarna putih, tingkat II kekuning-kuningan sampai kuning kemerahmerahan, tingkat III orange, dan tingkat IV (tingkat akhir) berwarna
merah cerah. Setelah tingkat kematangan ovari akhir, telur akan
dikeluarkan dari ovary (pemijahan) dan pada saat bersamaan terjadi
pembuahan, kepiting yang memijah ditandai dengan menempelnya massa
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telur pada bagian abdomen. Setelah memijah, kepiting mengerami
telurnya 10-12 hari pada kondisi salinitas 28-35 ppt dan suhu air 27-30
0

C. Selama masa pengeraman, telur-telur mengalami perubahan warna

yang dapat diamati secara langsung. Pengeraman dilakukan pada bak
fiber glass berukuran 1 m x 0,5 m dengan padat tebar induk satu
ekor/bak. Jika dicampur maka bak pengeraman harus diberi sekat
pemisah antara satu dan lainnya agar tidak saling mengganggu.
Ciri induk kepiting yang sedang mengerami telur mengipas kaki
renangnya secara teratur. Pada masa telur berada di abdomennya, Induk
kepiting sering berenang dan sering berdiri pada kaki jalan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan aliran air yang berfungsi sebagai
pengudara bagi telur yang dierami. Massa telur yang makin tua secara
teratur juga sering digaruk dengan menggunakan kaki jalan. Pada saat
pengeraman telur, sirkulasi air dilakukan secara non stop 24 jam dan
aerasinya selalu diperhatikan. Induk yang diinkubasi tidak diberi pakan.
Pada lobster yang telah memiiah, selama proses pengeraman
induk betina akan melipat ekornya dengan tujuan untuk melindungi
telurnya. Selama masa pengeraman pemberian pakan cukup sedikit saja
kira-kira 1% dari berat badan e karena aktifitas induk lebih banyak diam
di dalam shelter. Waktu pengeraman antara 35-45 hari tergantung suhu
air. Makin hangat suhu, maka telur akan semakin cepat menetas. Suhu
optimal menurut Sukmajaya dan Suharjo (2003) adalah suhu 26-30 0C.
Induk diangkat ke akuarium pengeraman setelah telur beumur l0
hari dan pada saat induk berada di dalam pipa. Pada minggu pertama
bentuk telur yang keluar bulat dan benwarna kuning. Setelah minggu
kedua dan ketiga telur berubah menjadi wama orange, minggu keempat
muncul bintik - bintik hitam. Bintik-bintik tersebut menandakan bahwa
dalambeberapa hari lagi telur akan menetas. Setelah 2 hari, bila terdapat
benih/juvenile maka segera lakukan perontokan benih. Perontokan benih
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dilakukan dengan cara menangkap induknya pada saat berada dalam
paralon kemudian induk diangkat keatas permukaan air sehingga induk
akan berontak dan akan mengibas-ngibaskan ekomya. Dengan demikian
benih akan lepas satu persatu dari tubuh induknya. Benih lobster yang
telah dirontokkan segera dilakukan pemindahan ke kolam pendederan
dengan padat tebar 165 ekor/m2. Setelah berumur satu bulan benih
dipindahkan ke kolam pembesaran dengan padat tebar 60 ekor/m2
Telur yang sudah menetas akan menjadi larva yang bersifat
planktonik (melayang) dan akan naik ke permukaan air. Telur yang
berhasil menetas menjadi larva dapat dihitung persentasenya. Persentase
keberhasilan penetasan telur dikenal dengan istilah hatching rate.
Cara Menghitung Telur
Fekunditas dapat diartikan sebagai jumlah telur yang dikeluarkan
oleh krustacea. Fekunditas terdiri dari tiga (3) jenis yaitu :
1.

Fekunditas individu adalah jumlah telur yang dikeluarkan dari
generasi tahun itu dan akan dikeluarkan pada tahun itu pula.

2.

Fekuinditas relatif adalah jumlah telur per satuan panjang dan berat.

3.

Fekunditas total adalah jumlah jumlah telur yang dihasilkan selama
hidupnya.
Fekunditas secara langsung dapat memberi penaksiran jumlah

anak ikan yang akan dihasilkan dan akan menentukan jumlah ikan dalam
suatu kelas umur. Fekunditas merupakan suatu subyek yang dapat
menyesuaikan terhadap beberapa macam kondisi terutama respon
terhadap makanan (Effendie, 1997).
Fekunditas individu adalah jumlah telur dari generasi tahun itu
yang akan dikeluarkan tahun itu pula. Dalam ovari biasanya ada dua
macam ukuran telur, yang besar dan yang kecil. Telur yang besar akan
dikeluarkan pada tahun itu dan yang kecil akan dikeluarkan pada tahun
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berikutnya. Namun apabila kondisi baik, telur yang kecilpun akan
dikeluarkan menyusul telur yang besar. Sehubungan dengan hal ini maka
perlu menentukan fekunditas ikan. Apabila ovari ikan itu sedang dalam
tahap kematangan yang ke IV (Nikolsky, 1969) dan yang paling baik
sesaat sebelum terjadi pemijahan. Fekunditas individu akan sukar
diterapkan untuk ikan-ikan yang mengadakan pemijahan beberapa kali
dalam satu tahun, karena mengandung telur dari berbagai tingkat dan
akan lebih sulit lagi menentukan telur yang benar-benar akan dikeluarkan
pada tahun yang akan datang.
Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu
telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera.
Semakin meningkat tingkat kematangan gonad garis tengah
telur yang ada dalam ovarium semakin besar. Masa pemijahan setiap
spesies krustacea berbeda-beda, ada pemijahan yang berlangsung
singkat (total leptolepisawner), tetapi banyak pula pemijahan
dalam waktu yang panjang (partial leptolepisawner) ada pada ikan yang
berlangsung beberapa hari. Semakin meningkat tingkat kematangan, garis
tengah telur yang ada dalam ovarium semakin besar pula (Arief, 2009).
Menghitung fekunditas telur dapat dihitung dengan beberapa cara yaitu :
1) Metode jumlah
Metode jumlah dilakukan dengan cara menghitung semua telur
satu persatu. Cara ini merupakan cara yang paling teliti, tetapi hanya
dapat dilakukan untuk ikan-ikan yang telurnya sedikit. Pada ikan-ikan
yang telurnya banyak sekali., metode jumlah tidak efisien karena akan
menghabiskan waktu. Cara ini bisa digunakan untuk menghitung telur
udang windu atau vannamei yang memijah dengan cara melepaskan
telurnya di dasar wadah. Jumlah total telur dihitung dengan
menggunakan rumus :
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∑ total telur =

1. Metode volumetrik

volume air dalam bak (ml)
volume air sampel (ml)

× ∑ telur terhitung

Metode volumetrik dilakukan dengan cara mengukur volume seluruh
telur yang telah dipijahkan, selanjutnya telur diambil sebagian kecil.
Kemudian diukur volumenya dan jumlah telur dihitung. Cara volumetrik
lebih efektif digunakan untuk telur yang dierami oleh induknya, misalnya
udang galah, lobster atau kepiting dan rajungan. Fekunditas dihitung
dengan rumus sebagai berikut :
X
V
=
x
v

Keterangan :

X = Jumlah telur didalam gonad yang akan dicari
x = Jumlah telur dari sebagian kecil gonad (diketahui)
V = Isi (volume) seluruh gonad (diketahui)
v = Isi (volume) sebagian gonad (diketahui)
2) Metode gravimetrik
Perhitungan

fekunditas

telur

dengan

metode

gravimetrik

dilakukan dengan cara mengukur berat seluruh telur yang dipijahkan
dengan teknik pemindahan air. Selanjutnya telur diambil sebagian kecil
kemudian diukur beratnya dan jumlah telur dihitung
3) Metode von Bayer
Metode von Bayer dilakukan dengan cara menghitung garis
tengah rata-rata telur dan mengukur volume telur keseluruhan. Garis
tengah telur diukur dengan alat mistar berskala inchi atau milimeter yang
dipasang pada kayu bersudut. Sejumlah telur dijajarkan sehingga
membentuk panjang tertentu. Garis tengah rata-rata telur adalah panjang
jajaran telur dibagi dengan jumlah butir telur.
73

5.3 Pengamatan Perkembangan Telur
Tingkat perkembangan telur kepiting bakau menjadi empat
tingkatan, sebagai berikut. :
1. Tingkat I : Belum matang (immature), yaitu belum ada tanda-tanda
perkembangan telur pada induk betina .
2. Tingkat II : Sedang dalam proses pematangan (maturing)
perkembangan telur sudah mulai terlihat penuh, berwarna kuning,
namun belum tampak menonjol penuh.
3. Tingkat III : Matang (ripe). Telur kepiting telah dibuah dan
dikeluarkan serta menempel pada umbai-umbai dibawah abdomen.
Saat baru ditempelkan, telur berwarna kuning muda. Selanjutnya
embrio makin berkembang didalam telur dan warna telur berubah
menjadi kelabu, coklat kehitaman, bila hamper menetas. Lama
pengeraman (inkubasi) telur 14-20 hari.
4. Tingkat IV : Salin (spent). Seluruh telur telah menetas. Ruang
dibawah abdomen terlihat kosong.
Pada pembenihan, saat induk mulai terlihat mengerai telur, segera
dipindahkan kedalam bak pengeraman atau penetasan. Masa pengeraman
telur 14-20 hari.

Gambar 4.1. Perkembangan Telur Kepiting
Tingkat kematangan gonad/telur (udang windu/putih) dibagi
dalam empat tingkatan, yaitu :
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1. Tingkat I (Early maturing stage) : Garis ovary kelihatan hijau
kehitaman, kemudian membesar pada akhir tingkat I, garis ini tampak
berupa garis lurus tebal.
2. Tingkat II (Late maturing stage) : Warna ovary semakin jelas dan
semakin tebal, pada akhir tingkat II ini ovary membentuk gelembung
pada abdomen yang pertama. Pada tingkat ini sebetulnya udang
sudah dapat melepaskan telurnya.
3. Tingkat III (The maturing stage) : Terbentuk satu gelembung lagi,
sehingga ovarynya mempunyai dua gelembung pada ruas abdomen
pertama dan kedua. Ovary terlihat meluas sampai kebagian kepala.
Kadang-kadang gelembung pada ruas pertama membentuk cabang
dibagian kanan dan kiri yang menyerupai bulan sabit. Tingkat inilah
yang merupakan fase terakhir dari fase kematangan telur sebelum
udang melepaskan telurnya. Pada tingkat inilah induk-induk udang
harus segera dipindahkan ke bak pemijahan/peneluran.
4. Tigkat IV (Spent recovering stage) : Telur telah dilepaskan, ovary
kelihatan pucat. Tanda ini dalam dua hari akan hilang.
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6.1 Pemeliharaan Larva Krustasea
Larva merupakan mahluk yang sangat sensitive terhadap
lingkungan luar dan masih lemah untuk berada dunia luar termasuk
perubahan kualitas air, predator, hama, penyakit. Pada fase larva
ketersedian makanan haruslah diperhatikan, karena pada fase ini larva
belum mampu atau belum tahu cara mengambil makannya. Selain itu
larva belum memiliki organ yang lengkap seperti halnya krustacea
dewasa. Larva akan selalu mengalami perkembangan organ baik
morfologi maupun anatominya sampai larva tersebut memiliki organ
yang sama dengan organ krustacea dewasa. Kita dapat memelihara
larva ikan dengan baik dengan cara memahami sifat dan karakter larva
mulai dari menetas sampai ke perkembangan organ-organnya.
Siklus larva merupakan siklus yang paling kritis, terutama
sangat rentan terhadap serangan penyakit dan perubahan lingkungan.
Untuk menghindari terjangkitnya penyakit, maka wadah pemeliharaan
larva harus dibersihkan dan disanitasi terlebih dahulu. Sanitasi wadah
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjangkitnya penyakit
selama pemeliharaan, karena wadah pemeliharaan yang sebelumnya
telah digunakan untuk proses pemeliharaan larva merupakan sarana
utama masuknya penyakit pada wadah pemeliharaan. Dengan sanitasi
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maka hama dan penyakit yang menempel pada permukaan dan
dinding

bak

akan

mati

dan

hilang

sehingga

kemungkinan

terjangkitnya penyakit akan lebih kecil.
6.2 Perkembangan Larva
6.2.1 Udang Windu
Perkembangan

dan

pertumbuhan

larva

udang

windu

mengalami beberapa perubahan bentuk dan pergantian kulit
(moulting). Secara umum pergantian kulit larva dimulai dari menetas
sampai menjadi post larva (PL) yang siap untuk ditebar dalam tambak.
Ada empat fase larva udang windu yang perlu diketahui yaitu: fase
nauplius, zoea, mysis dan post larva
Setelah telur menetas, larva udang windu mengalami perubahan
bentuk beberapa kali seperti pada Gambar 5.1, yaitu :
1. Periode nauplius atau periode pertama larva udang. Periode ini
dijalani selama 46-50 jam dan larva mengalami enam kali
pergantian kulit.
2. Periode zoea atau periode kedua. Periode ini memerlukan waktu
sekitar 96-120 jam dan pada saat itu larva mengalami tiga kali
pergantian kulit.
3. Periode mysis atau periode ketiga. Periode ini memerlukan waktu
96-120 jam dan larva mengalami pergantian kulit sebanyak tiga
kali.
4. Periode post larva (PL) atau periode keempat. Udang windu
mencapai sub stadium post larva sampai 20 tingkatan. Ketika
mencapai periode ini, udang lebih menyukai perairan payau
dengan salinitas 25-35 ppt.
5. Periode juvenil atau periode kelima. Juvenil merupakan udang
muda yang menyukai perairan dengan salinitas 20-25 ppt.
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6. Periode udang dewasa. Periode ini berlangsung setelah periode
juvenil hingga udang siap berkembang biak. Setelah matang
kelamin dan matang gonad, udang dewasa akan kembali ke laut
dalam untuk melakukan pemijahan. Udang dewasa menyukai
perairan payau dengan salinitas 15-20 ppt.

Gambar 5.1 Siklus Hidup Udang Windu
6.2.2 Kepiting
1. Zoea I : Larva kepiting bakau pada zoea-1 berwarna transparan.
Antennule tidak bersegmen dan pendek, antenna berduri panjang,
mandibula lebar. Maxillule punya endopodite bersegmen dua
yaitu, segmen pertama dengan satu seta dan kedua dengan enam
seta. Abdomen terdiri atas lima pleomore
2. Zoea II : Larva kepiting bakau pada zoea-2 lebih aktif menangkap
dan berkembang. Dua seta pendek dengan panjang yang tidak
sama. Abdomen punya pleomore tiga sampai lima dengan duri
lateral terputus
3. Zoea III : Larva kepiting bakau pada zoea-3 aktif menangkap
makanan dan punya organ tubuh yang lengkap . Antenulla seperti
79

pada zoea-2 tetapi lebih besar. Antenna merupakan kuncup kecil
berpangkal pada flagel-flagel
4. Zoea IV : Larva kepiting bakau pada zoea-4 tampak aktif dan
berkembang organnya. Antenna punya endopodite panjang.
Abdomen dengan kuncup pleopod pada pleomore-2 dan pleomore6.
5. Zoea V : Larva kepiting bakau pada zoea-5 sudah mampu secara
efektif memangsa pakan yang diberikan dan telah aktif berenang
dengan pleopoda yang sudah panjang dan preipoda mulai ada.
Abdomen terdiri dari duri lateral pleomore-3 meluas kearah
posterior.
6. Megalopa : Larva kepiting bakau pada fase megalopa telah
mampu mengigit. Duri rostrum melengkung panjang. Bentuk
sudah sangat berbeda dibanding pada stadia zoea.

