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RINGKASAN 

 
Henhen Suherman, Iskandar, Sri Astuty. 2002.  Studi Kualitas Air pada Petak 
Pendederan Benih Udang Windu (Penaeus monodon Fab.) di Kabupaten 
Indramayu. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di petak-petak pendederan Udang Windu Desa Karang 
Song dan Desa Tambak Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, 
Propinsi Jawa Barat, pada bulan September 2002. Tujuan dari penelitian ni adalah untuk 
mempelajari kualitas air pada petak pendederan beni Udang Windu yang dilakukan 
secara terkontrol. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan cara 
pengambilan sample secara komposit pada petak-petak pendederan, saluran sekunder dan 
sumur bor (air tanah dangkal). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sifat fisik dan kimiawi perairan 
petak pendederan umumnya masih dalam kisaran yang layak untuk kehidupan biota 
perairan payau. Tingkat kesuburan berdasarkan kandungan unsur hara Nitrat dan Fosfat 
termasuk kategori oligotropik dan mesotrofik. Kelimpahan plankton masih dalamtingkat 
oligotropik (kurang subur).  
 

 

 

SUMMARY 

Henhen Suherman, Iskandar, Sri Astuty. 2002.  Study on Water quality of Nursery 
Ponds of Tiger Prawn Juvenile (Penaeus monodon Fab.) at Kabupaten Indramayu. 
 
           This study was conducted at nursery ponds of tiger prawn juvenil at Desa Karang 
Song and DesaTambak Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, West 
Java Province, on September 2002. The objective of the study was to evaluate the water 
quality of nursery ponds of tiger prawan juvenile, in controlled system. This study was 
used survey method with waters sampling in composite method at nursery ponds, 
secondary channels and artesian well (shallow well).  
           Result of this study showed that physical and chemical quality of the waters of 
nursery pondswas still in the suitable range for aquatic biota of brackish waters. The 
trophic level of the waters based on nutrient content of Nitrates and Phosphates was 
indicated oligotrophic and mesotrophic level. While the abudance of plankton organism 
still in oligothropic level.   
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I.    PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya udang di Jawa Barat pada saat ini mulai berkembang kembali, karena 

Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan 

Program Peningkatan Eksport Perikanan (Protekan 2003) harus mencapai nilai 10 milyar 

dollar Amerika pada tahun 2003. Oleh karena itulah Propinsi Jawa Barat yang merupakan 

salah satu propinsi di Indonesia yang mempunyai kawasan pertambakan yang cukup luas 

terutama di Pantai Utara Jawa mulai berbenah dengan tujuan untuk mensukseskan program 

tersebut, dimanan ekspor udang merupakan sasaran utamanya. 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani tambak dalam budidaya udang 

adalah tingginya kematian benih udang sewaktu penebaran di tambak. Hal ini terjadi 

karena benih yang ditebar ukurannya terlalu kecil (PL 12-15) dimana benih dari hatchery 

atau bachyard langsung ditebar ke tambak. Disamping itu pula lokasi hatchery yang cukup 

jauh dari areal pertambakan, sehingga benih udang tidak tahan atau tingkat aklimatisasinya 

rendah terhadap perubahan lingkungan yang mendadak seperti perubahan kualitas air, 

diantaranya suhu, salinitas dan parameter kualitas air lainnya. 

Suatu cara untuk menekan tingkat kematian benih udang yang tinggi sebelum 

ditebar ke tambak adalah dengan teknik pendederan sementara (”oslahan”) yaitu 

mendederkan benih udang selama periode tertentu (sekitar 10 hari)  pada petakan tambak 

dengan kondisi kualitas air yang terkontrol. Pengontrolan kualitas air ini dilakukan supaya 

persyaratan hidup benih udang windu secara optimal bisa terpenuhi yaitu dengan mengatur 

kualitas air (salinitas dan suhu) media pemeliharaan  dan pemberian pakan yang sesuai 

dengan ukuran bukaan mulut benih udang windu (benur). Tujuan sistem ini adalah 

menghasilkan benih udang windu yang mempunyai kemampuan daya adaptasi yang tinggi, 

sehingga kelangsungan dan pertumbuhannya setelah ditebar di tambak akan tinggi. 

