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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil praktek kerja lapang (PKL) dengan judul Teknik Pembesaran Udang 

Vaname (Litopenaeus vannamei) pada tambak intensif yang menggunakan plastik 

Mulsa dengan sistem biosecurity di Sub blok DII BLUPPB dapat disimpulkan : 

1. Teknik pembesaran meliputi persiapan tambak, persiapan air media 

pemeliharaan, penerapan biosecurity dengan menggunakan tandon, Bird 

Security Demand (BSD), Crab Protection Demand (CPD), penebaran benur 

setiap petak yaitu 450.000-500.000 ekor dengan 105-115/m
2
, pengelolaan 

pakan menggunakan metode blind feeding yaitu pemberian pakan dengan 

dosis yang tergantung pakan alamai yang tersedia dan tidak memperhatikan 

program pengelolaan pakan, dilakukan selama 1 bulan pertama pembesaran 

dan sistem anco, pengelolaan  kualitas air dilakukan setiap hari dengan 

mengukur pH 7-8, suhu 29-32
o
C, salinitas 15-25 ppt, DO 4-6 mg/l dan untuk 

pengendalian hama dan penyakit seperti virus vibrio menggunakan bestasin, 

crustacid, saponin, dan peningkatan imunostimulan dengan vitamin c, serta 

pemanenan dengan cara panen total dan produksi dapat mencapai 7000 kg.  

2. System Biosecurity adalah kegiatan dimana yang sudah diterapkan di 

BLUPPB karawang yaitu seperti dari segi fisik menggunakan tandon, Crab 

protection Demand (CPD), Bird Security Demand (BSD), untuk segi biologi 

menggunkan ikan mujair dan ikan bandeng yang ditaruh di petak tandon dan 

segi kimia yaitu menggunakan chlorin 30 ppm, bestasin 2 ppm, crustacid 2 
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ppm, dan saponin 20 ppm yang sebagai sistem biosecurity yang diterapkan 

dari awal persiapan sebelum penebaran benur.  

3. Masalah yang terjadi adalah dari penyakit dan sarana seperti virus vibrio, 

white feses, hama ular, kepiting, burung serta ketersediaan bahan seperti 

kapur yang kurang sesuai dengan jadwal aplikasi, dan penggunaan peralatan 

yang mulai menurun performanya. 

4. Kelayakan usaha budidaya udang vaname lebih lanjut di BLUPPB Karawang 

dapat dilihat dari nilai PP (Payback Period), R/C (Return Cost Ratio) dan 

BEP (Break Even Point) pada hasil perhitungan analisis usaha. Nilai PP 

sebesar 0,80 yang menunjukkan bahwa akan terjadi pengembilan modal 

setelah budidaya udang berlangsung selama 0,80 tahun. Nilai R/C sebesar 

1,21 sehingga usaha yang dilakukan mendapatkan kentungan. Suatu usaha 

dapat dikatakan mendapatkan keuntungan dan layak apabila nilai R/C lebih 

dari satu.  

 

5.2 Saran 

Usaha pembesaran udang vaname sebaiknya menjaga dan mengontrol alat-

alat dalam produksi agar tidak menghambat proses produksi, serta kebersihan baik 

perlatan dan karyawan yang steril agar udang tidak terkena penyakit. Penyediaan 

bahan-bahan untuk kegiatan budidaya harus disiapkan jauh-jauh hari agar pada 

waktunya bisa tepat waktu. Untuk pengecekan kualitas air selalu diamati dan 

diukur agar mengetahui udang masih sehat atau mulai mengalami sakit. Serta 

peninjauan kembali terhadap penerapan biosecurity yang baik dan benar. 
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	3.3.1  Data Primer ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA27PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZData  primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi  secara  langsung  dari  objek  yang  diteliti  dan  untuk  kepentingan  studi yang  bersangkutan  yang  dapat  berupa  interview,  observasi.  Data  primer merupakan data  yang didapat dari sumber informan pertama  yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara  yang dilakukan oleh peneliti. Data Primer ini  dapat  berupa  catatan  hasil  wawancara,  hasil  observasi  ke  lapangan  secara langsung  dalam  bentuk  catatan  tentang  situasi  atau  kejadian  serta  data-data mengenai informan (Wahono, 2004).A.  WawancaraWawancara  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam (Susanti, 2010).Dalam kegiatan Praktek Kerja Lapang ini, wawancara dipergunakan untuk mengadakan  komunikasi  dengan  pihak-pihak  terkait  dalam  rangka  memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi.B.  Partisipasi AktifPartisipasi aktif adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan  yang dilakukan dengan  hidup  bersama  secara  langsung  serta  berada  dalam  sirkulasi  kehidupan objek pengamatan untuk pengumpulan data (Burhan, 2009). ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA28PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZC.  ObservasiObservasi  yaitu  melakukan  pengamatan  secara  langsung  ke  objek penelitian  untuk  melihat  dari  dekat  kegiatan  yang  dilakukan  (Susanti,  2010). Observasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengamatannya melalui karya salah satu indera yang mata dan dibantu oleh indera lainnya (Burhan, 2009).Dalam  Praktek  Kerja  Lapang  (PKL),  teknik  observasi  digunakan  untuk memperkuat  data.  Dengan  demikian  hasil  observasi  berperan  untuk mengkonfirmasikan data yang telah terkumpul dari wawancara dengan kenyataan yang  sebenarnya.  Selain  itu,  observasi  digunakan  untuk  mengamati  secara langsung  dan  tidak  langsung  mengenai  kegiatan  PKL  di  Balai  Layanan  Usaha Perikanan Budidaya, Karawang, Jawa Barat.  Observasi adalah kemampuan untuk menggunakan  pengamatannya  melalui  karya  salah  satu  indera  yang  mata  dan dibantu oleh indera lainnya.
	3.3.2    Data SekunderData sekunder adalah data yang  diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh  dari  peneliti  dari  subjek  penelitiannya.  Data  sekunder  biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Azwar, 2010). 


	IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1.  Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang
	4.1.1.  Sejarah Perkembangan BLUPPB KarawangSejarah  perkembangan  Balai  Layanan  Usaha  Produksi  Perikanan Budidaya  (BLUPPB)  Karawang  semula  bernama  Proyek  Pandu  Tambak  Inti Rakyat (PP-TIR) sesuai KEPRES No. 18 Tahun 1984.  Tujuan pembentukan PP-TIR adalah untuk mewujudkan kawasan percontohan usaha budidaya udang yang maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna memandu pengembangan usaha budidaya udang nasional.Seiring  dengan  perkembangan  waktu  dan  bergulirnya  Reformasi  1998, manajemen  Tambak  Pandu  TIR  ikut  mengalami  imbas  negatif  yang mengakibatkan  terhentinya  kegiatan  operasional.  Memasuki  masa-masa  sulit tersebut terjadilah penjarahan aset dan pengaplingan lahan. Tanggal  5  Juni  2002,  PP-TIR  diserahterimakan  oleh  Sekretariat  Negara Republik  Indonesia  kepada  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  sebagai Departemen  Teknis  dengan  tujuan  membentuk  wadah  percontohan  dan pendampingan teknologi perikanan budidaya.Berdasarkan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perikanan  Budidaya  No.11/DPB.0/I/2006  tentang  penunjukan  Kepala  Unit  Tambak  Pandu  Karawang (TPK)  dan  eks  PP-TIR  berubah  nama  menjadi  Satker  Pengembangan  Kawasan Tambak Pandu Karawang (TPK). ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA30PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZTugas pokok TPK adalah melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral Perikanan  Budidaya  dalam  melaksanakan  pembinaan,  pengembangan  dan pengendalian  sistem  pembudidayaan  perikanan  nasional  yang  dapat  berperan sebagai  “Aquaculture  Techno  Park”  sekaligus  menjadi  inkubator  bisnis  bagi kegiatan pembinaan perikanan nasional.Memasuki  Tahun  2009,  unit  kerja  ini  telah  ditetapkan  menjadi  Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang sebagai Unit Pelaksana  Teknis  Direktorat  Jenderal  Perikanan  Budidaya  berdasarkan  Kepmen No. PER.07/MEN/2009 tanggal 13 Maret 2009.Gambar 4.1. Balai Layanan Industri Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015
	4.1.2.  Visi dan MisiBalai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang mempunyai  visi  yaitu  “Menjadikan  Balai  Layanan  Usaha  Produksi  Perikanan Budidaya  Karawang  sebagai  Pusat  Pengembangan  Usaha  Perikanan  Budidaya yang Terkemuka”. ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA31PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZBalai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang mempunyai misi yaitu “Meningkatkan Produktifitas dan Kualitas Usaha Produksi Perikanan Budidaya yang berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan.”.
	4.1.3  Tugas Pokok dan FungsiBalai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang mempunyai  tugas  melaksanakan  pengembangan  usaha  produksi  perikanan budidaya  melalui  pola  pengembangan  etalase  dan  inkubator  usaha  perikanan budidaya.BLUPPB  Karawang  memiliki  beberapa  fungsi  untuk  menjalankan  tugas pokok tersebut  yakni :  1)  Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perekayasaan  usaha  produksi  perikanan  budidaya  air  tawar,  budidaya  air  payau, dan  budidaya  laut;  2)  Perekayasaan   segmentasi  dan  analisis  kelayakan  skala usaha pembenihan, pendederan, pembesaran   usaha produksi perikanan budidaya; 3)  Percontohan  usaha  produksi  dengan   penerapan  sertifikasi   sistim  mutu budidaya  perikanan;  4)  Penerapan  tata  kelola  kawasan  usaha,  analisa  jenis,  dan tata guna faktor-faktor produksi,  Rancang bangun dan analisis sarana mekanisasi usaha produksi perikanan budidaya; 5) Pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan  kerja;  6)  Pelaksanaan  rancang  bangun  kontruksi,  peralatan  dan  mesin sarana  budidaya,  serta  analisa  laboratorium;  7)  Pelaksanaan   diseminasi   dan pendampingan usaha produksi perikanan budidaya; 8) Pelayanan akses kemitraan usaha  budidaya  dan  jasa  informasi  usaha/perpustakaan;  9)  Penyelenggaraan ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA32PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB Zlembaga  sertifikasi  sistem  mutu  usaha  produksi  perikanan,  budidaya;  10) Pelaksanaan urusan tata  usaha dan rumah tangga.
	4.1.4  Organisasi dan Tenaga KerjaBerdasarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  : PER.07/MEN/2009 struktur organisasi dan tata kerja BLUPPB Karawang terdiri dari  Kepala  Balai,  Seksi  Teknik  Usaha  Produksi,  Seksi  Sarana  Teknik,  Seksi Pelayanan  Teknik,  Sub  bagian  Tata  Usaha  serta  Kelompok  Fungsional.  (1)  Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan,  barang  kekayaan  milik  negara,  administrasi  kepegawaian  dan  jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan jasa informasi usaha/perpustakaan  serta  pelaporan  BLUPPB.  (2)  Seksi  Teknik  Usaha  Produksi mempunyai  tugas  melakukan  rekayasa  segmentasi  dan  analisis  kelayakan  usaha pembenihan,  pendederan  dan  pembesaran  usaha  produksi  perikanan  budidaya serta  percontohan  usaha  produksi  dengan  penerapan  sertifikasi  sistem  mutu budidaya  perikanan.  (3)  Seksi  Sarana  Teknik  mempunyai  tugas  melakukan penerapan  tata  kelola  kawasan  usaha,  analisis  jenis  dan  tata  guna  faktor-faktor produksi  perikanan  budidaya,  pelayanan  sarana  produksi,  hasil  produksi  satuan kerja serta melaksanakan rancang bangun konstruksi, peralatan dan mesin sarana budidaya.  (4)  Seksi  Pelayanan  Teknik  mempunyai  tugas  melakukan  diseminasi, pendampingan,  pelayanan  akses  kemitraan  dan  analisa  laboratorium  usaha produksi perikanan budidaya serta penyelenggara lembaga sertifikasi sistem mutu usaha  produksi  perikanan  budidaya.  (5)  Kelompok  Jabatan  Fungsional ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA33PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB Zmempunyai  tugas  melaksanakan  perekayasaan,  pengujian,  penerapan  dan bimbingan  penerapan  standar/sertifikasi  sistem  mutu  usaha  produksi  perikanan budidaya,  pengendalian  hama  dan  penyakit  ikan,  pengawasan  perbenihan  dan pembudidayaan  dan  penyuluhan  serta  kegiatan  lain  yang  sesuai  dengan  tugas masing-masing  jabatan  fungsional  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi BLUPPB Karawang termasuk dalam bentuk organisasi fungsional  dan  staff.  Dimana  bentuk  fungsional  dalam  pelaksanaannya  kepala balai  dapat  memerintah  langsung  kepada  pelaksana  kelompok  fungsional,  dan kelompok fungsional ini juga dapat berhubungan secara langsung kepada kepala balai apabila dalam pelaksanaan mengalami hambatan maupun memberikan saran dalam  pelaksanaannya.  Dalam  hubungannya  antara  kepala  balai  dengan  kepala sub  bagian  tata  usaha,  kepala  seksi  pelayanan  teknis  dan  informasi  dan  kepala seksi sarana teknis tergolong dalam bentuk staff, dimana dalam pelaksanaannya kepala  memerintahkan  kepada  satuan  organisasi  di  bawahnya  dalam  bidang pekerjaan  tertentu,  pimpinan  tiap  bidang  kerja  berhak  memerintahkan  kepada pelaksana sepanjang menyangkut bidang kerjanya. Apabila dalam pelaksanaannya mengalami  hambatan  maupun  pelaksana  ingin  memberikan  suatu  masukan  sub bagian  harus  menyampaikan  kepada  kepala  bagian  untuk  disampaikan  kepada kepala  balai,  sub  bagian  tidak  berwenang  untuk  berhubungan  secara  langsung kepada  kepala  balai.  Bentuk  organisasi  fungsional  dan  staff  sesuai  dengan pendapat  Sutarto  (1991)  yang  menyatakan  bahwa   bentuk  organisasi  fungsional dan  staff  adalah  suatu  organisasi  yang  wewenang  dari  puncak  pimpinan ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA34PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB Zdilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang kerja dapat memerintah semua pelaksana yang ada sepanjang  menyangkut  bidang  kerjanya,  dan  dibawah  puncak  pimpinan  atau pimpinan satuan diangkat pejabat yang tidak memiliki wewenang komando tetapi hanya dapat memberikan nasehat tentang bidang keahlian tertentu.
	4.1.5  KetenagakerjaanBalai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang mempunyai pegawai sejumlah 128  orang  yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS Penyuluh dan Pegawai Kontrak atau  Tenaga  Kerja  Kontrak  (TKK).  Komposisi  pegawai  berdasarkan  status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 4.1.Tabel 4.1. Pegawai Berdasarkan Status KepegawaianNo.  Status  Jumlah (orang)1.  PNS  922.  CPNS  23.  PNS Penyuluh  24.  Tenaga Kerja Kontrak(TKK)  32Jumlah  128(Sumber: BLUPPB Karawang, 2015)Pegawai  Balai  Layanan  Usaha  Produksi  Perikanan  Budidaya  (BLUPPB) Karawang  berdasarkan  tingkat  pendidikan  terdiri  dari  tingkat  Doktor,  Master, Sarjana, Diploma,  Sekolah Menengah Atas  (SMA), Sekolah Menengah  Pertama (SMP)  dan   Sekolah  Dasar  (SD).  Komposisi  pegawai  berdasarkan  pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.2.ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA35PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZTabel 4.2. Pegawai Berdasarkan PendidikanNo.Status  SD  SMP  SMU  DIII  SI  S2  S3Jumlah(orang)1.  PNS  14  3  42  3  23  7  1  922.  CPNS  -  -  -  1  1  -  -  23.PNS Penyuluh /BSPDM KP-  -  1  -  1  -  -  24.  TKK  13  -  13  4  2  -  -  32Jumlah  27  3  56  8  27  7  1  128(Sumber: BLUPPB Karawang, 2015)Pegawai  Balai  Layanan  Usaha  Produksi  Perikanan  Budidaya  (BLUPPB) Karawang berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV-I dan TKK. Komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 4.3.Tabel 4.3. Pegawai Berdasarkan GolonganNo.  StatusGolongan  Jumlah(orang)  IV  III  II  I  TKK1  PNS  4  31  43  17  -  922  CPNS  -  1  1  -  -  23PNS Penyuluh/ BPSDM KP-  1  1  -  -  24  TKK  -  -  -  -  32  32Jumlah  4  33  45  17  32  128(Sumber: BLUPPB Karawang, 2015)
