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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai salinitas yang tepat 
untuk pertumbuhan dan laju sintasan  udang pama. Penelitian ini dilaksanakan di hatchery Balai 
Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Barru Sulawesi Selatan selama 40 hari mulai tanggal 10 
Desember 2006 sampai 20 Januari 2007. Media percobaan yang digunakan adalah 9 akuarium 
masing-masing berukuran 50 x 75 x 60 cm. Perlakuan yang diaplikasikan adalah salinitas yang 
berbeda yakni A; 10‰, B; 20‰, dan C; 30‰, masing-masing dengan 3 kali ulangan. Benih udang 
pama dari hatchery dengan bobot rata-rata 0,63 + 0,3 g digunakan dalam penelitian ini, dengan  
padat tebar yang diaplikasikan adalah 50 individu per akuarium. Selama penelitian benih udang 
pama diberi makan dengan pakan buatan (pelet) dengan frekuensi pemberian pakan tiga kali 
sehari sebanyak 5-10% dari total biomassa. Pergantian air dilaksanakan setiap hari sebanyak 
20%. Variabel yang diamati adalah pertumbuhan bobot, laju sintasan dan kualitas air. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dengan pola rancangan acak lengkap.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan bobot dan laju sintasan terbaik udang pama 
diperoleh pada perlakuan salinitas 30‰ dan berbeda nyata dengan perlakuan salinitas 10‰ dan 
20‰   (P<0,05).  Laju sintasan tertinggi diperoleh perlakuan salinitas 30‰ sebesar 50,7%. 

 
Kata kunci: laju sintasan, pertumbuhan, salinitas, udang pama 
 
Pengantar 
 

Dewasa ini, ekspor komoditi non migas sektor perikanan dari jenis krustase didominasi oleh 
udang windu, udang vanamei, kepiting bakau, rajungan, dan lain-lain. Salah satu komoditi 
perikanan dari jenis krustase yang lain yang perlu mendapat perhatian dan perlu dikembangkan 
budidayanya adalah udang pama (Penaeus semisulcatus). Hal ini mengingat nilai ekonominya 
cukup tinggi, baik di pasaran domestik maupun luar negeri. 

Udang pama biasa disebut tiger prawn atau green tiger prawn, merupakan udang komersial, 
di pasaran domestik merupakan luxury food yang disajikan di restoran-restoran sea food. Harga 
udang pama di tingkat nelayan sekitar Rp 35.000/kg. Walaupun ukurannya relatif lebih kecil dan 
pertumbuhanya relatif lambat dibandingkan dengan udang windu, jenis udang ini digemari di 
berbagai negara terutama Timur Tengah. Berdasarkan informasi yang berkembang, udang pama 
memiliki ukuran maksimum yang relatif kecil, yakni hanya 25 g, namun berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan di perairan Munte, Sulawesi Selatan, induk udang pama yang tertangkap dapat 
mencapai bobot 100 g. Populasipun cukup banyak  yakni dapat meliputi sekitar 10% dari total 
tangkapan udang (Sulaeman & Herlinah, 2006).  

Udang pama bersifat eurihalin, karena sifat tersebut, maka udang pama berpeluang 
dibudidayakan di tambak.  Karena udang pama cenderung tumbuh lebih baik pada salinitas tinggi  
dan kisaran suhu yang cukup lebar, sehingga pengembangannya dapat diarahkan pada tambak 
yang bersalinitas tinggi terutama pada musim kemarau. Oleh karena itu, upaya pengkajian yang 
harus dilakukan terlebih dahulu adalah riset pendahuluan pemeliharan udang pama pada berbagai 
salinitas, sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan acuan guna pengembangan budidaya 
udang pama pada masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan 
informasi tentang salinitas yang tepat, guna pemeliharaan udang pama di tambak, dan juga 
informasi tentang kualitas air yang menunjang kehidupannya. 
 
