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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup 

udang vaname pada salinitas rendah yaitu 0 ppt, 2,5 ppt, 5 ppt, 7,5 ppt dan 10 ppt. Air yang 

digunakan dalam penurunan salinitas adalah air laut yang dicampur air tawar. Kemudian 

diujikan ke udang post larva 10 untuk mengetahui pertumbuhan dan tingkat kelangsungan 

hidup udang pada salinitas rendah. Penurunan salinitas dilakukan secara bertahap dengan 

menurunkan salinitas 2 ppt per hari. Penurunan salinitas menggunakan wadah toples plastik 

yang digunakan untuk menampung air tawar diletakkan pada posisi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan posisi bak penampungan. Dialirkan menggunakan selang infus 

dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga mencapai salinitas yang diinginkan. Setelah itu udang 

dipelihara selama 34 hari. Setelah masa pemeliharaan 34 hari kemudian dilakukan 

penginfeksian udang menggunakan vibrio parahaemolyticus dengan dosis 10
4
 CFU/ml 

dengan cara perendaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salinitas berpengaruh terhadap 

pertumbuhan mutlak dan pergantian kulit udang dengan nilai pertumbuhan mutlak tertinggi 

terdapat pada perlakuan salinitas 30 ppt yaitu 3,00 gr kemudian diikuti oleh perlakuan 10 ppt 

menghasilkan pertumbuhan udang sebesar 2,58 gr. Salinitas 7,5, 5, 2,5, 0 ppt menghasilkan 

pertumbuhan udang dengan kisaran 2,22-2,47 gr. Nilai pergantian kulit udang yang tertinggi 

terdapat pada salinitas 0 ppt sebanyak 206 kali berganti kulit kemudian diikuti dengan 

salinitas 2,5, 5, 7,5, 10 dan 30 ppt dengan kisaran 134-178 kali berganti kulit. Salinitas tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup udang vaname, dengan kisaran 88-90 %, 

kelengkapan organ udang dengan nilai rata-rata mencapai 100% dan terhadap udang yang 

diinfeksi dengan vibrio parahaemolyticus dengan nilai prevalensi 0%. 

 

Kata kunci : salinitas, udang vaname, pertumbuhan 
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Pendahuluan 

Udang vananme bersifat euryhaline (Haliman & Adijaya, 2005) dan dapat dipelihara 

di daerah perairan pantai dengan kisaran salinitas 1 - 40 ppt Bray dkk., 1994 dalam Tahe dkk., 

(2012). Mc Grow & Scarpa (2002) dalam Tahe dkk., (2012) menyatakan bahwa udang 

vaname dapat hidup pada kisaran salinitas yang lebar dari 0,5 – 45 ppt.  

Usaha budidaya udang vaname di Indonesia belum banyak dilakukan di daerah yang 

jauh dari sumber air laut (Taqwa, 2008). Budidaya udang vaname di salinitas rendah memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya mengurangi resiko udang terjangkit penyakit yang 

disebabkan oleh virus dan bakteri yang banyak menginfeksi udang di perairan air payau. 

Dilihat dari pernyataan diatas maka budidaya udang vaname di media bersalinitas 

rendah merupakan salah satu solusi untuk menjawab permasalahan pembudidaya udang yang 

berada jauh dari sumber air laut.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup 

udang vaname pada salinitas rendah yaitu 0 ppt, 2,5 ppt, 5 ppt, 7,5 ppt dan 10 ppt. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas II 

Mataram mulai bulan Oktober 2017 sampai Januari 2018. 

Analisis data 

Parameter yang diuji statistik adalah pertumbuhan mutlak GR = Wt – Wo; tingkat 

kelangsungan hidup SR = Nt/No x 100%; pergantian kulit udang dengan pengamatan setiap 

akuarium 2 jam sekali; kelengkapan organ dengan mengamati mata, rostrum, sungut, kaki 

jalan, kaki renang dan ekor; prevalensi penyakit dengan menghitung Jumlah Ikan  yang 

terserang/jumlah sampel yang diperiksa x 100%. Kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan. 
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Hasil 

Berdasarkan uji Duncan perbedaan salinitas berpengaruh (p<0,05) terhadap 

pertumbuhan mutlak udang vaname. Salinitas 30 ppt berbeda antar semua perlakuan. 

Pertumbuhan mutlak udang vaname dari yang tertinggi sampai terendah berturut-turut sebagai 

berikut salinitas 30 ppt, 10 ppt, 7.5 ppt, 5 ppt, 2.5 ppt, 0 ppt dengan nilai masing-masing 3,00 

gr, 2,58 gr, 2,47 gr, 2,41 gr, 2,27 gr, 2,22 gr, semakin rendah salinitas pertumbuhannya juga 

semakin rendah.  

