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Asam lemak omega-3 (Alpha-linolenic acid) dan asam lemak omega-6 
(Linoleic acid) adalah kelompok asam lemak esensial, dimana asam lemak 
esensial adalah asam lemak yang tidak bisa di sintesis sendiri oleh tubuh, 
sehingga harus di dapatkan dari makanan yang di konsumsi. Asam lemak omega-
3 termasuk didalamnya EPA (Eicosapentaenoic acid) dan DHA 
(Docosahexaenoic acid), sangat bermanfaat bagi udang yaitu untuk pertumbuhan 
dan perkembangan udang. Salah satu sumber omega-3 adalah berasal dari minyak 
ikan.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Crude 

Fish Oil (CFO) pada pakan terhadap kandungan EPA dan DHA pada daging 
udang vaname. Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan 
Rancangan Acak Lengkap sebagai rancangan percobaan. Perlakuan yang 
digunakan adalah kandungan Crude Fish Oil (CFO) yang berbeda, yaitu P0 (0%), 
P1 (2%), P2 (4%), P3 (6%), dan P4 (8%) masing-masing perlakuan diulang 
sebanyak 4 kali. Parameter utama yang diamati adalah kandungan EPA dan DHA 
pada daging udang vaname. Parameter penunjang yang diamati adalah parameter 
kualitas air. Analisis data menggunakan Analisis of Varian (ANOVA) dan untuk 
mengetahui perlakuan terbaik dilakukan uji jarak berganda Duncan. 

Hasil penelitian penggunaan Crude Fish Oil (CFO) menunjukkan 
perbedaan yang nyata (p<0,05) terhadap kandungan EPA dan DHA pada daging 
udang vaname. Kandungan EPA dan DHA tertinggi terdapat pada perlakuan P4 
(8%) dan terendah terdapat pada perlakuan P0 (0%). Penggunaan Crude Fish Oil 
(CFO) pakan udang vaname perlu di diteliti lebih jauh lagi terkait dengan 
pertumbuhan udang maupun siklus reproduksi udang untuk meningkatkan 
produktifitas udang vaname. Untuk penggunaan Crude Fish Oil (CFO) pada 
pakan sebaiknya menggunakan dosis 6%. 
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