Gambar 5.2 Siklus Hidup Rajungan
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6.3 Tahap Pemeliharaan Larva
Pemeliharaan larva merupakan bagian yang penting dalam
budidaya krustasea. Adapun tahapan pemeliharaan larva meliputi :
1. Penyiapan bak dan media pemeliharaan,
2. Penebaran nauplii,
3. Pemberian/pengelolahan pakan,
4. Pengelolahan kualitas air,
5. Pengamatan pertumbuhan,
6. Pengendalian penyakit
6.3.1

Penyiapan Bak dan Media Pemeliharaan Larva
Bak yang akan digunakan untuk kegiatan pemeliharaan larva

sebelumnya harus dibersihkan. Bak dibersihkan menggunakan air
bersih dan detergen dengan cara menyikat seluruh permukaan dinding
bak. Bak yang berada di luar ruangan dan bak yang berukuran kecil
dapat disterilisasi dengan cara penjemuran terhadap bak tersebut bak
yang akan digunakan untuk tempat pemeliharaan larva dibersihkan
menggunakan bleaching powder, kemudian dibilas menggunakan air
tawar dan dijemur selama 24 jam. Sebagian dari bak pemeliharaan
diisi air laut, selanjutnya dilakukan pemasangan aerasi pada beberapa
titik bak pemeliharaan. sebelum bak pemeliharaan larva digunakan
untuk siklus selanjutnya.
Air yang digunakan untuk kegiatan pembenihan di panti benih
harus difilter dan ditreatmen untuk mencegah masuknya organisme
yang membawa penyakit dan patogen yang terbawa oleh air. Air yang
akan digunakan, biasanya diberi desinfektan berupa klorin. Kemudian
air disaring menggunakan filter bag dan terakhir didesinfektan
kembali menggunakan sinar ultraviolet (UV) atau ozon. Untuk udang
Secara umum air media pemeliharaan benih udang penaeid harus
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memenuhi persyaratan, diantaranya yaitu: jernih, steril, bebas dari
polutan, salinitas 29-31 ppt, pH 7-8, DO > 4 ppm, dan temperatur 29o

32

C. Setelah semua persiapan sarana dan peralatan selesai

berikutnya siap dilakukan pengisian air dengan ketinggian awal 70
cm.
6.3.2 Penebaran Naupli
Naupli ditebar setelah persiapan bak dan media pemelihraan
larva selesai dilakukan. Padat penebaran naupli maksimal adalah 100
ekor per liter dengan ukuran naupli yaitu 0,5 mm. naupli yang akan
ditebar pada bak pemeliharaan harus mempunyai kualitas yang baik,
berikut adalah ciri naupli yang mempunyai kualitas baik :
1. Berwarna transparan
2. Gerakan berenang aktif, periode bergerak lebih lama dibandingkan
dari periode diam
3. Kondisi organ tubuh lengkap, ukuran dan bentuk normal serta
bebas pathogen
4. Respon terhadap rangsangan bersifat fototaksis positif
Kepadatan larva yang ditebar dalam bak pemeliharaan larva
paling sedikit adalah 60 ekor naupli per liter. Naupli yang ditebar
dalam bak pemeliharan larva mempunyai kepadatan 100 sampai
dengan 150 ekor naupli per liter atau atau 100.000 sampai dengan
150.000 ekor naupli per ton. Penebaran naupli dilakukan pada pagi
hari dengan tujuan untuk menghindari perubahan suhu yang terlalu
tinggi dengan cara aklimatisasi. Sebelum naupli ditebar pada bak
pemeliharaan larva, harus dilakukan aklimatisasi. Aklimatisasi yang
dilakukan berupa penyesuaian suhu dan salinitas air terhadap naupli.
Proses aklimatisasi ini dilakukan hingga menunjukan naupli sudah
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dapat beradaptasi yaitu sekitar 20-30 menit dengan media air dalam
bak pemeliharaan larva.
6.4 Pengelolaan Pakan
6.4.1

Pakan Alami
Pemberian pakan alami harus memperhatikan dosis dan ukuran

pakan. Pakan yang diberikan berdasar kebutuhan yang disesuaikan
dengan jumlah populasi, stadia perkembangan/ukuran bukaan mulut,
sifat pakan dan makan serta nafsu makan. Pakan yang diberikan harus
memiliki kandungan nutrisi yang baik seperti protein, lemak dan
karbohidrat.
Protein merupakan kandungan pakan yang digunakan untuk
pembentukan jaringan tubuh dalam proses pertumbuhan. Karbohidrat
merupakan sumber energi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan.
Lemak memegang peranan penting sebagai sember energi pada
krustacea dikarenakan dalam satu unit lemak mengandung energi dua
kali lipat disbanding dengan protein dan karbohidrat, sehingga lemak
dapat menyediakan cadangan energy untuk proses metabolisme.
Penambahan pakan dengan asam lemak esensial melalui minyak ikan
memberikan frekuensi pergantian kulit yang lebih baik disbanding
dengan pakan yang tanpa penambahan asam lemak.
Pakan alami yang diberikan kepada larva krustacea adalah
fitoplankton dan zooplankton. Beberapa jenis fitoplankton yang
digunakan untuk makanan larva adalah Skeletonema costatum,
Tetraselmis chuii, dan Chaetoceros calcitrans. Sedangkan naupli
artemia merupakan zooplankton yang banyak diberikan pada larva
krustacea. Hal ini dikarenakan naupli artemia banyak mengandung
nilai nutrisi yang dibutuhkan oleh larva udang.
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Pemberian pakan alami berupa Chaetoceros diberikan mulai
dari stadia zoea 1 sedangkan pada stadia naupli belum diberikan
pakan, karena pada stadia ini larva udang masih memanfaatkan kuning
telur sebagai pensuplai makanan. Pada stadia naupli belum
memerlukan makanan karena masih mempunyai cadangan makanan
berupa egg yolk selama 36 – 72 jam. Stadia zoea larva udang diberi
makanan Skeletonema sp., Chaetoceros sp., dan Thalassiosira.
Pemberian algae berupa Chaetoserros dan Thalasiosiosira
pada stadia naupli diberikan sebanyak 60.000 sel/ml, stadia zoea 1
sebanyak 80.000 sel/ml, pada stadia zoea 2 diberikan sebanyak 80.000
– 100.000 sel/ml, stadia zoea 3 – mysis 1 diberikan sebanyak 100.000
sel/ml, dan pada stadia mysis 2-3 diberikan sebanyak 80.000 sel/ml.
Kultur Artemia sebelumnya menentukan banyaknya Artemia
yang dibutuhkan sebagai pakan larva, setelah itu dilakukan kultur
cyste Artemia dengan menebarkan cyste Artemia dan memberikan
aerasi yang kuat dalam tank kultur untuk mempercepat penetasan.
Setelah cyste menetas dilakukan pemisahan antara cangkang Artemia
dengan nauplinya, kemudian dilakukan pemanenan Artemia (Harefa,
2003)
Pemberian pakan artemia dilakukan empat kali dalam satu hari
yaitu pada pukul 08.00, 12.00, 16.00, dan 20.00. Greece dan Fox
(2000), menyatakan bahwa naupli Artemia yang baru menetas diberi
aerasi kemudian diberikan untuk larva. Hal ini dilakukan agar naupli
dalam

penampungan

sementara

tetap

dalam

kondisi

hidup.

Selanjutnya naupli Artemia diberikan menggunakan beaker glass
dengan cara ditebarkan secara merata.
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Gambar 5.3 Pakan Alami
6.4.2

Pakan Buatan
Kriteria pakan buatan yang berkualitas baik adalah sebagai

berikut:
1. Kandungan gizi pakan terutama protein harus sesuai dengan
kebutuhan larva udang
2. Diameter pakan harus lebih kecil dari ukuran bukaan mulut larva
udang
3. Pakan mudah dicerna
4. Kandungan nutrisi pakan mudah diserap tubuh
5. Memilki rasa yang disukai larva udang
6. Kandungan abunya rendah
7. Tingkat efektivitasnya tinggi
Pakan buatan yang biasa diberikan untuk larva udang adalah
pakan yang berbentuk bubuk, cair dan flake (lempeng tipis) dengan
ukuran partikel sesuai dengan stadianya. Kadungan nutrisi pada pakan
buatan larva udang terdiri dari protein minimum 40%. Pakan buatan
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yang akan diberikan sebelumnya disaring menggunakan saringan
berukuran 10-80 mikron. Pada stadia mysis pakan buatan diberikan
dengan cara disaring menggunakan saringan berukuran 50-150
mikron, Pakan buatan yang diberikan pada stadia PL.1-PL.8
sebelumnya disaring menggunakan saringan berukuran 200-300
mikron, sedangkan pada stadia PL.9 sampai dengan panen
sebelumnya disaring menggunakan saringan dengan ukuran 300-500
mikron (Kordi, 2010).
Pakan buatan yang diberikan ke udang windu yang dipelihara
pada sistem budidaya udang tradisional plus (ekstensif plus) bukanlah
pakan utama tetapi hanya bersifat tambahan. Pakan tambahan yang
digunakan di tambak berupa pellet yang diberikan diberikan satu
bulan menjelang udang dipanen. Berbeda halnya tambak dengan
sistem semi-intensif dan intensif, pakan buatan berupa pelet bersifat
mutlak. Mutu, ukuran, dan jumlah pakan harus disesuaikan dengan
umur udang. Pada umur muda, udang memerlukan pakan dengan
kandungan protein yang tinggi. Jumlah pakan yang diberikan setiap
harinya harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan kondisi udang
pada saat sampling. Pada saat pemeliharaan didapat udang yang
sedang molting (ganti kulit), maka jumlah pakan harus dikurangi. Hal
ini mengingat, bahwa udang yang molting akan berpuasa sekitar 24-48
jam. Jika udang tetap diberikan pakan, maka kelebihannya akan
menjadi limbah organik yang dapat memicu perkembangbiakan
bakteri V. harveyi dan WSSV yang dapat membahayakan udang
windu di tambak. Sebaiknya jangan menggunakan pakan segar dari
kelompok krustase seperti kepiting, kepala udang dan sebagainya,
karena ini dapat menjadi “carrier” (pembawa) penyakit WSSV. Pakan
yang berupa pellet harus disimpan di tempat yang kering dan sejuk,
serta dialas papan agar tidak mudah berjamur.
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Pemberian pakan (pellet) di tambak tradisional plus bisa
dimulai pada minggu ke enam setelah penebaran tokolan udang
windu, yaitu sekitar 1 kg/hr yang ditebar merata ke sekeliling tambak.
Setelah 7 hari, jumlah pakan dinaikkan menjadi 1,2 kg/hr selama 7
hari, kemudian 1,5 kg/hr selama 7 hari. Demikian seterusnya
dilakukan sedikit penambahan pakan setiap minggunya. Jumlah
pemberian pakan sekitar 1-3% bobot biomass/hari. Diharapkan FCR
(feed convertion ratio = rasio konversi pakan) di tambak udang windu
tradisional plus adalah kurang dari satu (BP4BKP, 2013).
Penerapan pakan yang ramah lingkungan merupakan suatu
keharusan sebagai upaya untuk berbudidaya yang berkelanjutan. Hal
ini dapat ditempuh dengan memperhaatikan beberapa hal sebagai
berikut :
1. Pakan diformulasi dengan komposisi nutrien yang seimbang (wellbalanceddiet) seperti ketersediaan asam amino yang cukup, protein
: energi rasio yang eimbang, sehingga–N banyak yang terasimilasi
dalam tubuh dan sedikit–N yang diekskresikan oleh ikan.
2. Total fostor dalam pakan hendaknya disesuaikan dengan
organisme yang akan dipelihara. Bahan baku yang memiliki
ketersediaan fostor yang tinggi lebih baik diguanakan.
3. Gangguan

bahan

yang

memiliki

kecernaan

tinggi

guna

mengurangi limbah organik dari pakan.
4. Perbaikan stabilitas pakan melalui penggunaan binder yang efisien
serta teknologi pembuatan pakan yang baik.
5. Penggunaan sumber protein alternatif salain tepung ikan perlu
pengkajian lebih lanjut.
6. Hindari penggunaan bahan baku asing (exotic feedstuff) yang
kemungkinan

mengandung

zat

yang

dapat

menghambat
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pertumbuhan, kecuali ada metode tertentu untuk mendeteksi dan
menghilangkan zat tersebut dalam pakan.
6.5 Pengelolaan Kualitas Air
Menjaga kualitas air pada media pemeliharaan larva dapat
dilakukan dengan penyiponan dan pergantian air. Penyiponan pada
dasar bak dilakukan pada saat larva masuk stadia zoea 2-3 selama
pemeliharaan larva. Sisa pakan yang tidak termakan dan hasil
metabolisme yang berupa feses dibuang dari dasar bak pada waktuwaktu tertentu (penggunan probiotik akan mengurangi penyiponan).
Jika dalam dasar bak pemeliharaan sudah terlihat kelebihan endapan,
buang endapan ke dalam seser kemudian pindahkan muatan yang
tersaring ke dalam ember. Apabila pada saat proses penyiponan
terdapat larva yang terbawa dari bak pemeliharaan, larva dapat
dimasukkan kembali ke dalam bak pemeliharaan.
Pergantian air selama pemeliharaan larva perlu dilakukan
tergantung dari kepadatan larva, stadia larva, dan kondisi kualitas air
pada bak pemeliharaan larva. Pergantian air dilakukan untuk
mempertahankan

kondisi

parameter

kualitas

air

dalam

bak

pemeliharaan agar tetap stabil. Air yang digunakan pada proses
pergantian air, harus mempunyai kualitas yang lebih baik dari air
pemeliharaan yang ada dalam bak. Air yang akan digunakan harus
sama dengan temperatur, salinitas, dan derajat keasaman (pH) untuk
menghindari stres pada larva akibat dari perubahan parameter secara
mendadak.
Air laut yang yang digunakan dalam bak pemeliharaan larva
adalah air yang mempunyai salinitas 29-31 ppm, dan bebas bahan
pencemar. Pengelolaan air laut yang dilakukan yaitu filterisasi
mekanis dan kimiawi. Filterisasi mekanis yang dimaksud yaitu berupa
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proses penyaringan melalui sandfilter, sedangkan untuk filterisasi
kimiawi dilakukan dengan menggunakan sinar UV (Ultra Violet)
sebanyak dua kali. Ada tiga tipe sisitem kerja filter ultra violet; yaitu :
1. Tray type. Dalam hal ini lampu UV dipasang pada suatu reflektor
di atas suatu wadah tipis, kemudian air dialirkan secara perlahan
melalui

wadah tersebut. Kelebihan type ini adalah mudah

dibersihkan, murah, dan dapat dibuat dengan ukuran besar.
Kelemahan keamanan terhadap mata, ukuran sering terlalu besar
untuk ukuran rumahan
2. Tube type, wet bulb. Dalam hal ini air dialirkan langsung
disekitar lampu tanpa reflektor yang dipasang pada tabung anti
air. Kelebihan: murah, efektif dan kompak. Kekurangan: sulit
dibersihkan, resiko sengatan listrik (bocor).
3. Tube type, dry bulb. Tipe ini relatif lebih mahal tetapi lebih
aman. Penggantian lampu dapat dilakukan dengan mudah. Selain
itu, biasanya dilengkapi dengan alat untuk menbersihkan lendir
dari tabung gelas.
Pada umumnya bak pemeliharaan larva hanya diisi 50% dari
kapasitas maksimal. Kemudian selama stadia zoea, dilakukan
penambahan secara berangsur-angsur sekitar 10% per hari dari
kapasitas maksimal air yang baru (termasuk jumlah plankton yang
digunakan) sampai bak terisi penuh dan dilakukan hingga mencapai
stadia mysis. Pada stadia zoea tidak dilakukan pergantian air. Pada
waktu masuk stadia mysis dilakukan pergantian air sebanyak 10-30 %
per hari. Pada stadia awal larva, dilakukan pergantian air tetapi
volume pergantian air lebih besar daripada stadia sebelumnya, pada
PL.1-4 dilakukan pergantian sebanyak 30-40% dan pada PL.5-8
dilakukan pergantian air sebanyak 40-50 %. Setelah stadia PL yang
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lebih besar perlu dilakukan pergantian air sebesar 50-80 % per hari
pada PL.9-12 dan 60-90 % per hari pada PL.13-16.yang berhubungan
dengan parameter kualitas air seperti suhu, salinitas, pH, dan oksigen
terlarut dilakukan pengecekan atau pengukuran dua kali dalam satu
hari yaitu pada pagi dan sore hari. Hal tersebut dilakukan karena pada
waktu-waktu tersebut terjadi fluktuasi parameter yang signifikan
(Treece et al., 2000).
6.6 Pengamatan Pertumbuhan
Pengamatan pertumbuhan larva krustacea dilakukan bertujuan
untuk mengontrol pertumbuhan larva. Apabila pertumbuhan larva
lambat dapat dipacu dengan pemberian pakan yang berkualitas.
Apabila pakan yang diberikan berkualitas baik, jumlahnya mencukupi,
dan kondisi lingkungan mendukung, maka dapat dipastikan laju
pertumbuhan udang akan lebih cepat sesuai yang diharapkan.
Sedangkan untuk mengamati kesehatan larva perlu dilakukan dengan
pengamatan makroskopis dan mikroskopis antara lain yaitu:
6.6.1

Pengamatan Makroskopis
Pengamatan makroskopis dilakukan secara visual dengan

mengambil sampel langsung dari bak pemeliharaan sebanyak satu liter
becker glass kemudian diarahkan ke cahaya untuk melihat kondisi
tubuh larva, pigmentasi, usus, sisa pakan kotoran atau feses dan
butiran-butiran yang dapat membahayakan larva.
6.6.2