Berhubung permintaan benih udang windu terus meningkat, maka kegiatan ini 

khususnya di daerah indramayu terus berkembang, baik untuk memenuhi permintaan dari 



daerah Indramayu sendiri maupun dari Kabupaten lainnya seperti Cirebon, Subang dan 

Karawang.       

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan, sampai sejauhmana 

tingkat pengelolaan kualitas air pada petakan pendederan benih udang windu yang 

dilakukan petani di daerah Kabupaten Indramayu.   



 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Budidaya Udang Windu (Penaeus monodon Fab.) 

        Kegiatan usaha budidaya udang windu (Penaeus monodon Fab.) meliputi tiga tahapan 

kegiatan yaitu pembenihan, pendederan dan pembesaran. Kegiatan pembenihan merupakan 

kegiatan pemeliharaan induk udang sampai memproduksi benih ukuran post larva (PL) 

mulai dari PL-5 sampai PL-10 atau memproduksi nauplius untuk dipelihara lebih lanjut 

pada backyard atau pembenihan skala rumah tangga.  Sedangkan kegiatan pendederan 

merupakan kegiatan lanjutan dari pembenihan yaitu mendederkan benih dari ukuran PL-5 

atau 10 sampai ukuran juvenile (ukuran siap tebar di tambak). Pendederan benih udang 

windu dapat dilakukan pada tiga tempat, yaitu (1) pendederan pada bak semen. (2) 

pendederan dalam hapa atau wadah terapung dan (3) pendederan pada petakan tambak 

(Apud, Primavera dan Torres, 1985) 

 Permasalahan yang sering dihadapi petani tambak adalah masalah penyakit. Oleh 

karena itulah untuk menanggulangi masalah ini sekarang telah dikenal konsep Pengelolaan 

Kesehatan Budidaya Udang (Shrimp Culture Health Management atau SCHM). Komponen 

yang termasuk dalam konsep ini terdiri dari: 1) perbaikan da persiapan petak tambak dan 

kawasan tambak,  2) penegahan masuknya kembali pathogen, 3) peningkatan pengelolaan 

kualitas air, 4) peningkatan pengelolaan pemberian pakan dan 5) pengangan kasus 

timbulnya penyakit. 

 Menurut Kokarkin dan Kusnendar (2000) ada tujuh faktor yang harus diperhatikan 

dalam pemeliharaan udang, yaitu: benih yang bebas virus, teknik persiapan tanah yang 

benar, air dan lingkungan  yang bebas hama penular, pertumbuhan bakteri pengurai yang 

optimal dan tepat jenis, teknologi pembuangan lumpur sisa metabolit, teknologi 

penumbuhan faktor kekebalan penyakit, dan pengurangan atau penghilangan polutan dari 

air keluar dan air masuk. Disamping itu pula perlu diperhatikan mengenai desain tambak, 

dengan memperhatikan faktor pemilihan lokasi, disain system pengelolaan air, disain pintu 

air untuk pemasukan dan pembuangan air kotor, disain pematang dan saluran (Bose, 

Ghosh, Yang dan Mitra, 1991).  

 



2.2  Parameter Kualitas Air     

 Parameter kualitas air pada petakan tambak merupakan cerminan dari faktor  fisik, 

kimia dan biologi perairan, dimana parameter tersebut harus dapat dikelola dengan baik, 

sehingga dapat mendukung terhadap pertumbuhan udang (Boyd, 1991). 

 

2.2.1  Parameter Fisik  

a.  Suhu 

 Suhu air sangat dipengaruhi oleh jumlah sinar matahari yang jatuh ke permukaan air 

yang sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer dan sebagian lagi diserap dalam bentuk 

energi panas (Welch 1952). Pengukuran suhu sangat perlu untuk mengetahui karakteristik 

perairan. Menurut Schwoerbel (1987) suhu air merupakan faktor abiotik yang memegang 

peranan penting bagi hidup dan kehidupan organisme perairan. Berdasarkan hasil penelitian 

Goldman (1983) menunjukkan bahwa terjadi penurunan biomassa dan keanekaragaman 

ikan ketika suhu air meningkat lebih dari 28 oC. 

 

b. Kecerahan 

 Kecerahan sangat penting karena erat kaitannya dengan proses fermentasi yang 

terjadi di perairan. Kecerahan perairan dapat diukur dengan alat yang dinmakan Keping 

Secchi (Henderson-Sellers dan Morkland 1987). Selanjutnya dikatakan bahwa kecerahan 

keping Secchi < 3 m adalah tipe peraran yang subur (eutropik), antara 3-6 m kesuburan 

sedang (mesotrofik) dan > 6 m digolongkan pada tipe perairan kurang subur (oligotrofik).   