Bahan dan Metode 
 

Penelitian dilaksanakan  di Instalasi Riset Perbenihan Balai Riset Perikanan Budidaya Air 
Payau Maros, di Barru mulai tanggal 10 Desember 2006 sampai dengan 20 Januari 2007. 
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Penelitian ini menggunakan sembilan akuarium  berukuran 50 x 75 x 60 cm. Sebagai perlakuan 
adalah air laut bersalinitas 10, 20, dan 30 ppt, masing-masing 3 tiga kali ulangan dan dilengkapi 
dengan aerasi menggunakan blower. Pengenceran air laut menggunakan air tawar dari sumur 
yang telah disaring dan diendapkan selama tiga hari. 

Hewan uji adalah benur udang pama (Penaeus semisulcatus ) PL-45 yang merupakan hasil 
perbenihan generasi ke II dan ke III, dengan bobot awal rata-rata 0,63 + 0,3 g dan kepadatan 
setiap akuarium 50 individu.  
 Pakan yang diberikan adalah pakan buatan berupa pelet yang terlebih dulu digerus 
dengan dosis 5 - 10 % dari total biomass dengan frekuensi 3 x sehari, yakni pagi (07.00), sore 
(15.00), dan malam (19.00). Pergantian air dilaksanakan setiap hari dengan bantuan pompa 
setelah dilakukan penyiponan. Setiap pagi dilakukan penyiponan dan pergantian air sebanyak 20%  
untuk membuang sisa-sisa pakan yang berlebih.  
 Parameter yang diukur meliputi, pertumbuhan bobot dan diukur setiap sepuluh hari dengan 
timbangan digital Metler ketelitian 0,05 g. Pengukuran bobot udang pama dilakukan dengan jalan 
mengukur semua udang yang hidup. Lama pemeliharaan adalah 40 hari. Sintasan dihitung pada 
akhir penelitian, dengan cara menghitung jumlah yang hidup pada masing-masing perlakuan. 
Analisis data baik pertumbuhan bobot maupun sintasan benur udang pama menggunakan 
rancangan acak lengkap. 
 Untuk menghitung laju pertumbuhan berdasarkan rumus dari Zonneveld et al. (1991): 
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Keterangan:  
Gr : Laju bertumbuhan (g/hari) 
Wt : Bobot pada akhir percobaan (g) 
Wo  : Berat pada awal percobaan (g) 
t  : Lama percobaan (hari) 
 
 Untuk persentase laju sintasan benih rajungan, dihitung berdasarkan rumus dari Effendi 
(2000) sebagai berikut: 
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Keterangan:  
S  : Laju sintasan (%) 
Nt  : Jumlah pada akhir percobaan (ekor) 
No  : Jumlah pada awal percobaan (ekor) 
 
 Parameter kualitas air meliputi, salinitas, suhu air, O2 terlarut,  NH4-N, NO2-N, NO3-N, PO4-
P, pH, dan BOT,  diukur bertepatan dengan sampling, yakni setiap dua puluh hari sekali. 
Kemudian, data yang diperoleh dibahas  secara deskriptif.  