Pengamatan Mikroskopis
Pengamatan dilakukan dengan cara mengambil beberapa ekor

larva dan diletakkan di atas gelas objek, kemudian diamati dibawah
mikroskop.
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Pemantauan pertumbuhan dilakukan dengan cara sampling.
Semakin seragam ukuran berarti semakin baik, denhgan catatan laju
pertumbuhan normal. Bila ukuran sudah sangat bervariasi, maka harus
dilakukan grading dan memisahkan dengan kelompok ukuran berbeda
pada kolam yang berbeda. Bila tidak dilakukan pemisahan maka
resikop kanibalisme semakin tinggi.
6.7 Pengendalian Penyakit
Penyakit

merupakan

salah

satu

permasalahan

yang

memerlukan penanganan secara khusus. Timbulnya penyakit dapat
bersumber

dari

berbagai

aspek,

seperti: air

sebagai

media

pemeliharan, peralatan pemeliharaan, pengaruh kontaminasi pakan,
lingkungan, maupun sanitasi dari masing-masing pelaksana produksi
yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas pemeliharaan
larva. Vorticella merupakan salah satu jenis protozoa yang menyerang
larva dengan cara menempel pada permukaan tubuh larva atau insang
pada semua stadia dalam kegiatan pemeliharaan larva udang. Ketika
permukaan tubuh, alat gerak, atau insang banyak terdapat Vorticella,
maka larva akan kesulitan dalam melakukan pergerakan, mensuplai
makanan, moulting, dan respirasi
Penyakit merupakan salah satu kendala pada produksi benih
udang penaeid. Sumber datangnya penyakit bisa dari mana saja
(pakan, alat, bahan, nauplius, manusia, udara, air dan lain-lain). Untuk
mengeliminir keberadaan penyakit ini, maka biosecurity harus
diterapkan dengan baik. Mobilitas manusia, alat dan bahan antar bak
atau antar unit kegiatan harus terkendali, agar bukan merupakan
sumber penularan penyakit. Persiapan bak, persiapan air, pengelolaan
pakan, pengelolaan kualitas air serta pemilihan nauplius yang baik
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merupakan tindakan yang sangat berpengaruh pada pengendalian
penyakit.
Untuk

menurunkan

jumlah

bakteri

pathogen,

maka

diaplikasikan probiotik. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan
nafsu makan diberikan vitamin. Penyakit yang paling serius
mempengaruhi stadia larva udang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan
virus. Pengobatan harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya
penyebaran penyakit. Apabila tingkat kematian larva terlihat lebih
banyak, larva harus diamati dengan cara mengambil beberapa ekor
larva untuk dijadikan sampel agar dapat diketahui penyebabnya.
Beberapa hal yang perlu dilakukan agar penyakit tidak
berkembang antara lain adalah sebagai berikut:
1. Menerapkan biosekuriti, baik di pintu-pintu masuk maupun dalam
proses budidaya.
2. Memastikan bahwa air pasok bebas pencemaran, bebas dari
organisme penyakit termasuk yang dibawa oleh carriers (binatang
lain baik ikan dll.).
3. Mengkarantina udang yang masuk dari luar.
4. Padat tebar jangan terlalu tinggi.
5. Menjaga lingkungan budidaya agar selalu dalam keadaan prima
dan menangani limbah budidaya demikian rupa hingga tidak
mencemari lingungan sekitarnya.
6.8 Pemanenan
Pemanenan benur dilakukan mulai pada stadia PL.0 atau
ukuran PL telah mencapai 1 cm dan yang telah memenuhi kriteriakriteria benur yang siap dipanen. Caranya adalah membuka saluran
pembuangan yang telah diberi saringan di dalamnya agar air yang
keluar tidak deras dan benur tidak ikut keluar. Sebelum dilakukan
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terlebih dahulu mengurangi ketinggian air hingga 6-10 cm sehingga
benur mudah ditangkap dengan menggunakan serok. Setelah
ketinggian air mencapai 5 cm hentikan pengambilan dengan serok dan
saringan dibuka, sehinga sisa benur akan keluar bersama air tersebut.
Langkah

berikutnya

adaptasi

salinitas,

penghitungan,

dan

pengemasan.
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7.1 Pendederan Krustacea
Rekayasa dalam bidang akuakultur merupakan suatu metode
perekayasaan sistem dan teknologi yang yang digunakan dalam setiap
ruang lingkup akuakultur. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan
perekayasaan terhadap kondisi lingkungan serta perekayasaan dan
perancangan terhadap wadah dan berbagai teknologi akuakultur. Prinsip
pendederan benih adalah upaya membuat larva benih krustacea hidup
nyaman sehingga memiliki pertumbuhan lebih optimal. Benih krustacea
hidup dengan baik, maka lingkungan kolam harus dibuat sesuai dengan
kebutuhan benih. Lingkungan benih krustacea terdiri dari kualitas air
yang baik, pakan benih, bebas dari hama penyakit.
Kegiatan pendederan pada usaha budidaya merupakan kegiatan
lanjutan dari pembenihan. Pendederan adalah kegiatan pemeliharaan
benur di tempat pemeliharaan sementara hingga ukuran benih yang siap
tebar

di

tambak

(juvenil).

Tujuan

pendederan

adalah

untuk

mempersiapkan benur siap tebar yang dapat beradaptasi terhadap
lingkungan budidaya dan memiliki kemampuan survival rate yang
optimal sebelum benih tersebut dimasukkan ke dalam kolam pembesaran.
Untuk memenuhi tujuan tersebut maka lingkungan harus direkayasa
sedemikian rupa untuk membentuk lingkungan yang senyaman mungkin
bagi krustacea serta didukung tahapan teknologi yang memadai, seperti
teknologi pakan dan nutrisi, pengendalian hama dan penyakit, dan
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pengelolaan kualitas air. Rekayasa teknik pendederan harus dilakukan
dengan benar karena menentukan keberhasilan pada tahap pembesaran.
Teknologi dalam rekayasa teknik pendederan baik intensif, semi
intensif, maupun intensif perlu memperhatikan efektifitas dan efisiensi
dari setiap komponen yang menjadi input produksi. Hal tersebut menjadi
faktor yang mempengaruhi keberhasilan target produksi yang ingin
dicapai. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut :
1. Energi
2. Pakan
3. Fasilitas
4. Air
5. Lahan serta infrastruktur lainnya
Pelaksanaan

kegiatan

rekayasa

teknik

pendederan

dapat

dilakukan dengan cara memodifikasi dan menginovasi teknologi yang
sudah ada dengan menciptakan teknologi-teknologi baru yang tepat guna
untuk diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Adapun
pelaksanaan kegiatan rekayasa teknik pendederan krustacea adalah
sebagai berikut :
7.1.1

Persiapan Wadah dan Media Pendederan
Persiapan wadah dan media merupakan kegiatan awal bagi

pemeliharaan benih krustacea. Persiapan wadah dan media bertujuan agar
benih dapat tumbuh dan memiliki survival rate yang optimal. Agar benih
dapat tumbuh dan hidup secara optimal diperlukan wadah dan media
hidup yang sesuai. Kebutuhan optimal benih meliputi jenis dan ukuran
wadah tempat hidupnya, kualitas air yang baik serta bebas dari hama da
penyakit. Oleh sebab itu perlu dilakukan persiapan wadah dan media
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yang optimal. Pendederan krustacea dapat menggunakan bak, kolam, dan
petakan tambak atau tambak yang dilengkapi hapa.

Gambar 6.1 Kolam Pendederan

Gambar 6.2 Tambak Pendederan dengan Hapa

Persiapan wadah (bak/kolam) dan media meliputi kegiatan
penentuan jenis bak dan kolam, pencucian, sanitasi, pengeringan, dan
pemasangan aerasi, dan pemupukan. Penentuan jenis bak sangat
tergantung kepada sifat dan karakteristik krustacea. Beberapa jenis
97

krustacea memiliki sifat dan karakter yang membutuhkan pencahayaan
yang redup, suhu yang sejuk, wilayah perenangan yang memadai, dan
sebagainya. Bak yang akan digunakan terlebih dahulu dicuci. Pencucian
bertujuan untuk menghilangkan kotoran, lumpur, lumut, hama dan
penyakit. Pencucian dilakukan dengan menggosok dinding dan lantai bak
dengan menggunakan air dan detergen, kemudian diberi kaporit, digosok
merata dan dibilas hingga bersih dengan air. Setelah bak dicuci bersih
dilakukan pengeringan bak selama 2-3 hari yang bertujuan untuk
membunuh hama dan penyakit dan menghilangkan bau kaporit. Media
pendederan adalah berupa air bagi tempat hidup organisme. Air yang
akan digunakan adalah air bersih yang telah diperlakukan sanitasi baik
menggunakan formalin atau sanitasi UV sehingga kondisi air dalam
keadaan yang steril. Air dimasukkan ke dalam wadah dan diberi aerasi.
Persiapan wadah berupa petakan tambak meliputi kegiatan
pengangkatan lumpur, pengeringan, pengolahan tanah, pengapuran, dan
pemupukan. Pengangkatan lumpur dilakukan hingga bersih bertujuan
untuk menghilangkan sisa-sisa metabolit dan tumpukan bahan organik.
Pengeringan dasar tambak dilakukan selama 3 hari hingga retak-retak dan
tanah kering mecapai ketebalan 1 cm. Pengeringan bertujuan untuk
memutus mata rantai penyebab penyakit, memperbaiki struktur tanah,
serta menguapkan bahan beracun dalam tanah hasil dekomposisi dari
bakteri aerob dan anaerob yang terdapat pada permukaan dan lapisan
tanah. Pengeringan dilakukan sambil membalik tanah agar tujuan
pengeringan dapat dicapai dengan sempurna. Pengolahan tanah dilakukan
dengan mencangkul dan meratakan dasar kolam, Pengolahan dasar tanah
bertujuan untuk membentuk tanah dasar yang kedap air, dan tidak
bersifat poros sehingga nantinya penguraian bahan organik dapat terjadi
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dengan baik, begitu pula pertumbuhan pakan. Pada pengolahan tanah
juga dilakukan pembuatan kamalir di sisi tambak atau di tengah tambak.
Setelah itu dilakukan pengapuran pada seluruh bagian tanah dengan
merata yang bertujuan untuk memutus mata rantai pertumbuhan mikroba
penyebab penyakit selain untuk memperbaiki pH tanah. Jenis kapur yang
dapat digunakan adalah CaOH atau CaCO3. Setelah dilakukan
pengapuran maka dilakukan pemupukan untuk menumbuhkan pakan
alami. Pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk organik berupa
kompos atau komersil, maupun pupuk anorganik berupa pupuk nitrat (N)
dan posfat (P).Pengisian air kolam dilakukan setelah pengapuran dan
pemupukan. Pengisian air dilakukan secara bertahap agar merangsang
pertumbuhan pakan alami dengan sempurna. Pengisian air dilakukan
hingga ketinggian air minimal 80 cm bagi udang dan maksimal 80 cm
bagi kepiting. Air yang digunakan adalah air yang telah diolah hingga
bersih.
Wadah lainnya dapat berupa hapa, yaitu kotak yang dibuat dari
kain jaring nilon atau disebut waring sebagai dinding dan dasar kolam.
Bingkai-bingkai dibuat dari tali yang cukup kuat. Hapa terlebih dahulu
dicuci bersih, kemudian dipasang di petakan tambak yang telah melalui
tahap persiapan dan pengolahan tanah secara lengkap. Hapa dipasang
terendam di dalam petak tambak dengan cara mengikatkannya pada
empat tiang yang ditancapkan di dasar tambak. Setelah hapa siap dengan
memperhatikan kekuatan konstruksi hapa, petakan tambak diisi air yang
telah diolah bersih.
Pemantauan kesiapan wadah dan media hidup krustacea dapat
dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi kualitas air
dan adanya pertumbuhan pakan alami yang memadai. Bila wadah telah
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siap dan tidak ada lagi kebocoran maka sudah dapat dilakukan persiapan
penebaran benih.
7.1.2

Resirkulasi air
Pada rekayasa teknik budidaya krustacea, pengelolaan air

dirancang dengan menggunakan sistem resirkulasi atau air mengalir.
Resirkulasi adalah sistem pada teknik budidaya yang mempertahankan
kesegaran air di atas ambang toleransi selama periode tertentu. Sistem
resirkulasi terdiri dari dua bentuk, yaitu sistem resirkulasi tertutup dan
sistem resirkulasi terbuka. Sistem resirkulasi tertutup adalah sistem
resirkulasi yang mendaur ulang 100% air. Sedangkan sistem air terbuka
adalah sistem resirkulasi yang mendaur ulang sebagian air sehingga
masih membutuhkan tambahan air dari luar.
Dalam tata kelola sistem resirkulasi membutuhkan beberapa
bagain penting, yakni wadah tandon, kolam karantina, sumber air,
pengolahan filter, dan saluran air. Tandon adalah wadah penampungan
air yang akan digunakan. Kolam karantina adalah adalah tempat
pengendapan, perlakukan kimia air, dan deteksi penyakit. Pengolahan
filter adalah penggunaan filter biologi untuk menurunkan kompetitor dan
memperbaiki mutu air. Saluran air adalah tempat mengalirnya air baik
ketika air masuk atau keluar. Sistem resirkulasi dapat diatur pada desain
wadah bak, kolam, maupun pertambakan.
7.1.3

Penebaran Benih
Penebaran benih diatur berdasarkan tingkat kepadatannya.

Kepadatan dapat mempengaruhi viabilitas kehidupan benih selama
pemeliharaan. Padat penebaran sangat bergantung kepada Carring
Capacity wadah pemeliharaan dan sifat krustacea. Carring Capacity
adalah daya dukung wadah pemeliharaan yang menyangkut jumlah
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ketersediaan pakan alami, ketersediaan oksigen, dan faktor pengganggu
kehidupan

krustacea.

Carring

kapasitas

dapat

dihitung

dengan

mengetahui jumlah sel per ml kelimpahan pakan alami dan jumlah ppm
oksigen per volume wadah. Kemudian dilakukan pengukuran jumlah
konsumsi pakan alami oleh pada usus krustacean serta laju respirasi
krustacea dalam menyerap oksigen.
Penebaran benih dilakukan dengan padat penebaran tertentu.
Padat penebaran adalah pelepasan benih pada media hidup dengan
jumlah biomassa per satuan luas atau volume. Padat penebaran akan
menentukan tingkat intensitas pemeliharaan. Semakin tinggi penebaran
maka semakin tinggi intensitas pemeliharaan dan tingkat teknologi.
Penebaran benih dilakukan pada pagi atau sore hari ketika
suasana teduh dan terhindar dari fluktuasi suhu panas yang dapat
menyebabkan benih stress. Penebaran benih karus dilakukan dengan cara
aklimatisasi.
Aklimatisasi adalah proses adaptasi benih terhadap lingkungan
yang baru, yang bertujuan untuk menyesuaikan suhu dari tempat yang
lama dengan tempat yang baru. Benih yang akan dipelihara yang dikemas
dalam kantong plastik terlebih dahulu diletakkan pada permukaan media
pendederan dan didiamkan selama 5-10 menit. Kemudian kantong dibuka
dan ditambahkan air dari media baru dan dimiringkan sedikit demi
sedikit hingga air media masuk agar suhu dalam plastik sama dengan
suhu air media. Bila benih telah beadaptasi maka benih akan keluar dari
plastik dengan sendirinya. Aklimatisasi adalah cara hidup organisme
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Lingkungan baru
tersebut adalah suhu, pH, dan salinitas. Suhu merupakan parameter yang
menentukan perubahan parameter air lainnya hingga disebut Controlling
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Factor. Sedang pH adalah faktor pengendali dari perubahan kimia dalam
air. Krustacea mempunyai cara dalam berdaptasi terhadap lingkungannya
dengan memfungsikan alat tubuh ketika terjadi perubahan salinitas dan
suhu pada air. Namun demikian, krustacea mempunyai batas toleransi
terhadap

lingkungannya

sehingga

penanganan

terhadap

kondisi

lingkungan harus dilakukan berdasarkan sifat organismenya.
7.1.4

Pemeliharaan Benih
Jenis-jenis kolam yang akan digunakan sangat tergantung kepada

sistem budidaya yang akan diterapkan. Ada tiga sistem budidaya ikan air
yang biasa dilakukan yaitu :
1. Tradisional/ekstensif, kolam yang digunakan adalah kolam tanah
yaitu kolam yang keseluruhan bagian kolamnya terbuat dari tanah
2. Semi intensif, kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian
kolamnya (dinding pematang) terbuat dari tembok sedangkan dasar
kolamnya terbuat dari tanah.
3. Intensif, kolam yang digunakan adalah kolam yang keseluruhan
bagian kolam terdiri dari tembok
1) Pemeliharaan benih secara tradisional
Tradisional memiliki arti melakukan kegiatan yang telah berlaku
secara turun temurun. Pendederan krustacea secara tradisional dilakukan
pada suatu areal tambak yang belum terdapat pembentukan pematang
yang memadai serta tanpa pengapuran dan pemupukan. Konstruksi kolam
secara tradisional terbuat dari tanah yang terdiri dari kubangan dan
tumpukan-tumpukan tanah yang berfungsi sebagai pematang tanpa
penataan pematang dan memperhitungkan luasan dan ketinggian
pematang. Pembersihan tambak biasanya dilakukan dengan cara
menghilangkan tumbuhan dan kotoran. Tambak yang telah bersih
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kemudian diisi air. Pakan alami yang tumbuh adalah jenis pakan alami
yang ada tumbuh bersumber dari alam yang ikut masuk bersama air.
Pola pemeliharaan secara tradisional hanya mengharapkan pakan
yang alami tumbuh pada tambak dengan penambahan sisa-sisa makanan,
sayur-sayuran, sisa nasi dan sebagainya sebagai pakan tambahan.
Pemeliharaan dilakukan hingga krustacea tumbuh besar tanpa perlakuan
sortir sehingga ukuran hasil produksinya sangat bervariasi.

Gambar 6.3 Pemeliharaan secara tradisonal
2) Pemeliharaan benih secara semi intensif
Pemeliharaan secara semi intensif adalah perbaikan kualitas
pendederan. Pemeliharaan dengan cara semi intensif dilakukan dengan
berorientasi kepada keuntungan sehingga memperbaiki kekurangan untuk
mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Pada pemeliharaan benih
secara semi intensif dilakukan persiapan tambak yang lebih hati-hati,
yakni pengeringan, pengapuran, pemupukan dan pengelolaan tanah dasar
yang baik. Penebaran benih dilakukan dengan memperhitungan padat
tebar dengan daya dukung tambak. Pada pemeliharaan semi intensif
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biasanya dilakukan penyortiran ukuran benih sehingga dibutuhkan
beberapa kolam pendederan sesuai kebutuhan. Untuk memenuhi
kebutuhan makanan bagi krustacea telah tersedia pakan alami yang sesuai
dan diberi pakan tambahan berupa pellet. Pada pemeliharaan juga
dilakukan kontrol terhadap kualitas air dan ketersediaan pakan alami
berupa pergantian air secara kontinu dan pemupukan susulan.