Salinitas berpengaruh (p<0,05) terhadap pergantian kulit udang vaname. Salinitas 0 

ppt berbeda (p>0,05) antar  semua perlakuan dengan nilai 206 kali berganti kulit, salinitas 2,5 

dengan nilai 178 kali berganti kulit dan salinitas 5 ppt, 7,5 ppt, 10 ppt, 30 ppt dengan nilai 

masing-masing 146, 147, 147, 134 kali berganti kulit. Semakin rendah salinitas pergantian 

kulit udang semakin banyak. 

Perbedaan salinitas tidak berpengaruh (p<0,05) terhadap nilai   kelangsungan hidup 

udang vaname, dengan kisaran 88-90 %. Perbedaan salinitas juga tidak berpengaruh (p<0,05)  

terhadap kelengkapan organ udang dengan nilai rata-rata mencapai 100% dan perbedaan 

salinitas tidak berpengaruh (p<0,05) terhadap udang yang diinfeksi dengan vibrio 

parahaemolyticus dengan nilai prevalensi 0%. 

Pembahasan  

Hasil analisis anova menunjukkan bahwa salinitas 30 ppt memberikan pertumbuhan 

yang lebih tinggi yaitu 3,00 gram dibandingkan dengan salinitas 10; 7,5; 5; 2,5; dan 0 ppt. 

Jumlah udang vaname yang paling banyak berganti kulit yaitu pada perlakuan 0 ppt dengan 

nilai 206 kali dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Semakin rendah salinitas pergantian 

kulit udang semakin tinggi, diduga pada salinitas rendah udang banyak menyerap air dari 

lingkungan sehingga merangsang udang untuk molting, Aziz (2010) menyatakan bahwa 

udang yang berada disalinitas rendah banyak menyerap air dari lingkungan yang 

menyebabkan tubuh udang harus berganti kulit.  
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Perbedaan salinitas tidak mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup udang vaname, 

pada salinitas rendah udang vaname masih bisa hidup karena udang vaname yang bersifat 

euryhaline dan pemeliharaan yang diusahakan sebaik mungkin, serta cara aklimatisasi yang 

tepat dengan menurunkan salinitas sedikit demi sedikit agar udang tidak mudah stres. Udang 

bisa bertahan hidup pada salinitas 0 - 50 ppt Pillay (1990), salinitas 0,5-38,3 ppt Saoud dkk. 

(2003), salinitas 1 – 40 ppt Bray dkk. (1994).  

Perbedaan salinitas juga tidak mempengaruhi kelengkapan organ udang vaname, 

diduga salinitas akan mempengaruhi proses molting udang, menurut Arsad dkk. (2017) 

salinitas berperan dalam proses osmoregulasi udang dan juga proses molting. Jika udang 

molting akan menyebabkan kanibalisme sehingga udang akan saling makan, menurut 

Yustianti (2013) udang akan mengeluarkan cairan molting yang dapat merangsang udang lain 

untuk mendekat dan memangsa (kanibalisme), sehingga akan membuat organ udang hilang 

seperti mata, sungut, rostrum, kaki jalan dan kaki renang bahkan akan membuat udang itu 

mati. 

Perbedaan salinitas tidak mempengaruhi prevalensi penyakit pada udang vaname, 

vibrio yang digunakan untuk menginfeksi udang vaname yaitu vibrio parahaemolyticus 

dengan konsentrasi 10
4
, bakteri ini merupakan bakteri halofilik. Menurut Adnan dkk. (2012) 

jumlah bakteri sp dengan kepadatan 10
4
 tersebut sudah sangat rentan terhadap serangan  

penyakit. Herawati (1996) menambahkan sebagian besar bakteri berpendar bersifat halofilik 

yang tumbuh optimal pada air laut bersalinitas 20-40 ppt. Namun demikian udang yang 

seharusnya terserang vibrio tidak mengalami kematian, kemungkinan dosis yang diberikan 

terlalu sedikit sehingga tidak terjadi kematian pada udang, menurut penelitian Feliatra dkk. 

(2014) untuk mengetahui tingkat pathogenitas beberapa spesias bakteri Vibrio sp dengan cara 

perendaman menggunakan vibrio parahaemolyticus dengan dosis 10
7
. 
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Kesimpulan 

Semakin rendah salinitas media pemeliharaan udang vaname, pertumbuhan udang 

juga akan semakin rendah, meskipun tingkat kelangsungan hidup sama pada setiap salinitas. 
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