  
Hasil dan Pembahasan 
 

Selama pemeliharaan 40 hari, pertumbuhan bobot mutlak udang pama  relatif sama untuk 
setiap perlakuan salinitas pada hari ke 10 sampai hari ke 20 dan secara statistik tidak berbeda 
nyata (P>0,05). Namun, pada hari ke 30 sampai hari ke 40 udang pama yang dipelihara mati 
semua, sehingga tidak ada pertumbuhan (Gambar 1). Sebetulnya, kematian udang  satu demi 
satu, sudah terlihat pada hari ke tiga setelah pemeliharaan baik pada perlakuan 10 ppt maupun 
pada perlakuan 20 ppt. Kemudian, pada hari ke 20 terjadi kematian sebanyak rata-rata 50% dan 
pada hari ke 25 perlakuan 10 ppt dan 20 ppt terjadi kematian 100%. Kematian udang pama pada 
salinitas 10 dan 20 ppt disebabkan energi yang dibutuhkan hanya untuk proses osmoregulasi, 
sedangkan udang pama termasuk hewan eurihalin, sehingga pada salinitas rendah daya tahan 
tubuh menurun dan pada gilirannya udang mengalami stres. Salinitas air sangat berpengaruh 
terhadap tekanan osmotik air, semakin tinggi salinitas semakin tinggi pula tekanan osmotik di 
lingkungan. Menurut Cholik & Poernomo (1987), dalam rangka penyesuaian tekanan osmotik ini 
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membutuhkan banyak energi, sehingga energi yang diperoleh organisme dari pakan yang dimakan 
sebagian besar digunakan untuk keperluan osmotik tersebut.  

 
Gambar 2. Pertumbuhan bobot udang pama selama penelitian. 

Keterangan : ♦ : 10 ppt ▲: 20 ppt  ■ : 30 ppt 
  

Pertumbuhan bobot udang pama pada perlakuan salinitas 30 ppt terus mengalami 
peningkatan. Peningkatan laju pertumbuhan bobot udang pama pada perlakuan tersebut, 
mengindikasikan bahwa benih udang pama dalam kondisi yang layak. Hal ini sangat dipengaruhi 
oleh proses aklimatisasi yang berjalan sempurna sebelum ditebar pada bak-bak pemeliharaan, 
sehingga benih udang pama tidak mengalami stress akibat perubahan salinitas media 
pemeliharaan. Walaupun kisaran salinitas untuk kehidupan udang pama cukup besar, di mana 
fase protozoeae sangat toleran terhadap salinitas 28 – 35 ppt dan suhu 21 – 30 oC   (Harpaz & 
Karplus, 1991), tetapi menurut Aktas et al. (2004), salinitas optimal untuk pertumbuhan pada 
pembesaran udang pama membutuhkan kondisi salinitas laut (33 ppt). 

Sintasan pada perlakuan 30 ppt sebesar 56,7% sangat berbeda nyata jika dibandingkan 
dengan perlakuan 10 ppt dan 20 ppt, yaitu masing-masing  sebesar 0% (P<0,05). Dari rata-rata 50 
individu benur udang pama yang ditebar setiap bak, yang masih hidup pada perlakuan 30 ppt 
adalah sebanyak 25,3 individu per akuarium, sedangkan pada perlakuan 10 ppt dan 20 ppt 
masing-masing adalah 0 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa salinitas 30 ppt sangat tepat untuk 
pemeliharaan udang pama. Menurut Harpaz & Karplus (1991), salinitas dibawah 29 ppt tingkat 
pertumbuhan udang pama menurun, menurunnya salinitas akan menyebabkan stres. Kematian 
udang pama di sebabkan selain sifat kanibalisme,  faktor lingkungan juga disebabkan kepadatan 
yang cuckup tinggi yakni 50 ind/akuarium dan pemberian ransum pakan yang kurang sesuai. Hal 
ini terdapat kecenderungan semakin tinggi padat penebaran, semakin rendah laju pertumbuhan 
dan sintasan kepiting rajungan. Padat penebaran akan mempengaruhi kompetisi terhadap ruang 
gerak, kebutuhan makanan dan kondisi lingkungan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang menciri pada produksi (Cholik et al. 1990). Padat 
penebaran tinggi akan meningkatkan resiko kematian dan menurunnya pertambahan berat individu 
yang dipelihara (Williams et al. 1987). 

 
Tabel 1. Pertumbuhan bobot,  dan sintasan  udang pama pada akhir percobaan. 