Gambar 6.4 Kolam Pembenihan Secara Semi Intensif

3) Pemeliharaan benih secara intensif
Pemeliharaan secara intensif biasanya lebih terkontrol dan
memenuhi standard prosedur operasional dalam pengelolaan kualitas air,
pakan, penyakit, dan ukuran benih. Pemeliharaan benih secara intensif
dapat dilakukan di tambak, kolam, atau bak. Pemeliharaan benih
umumnya dilengkapi dengan data-data yang meliputi data jumlah dan
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jenis krustacea, pertumbuhan krustacea, data kualitas air, data pakan, data
penyakit, data produksi hingga data pemasaran.

Gambar 6.5 Kolam Intensif
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tambak intensif dilengkapi
sarana dan infrastruktur yang lebih lengkap dan modern. Oleh sebab itu
hasil produknya memiliki harga jual yang tinggi karena memiliki kualitas
yang terjamin.
Pada pemeliharaan secara intensif dilakukan penebaran yang
tinggi dengan perhitungan Carring Capasity. Krustacea yang dipelihara
sesuai dalam hal jenis, jumlah, dan frekuensi pemberian pakan. Seluruh
pakan pada pemeliharaan intensif berasal dari luar kolam. Sistem
pengelolaan kualitas air juga besifat intensif. Teknologi suplai oksigen
dilakukan dengan penggunaan kincir, blower, dan debit air yang diatur
sedemikian rupa dalam hal frekuensinya.
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7.2 Pakan dan manajemen pakan
Manajemen pakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pakan
untuk meminimalkan limbah pakan pada wadah pemeliharaan.

Jenis

pakan yang digunakan pada pendederan adalah paka alami yang tumbuh
pada kolam/tambak. Sedangkan pakan tambahan yang digunaka adalah
pakan buatan yang dilengkapi nutrisi yang sesuai. Frekuansi pemberian
pakan diberikan sebanyak 5-6 kali sehari. Ukuran pakan adalah ukuran
01 (crumbles) atau yang paling kecil yang hampir menyerupai bubuk.

Gambar 6.6 Pakan Crumbles
Persyaratan manajemen pakan yang digunakan adalah sebagai
berikut :
1) Pakan buatan yang digunakan tidak kadaluarsa dan harus
memenuhi standar nutrisi sesuai dengan SNI.
2) Pakan harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk
menghindari penjamuran dan kontaminan lain.
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3) Pemberian pakan harus dilakukan dengan tepat untuk menjamin
udang mengkonsumsi pakan secara maksimal dan tidak
meninggalkan kelebihan pakan di tambak.
4) Penggunaan pakan segar harus bermutu baik dan tidak
mengandung penyakit.
5) Penumbuhan pakan alami pada tambak ekstensif (sederhana)
melalui pemupukan mutlak dilakukan.
7.3 Pengendalian Hama dan Penyakit
Hama adalah segala hewan yang berada dalam wadah
pemeliharaan dan dianggap merugikan. Hama dapat bersifat predator dan
kompetitor bagi krustacea, juga dapat bersifat perusak sarana
pemeliharaan. Hama yang termasuk dalam golongan predator dapat
menjadi pemangsa yang menyerang benih dengan cara memakan
sehingga dapat menurunkan jumlah populasi , seperti ikan golila, ikan
kakap, ikan payus, ikan keting, ular, burung cagak, burung blekok, dan
burung pecuk. Hama yang termasuk dalam golongan dalam golongan
competitor adalah organisme pesaing yang dapat menyaingi benih dalam
hal mendapatkan makanan, ruang hidup dan oksigen, akibatnya dapat
menyebabkan pertumbuhan benih menjadi terhambat. Jenis competitor
seperti cacing, siput, serangga, udang-udangan yang bukan peliharaan,
dan ikan mujair. Perusak sarana adalah organisme yang dapat merusak
sarana budidaya, seperti kepiting. Hewan ini sering kali membuat lubanglubang di pematang tambak sehingga terjadi kebocoran.
Penanggulangan terhadap hama dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu secara fisik dan secara kimia. Cara tersebut dapat dilakukan
berurutan atau sendiri-sendiri. Namun demikian cara yang terbaik adalah
secara fisik, sebab cara ini tidak menyebabkan efek samping baik
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terhadap biota yang dipelihara maupun terhadap lingkungan. Sedangkan
secara kimia dapat berdampak sebaliknya bila tidak memperhatikan cara
pemakaian yang baik. Penanggulangan secara fisik yang paling umum
dilakukan adalah melalui cara pengeringan. Hal ini dapat dilakukan
sekaligus ketika persiapan lahan tambak atau wadah pemeliharaan. Cara
lain adalah penangkapan secara langsung bagi hewan liar yang dilakukan
secara teratur dan terus menerus, seperti ikan dan ular. Penggunaan filter
juga dapat menjadi cara penanggulangan hama secara fisik. Filter dapat
berupa saringan yang berukuran halus dipasang pada pintu air untuk
menahan organisme yang bersifat hama bagi biota peliharaan.

Gambar 6.7 Pengeringan Tambak Udang

Penyakit merupakan salah satu masalah yang besar bagi
pemeliharaan krustacea. Karena itu penangan penyakit yang terbaik harus
dilakukan untuk mencegak dampak yang dapat ditimbulkan. Penyakit
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merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguansuatu
fungsi atau struktur dari alat tubuh atau sebagian dari alat tubuh baik
secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya penyakit tidak
terjadi begitu saja melainkan melalui proses hubungan antara tiga faktor,
yakni kondisi lingkungan (kualitas air), kondisi inang (benih), patogen
(jasad penyakit). Adanya proses hubungan yang tidak serasi dapat
menimbulkan stress pada inang sehingga mekanisme pertahanan yang
dimilikinya menjadi lemah dan akhirnya mudah diserang penyakit.
Krustacea dapat diserang berbagai penyakit, yakni penyakit yang
disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, protozoa atau parasit non
protozoik. Penyakit dapat menyebabkan kerugian dalam jumlah besar
atau kematian missal. Dampak penyakit terhadap krustacea dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni umur, persentasi populasi yang
terserang penyakit, tingkat keparahan penyakit, dan adanya infeksi
sekunder.
Penganggulangan

penyakit

dilakukan

sejak

persiapan

bak/kolam/tambak, pemasukan air, pemilihan benur, dan selama
pemeliharaan. Aktivitas penting yang dilakukan adalah monitoring rutin
terhadap kesehatan benih, kualitas air dan tindakan pencegahan.
Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan cara : (1) tidak membuang
atau mengganti air ketika benih diketahui teinveksi virus. Tindakan ini
dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit ke perairan
umum atau tambak lainnya, (2) tidak membuang tumbuhan ke petakan
lain, (3) benih yang sakit atau mati segera diidentifikasi dan dicelupkan
ke larutan formalin dan dikubur di luar areal tambak, dan (3) menerapkan
biosekuriti pada seluruh kegiatan dan area pemeliharaan benih.
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Pengobatan benih yang terserang penyakit dapat dilakukan
dengan beberapa metode. Metode yang digunakan mempertimbangkan
beberapa hal antara lain ukuran ikan, ukuran wadah, bahan kimia atau
obat yang diberikan dan sifat krustacean yang dipelihara.
Beberapa metode pengobatan bagi benih adalah sebagai berikut :
1) Melalui makanan
Obat atau vitamin dapat diberikan melalui makanan tambahan
yang diberikan kepada benih. Pada pengobatan ini yang perlu
diperhatikan adalah jenis makanan harus disesuaikan dengan tingkat
kesukaan ikan agar obat yang disertakan dapat berguna efektif. Bila
makanan tidak segera termakan maka dapat menyebabkan konsentrasi
obat menurun akibat sebagian akan larut dalam air.
2) Melalui perendaman
Metode perendaman dilakukan bila yang diberikan adalah bahan
kimia untuk membunuh parasit maupun mikroorganisme dalam air untuk
memutus siklus hidup parasit. Perendaman dapat dilakukan dengan cara
pencelupan atau perendaman dengan waktu yang lama, hal ini
bergantung kepada toksisitas daya racun bahan kimia obat yang
digunakan. Semakin rendah daya racunnya maka perendaman dapat
dilakukan dalam waktu yang lebih lama.
Jenis bahan kimia dan obat yang digunakan dalam pengobatan
obat

dan

bahan

kimia

untuk

pengobatan

dan

pencegahan

mempertimbangkan antara lain:
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-

Dalam dosis tertentu tidak membuat ikan stress maupun mati

-

Efektif dapat membunuh parasit

-

Sifat racun cepat menurun dalam waktu tertentu.

-

Mudah mengalami degradasi dalam waktu singkat

Pada udang penanggulangan penyakit dapat dilakukan dengan
cara pencegahan dan pengobatan. Pengobatan yang biasa dilakukan
adalah memberikan bahan kimia atau sejenisnya, tetapi penggunaan
bahan kimia akan berdampak pada lingkungan. Penggunaan antibiotik
dalam perkembangannya sebagai antibakteri ternyata menimbulkan
resistensi terhadap organisme target seperti Staphylococcus aureus,
Escherichia coli dan Aeromonas salmonicida serta Vibrio harveyi.
Sehingga penggunaaan antibiotik untuk mengontrol mikroba patogen
tidak dianjurkan, selain itu residu antibiotik yang dihasilkan dalam tubuh
udang akan membahayakan manusia. Oleh sebab itu perlu dilakukan
beberapa alternatif lain dan salah satunya adalah melalui penggunaan
probiotik.
Aplikasi probiotik pada

tambak udang bertujuan untuk

mengeliminasi atau mengurangi kehadiran bakteri patogen pada air dan
sedimen, serta memperbaiki kualitas air tambak melalui degradasi bahan
organik (Garriques dan Arevalo (1995). Salah satu bakteri patogen yang
paling berpotensi sebagai agen penyebab penyakit yaitu Vibrio sp. Pada
akhirnya harapan penggunaan bakteri probiotik ini akan mampu
menaikkan tingkat kelangsungan hidup dan mempercepat pertumbuhan
udang.
Cara membuat mikroba probiotik (Purwanta dan Firdayati, 2002)
2

1. Cairan mikroba sebanyak 8 liter (untuk luas tambak 7000 m )
dicampur dengan 400 liter air laut/tambak.
2. Larutan yang ada ditambahkan 800 gram gula merah/pasir dan 2 kgr
dedak halus sampai larut.
3. Diamkan minimal 5 jam dan diaduk sebanyak 2-3 kali.
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4. Penyebaran 8 liter (intensif) cairan mikroba yang telah diaktifkan
menjadi 400 liter secara merata dalam petak tambak.
5. Penambahan 5 kg pupuk Urea + 5 kg TSP secara terpisah pada hari
berikutnya. Pupuk tersebut dilarutkan sempurna dengan air tambak
dan ditebarkan merata dalam petak.
6. Pada tahap persiapan ini larutan mikroba probiotik dibiarkan bekerja
selama 7-10 hari untuk menumbuhkan plankton terutama diatom.
7. Setelah plankton tumbuh pekat dengan kecerahan 35-40 cm, benur
udang siap ditebarkan.
Aplikasi mikroba probiotik yang berasal dari alam tropis yang
disertai dengan sistem aerasi dan biofilter dapat menurunkan nitrat, nitrit,
amonia, sulfat , sulfid dan phospat. Penurunan ammonia dapat
memperbaiki kualitas tambak budidaya krustacea.
7.4 Pemanenan Benih
Pemanenan dilakukan dengan memperhatikan ukuran benih.
Pemanenan diperuntukkan bagi kebutuhan pembesaran di tambak, juga
dapat diperuntukkan bagi kegiatan penjualan benih. Benih krustacea jenis
udang yang dianjurkan ditebar di tambak pembesaran adalah benih yang
telah mencapai stadia PL 30 karena benih tersebut telah cukup kuat dan
tahan terhadap kondisi tambak yang luas dan dalam.
Sebelum pemanenan dilakukan perlu mempersiapkan sarana yang
sesuai dengan peruntukannya. Untuk pengerjaan pemanenanharus
memperhitungkan berapa jumlah alat dan wadah yang akan digunakan
sehingga pemanenan dapat diselesaika dengan tepat dan cepat. Dalam
memanen benih, wadah yang digunakan sebagai penampungan harus
memiliki kualitas air yang baik dan sama dengan air wadah pendederan.
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Hal ini bertujuan untuk menekan sekecil mungkin stress yang diakibatkan
oleh pemanenan. Ukuran wadah juga harus sesuai dengan ukuran benih.
Jenis peralatan panen yang dapat digunakan untuk memanen
benih antara lain seser, ember/baskom/, hapa yang berbahan kain
terilin/waring yang terbuat dari kain, timbangan, kantong plastik, dan
tabung oksigen. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati agar tubuh
benih tidak mengalami luka. Benih diambil dengan menggunakan
waring. Benih yang dipanen dimasukkan ke dalam ember dan ditampung
dalam hapa. Air bersih harus tetap dialirkan ke dalam hapa dan benih
dibiarkan selama satu malam untuk mengembalikan kesehatan ikan.
Perlakuan terhadap benih hasil panen dapat bervariasi tergantung
kepada kebutuhannya. Bagi benih yang akan dijual diberi perlakukan
pemberokan khususnya udang. Pemberokan dapat diartikan sebagai
penyimpanan benih sementara sebelum benih dipasarkan dengan tujuan
untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh krustacea. Selain pemberokan,
perlakukan yang lain adalah sortasi. Sortasi bertujuan untuk melakukan
pengelompokan benih berdasarkan ukuran maupun kesehatannya untuk
mendapatkan keseragaman benih.
Hasil produksi dalam satu periode pendederan dapat diketahui
dengan menghitung jumlah benih hasil pendederan. Penghitungan dapat
dilakukan dengan denga tiga cara, yakni perhitungan langsung,
vulumetrik dan grafimetrik. Perhitungan langsung dilakukan dengan
menghitung benih satu per satu. Cara ini sangat efektif untuk benih yang
berjumlah sedikit. Sedangkan bila benih berjumlah banyak cara ini
kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama.
Perhitungan volumetrik didasarkan pada volume benih yang ada.
Cara ini sangat efektif untuk jumlah benih yang banyak. Pengambilannya
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dilakukan dengan diawali pengambilan beberapa sampel benih yang
masing-masing bervolume yang sama. Jumlah benih pada masing-masing
volume dihitung kemudian dirata-ratakan dengan volume lainnya.
Setelah itu benih ditakar sehingga diketahui jumlah volume benih
keseluruhannya. Adapun jumlah keseluruhan benih dapat diperoleh dari
perkalian jumlah rata-rata setiap sampel dengan volume benih
keseluruhan. Selain menggunakan takaran liter, perhitungan juga dapat
menggunakan gelas, sendok atau wadah takaran lainnya. Sedangkan pada
perhitungan grafimetrik didasarkan pada berat benih yang ada. Sistem ini
juga sangat efektif untuk jumlah benih yang banyak. Selain itu juga dapat
mengetahui total bobot benih. Perhitungan diawali dengan mengambil
beberapa sampel benih dengan bobot sama misalnya satu kilogram.
Masing-masing sampel dihitung jumlah benihnya dan dirata-ratakan.
Kemudian seluruh benih hasil produksi ditimbang secara bertahap untuk
mengetahui berat total Adapun jumlah keseluruhan benih diperoleh dari
perkalian jumlah rata-rata dan berat total.
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8.1 Merancang Desain dan Tata Letak Wadah Pembesaran
Merancang desain dan tata letak wadah pembesaran bagi
krustasea merupakan kegiatan perekayasaan yang dilakukan sebelum
usaha budidaya dilakukan. Desain dan tata letak merupakan kegiatan
pengidentifikasian pemenuhan syarat lokasi bagi kehidupan krustasea
secara geografis, teknis, biologis, dan sosial ekonomi; pengklasifikasian
sarana dan prasarana yang sesuai peruntukannya bagi pembesaran
krustasea dalam hal pemeliharaan, suplay air laut dan air tawar,
pencampuran air laut dan air tawar, serta pengelolaan limbah;
menganalisis bentuk-bentuk wadah sesuai peruntukannya; memproyeksi
kebutuhan wadah berdasarkan skala usaha dan proses produksi;
menganalisis prinsip-prinsip desain wadah pembesaran krustasea; dan
merancang desain dan tata letak wadah pembesaran sesuai karakter
komoditas.
8.1.1