 

2.2.2 Parameter Kimiawi 

a. Derajat Keasaman (pH) 

 Nilai pH didefinisikan sebagai negatif logaritma dari konsentrasi ion Hodrogen dan 

nilai asam ditunjukkan dengan nilai 1 s/d7 dan basa 7 s/d 14. Kebanyakan perairan umum 

mempunyai nilai pH antara 6-9. Perairan yang asam lebih kecil dan dapat menurun sampai 

2 (Goldman dan Horne 1983). Pescod (1973) mengemukakan bahwa batas toleransi 

organisme perairan terhadap pH bervariasi dan dipengaruhi antara lain suhu, oksigen 

terlarut, alkalinitas, kandungan kation dan anion maupun jenis dan tempat hidup organisme. 

Menurut Pescod (1973) perairan yang ideal bagi kegiatan budidaya perika\nan adalah 6,8 



s/d 8,5 dan perairan dengan pH<6 menyebabkan organisme renik tidak dapat hidup dengan 

baik. 

 

b.  Salinitas 

 Salinitas merupakan cerminan dari jumlah garam yang terlarut dalam air. Secara 

alami salinitas laut lepas rata-rata sebesar 35 ppt. Menurut Fuad dkk (1988) bahwa sebagai 

hewan yang melewatkan hamper seluruh masa, pada masa awal hidupnya di laut, udang 

windu memerlukan air berkadar garam antara 29-32 ppt. 

 

c.   Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen-DO) 

 Oksigen dalam perairan bersumber dari difusi ataupun hasil proses fotosintesis 

organisme produsen. Oksigen dikonsumsi secara terus menerus oleh tumbuhan dan hewan 

dalam aktivitas respirasi (Goldman dan Horne 1983). Pescod (1973)  menyatakan bahwa 

kandungan oksigen terlarut 2 mg/L dalam perairan sudah cukup untuk mendukung 

kehidupan biota akuatik, asalkan perairan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang 

bersifat racun, sedangkan Banarjea (1967) menyatakan bahwa perairan dengan oksigen 

terlarut lebih besar dari 7 mg/L adalah tergolong produktif. 

 

d. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

 Menurut Alzerts & Santika (1984), Biochemical Oxygen Demand adalah suatu 

suatu analisis empiris yang mencoba mendekati secara global proses-proses mikrobiologis 

yang terjadi dalam air. Angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri 

untuk menguraikan hampir semua zat organic yang terlarut dan sebagian zat organic yang 

tersuspensi dalam air. Bila suatu badan air dicemari oleh bahan organic maka bakteri dapat 

menghabiskan oksigen terlarut dalam air dan dapat menjadikan kondisi perairan menjadi 

anaerob, sehingga mengakibatkan kematian ikan.Nilai BOD yang baik untuk perikanan 

adalah tidak boleh lebih dari 20 mg/L. 

 

perairan adalah dalam bentuk bentuk orthofosfat (PO4), sedangkan nitrogen biasanya 

dalam bentuk nitrat (NO3-N). Jollenweider (1968) dalam Wetzel (1975) menyatakan 

bahwa kandungan orthofosfat dalam air merupakan karakteristik kesuburan perairan 



tersebut. Perairan yang mengandung orthofosfat antara  0,003-0,010 mg/L merupakan -

perairan yang oligotrofik, 0,01-0,03 adalah mesotrofik dan 0,03-0,1 mg/L adalah eutrofik. 

Sedangkan perairan yang mengandung nitrat dengan kisaran 0-1 mg/L termasuk perairan 

oligotropik, 1-5 mg/L adalah mesotrofik dan 5-50 mg/L adalah eutrofik. 

 

2.2.3  Parameter Biologi 

a. Plankton 

 Plankton adalah organisme renik yang pada umumnya bergerak melayang di dalam 

air dan distribusinya selalu dipengaruhi gerakan massa air (Odum 1971). Plankton terbagi 

menjadi dua kelompok utama yaitu fitoplankton yang mempunyai klorofil dan mampu 

berfotosintesis dan zooplankton merupakan hewan renik herbivora mapun karnivora. 

