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ABSTRAK

Udang Windu merupakan salah satu sumberdaya hayati laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi

dan dijadikan sebagai target tanglapan nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mongetahui stok

udang windu berbasis panjang berat melalui hubungan panjang berat, tingkat mortalitas dan laju eksploitasi

udang windu di Perairan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini

dilaksanakan pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014. Total sampel yang dianalisa selama

penelitian yaitu 800 ekor dengan kisman panjang 6 - 15 cm menghasilkan tiga kelornpok $mBr yang

dipisahkan dengan menggunakan metode Bhattacharya dengan bantuan software FISAT II. Nilai koefisien

pertumbuhan (K) yang paling tinggi di dapat dari data udang windu betina yaitu sebesar 0,357 per tahun.

Sedangkan untuk hubungan panjang berat udang windujantan, betina maupun gabungan keduanya adalah

allometrik negatif (pertambahan panjang lebih cepat dxipada pertambahan berat). Laju eksploitasi udang

windu paling tinggi di dapat dari data udang windu gabungan sebesar 0,7 per tahun. Nilai l4iu eksploitasi

ini telah melebihi nilai eksploitasi optimum 0,5.

Kato Kunci: Udang Windu, Dompak, Pertumbuhan, Mortalitas dan Laju Eksploitasi
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ABSTRACT

Tiger Shrimp is one of the marine biological resources that have high economic value and be used

as a target catch of fishermen. The purpose of this research is to examine stock-based long-tiger shrimp

weight througit weiglrt length rclationships, mortality and exploitation mte of tiger shrimp in the Dompak

waters Bukit Bestari District of Riau Islands province. This research was conducted in April 2014 until

June 20 I 4. Total samples analyzed during the research of 800 long-tail range 6- I 5 cm resulted in three age

groups were separated by using Bhattacharya method with the help of FISAT Il software. Value of the

growth coeffieient (K) be the highest in the female tiger shrimp from the data that is equal to 0.357 per

year. As for the length weight relationship tiger shrimp male, female or a combination of both is negative

allometric (the length faster than weight gain). The rate of exploitation of the highest tiger shrimp to black

tiger shrimp combined data of 0.7 per year. Value of the tae of exploitation has exceeded the optimum

exploitation of the value of 0,5.

Key Word: Tiger Shrimp, Dompak, Growth, MortaltE and Exploitation



I. PENDAHULUAN

Udang windu merupakan salah satu

sumberdaya hayati laut yang dijadikan target

tangkapan nelayan yang diperjualbelikas oleh

masyarakat. Udang windu memiliki nilai

ekonomis tinggi dengan kisaran harga Rp.

70.000,- per Kg. Masyarakat Kepulauan Riau

pada umumnya sangat menyukai udang windu

karena udang windu memiliki ptotein yang

tinggi. Daging udang windu diperkirakan

mengaadung l"l-Z|Yo protein. Menurut Hirota

(1990), protein dalam daging udang (termasuk

udang windu) mengandung asam amino esensial

cukup lengkap. Keunggulan udang windu

lainnya adalah kandungan lemaknya hanya

sedikit. Tingginya minat masyarakat terhadap

udang tersebut niscaya akan menyebabkan

penanglcapan udang windu terus meningkat.

Penangkapan tanpa memikirkan keberlaqjutan

dari stok ditaut, hal ini tentu akan mempengaruhi

perkembangan populasi udang. Selain

penangkapan yang meningkal faktor-faktor

lingkungan baik hayati maupun non hayati dapat

juga mempengaruhi perkembangan atau

pertumbuhan populasi.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis

potensi atau stok sumberdaya udang windu yang

berbasis panjang berat di Perairan Dompak

Kecamatan Bukit Bestari Provinsi Kepulauan

Riau. Pengkajian stok udang windu dapat

dilakukan dengan melalui metode analitik

dengan data panjang, identifikasi kelompok

umur, distribusi frekuensi panjang, parameter

pertumbuhan, mortalitas dan laju eksploitasi,

hubungan patrjang berat dan faktor kondisi,

Tujuar dari penelitian ini adalah untuk

rnengetahui stok udang windu berbasis paqiang

berat melalui hubungan panjang berat, tingkat

mortalitas serta laju eksploitasi udang di Perairan

Dompak Kecamatan Bukit Bestari Provinsi

Kepulauan fuau.