Penentuan Syarat Lokasi
Syarat lokasi bagi kehidupan krustasea harus bertempat di daerah

yang aman dan tidak menimbulkan bahaya keamanan pangan yang dapat
ditimbulkan oleh kondisi lingkungannya baik yang bersumber dari
pasokan air maupun pencemaran udara. Syarat penentuan lokasi harus
memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
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1. Area usaha budidaya hanya digunakan untuk pembudidayaan
krustacea
2. Unit usaha budidaya mempunyai desain dan tata letak yang
dapatmencegah kontaminasi silang.
3. Toilet, septik tank, gudang dan fasilitas lainnya terpisah dan tidak
berpotensi mengkontaminasi produk budidaya.
4. Unit usaha budidaya memiliki fasilitas pembangunan limbah cair
ataupunpadat yang ditempatkan di area yang sesuai.
5. Wadah budidaya seperti karamba dan jaring didesain dan dibangun
agar menjamin kerusakan fisik krustasea yang minimal selama
pemeliharaan dan panen.
Berdasarkan letak geografis, pemilihan lokasi harus terletak pada
tempat yang strategis yang memenuhi persyaratan produksi krustasea.
Produksi krustasea harus dipenuhi oleh beberapa faktor, yakni dekat dari
sumber air laut dan air tawar yang memadai yaitu sungai, muara,daerah
estuaria dan pantai teluk; dekat dari aksesjalan utama yang memudahkan
dalam memenuhi ketersediaan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan
serta akses sosial, sumber perbenihan, pasar, badan kesehatan dan
keamanan; terletak di daerah yang subur dalam hal pemenuhan struktur
dan tekstur tanah yang sesuai bagi budidaya krustasea; berada diantara
ketinggian garis pasang surut terbaik sehingga ketika air laut pasang
dapat melakukan pemasukan air; jauh dari daerah banjir; jauh dari
sumber pencemaran, seperti daerah industri, pertanian, peternakan, dan
pemukiman.
8.1.2

Klasifikasi Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana budidaya krustasea merupakan infrastruktur

yang dibutuhkan dalam mengerjakan teknis budidaya. Sarana dan
prasarana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1) Parasarana Budidaya
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Prasarana budidaya adalah merupakan peralatan/barang tidak
bergerak yang menunjang dan mendukung proses budidaya. Kegiatan
budidaya krustasea pada umumnya membutuhkan prasarana sebagai
berikut :


Bak/Petakan tambak tendon



Bak/Petakan tambak irigasi



Bak/Petakan tambak pemeliharaan



Bak/Petakan penanganan limbah



Pintu air



Ruang Kantor



Ruang Laboratorium



Ruang Peralatan



Ruang sekuriti

2) Sarana Budidaya
Sarana budidaya merupakan peralatan dan bahan yang bergerak
yang dibutuhkan dalam pemeliharaan crustasea. Sarana umum yang
dibutuhkan adalah sebagai berikut :
2.1. Sarana Persiapan petakan tambak


Kapur CaOH dan CaCO3



Pupuk organik



Pupuk anorganik yakni pupuk nitrat dan pupuk posfat



Air laut



Air tawar

2.2. Sarana pemeliharaan biota


Jaringan listrik



Genset



Anco



Pakan pellet komersil
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Pakan rucah



Frizer



Probiotik

2.3. Sarana laboratorium


Peralatan analisis kualitas air



Peralatan analisis penyakit dan kesehatan biota



Obat-obatan

2.3. Sarana Panen dan pasca panen


Ember



Keranjang container



Hapa



Jala



Jaring



Tabung oksigen



Plastik

2.4. Sarana Pengelolaan limbah


Air



Ember



Formalin

2.5. Sarana Biosekuriti


Bak pencucian



Baskom



Foot bath



Desinfektan



Bird scaring line



Plastik/jaring pencegah hama darat
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Jaring screening

8.1.3

Wadah Pembesaran
Wadah pembesaran dalam budidaya krustacea merupakan media

hidup dan pertumbuhan bagi komoditi yang dipelihara. Penentuan wadah
pembesaran didasarkan kepada kebutuhan hidup dan berkembang suatu
jenis komoditi pada suatu skala produksi tertentu Wadah pembesaran
dalam budidaya krustasea merupakan media hidup dan pertumbuhan bagi
komoditi yang dipelihara.
Penentuan wadah pembesaran didasarkan kepada kebutuhan
hidup dan berkembang suatu jenis komoditi pada suatu skala produksi.
Setiap komoditas krustasea memiliki sifat yang berbeda-beda baik dari
jenis udang maupun kepiting. Perbedaan ini bergantung kepada sifat-sifat
biologis yang dimilikinya sehingga menentukan jenis, bentuk dan luas
wadah pemeliharaan dalam pembesaran krustasea.

Gambar 7.1 Pembesaran Wadah
Lobster
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a. Bentuk wadah pembesaran
Bentuk wadah pembesaran krustacea beraneka macam. Wadah
dapat berbentuk persegi panjang atau bulat bagi pemeliharaan udang dan
kepiting. Wadah dapat berupa kolam (dengan dasar tanah atau beton) dan
tambak untuk pembesaran udang. Sementara wadah berupa keramba
tancap dan tambak (yang dilengkapi keranjang (basket)) cocok untuk
pembesaran kepiting.
b. Kebutuhan wadah berdasarkan skala usaha
Kegiatan budidaya krustacea yang baik dan benar khususnya bagi
udang, membutuhkan kondisi wadah yang kokoh dan cukup kuat
menampung volume air. Selain itu kegiatan budidaya juga membutuhkan
petakan khusus untuk

menerapkan pengelolaan air, baik air masuk

maupun air keluar. Seluruh kebutuhan tersebut bergantung kepada skala
usaha pembesaran yang dilakukan. Usaha pembesaran udang windu
memiliki skala usaha yang lebih besar bila disbanding dengan skala
usaha udang vaname. Hal tersebut disebabkan karena udang vaname
memiliki sifat perenangan yang berbeda dengan udang windu. Udang
vaname memiliki kebiasaan aktif berenang pada badan air sehingga
udang ini dapat ditebar dalam jumlah yang lebih banyak per m2
dibandingkan dengan udang windu yang kebiasaan hidupnya tinggal di
dasar perairan. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan wadah udang windu
lebih besar bila dibandingkan dengan udang vaname.
Kegiatan pembesaran krustacea di laut dengan menggunakan
keramba

jarring

apung

perkembangan sebaik

pada

umumnya

tidak

menghasilkan

pembesaran di perairan payau,

sehingga

penggunaannya menjadi kurang efektif bila dibandingkan dengan
penggunaan bak atau petakan tambak.
Skala usaha pada pembesaran krustacea dapat ditentukan
berdasarkan system yang dilakukan dan besarnya modal. Sistem-sistem
pembesaran terbagi menjadi sistem pembesaran tradisional, pembesaran
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semi intensif, pembesaran intensif, dan pembesaran super intensif. Sistem
pembesaran tradisional pada umumnya tidak membutuhkan skala usaha
yang besar karena tergantung kepada ketersediaan dan kondisi wadah
pembesaran yang ada. Penentuan kebutuhan wadah tidak diperhitungkan
karena rangkaian kegiatan tidak berorientasi pada peningkatan kualitas
produksi. Pada sistem semi intensif, sudah dapat memperhitungkan
kebutuhan wadah karena tujuan kegiatan ini telah berorientasi kepada
peningkatan kualitas pengelolaan pembesaran untuk memperoleh hasil
produksi yang tinggi. Pada system intensif, kebutuhan wadah pembesaran
sangat diperhitungkan baik pada desain tekstur tambak, jumlahdan
ukuran, untuk memperoleh tingkat kepadatan organisme yang optimum
dengan pengelolaan kualitas air dan pemberian pakan yang lebih intensif.
Begitu pula pada system pembesaran secara super intensif. Kebutuhan
terhadap wadah pemeliharaan tidak saja berdasarkan pada sifat biologis
komoditas, tetapi juga berdasarkan kepada system pengelolaan air dengan
volume dan intensitas pergantian air yang lebih besar dibantu dengan
aerasi yang kontinu sehingga diperlukan desain konstruksi wadah yang
memiliki ketahanan yang kuat. Wadah yang paling baik dalam
pembesaran krustacea adalah petakan tambak.
Tambak untuk pembesaran krustacea dapat berupa tambak baru
atau tambak bekas. Satu unit tambak terdiri atas bagian-bagian penting
yang satu sama lain satu kesatuan yang tidak dapt dipisahkan.
Membangun tambak adalah membuat bagian-bagian tambak itu menjadi
satu bagian. Bagian-bagian tersebut adalah pematang, tanggul, saluran,
pintu air, dan petakan.
8.2 Prinsip Desain Wadah
Membangun tambak perlu memahami prinsip desain wadah yang
akan dilakukan.Prinsip desain pada kontrutuksi wadah tambak bagi
krustacea harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
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Konstruksi tambak berbentuk segi empat; khusus untuk tambak
intensif berbentuk bujur sangkar dengan luas 3.000 – 5.000 m2



Tambak semi intensif dan intensif harus dilengkapi dengan tandon
pasok dan tandon buang.



Pematang tambak dibuat kokoh dan kedap air.



Petak tambak dilengkapi dengan pintu air pasok dan pintu air buang
yang diletakkan terpisah.



Dasar petakan tambak dibuat miring kearah pembuangan dengan
kemiringan minimum 2 %.



Sistem pembuangan air pada tambak intensif dibuat kearah tengah
(central drain).



Desain saluran dan pintu air dibuat proporsional dengan luas petakan
tambak.

1) Pematang
Pematang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pematang
primer, pematang sekunder dan pematang tersier. Fungsi pematang
adalah sebagai penahan air. Desain pematang harus mampu menampung
ketinggian maksimum air yang diperlukan. Pematang utama adalah
pematang yang mengelilingi seluruh areal pertambakan dan berfungsi
areal tersebut dari banjir. Dalam mendesain pematang utama perlu
diperhatikan daerah penyangga. Bila berbatasan dengan sungai maka
jarak antara sumbu pematang utama dengan tepi sungai paling tidak 50
cm dan bila berbatasan dengan pantai daerah penyangga tersebut
ditetapkan sekitar 200 m. Pematang yang baru dibangun biasanya
mengalami penyusutan, oleh karena itu perlu diperhitungkan. Besarnya
penysutan tergantung kepada jenis tanah dan cara pemadatan. Rancangan
lebar pematang tergantung kepada kegunaan. Lebar dasar pematang
bergantung kepada tinggi dan kemiringannya. Pematang utama yang
berhubungan langsung dengan sungai perlu dilengkapi berm, jika
berbatasan dengan laut perlu dilengkapi pemecah gelombang.
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Pematang sekunder berfungsi menjaga agar air yang mengalir
melalui saluran utama, terutama pada saat pasang tertinggi,tidak masuk
ke dalam tambak.
Pematang tersier berfungsi menampung air pada petakan tambak
dan menahan tekanan air baik dari dalam maupun dari luar petakan.
Pematang tersier juga berfungsi membagi unit pertambakan menjadi
beberapa petakan yang berukuran kecil sehingga meudahkan operasional.
Pematang dilengkapi dengan berm yang bertujuan untuk memperkuat
kedudukan pematang dan melindungi dari erosi yang diakibatkan oleh
gerakan air. Pembuatan pematang terkait dengan tinggi, lebar dasar, lebar
atas, dan kemiringan). Pembuatan pematang dapat diawali dengan
pembuatan profil yang sesuai dengan bentuk desain pematang.
2) Saluran
Saluran air atau dikenal sebagai kanal tambak berfungsi
mengalirkan air dari sumbernya ke dalam unit pertambakan atau dari
petakan tambak ke petak pembuangan. Saluran baiknya dibuat terpisah
antara saluran pemasukan air ke dalam tambak dengan saluran
pengeluaran air dari tambak. Saluran dapat diklasifikasikan menjadi
saluran primer, sekunder dan tersier baik pada saluran pemasukan
maupun saluran pengeluaran. Namun hal ini tergantung kepada luasnya
areal pertambakan. Saluran dapat terbuka atau tertutup. Saluran tertutup
biasanya menggunakan pipa dan pompa untuk mengambil air dari laut
bila sumber air sungai yang dekat tambak sangat kotor. Terdapat prinsip
pengelolaan tambak sangat erat hubungannya dengan fungsi saluran.
Prinsip tersebut adalah tambak harus dapat dikeringkan dengan cara
gravitasi. Agar tambak dapat dibersihkan secara tuntas maka dasar
saluran harus lebih rendah dari dasar tambak dan dasar saluran harus
dibuat landai hingga pintu air utama. Dalam membuat desain saluran,
kecepatan aliran air harus ditentukan sedemikian rupa untuk menentukan
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debit air yang masuk. Debit air merupakan kapasitas saluran untuk dapat
memenuhi kebutuhan air sesuai rencana.
3) Pintu air
Pintu air berfungsi untuk mengatur kebutuhan air dalam tambak,
baik kelompok tambak maupun seluruh hamparan tambak. Berdasarkan
perannya dalam mengatur kebutuhan air, pintu air dibedakan menjadi
tiga, yaitu (1) pintu utama, yaitu pintu yang berhubungan langsung
dengan sumber air, (2) pintu sekunder, pintu air yang mengatur aliran air
dari saluran utama ke saluran sekunder yang melayani satu kelompok
tambak, dan (3) pintu tersier, yaitu pintu air yang melayani petakan
tambak. Pintu air harus mampu memasukkan air sebanyak-banyaknya
ketika pasang dan sebaliknya harus mampu mengeluarkan air sebanyakbanyaknya dalam waktu yang relatif singkat. Secara konstruksi pintu air
terbagi menjadi dua jenis, yaitu pintu air terbuka dan tertutup. Pintu air
terbuka dibangun pada saluran air yang lebar, misalnya pada pada pintu
air utama pada saluran utama pemasukan air. Sedangkan pintu air
tertutup dibangun untuk melayani petakan tambak atau pada pematang
yang digunakan sebagai jalan. Pintu air terdiri atas lantai, dinding, papan
penutup pintu, saringan, jembatan, apron, sayap samping, dan sayap
tengah. Bahan bangunan pintu air dapat terbuat dari bahan kayu, bahan
beton, pintu monik yang terbuat dari beton, dan bahan PVC.
4) Petakan
Petakan adalah merupakan bagian dari unit tambak yang diisi air
dan digunakan untuk pembesaran ikan. Di dalam petakan tambak
terdapat bagian yang disebut sebagai pelataran dan caren. Pelataran
berfungsi sebagai tempat biota mencari makan dan caren berfungsi
sebagai terpat berlindung. Karena fungsi tersebut maka dasar caren
dibuat lebih dalam dibanding pelataran dan biasanya dibentuk disisi
tambak atau memanjang dibagian tengan tambak. Pada tambak intensif
caren tidak terlalu penting sehingga sering ditiadakan.
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Pembuatan tambak harus sesuai dengan penerapan tingkat
teknologi. Semakin tinggi teknologi maka semakin tinggi pengelolaan air
sehingga dapat berpengaruh terhadap desain, tata letak dan konstruksi
petakan tambak. Semakin tinggi teknologi luas petakan yang digunakan
menjadi semakin sempit/efisien.

Gambar 7.2 Petakan Tambak Udang
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9.1 Teknik Pembesaran Krustasea
Rekayasa dalam bidang akuakultur merupakan suatu strategi,
teknis dan metode untukmerekayasa sistem dan teknologi yang
digunakan dalam setiap ruang lingkup akuakultur. Kegiatan ini bertujuan
untuk melakukan perekayasaan terhadap kondisi lingkungan serta
perekayasaan dan perancangan terhadap wadah dan berbagai teknologi
akuakultur.
Kegiatan pembesaran pada usaha budidaya merupakan kegiatan
lanjutan dari pembenihan dan pendederan. Pembesaran adalah kegiatan
pemeliharaan biota pada tempat pemeliharaan hingga benih hasil
pendederan tumbuh menjadi dewasa. Tujuan pembesaran adalah untuk
membesarkan benih dan memiliki kemampuan survival rate yang
optimal. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka lingkungan harus
direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk lingkungan yang
senyaman mungkin bagi biota serta didukung bibit yang unggul; sarana
dan prasarana; tahapan teknologi yang memadai, seperti teknologi pakan
dan nutrisi, pengendalian hama dan penyakit, dan pengelolaan kualitas
air; serta manajemen usaha. Rekayasa teknik pembesaran harus dilakukan
dengan benar karena menentukan keberhasilan produksi budidaya.
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Budidaya krustasea di Indonesia telah berkembang dan
menerapkan teknologi sederhana (ekstensif/tradisional), madya (semi
intensif, dan maju (intensif). Pada awalnya budidaya krustasea hanya
dilakukan dengan skala kecil. Namun menariknya usaha budidaya
krustasea, maka sektor swasta menanamkan modalnya untuk usaha ini
dengan skala besar.
Teknologi dalam rekayasa teknik pembesaran baik secara
tradisional, semi intensif, maupun intensif perlu memperhatikan
efektifitas dan efisiensi dari setiap komponen yang menjadi input
produksi. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut :
1. Energi
2. Pakan
3. Fasilitas
4. Air
5. Lahan serta infrastruktur lainnya
Pelaksanaan

kegiatan

rekayasa

teknik

pembesaran

dapat

dilakukan dengan cara memodifikasi dan menginovasi teknologi yang
sudah ada dengan menciptakan teknologi-teknologi baru yang tepat guna
untuk diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Adapun
pelaksanaan kegiatan rekayasa teknik pembesaran krustasea adalah
sebagai berikut :
9.1.1