Keberadaan plankton dalam perairan terlebih untuk kegiatan perkanan merupakan faktor 

yang sangat penting, sebab fitoplankton merupakan produsen primer dalam perairan dan 

zooplankton sendiri  merupakan konsumen pertama dan keduanya secara bersama baik 

langsung maupun tak langsung merupakan penunjang produktivitas perairan. 

 Kualitas dari komunitas plankton pada suatu perairan sangat ditentukan oleh jenis 

dan keanekaragaman jenis serta kelimpahan dari plankton itu sendiri. Jenis plankton yang 

mempunyai peranan penting ntuk perkanan terutama jenis-jenis yang termasuk dalam kelas 

Chlorophyceae (alga hijau) dan Bacillariophyceae (Diatome)   (Sachlan 1982). 

 Berdasarkan kelimpahan plankton (individu/L) kesuburan perairan dapat 

dikategorikan sbb: 

 - 0 – 2.000 ind./L  :  Oligotrofik 

 - 2.000 – 15.000 ind./L : Mesotrofik 

 - > 15.000 ind/L  :  Eutrofik 

 



 

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kualitas air pada petakan 

pendederan benih udang windu yang dilakukan secara terkontrol. 

 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan mengenai 

teknik pendederan benih udang windu yang dilakukan pada petak secara terkontrol. 

 



 

IV.  METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

4.1   Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Indramayu, Kabupaten DT II Indramayu, 

Jawa Barat. Analisis kualitas air dilakukan di Laboratorium Akuakultur Jurusan Perikanan 

Fakultas Pertanian Unpad. Waktu penelirian selama 4 bulan. 

 

 

4.2   Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat pengukur parameter 

kualitas air (Tabel 1), sedangkan bahan yang digunakan terdiri dari bahan kimia untuk 

analisa air dan  sample air. 

 

 

4.3  Metode 

Metode penelitian menggunakan  metode survei dengan pengambilan sample secara 

komposit pada petak-petak pendederan benih udang windu, sumur bor dan saluran 

sekunder.  

 

 

4.4  Parameter yang diamati 

 Parameter yang diamati meliputi sifat fisik, kimiawi dan biologi peraian yang 

disajikan pada Tabel 1.  

 

 

 

 

 



Tabel 1. Parameter kualitas air yang diamati 

Parameter Alat/Metode Keterangan 

A. Fisika   

1. Suhu (oC) Termometer.pemuaian In situ 

2. Kecerahan (cm) Tali penduga Laboratorium 

3. TSS (mg/L) Gravimetrik In situ 

4. Kekeruhan Turbidimeter In situ 

B. Kimia   

1. pH pH meter In situ 

2. Salinitas (ppt) Refraktro-salinometer In situ 

3. DO (mg/L) DO meter In situ 

4. BOD (mg/L) Titrasi Laboratorium 

5. NO2 (mg/L) Spektrofotometer Laboratorium 

6. NO3-N (mg/L) Spektrofotometer Laboratorium 

7. PO4 (mg/L) Spektrofotometer Laboratorium 

C. Biologi   

-  Plankton (ind./L)  Laboratorium 

 

4.5  Analisis Data 

 Analisis data terhadap parameter yang diteliti dilakukan secara deskripti serta 

membandingkannya dengan criteria kelayakan perairan untuk pendederan benih udang 

windu.  

 



 

V.  HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

 

 Studi kualitas air pada petak-petak pendederan benih udang windu (Penaeus 

monodon Fab.) ini, tepatnya dilakukan dilokasi tambak di Kecamatan Indramayu, 

Kabupaten DT II Indramayu, Jawa Barat.  Kecamatan ini merupakan pemasok utama benih 

udang windu (ukuran juvenile), khususnya bagi tambak-tambak budidaya di daerah 

kabupaten Indramayu maupun daerah-daerah lain di luar Kabupaten Indramayu. Kendala 

yang ada pada saat dilakukan penelitian ini adalah bertepatan dengan musim kemarau 

panjang, sehingga tambak-tambak pendederan (oslahan) yang ada di kecamatan Indramayu 

ini umumnya kering. Akan tetapi dari hasil survey di lapangan saat itu masih ada beberapa 

petani  yang melakukan pendederan dengan cara memanfaatkan air tanah (shallow well) 

sebagai pengatur salinitas. Lokasi penelitian itu tepatnya di Desa Karang Song dan Desa 

Tambak Singajaya, Kecamatan Indramayu. 