	4.1.6  Letak Geografi dan TopografiBalai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang terletak di Desa  Pusakajaya Utara, RT 04/RW 01, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang,  Provinsi  Jawa  Barat.  Secara  topografi  BLUPPB  Karawang  termasuk daerah  daratan  yang  relatif  rata  dengan  ketinggian  0  m  diatas  permukaan  laut. Luas Kawasan BLUPPB Karawang ± 390 Ha; Terdiri dari lahan Balai seluas 256 Ha, tambak/kolam inti seluas 119 Ha, dan lainnya kawasan penyangga,  fasilitas perumahan dan kantor serta lahan plasma. ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA36PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZSecara  geografis  BLUPPB  Karawang  berbatasan  dengan  wilayah:  1) Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Pantai  Utara  Jawa;  2)  Sebelah  Selatan berbatasan  dengan  Dusun  Cimunclak;  3)  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Sungai  Ciwadas  dan  4)  Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Dusun  Cipucuk  dan Cikatet. Peta lokasi BLUPPB Karawang dapat dilihat pada Lampiran 1.
	4.1.7  Fasilitas Sarana di BLUPPB KarawangBLUPPB Karawang memiliki sarana yang terdiri dari kolam budidaya dan sumber  air.  BLUPPB  Karawang  memiliki  kolam  budidaya  yang  berjumlah  511 buah. Kolam budidaya dibagi kedalam sepuluh blok (blok A-J) yang tersebar di dalam  kawasan  BLUPPB  Karawang.  Kolam  budidaya  digunakan  untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional produksi pada berbagai komoditas di BLUPPB  Karawang.  Komoditas  perikanan  yang  dibudidayakan  dengan  tujuan produksi dapat berasal dari perairan laut, payau dan tawar. Komoditas perikanan dari perairan laut  yang dikembangkan untuk diproduksi terdiri dari ikan kerapu, ikan  kakap  dan  ikan  bawal  bintang.  Komoditas  perikanan  dari  perairan  payau terdiri  dari  ikan  bandeng,  udang  vaname,  udang  windu  dan  kepiting  soka. Komoditas  perikanan  dari  perairan  tawar  terdiri  dari  ikan  nila,  ikan  lele,  ikan patin,  ikan  sidat  dan  ikan  mas.  Kolam  budidaya  secara  keseluruhan  memiliki bentuk  persegi  panjang  dengan  dasar  berupa  tanah.  Luas  kolam  bervariasi tergantung dari komoditas yang dibudidayakan pada wilayah tersebut.Sumber  air  berasal  dari  sumur  bor,  Sungai  Ciwadas,  Sungai  Cimunclak dan  air  laut  untuk  kegiatan  operasional  budidaya  di  BLUPPB  Karawang. ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA37PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZBudidaya perairan laut menggunakan sumber langsung dari laut yang ditampung dalam  tandon.  Air  untuk  budidaya  perairan  payau  berasal  dari  bak  campur  air (BCA)  yang berisi campuran air laut dengan air tawar dari Sungai Ciwadas dan Cimunclak.  Budidaya  perairan  tawar  menggunakan  sumber  air  dari  Sungai Ciwadas, Sungai Cimunclak dan sumur bor (air tanah) yang ditampung pada bak tandon.Sumber  tenaga  listrik  di  BLUPPB  Karawang  berasal  dari  Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan generator. Generator di BLUPPB Karawang berjumlah dua buah. Generator berada di blok A dan blok B. Pasokan tenaga listrik dari PLN ada  2  gardu,  gardu  pertama  dengan  daya  690  kVA  digunakan  untuk  kegiatan oprasional budidaya dan gardu kedua memiliki  daya 415 kVA digunakan untuk memenuhi kebutuhan asrama, kantor, laboratorium dan  cold storage. Bila terjadi pemadaman  yang  dilakukan  PLN,  terdapat  2  buah  generator  dengan  daya  500 kVA dan 350 kVA sebagai cadangan penyuplai listrik.
	4.1.8  Prasarana di BLUPPB KarawangBLUPPB Karawang memiliki prasarana yang terdiri dari bangunan balai, listrik,  alat  transportasi  dan  komunikasi.  Bangunan  balai  berfungsi  untuk memperlancar  kegiatan  operasional  kerja  secara  keseluruhan  pada  BLUPPB Karawang.  Jumlah  bangunan  di  BLUPPB  Karawang  yaitu  94  buah.  Bangunan tersebut  terdiri  dari  bangunan  utama  dan  pendukung  di  BLUPPB  Karawang. Bangunan utama di BLUPPB Karawang terdiri dari:1.  Kantor utama dan kantor kepala seksi sebagai pusat kegiatan administrasi. ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA38PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB Z2.  Aula  sebagai  tempat  pelatihan,  pertemuan  dan  rapat  yang  memiliki kapasitas  menampung  sekitar  100  orang  dan  dilengkapi  dengan  Air Conditioner (AC), proyektor, audio sistem dan toilet.3.  Wisma tamu (Guest house) yang memiliki fasilitas berupa dua kamar tidur dengan kapasitas empat  orang per unit, ruang tamu, ruang makan, dapur dan televisi.4.  Asrama  berjumlah  dua  unit  dengan  kapasitas  74  orang  per  unit  dan memiliki fasilitas antara lain kamar yang berjumlah 37 buah, ruang tamu, ruang makan, ruang hiburan dan televisi.5.  Perpustakaan  dengan  koleksi  buku  yang  telah  berjumlah  lebih  dari  500 judul buku dan memiliki kapasitas 20 orang.Bangunan pendukung pada BLUPPB Karawang terdiri dari kantin, masjid, bengkel,  garasi,  pos  satpam,  perumahan  pegawai  dan  lainnya.  Jenis  dan  jumlah bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.4.Tabel 4.4. Jenis Bangunan beserta Jumlah di BLUPPB KarawangNo  Jenis Bangunan  Jumlah  No  Jenis Bangunan  Jumlah1  Kantor Utama  1  12  Lab. Plankton  12  Aula  1  13  Cold Storage  13  Kantor  1  14  Gudang Persediaan  14  Perpustakaan  1  15  Pabrik Pakan  15  Bengkel  1  16  Kantin  16  Asrama  2  17  GOR  17  Perumahan Pegawai  68  18  Garasi  18  Guest House  4  19  Ruang Genset  19  Lab. Kualitas Air  1  20  Gardu Listrik  210  Lab. Nutri dan Pakan  1  21  Pos Satpam  111  Lab. Bakteri dan Parasit  1  22  Masjid  1(Sumber : BLUPPB Karawang, 2015)ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA39PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZA.  