Persiapan Wadah dan Media Pembesaran
Persiapan wadah dan media merupakan kegiatan awal bagi

pemeliharaan krustasea. Persiapan wadah dan media bertujuan agar
krustacea dapat tumbuh dan memiliki survival rate yang optimal. Agar
dapat tumbuh dan hidup secara optimal diperlukan wadah dan media
hidup yang sesuai. Kebutuhan optimal krustacea meliputi jenis dan
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ukuran wadah tempat hidupnya, kualitas air yang baik serta bebas dari
hama dan penyakit. Oleh sebab itu perlu dilakukan persiapan wadah dan
media yang optimal. Pembesaran krustasea dapat menggunakan
bak/kolam dan petakan tambak bagi pemeliharaan udangserta karamba
tancap, keramba jaring, keramba bambu atau keranjang (basket) bagi
pemeliharaan kepiting.
Persiapan wadah (bak/kolam) dan media meliputi kegiatan
penentuan jenis wadah;pembersihan wadah, seperti pencucian, sanitasi,
dan pengeringan; serta persiapan media air dan aerasi. Penentuan jenis
wadah sangat tergantung kepada sifat dan karakteristik krustasea,
misalnya beberapa jenis krustasean memiliki sifat dan karakter yang
membutuhkan pencahayaan yang redup, suhu yang sejuk, wilayah
perenangan yang memadai, dan sebagainya.
Pembersihan wadah berupa bak dilakukan dengan caraterlebih
dahulu dicuci. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran,
lumpur, lumut, hama dan penyakit. Pencucian dilakukan dengan
menggosok dinding dan lantai bak dengan menggunakan air dan
detergen, kemudian diberi kaporit, digosok merata dan dibilas hingga
bersih dengan air. Setelah bak dicuci bersih dilakukan pengeringan bak
selama 2-3 hari yang bertujuan untuk membunuh hama dan penyakit dan
menghilangkan bau kaporit.
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Gambar 8.1 Wadah Bak/Kolam
Pembersihan wadah berupa petakan tambak meliputi kegiatan
pengangkatan lumpur, pengeringan, pengolahan tanah, pengapuran, dan
pemupukan. Pengangkatan lumpur dilakukan hingga bersih bertujuan
untuk menghilangkan sisa-sisa metabolit dan tumpukan bahan organik.
Pengeringan dasar tambak dilakukan selama tiga hari hingga retak-retak
dan tanah kering mecapai ketebalan 1 cm. Pengeringan bertujuan untuk
memutus mata rantai penyebab penyakit, memperbaiki struktur tanah,
serta menguapkan bahan beracun dalam tanah hasil dekomposisi dari
bakteri aerob dan anaerob yang terdapat pada permukaan dan lapisan
tanah. Pengeringan dilakukan sambil membalik tanah agar tujuan
pengeringan dapat dicapai dengan sempurna. Pengolahan tanah dilakukan
dengan mencangkul dan meratakan dasar kolam, Pengolahan dasar tanah
bertujuan untuk membentuk tanah dasar yang kedap air, dan tidak
bersifat poros sehingga nantinya penguraian bahan organik dapat terjadi
dengan baik, begitu pula pertumbuhan pakan. Pada pengolahan tanah
juga dilakukan pembuatan kamalir di sisi tambak atau di tengah tambak.
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Setelah itu dilakukan pengapuran pada seluruh bagian tanah dengan
merata yang bertujuan untuk memutus mata rantai pertumbuhan mikroba
penyebab penyakit selain untuk memperbaiki pH tanah. Jenis kapur yang
dapat digunakan adalah CaOH atau CaCO3. Setelah dilakukan
pengapuran maka dilakukan pemupukan untuk menumbuhkan pakan
alami. Pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk organik berupa
kompos atau komersil, maupun pupuk anorganik berupa pupuk nitrat (N)
dan posfat (P). Pengisian air kolam dilakukan setelah pengapuran dan
pemupukan. Pengisian air dilakukan secara bertahap agar merangsang
pertumbuhan pakan alami dengan sempurna. Pengisian air dilakukan
hingga ketinggian air minimal 80 cm bagi udang dan maksimal 80 cm
bagi kepiting. Air yang digunakan adalah air yang telah dikelola hingga
bersih.
Pemantauan kesiapan tambak dan media hidup krustacea dapat
dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi kualitas air
dan adanya pertumbuhan pakan alami yang memadai. Bila wadah
pemeliharaan telah siap dan tidak ada lagi kebocoran pada petakan
tambak maka sudah dapat dilakukan persiapan penebaran benih.
Pembersihan wadah lainnya dapat berupa keramba dan basket
adalah dengan melakukan pencucian menggunakan air bersih. Bahan
jaring dan basket dicuci bersih dengan dengan detergen. Kemudian
wadah dikeringkan selama tiga hari untuk membunuh sumber penyakit.
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Gambar 8.2 Keranjang (basket)
Media pembesaran adalah berupa air bagi tempat hidup
organisme. Persiapan media air yang akan digunakan adalah sterilisasi
dan pengaturan kebutuhan aerasi Sterilisasi dilakukan dengan melarutkan
kaporitke dalam air sambil diaerasi kuat di bawah sinar matahari selama
satu hari, setelah itu air dikelola dengan penambahan Nathiosulfat hingga
air netral kembali. Sterilisasi dapat pula dilakukan menggunakan UV. Air
bersih yang telah difilter dialirkan melalui alat UV dan ditampung pada
wadah steril. Setelah media air telah bersih dan dimasukkan ke wadah
pemeliharaan, kebutuhan aerasi diatur. Aerasi adalah penambahan
oksigen ke dalam air sehingga kadar oksigen dalam air dapat nejadi
tinggi sesuai kebutuhan biota. Agar aerasi terpenuhi maka diperlukan
instalasi udara berupa blower, selang dan batu aerasi untuk menyuplai
oksigen. Selang yang telah dilengkapi batu aerasi dimasukkan ke dalam
wadah pembesaran yang telah terisi air dan blower dihidupkan. Tekanan
aerasi diatur dengan menggunakan kran sedemikian rupa.
9.1.2

Resirkulasi air
Pada rekayasa teknik budidaya krustasea, pengelolaan air

dirancang dengan menggunakan sistem resirkulasi atau air mengalir.
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Resirkulasi adalah sistem pada teknik budidaya yang mempertahankan
kesegaran air di atas ambang toleransi selama periode tertentu. Sistem
resirkulasi terdiri dari dua bentuk, yaitu sistem resirkulasi tertutup dan
sistem resirkulasi terbuka. Sistem resirkulasi tertutup adalah sistem
resirkulasi yang mendaur ulang 100% air. Sedangkan sistem air terbuka
adalah sistem resirkulasi yang mendaur ulang sebagian air sehingga
masih membutuhkan tambahan air dari luar.
Dalam tata kelola sistem resirkulasi membutuhkan beberapa
bagain penting, yakni wadah tandon, kolam karantina, sumber air,
pengolahan filter, dan saluran air. Tandon adalah wadah penampungan
air yang akan digunakan. Kolam karantina adalah adalah tempat
pengendapan, perlakukan kimia air, dan deteksi penyakit. Pengolahan
filter adalah penggunaan filter biologi untuk menurunkan kompetitor dan
memperbaiki mutu air. Saluran air adalah tempat mengalirnya air baik
ketika air masuk atau keluar. Sistem resirkulasi dapat diatur pada desain
wadah bak, kolam, maupun pertambakan.
9.2 Penebaran Benih
Penebaran benih diatur berdasarkan tingkat kepadatannya.
Kepadatan dapat mempengaruhi viabilitas kehidupan benih selama
pemeliharaan. Padat penebaran sangat bergantung kepada Carring
Capacity wadah pemeliharaan dan sifat krustasea. Carring capacity
adalah daya dukung wadah pemeliharaan yang menyangkut jumlah
ketersediaan pakan alami, ketersediaan oksigen, dan faktor pengganggu
kehidupan krustacea. Carring capacity dapat dihitung dengan mengetahui
jumlah sel per ml kelimpahan pakan alami dan jumlah ppm oksigen per
volume wadah. Kemudian dilakukan pengukuran jumlah konsumsi pakan
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alami oleh pada usus krustacean serta laju respirasi krustasea dalam
menyerap oksigen.
Penebaran benih dilakukan dengan padat penebaran tertentu.
Padat penebaran adalah pelepasan benih pada media hidup dengan
jumlah biomassa per satuan luas atau volume. Padat penebaran akan
menentukan tingkat intensitas pemeliharaan.Semakin tinggi penebaran
maka semakin tinggi intensitas pemeliharaan dan tingkat teknologi.
Penebaran benih dilakukan pada pagi atau sore hari ketika
suasana teduh dan terhindar dari fluktuasi suhu panas yang dapat
menyebabkan benih stress. Penebaran benih karus dilakukan dengan cara
aklimatisasi.
Aklimatisasi adalah proses adaptasi benih terhadap lingkungan
yang baru, yang bertujuan untuk menyesuaikan suhu dari tempat yang
lama dengan tempat yang baru. Benih yang akan dipelihara yang dikemas
dalam kantong plastik terlebih dahulu diletakkan pada permukaan media
pembesaran dan didiamkan selama 5-10 menit. Kemudian kantong
dibuka dan ditambahkan air dari media baru dan dimiringkan sedikit
demi sedikit hingga air media masuk agar suhu dalam plastik sama
dengan suhu air media. Bila benih telah beadaptasi maka benih akan
keluar dari plastik dengan sendirinya. Aklimatisasi adalah cara hidup
organisme menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Lingkungan
baru tersebut adalah suhu, pH, dan salinitas. Suhu merupakan parameter
yang menentukan perubahan parameter air lainnya hingga disebut
Controlling Factor. Sedang pHadalah faktor pengendalidari perubahan
kimia dalam air. Krustasea mempunyai cara dalam berdaptasi terhadap
lingkungannya dengan memfungsikan alat tubuh ketika terjadi perubahan
salinitas dan suhu pada air. Namun demikian, krustasea mempunyai batas
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toleransi terhadap lingkungannya sehingga penanganan terhadap kondisi
lingkungan harus dilakukan berdasarkan sifat organismenya.

9.3
9.3.1

Pemeliharaan Krustasea
Pemeliharaan Krustasea Secara Tradisional
Tradisional memiliki arti melakukan kegiatan yang telah berlaku

secara turun temurun. Pembesaran krustasea secara tradisional dilakukan
pada suatu areal tambak yang belum terdapat pembentukan pematang
yang memadai serta tanpa pengapuran dan pemupukan. Konstruksi kolam
secara tradisional terbuat dari tanah yang terdiri dari kubangan dan
tumpukan-tumpukan tanah yang berfungsi sebagai pematang tanpa
penataan pematang dan memperhitungkan luasan dan ketinggian
pematang. Pembersihan tambak biasanya dilakukan dengan cara
menghilangkan tumbuhan dan kotoran saja. Tambak yang telah bersih
kemudian diisi air. Pakan alami yang tumbuh adalah jenis pakan alami
yang bersumber dari alam dan ikut masuk bersama air.
Pola pemeliharaan secara tradisional hanya mengharapkan pakan
yang alami tumbuh pada tambak dengan penambahan sisa-sisa makanan,
sayur-sayuran, sisa nasi dan sebagainya sebagai pakan tambahan.
Pemeliharaan dilakukan hingga krustasea tumbuh besar tanpa perlakuan
sortir sehingga ukuran hasil produksinya sangat bervariasi.
9.3.2

Pemeliharaan Krustasea Secara Semi Intensif
Pemeliharaan secara semi intensif adalah perbaikan kualitas

pembesaran. Pemeliharaan dengan cara semi intensif dilakukan dengan
berorientasi kepada keuntungan sehingga memperbaiki kekurangan untuk
mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya.
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Pada pemeliharaan secara semi intensif dilakukan persiapan
tambak yang lebih hati-hati, yakni pengeringan, pengapuran, pemupukan
dan pengelolaan tanah dasar yang baik. Penebaran benih dilakukan
dengan memperhitungan padat tebar dengan daya dukung tambak. Pada
pemeliharaan semi intensif biasanya dilakukan penyortiran ukuran benih
sehingga dibutuhkan beberapa kolam pendederan sesuai kebutuhan.
Untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi krustacea telah tersedia pakan
alami yang sesuai dan diberi pakan tambahan berupa pellet. Pada
pemeliharaan juga dilakukan kontrol terhadap kualitas air dan
ketersediaan pakan alami berupa pergantian air secara kontinu dan
pemupukan susulan.
9.3.3

Pemeliharaan Krustasea Secara Intensif
Pemeliharaan secara intensif biasanya lebih terkontrol dan

memenuhi standard prosedur operasional dalam pengelolaan kualitas air,
pakan, penyakit, dan ukuran benih. Pemeliharaan benih secara intensif
dapat dilakukan di tambak, kolam, atau bak. Pemeliharaan benih
umumnya dilengkapi dengan data-data yang meliputi data jumlah dan
jenis krustasea, pertumbuhan krustacea, data kualitas air, data pakan, data
penyakit, data produksi hingga data pemasaran.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tambak intensif dilengkapi
sarana dan infrastruktur yang lebih lengkap dan modern. Oleh sebab itu,
hasil produknya memiliki harga jual yang tinggi karena memiliki kualitas
yang terjamin.
Pada pemeliharaan secara intensif dilakukan penebaran yang
tinggi dengan perhitungan Carring capasity. Krustasea yang dipelihara
sesuai dalam hal jenis, jumlah, dan frekuensi pemberian pakan. Seluruh
pakan pada pemeliharaan intensif berasal dari luar kolam. Sistem
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pengelolaan kualitas air juga besifat intensif. Teknologi suplai oksigen
dilakukan dengan penggunaan kincir atau blower. Debit air pada system
resirkulasi diatur sedemikian rupa dalam hal frekuensinya.
9.4

Pakan dan manajemen pakan
Manajemen pakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pakan

untuk

meminimalkan limbah pakan pada wadah pemeliharaan.

Persyaratan manajemen pakan yang digunakanadalah sebagai berikut :
1. Pakan buatan yang digunakan tidak kadaluarsa dan harus
memenuhistandar nutrisi sesuai dengan SNI.
2. Pakan

harus

disimpan

ditempat

yang

sejuk

dan

kering

untukmenghindari penjamuran dan kontaminan lain.
3. Pemberian pakan harus dilakukan dengan tepat untuk menjamin
udangmengkonsumsi pakan secara maksimal dan tidak meninggalkan
kelebihanpakan di tambak.
4. Penggunaan

pakan

segar

harus

bermutu

baik

dan

tidak

mengandungpenyakit.
5. Penumbuhan pakan alami pada tambak ekstensif (sederhana)
melaluipemupukan mutlak dilakukan.
10

Pengendalian Hama dan Penyakit
Hama adalah segala hewan yang berada dalam wadah

pemeliharaan dan dianggap merugikan. Hama dapat bersifat predator dan
kompetitor bagi krustasea, juga dapat bersifat perusak sarana
pemeliharaan. Hama yang termasuk dalam golongan predator dapat
menjadi pemangsa yang menyerang krustacea dengan cara memakan
sehingga dapat menurunkan jumlah populasi, seperti ikan golila, ikan
kakap, ikan payus, ikan keting, ular, burung cagak, burung blekok, dan
burung pecuk. Hama yang termasuk dalam golongan dalam golongan
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competitor adalah organisme pesaing yang dapat menyaingi krustacea
dalam hal mendapatkan makanan, ruang hidup dan oksigen, akibatnya
dapat menyebabkan pertumbuhan benih menjadi terhambat. Jenis
kompetitor seperti cacing, siput, serangga, udang-udangan yang bukan
peliharaan, dan ikan mujair. Perusak sarana adalah organisme yang dapat
merusak sarana budidaya, seperti kepiting. Hewan ini sering kali
membuat lubang-lubang di pematang tambak sehingga terjadi kebocoran.
Penanggulangan terhadap hama dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu : secara fisik dan secara kimia. Cara tersebut dapat dilakukan
berurutan atau sendiri-sendiri. Namun demikian cara yang terbaik adalah
secara fisik, sebab cara ini tidak menyebabkan efek samping baik
terhadap biota yang dipelihara maupun terhadap lingkungan. Sedangkan
secara kimia dapat berdampak sebaliknya bila tidak memperhatikan cara
pemakaian yang baik. Penaggulangan secara kimia biasanya dengan
menggunakan pestisida anorganik atau organik.
Penanggulangan secara fisik yang paling umum dilakukan adalah
melalui cara pengeringan. Hal ini dapat dilakukan sekaligus ketika
persiapan lahan tambak atau wadah pemeliharaan. Cara lain adalah
penangkapan secara langsung bagi hewan liar yang dilakukan secara
teratur dan terus menerus, seperti ikan dan ular. Penggunaan filter juga
dapat menjadi cara penanggulangan hama secara fisik. Filter dapat
berupa saringan yang berukuran halus dipasang pada pintu air untuk
menahan organisme yang bersifat hama bagi biota peliharaan.
Penyakit merupakan salah satu masalah yang besar bagi
pemeliharaan krustasea. Karena itu penangan penyakit yang terbaik harus
dilakukan untuk mencegak dampak yang dapat ditimbulkan. Penyakit
merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguansuatu
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fungsi atau struktur dari alat tubuh atau sebagian dari alat tubuh baik
secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya penyakit tidak
terjadi begitu saja melainkan melalui proses hubungan antara tiga faktor,
yakni kondisi lingkungan (kualitas air), kondis inang (benih), patogen
(jasad penyakit). Adanya proses hubungan yang tidak serasi dapat
menimbulkan stress pada inang sehingga mekanisme pertahanan yang
dimilikinya menjadi lemah dan akhirnya mudah diserang penyakit.

