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RINGKASAN 

AKHMAD FIQRI QURNIANTO. Manajemen Kualitas Air Pada Budidaya 

Udang Vaname (L. vannamei) Dengan Penerapan Organisme Autotrof dan 

Heterotrof di Tambak Udang Intensif Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa 

Timur. Dosen Pembimbing Rahayu Kusdarwati, Ir., M.Kes. 

 Manajemen kualitas air merupakan suatu usaha pengaturan atau 

pengondisian semua parameter kualitas air pada tambak agar optimum bagi 

pertumbuhan udang sehingga mampu mendapatkan hasil produksi udang yang 

optimal. Manajemen kualitas air sangat menentukan keberlanjutan usaha budidaya 

udang dikarenakan perkembangan kegiatan budidaya udang dengan penerapan 

sistem padat tebar dan pakan intesif menimbulkan permasalahn berupa penurunan 

kualitas air tambak bagi kehidupan udang. Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini 

untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dalam pelaksanaan 

manajemen kualitas air pada budidaya udang vaname secara intensif. 

 Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di tambak udang intensif Sidojoyo 

Group, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada 

tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 12 Februari 2015. Metode kerja yang 

digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode deskriptif dengan 

teknik pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. Pengambilan 

data dilakukan dengan cara partisipasi aktif, observasi, wawancara dan studi 

pustaka. 

 Kegiatan sebelum palaksanaan tebar yaitu pembersihan dan pengeringan 

tambak, pemasangan dan pengaturan kincir, perlakuan air pada tandon, serta 

perlakuan air pada petakan. Kegiatan manajemen kualitas air selama proses 

budidaya berlansung meliputi pengukuran parameter kualitas serta perlakuan 

untuk pembentukan kombinasi organisme autotrof dan heterotrof .Pengukuran 

parameter kualitas air berupa parameter fisika didapati nilai 25-28°C pagi hari dan 

22-26°C sore hari; Kecerahan 30-45 cm; Salinitas 38,5-41,5 ppt. Parameter kimia 

meliputi pH berkisar 7,2-7,8; Dissolved Oxygen (DO) 3,9-6,1 ppm; Ammonia 

(NH3) 0,001-0,145 ppm; alkalinitas 70-100 ppm; Nitrit (NO2) 0,520-1,834 ppm. 

Parameter biologi dengan  jumlah kepadatan 1,2×106 – 7,8×106 sel/ml. Perlakuan 

untuk pembentukan kombinasi orgnaisme autotrof dan heterotrof dilakukan 

dengan pemberian pupuk 3-5 ppm dan pemberian probiotik sebesar 50-150 liter.  
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 Kegiatan manajemen kualitas air yang dilakukan berupa pemupukan untuk 

menumbuhkan organisme autotrof dan pemberian probiotik untuk organisme 

heterotrof selama proses budidaya serta pengecekan parameter kualitas air untuk 

mendukung kedua organisme tetap seimbang antara lain parameter fisika berupa 

suhu, salinitas, dan kecerahan. Parameter kimia berupa pH, Dissolved Oxygen 

(DO), alkalinitas, ammonia, dan nitrit. Parameter biologi yaitu kepadatan dan 

jenis plankton   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