TransportasiAlat  transportasi  yang  digunakan  di  BLUPPB  Karawang  terdiri  dari kendaraan  roda  dua,  tiga  dan  empat.  Fasilitas  kendaraan  berfungsi  untuk melancarkan kegiatan kerja di BLUPPB Karawang.Kondisi  jalan  di  BLUPPB  Karawang  sudah  berupa  jalan  raya  beraspal dengan  lebar  4  m  dan  dapat  dilalui  oleh  semua  jenis  kendaraan.  Kondisi  jalan untuk menuju ke pertambakan umumnya masih berupa tanah berbatu dan kerikil.Jarak lokasi dari jalan raya menuju pusat kota sekitar 20 km yang dapat dicapai dengan kendaraan umum baik roda dua maupun roda empat. Fasilitas kendaraan dinas yang ada di BLUPPB Karawang bisa dilihat pada Tabel 4.5 berikut.Tabel 4.5. Fasilitas Kendaraan di BLUPPB KarawangNo  Jenis Kendaraan  Jumlah  KeteranganKendaraan Roda Dua   1  Motor   20  BaikKendaraan Roda Tiga   2  Motor Kaisar  3  BaikKendaraan Roda 4 atau Lebih   3  Mobil Dinas  8  Baik4  Mobil Box  1  Baik5  Truk  1  Baik6  Dumper Truk  1  Baik7  Pick up  2  Baik8  Eskavator   10  BaikTotal  46  Baik(Sumber : BLUPPB Karawang, 2015)B.  KomunikasiAlat  komunikasi  yang  digunakan  di  BLUPPB  Karawang  terdiri  dari telepon,  surat,  hot  spot  area,  mesin  faximile,  e-mail  dan  jejaring  sosial.  Alat komunikasi  difungsikan  sebagai  sarana  komunikasi  antar  pegawai  di  BLUPPB Karawang,  pegawai  dengan  pihak  luar  atau  dari  pihak  luar  yang  membutuhkan. ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA40PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZAlat  komunikasi  ini  digunakan  untuk  hubungan  komunikasi  dinas  antara  pihak BLUPPB  Karawang  dengan  dinas  yang  lain  dan  juga  dengan  masyarakat  baik untuk keperluan pelayanan maupun pemasaran.
	4.1.9  Laboratorium BLUPPB KarawangLaboratorium yang dimiliki BLUPPB Karawang merupakan laboratorium level II +  PCR yang berada pada lingkup unit pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Lab BLUPPB terdiri 3 bagian spesialisasi yaitu Lab Kesehatan  Ikan,  Lab  Kualitas  Lingkungan,  dan  Lab  Nutrisi.  Berikut  lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Laboratorium BLUPPB Karawang.
	4.1.10   Kegiatan Pembesaran Udang Vaname
	4.1.10.1  Persiapan TambakWadah budidaya berupa petakan tambak yang berbentuk persegi panjang dengan  luas  4300  m2dan  dasarnya  di  lapisi  dengan  plastik  mulsa.  Pemasangan plastik mulsa menggunakan beberapa bahan  yaitu reng  yang terbuat dari bambu dengan panjang 3 m, paku yang terbuat dari bambu dengan panjang 30 cm, dan tali  plastik  untuk  mengikat  reng  ke  paku  bambu  agar  menempel  ke  seluruh permukaan tanah dasar.Persiapan  tambak  mulai  dari  pengerukan  tanah  tambak,  peneringan, pembalikkan  tanah  dasar,  pengapuran,  pemupukan,  dan  pemasukan  air  adalah salah  satu  faktor  penting  untuk  menjaga  kondisi  lingkungan  tambak  dalam menjamin kelayakan hidup udang (Baliao dan Tookwinas, 2002) ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA41PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZPersiapan tambak budidaya terdiri dari pengeringan dasar tambak dengan tujuan  untuk  memudahkan  pengangkatan  dasar  tambak  yang  kandungan  bahan organik  tinggi.  Kegiatan  pengangkatan  tambak  ini  sekaligus  untuk  perbaikan konstruksi tanggul dan  perataan dasar tambak, sehingga tambak mampu terisi air dengan  kedalaman  130  cm.  Selanjutnya  perataan  dan  pemadatan  dasar  tambak, pembuatan  caren  tengah  dan  perbaikan  saluran  pembungan  (outlet)  yang  untuk memudahkan pergantian air dan saat panen. Penyemprotan  lumpur  dasar  tambak  dengan  tujuan  untuk  mengurangi bahan organik yang masih tinggi dengan menggunakan pompa 3 inch dilengkapi dengan  selang  sepanjang  100  m,  dimulai  dari  bagian  inlet  kearah  outlet  dan dibantu dengan tenaga kerja yang menggunakan alat  dorong berupa sorokan yang tebuat  yang  terbuat  dari  papan.  Selama  penyemprotan  berlangsung  pompa  yang sudah  terpasang  dibagian  outlet  terus  dioperasikan  untuk  membantu  proses keluarnya air yang bercampur dengan lumpur hasil penyemprotan, dan dilakukan penjemuran dasar tambak selama 3 hari.Sterilisasi  dasar  tambak  dengan  bahan  chlorin  100  ppm,  dengan kegiatannya yaitu tambak diisi air setinggi 10-20 cm, siapkan bahan dan saringan halus, bahannya masukkan kantong dari saringan kemudian di kocok di dalam air sambil  berjalan  mengelilingi  tambak  agar  merata,  kincir  airnya  dioperasikan selama  1  jam  untuk  mempercepat  adukan  bahan,  pengeringan  dasar  tambak, penjemuran  dasar  tambak  selama  3  hari,  pengapuran  dasar  sebanyak  1000  kg untuk menetralkan pH tanah dasar. ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA42PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZPemasangan  kincir  untuk  tambak  ini  berfungsi  untuk  mensuplai  oksigen ke dalam media lebih optimal. Pemasangan kincir dilakukan setelah pengisian air dan  sebelum  proses  sterilisasi  air  media,  hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari resiko  kerusakan  plastik.  Kincir  diturunkan  di  tambak  dilanjutkan  dengan penentuan posisi kincir dengan memperhatikan perputaran arus. Jumlah  kincir  yang  dipakai  dalam  satu  tambak  adalah  5-6  unit  kincirsebelum tebar benur (persiapan media pemeliharaan) dan  7-8  unit kincir setelah tebar benur