 Hasil analisis sifat fisik dan kimiawi contoh air pada sumur bor, saluran sekunder 

dan petak-petak pendederan, bulan September 2002 (Tabel 2), umumnya masih dalam 

kisaran yang layak bagi kehidupan biota perairan payau/laur. Akan tetapi walaupun 

demikian, untuk optimalisasi pengelolaan kualitas air budidaya/pendederan udang windu 

ini perlu diperhatikan mengenai kedalam petak, angka pH dan salinitas. Hal tersebut 

didasarkan pada beberapa parameter yang dianalisis, menunjukkan kecenderungan 

penurunan kualitas atau belum mencapai tingkat optimal. 

 Hasil pengukuran terhadap suhu air pada petak pendederan di Desa Karang Song 

rata-rata sebesar 27,7 oC dan di Desa Tambak Singajaya sebesar 30 oC. Hal ini diduga 

akibat dari kedalaman yang berbeda, dimana dari hasil pengukuran kedalaman petak 

pendederan di Desa Karang Song didapatkan kedalaman air efektif rata-rata 40 cm 

sedangkan di Desa Tambak Singajaya rata-rata hanya 30 cm. Akibatnya cahaya yang 

diserap oleh satuan kolom air dan dasar tambak menjadi besar, terlebih di Desa Tambak 

Singajaya serta hasil pengamatan struktur tanah dasar, cenderung lebih banyak lempung 

(clay). 

 

 



 

Tabel 2. Hasil analisis sifat fisik dan kimiawi air di daearah tambak Desa Karang Song dan 

Desa Tambak Singajaya, Kecamatan Indramayu, September 2002. 

 

Karang Song Tambak Singajaya  

Parameter SB SK TB SB SK TB 

A. Fisik       

1. Suhu air (oC) 27,0 28,7 27,7 27,0 28,8 30,0 

2. Kecerahan (cm) - - - - - - 

3. TSS (mg/L) 8,0 64,0 28,0 5,0 75,0 12,0 

4. Kekeruhan (NTU) 1,5 30,7 14,1 1,0 98,0 7,0 

B. Kimiawi       

1. pH 6,5 6,9 6,4 6,5 6,9 6,6 

2. Salinitas (ppt) 9,0 26,7 18,0 9,9 25,4 21,9 

3. DO (mg/L) 2,6 9,4 10,6 2,5 9,1 8,9 

4. BOD (mg/L) 12,6 20,9 14,5 10,9 20,5 16,4 

5. NO2 (mg/L) 0,004 - - 0,006 - - 

6. NO3-N (mg/L) 0,29 0,37 0,23 0,27 0,20 0,26 

7. PO4 (mg/L) 0,024 0,076 0,068 0,018 0,056 0,045 

Keterangan :    SB = Sumur Bos 
       SK = Saluran Sekunder 
                       TB = Tambak/Petak Pendederan   
 
Berdasarkan kriteria dan standar kualitas air Nasional (1981) menyarankan bahwa suhu air 

yang baik untuk keperluan budidaya perikanan adalah  ±  4oC dar suhu air normal, artinya 

kisaran antara 21oC s/d 29oC, sedangkan menurut penelitian Goldman (1983) bahwa terjadi 

penurunan biomasa maupun  keanekaragaman jenis ikan ketika suhu air lebih besar dari   

28 oC. Maka berdasarkan data hasil pengukuran kedalaman dan suhu air petak-petak 

pendederan, serta dikaitkan dengan kriteria maupun pernyataan tersebut kedalaman efektif 

petak-petak pendederan (oslahan) tersebut sebaiknya berkisar antara 40 cm dan 45 cm. 

 



Angka pH pada petak pendederan di kedua lokasi penelitian rata-rata 6,4 dan 6,6 

Itabel 2). Angka tersebut secara kelayakan untuk kehidupan biota perairan termasuk layak. 

Namun ditinjau dari kestabilan (daya buffer) dan tingkat kesuburan relatif kurang. Hal ini 

terlihat dari hasil identifikasi organisme plankton,  menunjukkan  bahwa dari 

keanekragaman jenis cukup baik, yang berarti potensi ada tetapi dari segi kelimpahan kuran 

memadai dan dapat dikategorikan kesuburan masih oligotropik (hasil identifkasi disajikan 

pada Tabel 3).  