Variabel Perlakuan 
A (10 ppt) B(20 ppt) C (30 ppt) 

Bobot awal (g) 0,63 + 0,3 0,63 + 0,3 0,63 + 0,3 
Rata-rata bobot akhir  (g) 0 0 1,92 + 0,2 
Pertambahan bobot mutlak  (g)   0 0 1,29 + 0,2 
Laju bertumbuhan (g/hari) 0 0 0,03+ 0,01 
Sintasan 0 0 50,7 

 
Unsur nitrogen dalam suatu perairan merupakan unsur penting dalam proses 

pembentukan protoplasma. Hasil pengukuran unsur-unsur tersebut seperti nitrit, nitrat, dan 
amonium menunjukan bahwa kandungan nitrogen masih dalam batas-batas kewajaran (Tabel 2). 
Menurut Schmittou (1991), konsentrasi nitrit sebesar 0,1 ppm dapat menyebabkan stress pada 
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organisme akuatik. Bila konsentrasinya mencapai 1,00 ppm dapat menyebabkan kematian. Hasil 
pengukuran PO4-P, masih dalam kisaran yang layak bagi kehidupan akuatik. Menurut Chu (1943), 
batas terendah yang dibutuhkan adalah 0,018-0,090 ppm, sedangkan untuk pertumbuhan yang 
optimum adalah 0,09-1,80 ppm.    

 
Tabel 2. Hasil rata-rata pengukuran kualitas air pada masing-masing  perlakuan selama penelitian 
_____________________________________________________________ 
                                                                         Perlakuan  
Variabel  A (10 ppt)  B (20 ppt)     C (30 ppt)  
_______________________________________________________________________ 
Suhu air  (oC)   8,6 + 1,2  28,6 + 1,2   28,6 + 1,2            
pH   8,3 +  0,0    8,2 +  0,0     8,2 +  0,0                 
Oksigen  (ppm)             5,4 +  1,1    5,3 +  1,0     5,3 +  1,0              
Amoniak (ppm)        0,1747 +  0,1336          0,1494 + 0,1053              0,1468 + 0,1053    
Nitrit (ppm)        0,0068 +  0,0067          0,0106 + 0,0106             0,0106 + 0,0106    
Fosfat  (ppm)        0,1206 +  0,0341          0,1149 + 0,0685            0,1149 + 0,0685     
BOT    (ppm)          9,24  + 5,02              7,97 + 2,79      6,9 + 1,64            
_______________________________________________________________________ 

 
Pengamatan oksigen terlarut selama penelitian pada masing-masing perlakuan, 

menunjukkan bahwa pada perlakuan 10 ppt. 20, dan 30 ppt masing-masing adalah 5,4 +  1,1 ppm, 
5,3 +  1,0 dan 5,3 +  1,0 ppm Menurut Schmittou (1991) oksigen terlarut masih menunjukan kriteria 
yang aman untuk kehidupannya. 

Hasil pengukuran bahan organik total (BOT), masih dalam kisaran yang layak.  Bahan 
organik total di perairan dapat berupa bahan organik hidup (Seston) dan bahan organik mati 
(tripton dan detritus). Menurut Koesbiono (1981), bahan organik terlarut bukan hanya sebagai 
sumber energi, tetapi juga sebagai sumber bahan organik essensial bagi organisme perairan.   
Menurut Reid (1961), perairan dengan kandungan bahan organik total di atas 26 ppm adalah 
tergolong perairan yang subur. Dari hasil pengamatan kualitas air pada masing-masing akuarium, 
maka dapat dikategorikan cukup memenuhi syarat untuk pembesaran udang pama.  
 
Kesimpulan 
 
Pertumbuhan bobot dan sintasan udang pama cenderung lebih baik pada salinitas 30 ppt dan  

memperlihatkan perbedaan yang sangat nyata terhadap pertumbuhan bobot dan laju sintasan 
pada salinitas 10 ppt dan  20 ppt. Laju sintasan udang pama pada akhir penelitian hanya mencapai 
50,7% pada salinitas 30 ppt. 
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