	4.1.10.2  Persiapan Media PemeliharaanSetelah  persiapan  tambak  dilanjutkan  dengan  persiapan  air  media pemeliharaan.  Pengisian  air  dilakukan  sekaligus  baik  untuk  petak  pemeliharaan maupun  petak  tandon.  Sumber  air  untuk  kegiatan  ini  berasal  dari  perairan  laut pantai  utara  Jawa  dan  sungai  yang  dialirkan  melalui  masing-masing  saluran pasok. Karena media budidaya udang menggunakan air payau maka ada bak yang sebagai  tempat  mencampurkan  air  laut  dan  air  tawar  dan  dinamakan  BC  (Bak Campur). Setelah dari bak campur akan dialirkan ke petakan tandon dan petakan budidaya.  Dan  sebelum  air  masuk  ke  petakan  harus  menggunakan  saringan dengan size 1 mm untuk mencegah masuknya benih udang atau ikan yang dapat berfungsi sebagai carier penyakit.Ketinggian  air  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  maksimal  130  cm, selanjutnya secara bersama-sama dilakukan aplikasi chlorin dengan dosis 30 ppm. Satu hari kemudian diberikan bestasin dengan dosis 2 ppm dan crustacid 2 ppm, ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA43PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB Zagar  lebih  cepat  teraduk  dan  tersebar  merata  ke  suluruh  petakan,  kincir  air dioperasikan selama 1-2 jam dan setelah itu kincir air dimatikan agar fungsi bahan aktifnya  lebih  efektif  kerjanya.  Setelah  20  jam  kincir  air  dihidupkan  kembali untuk melapaskan residu. Dan satu hari kemudian, diaplikasikan saponin dengan dosis 20 ppm untuk memberantas hama dari kelompok ikan yang tidak mati oleh bestasin atau crustacid.Selanjutnya  dalam  4  hari  residu  telah  hilang  dengan  indikator  tidak  ada busa  yang timbul. Kemudian diaplikasi dengan fermentasi, dolomite, CaCO310 ppm untuk menaikkan nilai alkalinitas (buffer).  Untuk mempercepat tumbuhnya plankton  digunakan  pupuk  TSP  dan  pupuk  ZA  dengan  dosis  2  ppm.  Kemudian untuk meningkatkan jumlah bakteri diaplikasikan probiotik 1 ppm yang dikultur terlebih dahulu. Pemberian bahan-bahan tersebut diatas dengan interval per 3 hari sampai sehari sebelum penebaran benur.
	4.1.10.3  Penebaran BenurPenebaran  benur  merupakan  tahap  lanjutan  setelah  kualitas  air  media pemeliharaan  sesuai  dengan  baku  mutu  ditetapkan.  Penebaran  benur  dilakukan pada dini hari pukul 03.00 WIB  dan bertujuan untuk mengurangi stres pada benur udang  akibat  pemanenan  di  panti  pembenihan  dan  selama  transportasi  serta mengurangi perbedaan suhu dan salinitas air di tambak dengan air pada kantong benur. Box benur di ambil dua kantong  untuk di ambil sampel  untuk mengetahui berapa  jumlah  satu  kantong  plastiknya.  Perhitungan  benur  ini  untuk ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA44PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB Zmempertimbangkan  padat  tebar  benur  dengan  luas  tambak  sehingga  kepadatan benur dapat diperkirakan. Padat penebaran benur yang dilakukan sebanyak 105-115/m2dan pada penebaran bulan februari 2016 sebanyak 450.000-500.000 ekor per tambak.Padat  penebaran  yang  digunakan  akan  mempengaruhi  pada  tingkat kelangsungan  hidup  udang  vaname,  hal  ini  di  karena  adanya  persaingan  gerak yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup udang. Semakin tinggi padat tebar,  maka  ketersediaan  ruang  untuk  setiap  individu  akan  makin  berkurang (Agustina, 2015).Benur  sebelum  ditebar  dilakukan  aklimatisasi  yang  bertujuan  agar  benur udang dapat beradaptasi dengan keadaan baru di tambak dan tidak mengakibatkan benur  stres  hingga  mengalami  kematian.  Aklimatisasi  dilakukan  dengan  cara mengapungkan  kantong  plastik  benur  ke  petakan  (Saputra,  2014).  Proses aklimatisasi  ini  diindikatorkan  dengan  terlihatnya  embun  pada  bagian  dalam kantong benur.Aklimatisasi dilanjutkan dengan menyamakan angka salinitas air di dalam kantong  benur  dengan  salinitas  pada  media  pemeliharaan.  Perlakuan  ini  dengan cara kantong dibuka dan diberi air tambak itu sendiri sampai minimal 100% dari air yang ada di  kantong benur tersebut. Dan indikator benur telah menyesuaikan diri keluar dengan sendirinya dari kantong benur. 
	4.1.10.4  Pengelolaan PakanPemberian  pakan di Sub blok DII ini menggunakan  metode blind feeding untuk  bulan  pertama  dan  untuk  pemberian  pakan  pada  bulan  selanjutnyamenggunakan  sistem  anco,  yakni  pada  umur  30  hari  diberi  anco  dan  dilihat jumlah  pakan  yang  tersisa  pada  anco,  hasil  tersebut  dipakai  sebagai  patokan jumlah pakan yang diberikan untuk hari selanjutnya. Jika di anco habisnya 50%-100% maka hari selanjutnya jumlah pakan ditambah 2 kg dari pakan sebelumnya dan pakan yang masih utuh maka pakan yang diberikan tetap seperti jumlah pakan sebelumnya. Tabel 4.6 Dosis dan frekuensi pemberian pakanNo.  Berat udang (gr)  Dosis (%)  Frekuensi pemberian  Bentuk1  0,1-2,2  12-8  2  Crumble2  2,3-7,6  8-5,5  2-3  Crumble3  7,7-13,5  5,5-3  3-4  Pellet4  13,6-16,6  3-2  4-5  PelletMenurut  Nur  (2011),  semakin  tinggi  fase  udang  maka  frekuensi  pakan harus ditingkatkan karena pada rentang waktu ini asupan gizi sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan udang.