   Rendahnya kelimpahan plankton air (kesuburan) cenderung lebih banyak 

disebabkan oleh rendahnya alkalinitas perairan dan indikasi ini terlihat pada pH perairan, 

karena bila dilihat dari hasil analisis unsur hara essensiel lain seperti Nitrat (NO3-N) dan 

Fosfat (PO4-) sudah cukup memadai untuk perkembangan organisme plankton, maka untuk 

meningkatkan alkalinitas ini perlu adanya evaluasi kembali mengenai jumlah kapur yang 

digunakan. Dari hasil wawancara dengan petani/pengoslah di lapangan, diketahui bahwa 

pengapuran yang selama ini dilakukan adalah sebanyak 10 Kg/Ha. Jika mengacu pada rata-

rata kadar Nitrat di kedua lokasi penelitian yaitu sebesar 0,27 mg/L dan C/N ratio minimal 

15, maka  jumlah kapur yang dapat digunakan adalah sebanyak 16,2 Kg/Ha dan Jumlah 

tersebut merupakan jumlah minimal, sebab C/N ratio yang baik untuk terjadinya 

pembongkaran/dekomposisi bahan-bahan dalam perairan dapat berkisar antara 15 s/d 30 

(National Academy Press, 1981). Dan perlu diketahui bahwa hasil perhitungan jumlah 

kapur sebanyak 16,2 Kg/Ha tersebut jika kedalaman air effektif 40 cm. 

 Dan untuk pengelolaan salinitas, perlu adanya monitoring secara periodik terutama 

oleh pengelola/petani selama pendederan berlangsung, terutama pada waktu penambahan 

air tawar, sebab dari hasil pengamatan di lapangan terlihat selama air tanh dari sumur bor 

masuk pada petak-petak pendederan, salinitas tidak dikontrol atau di monitor, akibatnya 

dari hasil pengukuran salinitas pada petak-petak pendederan umumnya di bawah 25 ppt, 

yaitu hanya 18 ppt dan 21,9 ppt.  

 

 

 

 

 



 

Tabel 3. Hasil Identifikasi Organisme Plankton di daerah tambak Desa Karang Song dan 

Desa Tambak Singajaya, Kecamatan Indramayu ,  September 2002. 

 

Organisme Plankton Karang Song Tambak Singajaya 

A. Fitoplankton SK TB SK TB 

1. Bacillarophyceae     

    - Cocconeus sp. - 24 12 - 

    - Cyclotella sp. - - 12 - 

    - Denticulla sp - - 12 - 

    - Nitzchia sp. 6 - 12 6 

2. Cyanophyceae     

    - Merismopedia sp. - 6 6 6 

    - Oscillatoria sp. 30 6 6 6 

B. Zooplankton     

1. Rotatoria     

    - Brachionus sp. 12 12 - 120 

2. Crustaceae     

    - Cyclops sp. - - - 6 

Jumlah plankton (ind/L) 48 48 60 144 

 

Keterangan:     SK =  Saluran Sekunder   TB = Petak Pendederan  

  

 

 

 

 



 

VI.   KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi data sifat fisik, kimiawi dan biologi perairan petak 

pendederan benih udang windu di Kabupaten Indramayu, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Sifat fisik dan kimia air seperti suhu, kekeruhan, pH, DO, BOD, TSS, NO2-N,    

NO3-N dan PO4
- masih dalam konsentrasi yang layak untuk kehidupan biota 

perairan payau. 

b. Tingkat kesuburan perairan berdasarkan kandungan unsur hara Nitrat (NO3-N) dan 

Fosfat (PO4
-) masing-masing dalam tingkat oligotrofik dan mesotrofik. 

c. Kesuburan perairan berdasarkan kelimpahan plankton termasuk kategori kurang 

subur (oligotrofik) 

 

6.2  Saran  

 Berdasarkan kajian dalam penelitian ini, bebrerapa hal perlu disarankan, antara lain: 

a. Kedalaman air efektif pada petak pendederan disarankan antara 40 s/d 45 cm. 

b. Perlu adanya peningkatan jumlah kapur dari yang biasa dilakukan (10 Kg/Ha) 

menjadi 16.2 Kg/Ha. 

c. Selama masa pendederan sebaiknya salinitas tidak kurang dari 25 ppt.   
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