Gambar 8.1 Penyakit Mata Berkabut pada Lobster
Krustacea dapat diserang berbagai penyakit, yakni penyakit yang
disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, protozoa atau parasit non
protozoik. Penyakit dapat menyebabkan kerugian dalam jumlah besar
atau kematian massal. Dampak penyakit terhadap krustacea dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni umur, persentasi populasi yang
terserang penyakit, tingkat keparahan penyakit, dan adanya infeksi
sekunder.
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Penganggulangan

penyakit

dilakukan

sejak

persiapan

bak/kolam/tambak, pemasukan air, pemilihan benur, dan selama
pemeliharaan. Aktivitas penting yang dilakukan adalah monitoring rutin
terhadap kesehatan benih, kualitas air dan tindakan pencegahan.
Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan cara : (1) tidak membuang
atau mengganti air ketika benih diketahui teinveksi virus. Tindakan ini
dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit ke perairan
umum atau tambak lainnya, (2) tidak membuang tumbuhan ke petakan
lain, (3) benih yang sakit atau mati segera diidentifikasi dan dicelupkan
ke larutan formalin dan dikubur di luar areal tambak, dan (3) menerapkan
biosekuriti pada seluruh kegiatan dan area pemeliharaan benih.
Pengobatan benih yang terserang penyakit dapat dilakukan
dengan beberapa metode. Metode yang digunakan mempertimbangkan
beberapa hal antara lain ukuran ikan, ukuran wadah, bahan kimia atau
obat yang diberikan dan sifat krustasea yang dipelihara.
Beberapa metode pengobatan bagi benih adalah sebagai berikut :
1) Melalui penyuntikan dengan antibiotik
Metode penyuntikan dilakukan bila obat yang diberikan adalah
atibiotik dan vitamin.

Penyuntikan dilakukan pada daerah punggung

crusctacea.
2) Melalui makanan
Obat atau vitamin dapat diberikan melalui makanan tambahan
yang diberikan kepada benih. Pada pengobatan ini yang perlu
diperhatikan adalah jenis makanan harus disesuaikan dengan tingkat
kesukaan ikan agar obat yang disertakan dapat berguna efektif. Bila
makanan tidak segera termakan maka dapat menyebabkan konsentrasi
obat menurun akibat sebagian akan larut dalam air.
140

3) Melalui perendaman
Metode perendaman dilakukan bila yang diberikan adalah bahan
kimia untuk membunuh parasit maupun mikroorganisme dalam air untuk
memutus siklus hidup parasit. Perendaman dapat dilakukan dengan cara
pencelupan atau perendaman dengan waktu yang lama, hal ini
bergantung kepada toksisitas daya racun bahan kimia obat yang
digunakan. Semakin rendah daya racunnya maka perendaman dapat
dilakukan dalam waktu yang lebih lama.
Jenis bahan kimia dan obat yang digunakan dalam pengobatan
obat

dan

bahan

kimia

untuk

pengobatan

dan

pencegahan

mempertimbangkan antara lain:


Dalam dosis tertentu tidak membuat ikan stress maupun mati



Efektif dapat membunuh parasit



Sifat racun cepat menurun dalam waktu tertentu.



Mudah mengalami degradasi dalam waktu singka.

9.5 Pemanenan Krustasea
Pemanenan dilakukan ketika krustasea telah mencapai ukuran
konsumsi. Panen dapat dilakukan secara parsial atau panen total. Panen
parsial dilakukan pada pagi hari untuk menghindari udang molting dan
DO rendah. Sebelum pemanenan dilakukan, perlu mempersiapkan sarana
yang sesuai dengan peruntukannya. Untuk pengerjaan pemanenan harus
memperhitungkan berapa jumlah alat dan wadah yang akan digunakan
sehingga pemanenan dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. Dalam
memanen benih, wadah yang digunakan sebagai penampungan harus
memiliki kualitas air yang baik dan sama dengan air wadah pendederan.
Hal ini bertujuan untuk menekan sekecil mungkin stress yang diakibatkan
oleh pemanenan. Ukuran wadah juga harus sesuai dengan ukuran benih.
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Jenis peralatan panen yang dapat digunakan untuk memanen
benih antara lain seser, ember/baskom, jala, keranjang (kontainer), dan
timbangan. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati agar tubuh tidak
mengalami luka. Krustaceadiambil dengan menggunakan jala kantong
pada panen parsial. Panen total biasanya bila udang telah mencapai
ukuran maksimal yang diinginkan. Panen total menggunakan jala
kantong yang ditempatkan pada pintu air kemudian dilanjutkan dengan
jaring arit. Krustaceayang telah dipanen dicuci dengan air bersih dan
dimasukkan ke dalam keranjang container yang telah berisi es (suhu
4°C).
Perlakuan terhadap hasil panen dapat bervariasi bergatung kepada
kebutuhannya. Perlakuan setelah panen yang sering dilakukan adalah
sortasi. Sortasi bertujuan untuk melakukan pengelompokan hasil panen
berdasarkan ukuran maupun dan keutuhan organnya untuk mendapatkan
keseragaman benih.
Hasil produksi dalam satu periode pembesaran dapat diketahui
dengan menghitung jumlah organismenya. Penghitungan dapat dilakukan
dengan tiga cara, yakni perhitungan langsung, vulumetrik dan
grafimetrik. Perhitungan langsung dilakukan dengan menghitung
individu satu per satu. Cara ini sangat efektif untuk hasil panen yang
berjumlah sedikit. Sedangkan bila berjumlah banyak cara ini kurang
efektif karena membutuhkan waktu yang lama.
Perhitungan volumetrik didasarkan pada volume individu yang
ada. Cara ini sangat efektif untuk jumlah hasil panen yang banyak.
Pengambilannya dilakukan dengan diawali pengambilan beberapa sampel
individu yang masing-masing bervolume yang sama. Jumlah individu
pada masing-masing volume dihitung kemudian dirata-ratakan dengan
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volume lainnya. Setelah itu individu ditakar sehingga diketahui jumlah
volume hasil panen keseluruhannya. Adapun jumlah keseluruhan
individu dapat diperoleh dari perkalian jumlah rata-rata setiap sampel
dengan volume keseluruhan. Sedangkan pada perhitungan grafimetrik
didasarkan pada berat individu yang ada. Sistem ini juga sangat efektif
untuk jumlah hasil panen yang banyak. Selain itu juga dapat mengetahui
total bobotnya. Perhitungan diawali dengan mengambil beberapa media
sampel dengan bobot sama misalnya satu kilogram. Masing-masing
sampel dihitung jumlah individunya dan dirata-ratakan. Kemudian
seluruh hasil produksi ditimbang secara bertahap untuk mengetahui berat
total. Adapun jumlah keseluruhan individu diperoleh dari perkalian
jumlah rata-rata dan berat total.
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10.1

Pengelolaan

Teknik

Pembesaran

Krustasea

Ramah

Lingkungan
Mengelola teknik pembesaran krustasea kini dapat dilakukan
dengan berbagai macam cara. Pemanfaatan berbagai jenis lahan dan
sistem budidaya kini makin marak dilakukan karena diverifikasi telah
diketahui memberi banyak keuntungan. Di samping itu, produksi
krustasea hingga saat ini masih diliputi oleh isu berbagai penyakit
yang belum semua ditangani dengan baik. Penyakit terjadi dapat
disebabkan oleh beberapa hal, yakni degradasi lingkungan, rendahnya
pengetahuan mengenai penyakit, pemilihan benur yang tidak baik, dan
transfer udang nasional atau internasonal. Masih banyak wabah
penyakit yang masih belum ditemukan obatnya, sehingga keadaan ini
dapat memberi dampak yang merugikan bagi krustasea yang
dibudidayakan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah
dan telah mulai digunakan oleh industri budidaya di lapangan adalah
biosekurity.
Biosekurity atau disebut juga dengan pengurangan bahaya
melalui manipulasi lingkungan, adalah konsep melindungi binatang
budidaya dari kontaminasi oleh penyakit dan mencegah pencegahan
penyakit. Penyebaran penyakit merupakan tantangan yang besar yang
dihadapi oleh ekspansi budidaya, karena dapat menyebabkan kerugian
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ekonomi potensial yang signifikan terhadap daya hidup suatu
produksi. Biosekuriti dapat menjadi tindakan yang mengurangi resiko
masuknya penyakit dan penyebarannya dari suatu tempat ke tempat
lainnya. Dengan demikian maka manfaat biosekuriti bagi pembesaran
krustacea adalahmemperkecil resiko penyakit, mendeteksi secara dini
adanya wabah penyakit, menekan kerugian yang lebih besar apabila
terjadi kasus wabah penyakit, efisiensi waktu, pakan dan tenaga, dan
kualitas udang dan kepiting lebih terjamin.
10.2 Prinsip Biosekurity dan Pengembangannya
Prinsip biosekuriti terkait langkah-langkah yang dilakukan,
yakni mencegah masuknya patogen dan menghilangkan patogen
ketika hadir.Kegiatan biosekurity dapat dilakukandalam bentuk
tindakan fisik, kimia, maupun biologi. Kegiatan biosekurity tersebut
seperti:
1) Pemasangan barrier
Penularan penyakit dapat melalui udara, darat dan air. Adapun
yang berpotensi menyebarkan penyakit bagi kegiatan perikanan adalah
manusia, hewan, peralatan, kondisi alam dan system yang kemudian
disebut carrier. Pemasangan barrier adalah penerapan pemasangan
berbagai bentuk pembatasan akses penyakit yang dapat dibawa oleh
carrier.
1. Bentuk barrier bagi manusia adalah penggantian alas kaki pada
tempat yang sensitif, mengenakan pakaian khusus bila masuk ke
ruangan yang sensitif, peralatan yang digunakan manusia tidak
boleh digunakan di tambak, seperti ketika berada di atas jembatan
anco atau di daerah steril pematang tambak.
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Gambar 9.1 Pakaian Khusus Biosekuriti
2. Bentuk barrier bagi hewan adalah melakukan multiple screening
ketika pemasukan air untuk menahan hewan air ikut masuk
melalui pemasukan air, memasang dinding proteksi hama pada
sekeliling areal pertambakan baik diperuntukkan bagi hama hewan
atau manusia, pemasangan bird scaring line untuk menghalangi
burung masuk dan hinggap di areal pertambakan, pencucian
peralatan yang sudah digunakan kemudian dikeringkan.

Gambar 9.2 Bird Scarring Line
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Gambar 9.3 Dinding Proteksi Hama
a. Bentuk barrier bagi system adalah melakukan pembuatan bak pencuci
pada akses jalan sebelum masuk ke areal tambak, pembuatan bak
pencuci (desinfektan) pada start asses ke unit-unit yang sensitif, dan
penyemprotan desifektan di tempat-tempat yang sensitif.
b. Bentuk barrier bagi kondisi alam adalah pemilihan lokasi pertambakan
di bawah garis pasang surut agar terhindar dari banjir yang dapat
menjadi carrier, serta menghindari pemilihan lokasi pertambahan yang
tanahnya bersifat pasir dan porous yang dapat menyebabkan kontaminasi
silang.
3. Isolasi (karantina).
Kegiatan karantina diperuntukkan bagi organisme yang akan
dibudidayakan dan organisme budidaya yang menderita penyakit.
Kegiatan karantina terdiri atas rangkaian kegiatan seperti identifikasi
biota, pengujian mikroba dan pengobatan.
4. Sterilisasi Air

Sterilisasi air merupakan kegiatan yang sangat penting bagi
budidaya. Pengelolaan air pada umumnya diawali dengan tahap
filter fisik yang dirangkaikan dengan filter biologi. Setelah filter
fisik dilanjutkan dengan sterilisasi. Sterilisasi dapat dilakukan
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dengan penggunaan bahan kimia seperti formalin yang dinetralkan
dengan Na-thiosulfat, dapat pula dilakukan dengan menggunakan
UV. Air yang telah steril biasanya digunakan dalam kegiatankegiatan pendukung budidaya seperti di laboratorium dan unit-unit
lain yang memerlukan.
Selain kegiatan yang mendasar di atas, prinsip biosekurity
dapat dikembangkan dalam kegiatan budidaya pembesaran
krustasea sesuai skala atau kebutuhan usaha. Pengembangan
biosekurity dalam pembesaran krustasea dapat dilakukan dengan
cara mengerjakan kegiatan persiapan dasar tambak yang baik dan
tepat; pengelolaan kincir dan pengontrolan kualitas air yang hatihati dan kontinu; aplikasi pupuk organik, probiotik, dan antibiotik
yang tepat guna dan jumlah; dan mengolah air limbah dengan
teknologi yang memadai. Kegiatan tersebut merupakan upaya
pencegahan dari kemungkinan timbulnya penyebab penyakit.
5. Prinsip-prinsip Cara Pembesaran Krustasea yang Baik

dan

Pengembangannya
Cara pembesaran krustacea yang baik yaitu mengacu
kepada Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). CBIB merupakan
sebuah konsep bagaimana memelihara ikan agar ikan yang
dipelihara nantinya memiliki kualitas yang baik dan meningkatkan
daya saing produk, yaitu bebas kontaminasi dan aman untuk
dikonsumsi. Disamping itu konsep CBIB dapat membantu kita
agar proses produksi berjalan lebih efektif, efisien, memperkecil
resiko

kegagalan,

meningkatkan

kepercayaan

pelanggan,

menjamin kesempatan ekspor, dan ramah lingkungan.
Aspek-aspek dalam CBIB adalah aspek teknis, aspek
manajemen, aspek keamanan pangan dan aspek lingkungan. Aspek
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teknis meliputi kelayakan lokasi dan sumber air, kelayakan
fasilitas, proses produksi, dan penerapan biosekuriti. Aspek
manajemen meliputi struktur organisasi dan manajemen serta
pengolahan data untuk dukumentasi dan rekaman. Aspek
Keamanan pangan merupakan suatu ketentuan bahwa dalam
memelihara ikan tidak boleh menggunakan obat-obatan/bahan
kimia yang dilarang yang bisa menyebabkan residu. Aspek
lingkungan adalah suatu jaminan bahwa kegiatan budidaya ikan
tidak mencemari lingkungan sekitar.
Berdasarkan gambaran konsep dan aspek CBIB di atas, cara
pembesaran krustacea yang baik yaitu dilakukan dengan pelaksanaan
budidaya yang berkelanjutan dengan tata cara budidaya yang
bertanggung jawab, untuk menghasilkan jumlah produksi yang
bermutu. Untuk memenuhi prinsip tersebut maka pengembangan yang
dilakukan adalah dengan sistematika seperti berikut:
1) Penentuan Sarana dan prasaran


Penentuan kelayakan lokasi



Penentuan sumber air



Penentuan tenaga kerja



Penentuan kelayakan fasilitas



Penentuan mesin dan peralatan kerja



Penentuan peralatan biosekuriti

2) Melaksanakan Proses produksi
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Pengelolaan wadah pembesaran



Penebaran benih



Pemeliharaan benih



Pengelolaan kualitas air



Pengendalian penyakit krustacea



Panen dan pengemasan

3) Penerapan biosekurity


Pengaturan tata letak unit pembesaran



Pengaturan akses masuk ke lokasi



Sterilisasi wadah, peralatan dan ruangan



Sanitasi lingkungan pembesaran



Pengolahan limbah



Pengaturan personil/karyawan

4) Manajemen personalia


Pimpinan unit/Ketua kelompok



Pengendali mutu produk



Pelaksana produksi



Pelaksana administrasi



Pelaksana pemasaran

5) Mengelola dokumen dan rekaman


Mengetahui manfaat dan syarat dokumen dan rekaman



Jenis dokumen

10.2.2 Pengertian, Prinsip, dan Pengembangan Silvofishery Pada
Pembesaran Krustasea
Budidaya bekelanjutan menganut prinsip kesetimbangan.
Kesetimbangan yang dimaksud adalah pengelolaan perikanan
budidaya

yang

menjamin

siklus

dan

interaksi

yang

saling

menguntungkan dalam sebuah ekosistem. Terkait dengan hutan
mangrove, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah serius
mewujudkan

prinsip

Blue

Economy

dalam

pengelolaan

sumberdayanya. Prinsip utama dari Blue Economy adalah kepedulian
terhadap lingkungan karena pengelolaannya yang zero waste,
menjamin keberlanjutan, menjamin adanya social inclusiveness, dan
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terciptanya pengembangan inovasi bisnis yang beragam. Silvofishery
merupakan salah satu wujud pengembangan pengelolaan sumberdaya
perikanan yang sejalan dengan prinsip Blue Economy.
Silvofishery merupakan gabungan dari dua kata yaitu silvoi
atau silvo yang berarti hutan dan fishery yang berarti perikanan.
Sehingga sivofishery diterjemahkan sebagai perpaduan antara dua
tanaman mangrove dan budidaya perikanan. Silvofishery adalah suatu
pola agroforestri yang digunakan dalam pelaksanaan program
perhutanan sosial di kawasan hutan mangrove. Pada silvofishery
petani dapat memelihara berbagai komoditi perikanan untuk
menambah penghasilan sekaligus memiliki kewajiban dalam untuk
memelihara hutan mangrove. Prinsip dari silvofishery adalah
perlindungan tanaman mangrove dengan memberikan hasil dari sektor
perikanan. Di dalam silvofishery terdapat pengelolaan terpadu antara
mangrove dan ikan yang diwujudkan dengan memasukkan mangrove
dalam areal tambak atau sebaliknya mengembangkan tambak pada
areal

mangrove.