	4.1.10.5  Pengelolaan Kualitas AirAir  sebagai  media  pemeliharaan  harus  selalu  dikontrol  dan  diwaspadai setiap  harinya,  karena  perubahan  kualitas  lingkungan  akan  berpengaruh  besar terhadap biota. Solis dan Ibarra (1994) menjelaskan bahwa kualitas air di tambak harus diperiksa secara seksama karena dapat mempengaruhi dalam pertumbuhan dan  perkembangan  udang  vaname.  Pengelolaan  kualitas  air  meliputi  parameter ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA46PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB Zkunci seperti pH, suhu,  salinitas, kecerahan,  DO, dan toxic metabolic (NO2dan NH3)Aplikasi yang diberikan seperti pemberian CaCO3dan probiotik. Dan ada aplikasi  probiotik  dosis  0,5-1  ppm  yang  dikultur  terlebih  dahulu  dan  diberikan secara periodik (setiap minggu). Selain itu diberikan molase dosis 2 ppm secara berkelanjutan  setiap  2  hari  yang  sebagai  mempertahankan  perkembangan probiotik di tambak dan menekan perkembangan bakteri patogen.Tabel 4.7 Parameter Kualitas Air di BLUPPB KarawangParameter  NilaipH  7-8Suhu  29-32oCSalinitas  15-25 pptDO  4-6 mg/lAmonia  0,2-0,5 mg/lNitrit   0,02-0,03 mg/lNitrat   7-9 mg/lBerdasarkan  dari  tabel  diatas  pH  berkisar  7-8.  Menurut  Baliao  dan Tookwins  (2002),  kisaran  pH  optimal  disuatu  perairan  adalah  7,5-8,5.  suhu diantara  29-32oC.  Suhu  tersebut  masih  dalam  kisaran  optimal  untuk  kehidupan udang vaname. Suhu optimal untuk udang vaname adalah berkisar antara 26-32oC (Tiensongrusmee,  1980).  Salinitas  apada  budidaya  yaitu  berkisar  15-25  ppt. Menurut  Chen  (1992),  udang  vaname  termasuk  euryhaline  yang  mempunyai kemampuan  untuk  beradaptasi  dalam  perubuhan  salinitas  dengan  rentang  3-45 ppt,  tetapi  dapat  berkembang  baik  di  salinitas  15-30  ppt.  Kandungan  oksigen terlarut  pada  budidaya  adalah  4-6  mg/l.  Menurut  Kungvankij  et  al,  (1986), oksigen  terlarut  yang  optimal  berkisar  5-9  mg/l.  Menurut  Anna  (2010)  dalam ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA47PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZFuady  et al,  (2013), kisaran nitrit dalam budidaya vaname adalah <0,6 mg/l dan amonia adalah <0,1 mg/l.
	4.1.10.6  Pengendalian Hama dan PenyakitKegiatan  pengendalian  hama  dan  penyakit  udang  yang  dilakukan  adalah dengan  pemasangan  biosecurity  seperti  Crab  Protection  Demand,  Bird  Security Demand,  bahan  kimia  seperti  bestasin,  saponin,  crustacid  dan  tandon  yang digunakan  untuk  menghalau  hama  dan  penyakit  seperti  katak,  ular,  tikus  dan biawak,  kepiting,  virus  vibrio,  dan  white  feses.  Meminimalisir  terjadinya  hama dan  penyakit  seperti  virus  vibrio  maka  menggunakan  benur  yang  bebas  dari penyakit dan kegiatan lain yang dilakukan yaitu penyaringan air yang masuk ketandon.  Menurut  Sumarwan  et  al  (2008),  untuk  mencegah  dan  meminimalisir keberadaan penyakit maka biosecurity harus diterapkan dengan baik.Pengendalian  hama  dan  penyakit  dilakukan  untuk  meminimalkan masuknya patogen dari luar lingkungan budidaya.  Pencegahan hama dan penyakit pembudidaya  udang  vaname  dapat  dilakukan  tindakan  seperti  pengontrolan kualitas  air  yang  teratur,  pemeliharaan  lingkungan  budidaya  udang  vaname  dan ketepatan dalam pemberian pakan (Andriyanto, 2013).
	4.1.10.7  PanenPanen dilakukan setelah udang berumur 110-115  hari masa pemeliharaan. Tetapi  jika  tambak  mengalami  masalah  dan  dalam  keadaan  membahayakan tambak lain serta dapat merugikan finansial maka waktu itu juga harus dipanen. ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA48PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB ZPanen  dilakukan  pada  pagi  hari  dengan  menggunakan  jaring  badud  dilengkapi dengan  jaring  tamping  (alat  penangkap  udang).  Sebelum  pelaksanaan  panen, ketinggian  air  dikurangi  secara  perlahan-lahan  dan  sampai  ketinggian  air  50-60 cm sehingga memudahkan penggunaan alat panen udang. Udang hasil tangkapan dimasukkan ke dalam wadah dan diberi es secara berlapis untuk mempertahankan kondisi  udang.  Selanjutnya  udang  dibawa  ke  ruang  panen  (cold  storage)  untuk kemudian dicuci bersih, disortir dan ditimbang
	4.1.10.8  Penerapan BiosecurityPenerapan  biosecurity  di  Sub  blok  DII  terdiri  dari  biosecurity  terhadap lingkungan dan biosecurity terhadap udangnya. Biosecurity lingkungan dilkukan dari  awal  persiapan  tambak  dengan  menggunakan  tandon  sebagai  penyeteril  air media pemeliharaan. Banyak aplikasi dan alat yang diberikan misalnya pemberian kapur  untuk  dasar  tambak,  adanya  petakan  tandon,  aplikasi  kaporit,  bestasin, saponin,  pagar  tambak  yang  sebagai  penghalang  masuknya  hama,  adanya  senar penghalau  burung.  Ada  pula  biosecurity  terhadap  udangya  sendiri  yaitu  dengan mendatangkan benur yang sehat dan bebas virus.
	4.1.10.9  Hambatan dan Kemungkinan Pengembangan Usaha
	4.1.10.9.1  Hambatan yang Dihadapi
	4.1.10.9.2  Kemungkinan Pengembangan UsahaPengembangan usaha  di Sub blok DII  ini mulai berkembang pesat. Untuk tahun  ini  menambah  aplikasi  bahan  yang  lebih  efektif  lagi  seperti  penambahan vitamin c terhadap pakan yang diberikan, tujuannya untuk memberikan nilai gizi dan memberikan nafsu makan udang yang lebih tinggi lagi.

