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RINGKASAN 

MOHAMAD KHOLILUR RACHMAN. Manajemen Pemberian Pakan 

Buatan Pembesaran Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei) Pada Tambak 

Pendampingan PT Central Proteina Prima Tbk Di Desa Randutatah, 

Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.Dosen Pembimbing Prof. Dr. Ir. 

Hari Suprapto, M.Agr. 

 Manajemen pemberian pakan merupakan suatu usaha pengaturan 

pemberian pakan sehingga mampu mendapatkan hasil produksi udang yang 

optimal.Manajemen pemberian pakan sangat menentukan keberlanjutan usaha 

budidaya udang dikarenakan kontribusi pakan mencapai 60-70% dari total biaya 

operasional.Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini untuk memperoleh pengetahuan, 

pengalaman, ketrampilan dalam pelaksanaan manajemen pemberian pakan buatan 

pada budidaya udang vaname secara intensif. 

 Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di tambak udang  intensif 

pendampingan PT. Central Proteina Prima, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, 

Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 

21 Februari 2017.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 manajemen pemberian pakan meliputi pelaksanaan dan evaluasi 

program pemberian pakan. Pelaksanaan program pemberian pakan meliputi 

penggunaan pakan pakan komersial untuk udang dengan kandungan protein 30%, 

penghitungan kebutuhan pakan ditetapkan dengan blind feedingdan berdasarkan 

respon anco, frekuensi pemberian pakan sebanyak empat kali dalam satu hari, cara 

pemberian pakan dengan cara menebar pakan secara merata ke feeding aret, serta 

penyimpanan pakan dilakukan di gudang pakan. 
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Pelaksanaan evaluasi program pemberian pakan dilaksanakan dengan 

melakukan pengamatan pada anco 2-2,5 jam setelah pemberian pakan, pengambilan 

sampel udang menggunakan jala tebar secara periodis setiap tujuh hari untuk 

mengetahui Mean Body Weight (MBW) sehingga dapat dihketahui nilairata-rata 

Growth Rate (GR) atau Average Daily Growth (ADG) sebesar 0,20 gr/hr, Feed 

Convention Ratio(FCR) sebesar 0,98, Survival Rate(SR) sebesar 111,3%  
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