Fungsi

mangrove

sebagai

nursery

ground

menimbulkan simbiosis yang dapat memberikan keuntungan ganda,
yakniselain untuk memperoleh keuntungan produksi yang cukup
tinggi dapat pula diperoleh biaya operasional yang murah.
Manfaat dan fungsi hutan bakau secara biologi antara lain:
1. Tempat hidup biota laut, baik untuk berlindung, mencari makan,
pemijahan maupun pengasuhan.
2. Sumber makanan bagi spesies-spesies yang ada di sekitarnya.
3. Tempat hidup berbagai satwa lain semisal kera, buaya, dan burung
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Model budidaya dalam sistem silvofishery umumnya terdiri
dari empat model, yakni model empang parit, komplangan, jalur dan
sistem tanggul. Pada tambak sivofishery model empang parit, lahan
untuk hutan mangrove dan empang masih dalam satu hamparan yang
diatur dengan satu pintu parit (Gambar 9.4).

Gambar 9.4 Model Empang Parit
Pada tambak dengan sistem model komplangan, lahan untuk
hutan mangrove dan empang terpisah dalam dua hamparan yang
diatur oleh saluran air yang diatur dengan dua pintu yang terpisah
(Gambar 9.5). Tambak dengan sistem model jalur

Gambar 9.5 Model Empang komplangan
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Keterangan:
a: pintu masuk air ke tambak/empang
b: tanggul
c: pelataran hutan mangrove
d: tambak/empang tempat pemeliharaan kepiting/ikan
merupakan modifikasi dari model empang parit, dimana terjadi
penambahan saluran-saluran dibagian tengah atau disekitar mangrove
yang berfungsi sebagai empang. Sedangkan sistem tanggul adalah
mangrove hanya terdapat disekeliling tanggul.

Gambar 9.5 Model Empang Jalur
Keterangan:
a: pintu masuk air ke caren (parit budidaya kepiting/ikan)
b: pintu keluar masuk air ke hutan mangrove
c: caren (parit pemeliharaan ikan/kepiting)
d: pelataran hutan mangrove
e: tanggul
154

Jenis tanaman mangrove yang sering dipelihara dalam
silvofishery adalah Rhyzopora sp dan Xylocarpus sp. Sedangkan
komoditi perairan yang dapat dipelihara bersama mangrove adalah
dari jenis ikan, krustacea, dan kerang-kerangan yang biasa hidup di
laut atau estuaria.
Pengembangan teknik pemeliharaan krustasea dengan sistem
silvofishery dapat dilakukan bagi pembesaran udang dan kepiting
dalam empang. Meningkatnya permintaan terhadap jenis komoditas
krustacea mendorong pemanfaatan areal budidaya yang luas hingga
wilayah konversi mangrove.
Metode

yang

dapat

dilakukan

dalam

pengembangan

pembesaran krustacea seperti udang, dengan sistem silvofishery dapat
menggunakan berbagai model budidaya. Adapula pemeliharaan yang
dilakukan dengan model kurungan/keramba tancap merupakan
pengembangan yang biasanya diterapkan bagi pemeliharaan kepiting,
Budidaya silvofishery kepiting bakau dalam karamba tancap
pada mangrove memiliki beberapa kelebihan dibandingkan teknik
budidaya kepiting bakau dalam tambak. Kelebihan tersebut antara lain
adalah:
1. Kepiting bakau adalah biota yang secara alami hidup dalam hutan
mangrove, sehingga untuk memelihara kepiting bakau tidak perlu
mengeluarkan biaya untuk membuka mangrove, cukup dengan
membuat pagar yang mengurung biota yang dipelihara. Dengan
demikian biaya investasi dapat ditekan.
2. Kepiting bakau dipelihara dalam habitat alaminya, dan hutan
mangrove

menyediakan kondisi fisik kimia lingkungan yang

sesuai dengan kebutuhan kepiting bakau, sehingga kemampuan
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bertahan hidup (Survival Rate) kepiting bakau lebih besar
dibandingkan bila dipelihara dalam empang/tambak.
3. Hutan mangrove menyediakan pakan alami bagi kepiting bakau,
sehingga biaya untuk pakan kepiting bakau dapat ditekan.
4. Sistem kurungan ini dapat digunakan untuk pemeliharaan
sementara bagi kepiting yang rendah mutunya menjadi kepiting
yang berkualitas ekspor.
5. Lahan kritis di kawasan mangrove, seperti tambak-tambak yang
sudah tidak produktif, bisa digunakan lagi untuk budidaya
silvofishery setelah dilakukan rehabilitasi.
6. Fungsi ekologis mangrove masih tetap terjaga, karena hutan
mangrove tidak ditebang.
Selain kelebihan-kelebihan yang dapat diperoleh dari budidaya
dengan model silvofishery, teknik ini juga memiliki kelemahan, antara
lain:
1. Budidaya tidak dapat dilakukan secara intensif, kepadatan biota
yang akan dipelihara harus sesuai dengan daya dukung lingkungan
yang ada.
2. Kondisi lingkungan yang relatif lebih alami membuat predator,
seperti biawak, masih banyak ditemukan, sehingga ancaman dari
predator alami cukup besar..
3. Dimensi karamba tancap tidak bisa dibuat terlalu luas, karena
jaring untuk karamba panjangnya terbatas, selain itu untuk
mempermudah pemantauan selama pemeliharaan dan pemanenan.
Model silvofishery keramba tancap dimodifikasi dengan
adanya parit keliling sebagai wilayah yang terus tergenangi air.
Ukuran kurungan tancap disesuaikan dengan kapasitas produksi yang
diinginkan dan ketersediaan lahan serta dana investasi. Sebagaicontoh
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kurungan tancap yang sedang berlangsung di kembangkan adalah
berukuran 20 x 20 m dengan lebar parit 1 m dan dalam satu meter.
Kurungan tancap di buat dari jaring polyethilen mata jaring 1,5” yang
dilingkarkan ke area mangrove yang secara teknis memenuhi syarat.
Pada keliling kurungan tancap dibuat pagar kayu yang agak rapat
untuk memperkuat konstruksi jaring serta mencegah hama/predator
yang dapat merusak jaring. Kepiting bakau yang ditebarkan umumnya
berukuran <100 gram dengan padat tebar 2,5 ekor/m 2 atau disesuiakan
dengan kondisi pemelihraan (Genodepa, 1999).

Pakan tambahan

dapat diberikan berupa ikan rucah atau kerang-kerangan yang berasal
dari sekitar kawasan mangrove. Pemberian pakan dilakukan dua kali
pada pagi dan sore hari sebanyak 1-5% dari bobot tubuh kepiting yang
dipelihara.

Masa pemeliharaan disesuaikan dengan ukuran panen

sekitar 3-5 bulan. Panen kepiting dilakukan dengan alat perangkap,
hanya kepiting yang berkualitas bagus saja yang dipanen. Produksi
kepiting bakau dari kegiatan silvofishery ini dapat bervariasi
tergantung dari ukuran benih yang dipelihara, pakan alami dan pakan
tambahan yang diberikan, naungan mangrove yang ada, ada dan
tidaknya pemangsaan dan konstruksi kurungan tancap yang baik yang
dapat mencegah keluarnya kepiting yang dipelihara di dalam
kurungan tancap tersebut. Pada beberapa kegiatan yang dilakukan
produksi yang dihasilkan seperti di Vietnam mencapai 270 kg/ha-1,5
ton/ha.
10.3

Pengembangan Pengolahan Limbah Buangan Pembesaran
Krustasea
Mengelola

teknik

pembesaran

krustasea

yang

ramah

lingkungan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan perairan.
Masalah higienitas lingkungan tidak saja terkait dengan kualitas hasil
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produksi skala usaha, tetapi juga terkait dampak sosial, ekonomi dan
kesehatan secara universal. Oleh karena itu kegiatan budidaya perairan
dan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya diatur dengan sistem
pengendalian usaha sebagai perwujudan pelestarian lingkungan
perairan dengan mengurangi dampak pencemaran. Salah satu cara
pengelolaan pembesaran krustacean yang ramah lingkungan adalah
pengaplikasikan Pengolahan Air Limbah (PAL).

Gambar 9.6 Bak pengelolaan air
limbah
PAL adalah sistem pengelolaan air buangan limbah yang
diatur dengan suatu sistem instalasi. Limbah yang dihasilkan dari
kegiatan budidaya perairan adalah dalam bentuk limbah air yang dapat
mengandung banyak unsur pencemar organik maupun anorganik.
Pencemar tersebut berasal dari sisa-sisa metabolit dari biota budidaya
dan juga berasal dari sisa-sisa pakan baik pakan alami maupun pakan
buatan. Air limbah yang dikeluarkan dari pembuangan bak/kolam atau
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tambak

dapat

menyebabkan

pencemaran

potensial

bagi

keberlangsungan kegiatan budidaya.
Pengembangan pengolahan limbah pada kegiatan pembesaran
krustaceadengan sistem IPAL (instalasi Pengolahan Air Limbah)
didasarkan kepada Keputusan Menteri No. 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak, yaitu harus ada
manajemen effluent dan limbah padat untuk memenuhi standar
kualitas air yang dibuang ke laut. Pengembangan di tambak dapat
diaplikasikan dalam bentuk penampungan di areal pertambakan
dengan memanfaatkan petakan tambak. Langkah yang dapat
diterapkan adalah membangun dan menempatkan petakan tandon
sistem PAL dalam rancangan desain pertambakan yakni sebanyak
30% dari luas pertambakan.
IPAL di tambak atau disebut Petak Unit Pengolah Limbah
(PUPL) terdiri dari perlakukan yaitu secara fisik berupa pengendapan
dan secara biologi dengan memanfaatkan biota bifilter. Instalasi IPAL
dapat didesain dengan memenuhi aspek teknis sebagaimana berikut :


Terdapat caren/saluran yang memadai yang berfungsi sebagai
daerah pengendapan. Dasar saluran dibuat lebih rendah dari
dasartambak

dan

dasar

tandon

untuk

memudahkan

terperangkapnya lumpur serta lumpur dapat diangkat jika tidak
dilakukan pengeluaran air.


Terdapat hamparan dasar tendon sebagai media yang memadai
bagi kehidupan biota yang berfungsi sebagai biofilter. Biota
biofilter adalah dari jenis tumbuhan mangrove, jenis kerangkerangan, dan jenis ikan.



Melakukan monitoring pada limbah hasil budidaya yang ada pada
IPAL.
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GLOSARIUM

Abdomen

: istilah yang digunakan untuk menyebut bagian
dari tubuh yang berada di antara thorax atau
dada dan pelvis di hewan mamalia dan
vertebrata lainnya. Pada arthropoda, abdomen
adalah bagian paling posterior tubuh, yang
berada di belakang thorax atau cephalothorax
(sefalotoraks). Dalam bahasa Indonesia umum,
sering pula disebut dengan perut.

Ablasi

: teknik menghilangkan x-organ pada tangkai
mata udang.

Aerasi

: penambahan oksigen ke dalam air dengan
memancarkan air atau melewatkan gelembung
udara ke dalam air.

Air payau

: campuran antara air laut dan air tawar,
biasanya mempunyai kadar garam kurang dari
30 per mil.

Bahan organik

: bahan yang biasanya berasal dari tanaman atau
binatang.

Blower

: pompa udara bertenaga listrik yang udaranya
dihasilkan melalui kipas.

Brood chamber/
pengeraman

ruang : Ruang yang terletak di bagian ventral
abdomen krustasea betina, berfungsi sebagai
tempat penyimpanan telur yang telah dibuahi
pada proses pemijahan.

Chorion

: selaput terluar yang berfungsi sebagai selaput
pelindung embrio dan pencari makanan.

Curah hujan

: banyaknya hujan yang tercurah (turun) di
suatu daerah dalam jangka waktu tertentu;
limpah (an) hujan.

Current meter

: Alat yang digunakan untuk mengukur debit
air.
: jumlah air yang dipindahkan dalam suatu
satuan waktu pada titik tertentu di sungai,
terusan, saluran air.

Debit air
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Disinfektan

: bahan kimia (seperti lisol, kreolin) yang
digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi
atau pencemaran oleh jasad renik; obat untuk
membasmi kuman penyakit.

Dissolved oksigen (DO)

: Jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu
badan air. Dalam bahasa Indonesia biasa
disebut oksigen terlarut atau kebutuhan
oksigen.

Eksoskeleton

: rangka luar tubuh pada golongan serangga
yang memberikan perlindungan dan juga
sebagai tempat menempelnya otot

Ektoderm

: lapisan luar pada embrio, yang dalam
perkembangan selanjutnya akan membentuk
lapisan epidermis dan jaringan saraf.

Elevasi

: ketinggian suatu tempat terhadap daerah
sekitarnya (di atas permukaan laut).

Embrio

: bakal anak (dalam kandungan) hasil
pembuahan sel telur pada stadium permulaan.

Embriogenesis

: proses pembentukan dan perkembangan
embrio. Proses ini merupakan tahapan
perkembangan sel setelah mengalami
pembuahan atau fertilisasi. Embriogenesis
meliputi pembelahan sel dan pengaturan di
tingkat sel.

Endoderm

: epitel organ pencernaan dan pernapasan serta
kelenjar yang terdapat dalam saluran
pencernaan. Dalam bahasa Indonesia disebut
dengan endoderma.

Estradiol-b

: Hormon seks yang dihasilkan oleh wanita
(manusia) atau betina (hewan).
: perairan semi tertutup yang berhubungan
bebas dengan laut, meluas ke sungai sejauh
batas pasang naik, dan bercampur dengan air
tawar, yang berasal dari drainase daratan.

Estuarin

Fekunditas
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:

jumlah telur yang terdapat pada ovari ikan
betina yang telah matang gonad dan siap

untuk dikeluarkan pada waktu memijah;
jumlah telur yang dihasilkan oleh induk
betina per ekor, sedangkan fekunditas nisbi
adalah jumlah telur yang dihasilkan induk
betina per satuan berat badan.
Feromone

:

sejenis zat kimia yang berfungsi untuk
merangsang dan memiliki daya pikat seksual pada
jantan maupun betina.

Fertilisasi

:

proses bertemunya kedua sel gamet (jantan dan
betina) atau lebih tepatnya peleburan dua sel
gamet dapat berupa nucleus atau sel bernukeleus
untuk kemudian membentuk zigot.

Filtrasi

:

Proses penyaringan.

Fitoplankton

:

sekelompok dari biota tumbuh-tumbuhan
autotrof, mempunyai klorofil dan pigmen lainnya
di dalam selnya dan mampu untuk menyerap
energi radiasi dan CO2 untuk melakukan
fotosintesis.

Gonad

:

organ hewan yang menghasilkan gamet-gamet;
kelenjar kelamin.

Gonadotropin

:

hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis yang
berfungsi mempengaruhi kinerja ovarium dan
testis.

Hatchery

:

Tempat/ruang pembenihan biota air.

Hatching rate

:

daya tetas telur atau jumlah telur yang menetas.

Hipothalamus

:

Hormon

:

bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah
nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka
terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa dan
suhu.
zat kimia yang terbentuk dalam satu organ atau
bagian tubuh dan dibawa dalam darah ke organ
atau bagian di mana mereka menghasilkan efek
fungsional.

Intermoult

:

fase dimana krustacea akan mengalami
homeostatis kalsium, yakni proses yang bertujuan
untuk menyeimbangkan kandungan ion kalsium
tubuh dengan ion kalsium diperairan. Pada fase
ini terjadi pula pertumbuhan jaringan somatik
antara periode sesudah ganti kulit (postmolt) dan
awal antara ganti kulit.
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Intersex

:

Kelamin ganda

Karantina

:

tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai
upaya.

Kesadahan air

:

kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air,
umumnya ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg)
dalam bentuk garam karbonat.

Cephalotorax/ Sefalotoraks

:

bagian tubuh
Crustacea.

Sintasan

:

istilah ilmiah yang menunjukkan tingkat
kelulushidupan (survival rate) dari suatu populasi
dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini biasanya
dipakai dalam konteks populasi individu muda
yang harus bertahan hidup hingga siap
berkembang biak.

Kontaminasi

:

pengotoran; pencemaran (khususnya karena
kemasukan unsur luar).

Kopulasi

:

Penyimpanan sel sperma dari alat kelamin jantan
ke dalam alat kelamin betina.

Krustasea

:

binatang air yang berkulit keras, seperti udang
dan kepiting.

Larva

:

bentuk
muda
(juvenile)
hewan
yang
perkembangannya melalui metamorfosis, seperti
pada serangga dan amfibia.

Mangrove

:

tumbuhan tropis yang komunitas tumbuhnya
didaerah pasang surut dan sepanjang garis pantai
(seperti : tepi pantai, muara laguna (danau
dipinggir laut) dan tepi sungai) yang dipengaruhi
oleh kondisi pasang surut air laut.

Maturasi

:

proses menjadi dewasa (matang).

Mesoderm

:

lapisan tengah embrio yg menjadi sumber
terbentuknya tulang, otot, dsb.
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