	4.1.10.10  Analisis UsahaAnalisis  usaha  sangat  diperlukan  pada  setiap  usaha  budidaya,  dengan tujuan  agar  dapat  memperoleh  gambaran  tentang  besarnya  keuntungan  usaha tersebut. Udang vaname merupakan ikan yang berpotensi untuk dibudida yakan di tambak  dan  data  dikatakan  layak  untuk  prospek  analisa  usahanya.  Harga penjualan  udang  vannamei  seharga  74.000,00  per  kilogram.  Produksi  udang vannamei  dalam  satu  siklus  dapat  mencapai  7.000  kg  dan  mendapatkan penerimaan  sebesar  Rp  518.000.000,00.  Pada  usaha  ini  didapatkan  keuntungan senilai Rp  89.110.852,00. Usaha budidaya udang vaname layak untuk dilakukan dengan melihat adanya keuntungan yang didapat.Kelayakan  usaha  budidaya  udang  vaname  lebih  lanjut  di  BLUPPB Karawang dapat dilihat dari nilai PP (Payback Period), R/C (Return Cost Ratio) dan  BEP  (Break  Even  Point)  pada  hasil  perhitungan  analisa  usaha.  Nilai  PP ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA50PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK PEMBESARAN MUHAMMAD HABIB Zsebesar  0,80  yang  menunjukkan  bahwa  akan  terjadi  pengembilan  modal  setelah budidaya udang berlangsung selama 0,80 tahun.Menurut  Soepranianondo  dkk.  (2013),  bahwa  PP  menunjukkan  jangka waktu untuk memperoleh kembali investasi yang dikeluarkan. Nilai R/C sebesar 1,21 sehingga usaha yang dilakukan mendapatkan kentungan. Suatu usaha dapat dikatakan mendapatkan keuntungan apabila nilai  R/C lebih dari satu. Nilai BEP diartikan  bahwa  titik  impas  pada  budidaya  udang  vaname  akan  terjadi  pada produksi  sejumlah  7.000  kg  dan  harga  penjualan  sebesar  Rp  74.000,00  per kilogram. Analisis usaha budidaya udang vaname di tambak secara lengkap dapat dilihat di lampiran 
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