Manfaat daxi penelitian ini adalah

memberikan informasi tentang aspek biologi

sumberdaya udang windu melalui hubungan

panjang berat, tingkat mortalitas serta laju

eksploitasi udang windu di Perairan Dompak

Kecamatan Bukit Bestari Provinsi Kepulauan

Riau serta dapat menjadi bahan informasi untuk

penelitian lebih lanjut.

fi. TINJAUANPUSTAKA

Udang windu (Penaeus monodon,

Fabricius.) merupakan udang komoditas asli

daerah tropis yang telah berkembang sejak awal

1980-an, rnenjadi primadona komoditas

perikanan di lndonesia dan memlliki nilai tinggi

dalam perdagangan internasional (Rozi, 200 8).

Udang windu merupakan suatu binatang

laut yang memiliki kulit agak keras, dan

dibesarkan secara luas untuk makanan. Oenus ini

mudah sekali dibedakan dengan genus-genus lain

dengan melihat rostrumnya yang memiliki rumus

7/3, artrnya pada sisi atas tanduk terdapat 7 gigi

sedang pada sisi bawah mempunyai gigi 3.

Badannya bergaris tengah rata-rata 
.l 

,5 - 5 cm.

Menurut Tricahyo (1992) dalam Rozi (2008),

udang windu termasuk keluarga Arthropoda.

Kelas Crustacea, ordo Decapoda dan spesies

Penaans monodonFabt.

III. METODE

Penelitian fui telah dilaksanakan pada

bulan April hin8ga Juai 2014 yang berk:kasi di

Perairan Dompak Kecamatan Bukit Bestari



Provinsi Kepulauan Riau. Proses pengumpulan

data priarcr berupa petrgrkrm pa*jang dwt

berat sampel udang windu dengan interval waktu

pengambilan sampel udang windu I kali dalam

seminggu. Alat dan bahan yang digunakan dalam

penelitian ini disajikan pada Tabel l.

Tabel 1. Alat yang Digunakan Dalam
Penelitian.
No. Alat dan Bahan Keterangan

pengukuran berat yang palrng mudah dilakukan

di lepangm (Eusacker ef eL, 1990).

Data hasil pengukuran tersebut

dianalisis secara manual dan menggunakan

bantuan sofhuare FISAT II Ver 1.2.2 tahun 2005

yang dikelumkan oleh FAO-ICLARM. Analisis

datayang dilakukan mencakup sebagai berkut :

A. Distribusi Fnekuensi Panjang

Distribusi frekuensi panjang diperoleh

dengan menentukan selang kelas, nilai tengah

kelas dan distribusi frekuensi panjang yang telah

ditentukan dalam selang kelas yang sama

kemudian diplotkan dalam sebuah grafik.

Analisis frekuensi panjang berdasarkan ukuran

panjang dapat diketahui dengan melakukan

analisa data (Syakilq 2009) sebagai berikut :

a. Menentukan jumlah selang kelas

yang diperlukan

b. Menentukan lebar selang kelas,

serta

c. Menetukan kelas frekuensi dan

memasukkan frekuensi masing-

masing kelas dengan memasukkan

panjang masing-masing udang

contoh pada selang kelas yang telah

ditentukan.

B. Identifikasi Kelompok Ukuran

Kelompok ukuran udang windu

dipisahkan dengan menggunakan Metode

Bhattacharya

Metode Bhattacharya digunakan untuk

pemisahan suatu distribusi komposit kedalam

distribusi-distribusi normal yang terpisah, bila

sejumlah kelompok umur (kohort) ikan terdapat

dalam objek penelitan (Sparre dan Venema,

teee).

1. Timbangan
Digital ketelitian
1gr

2. Penggaris

4. AIat Tulis

5. Udang windu

6. Data Sheet

7. Formulir
Kuisioner

8. Literatur-literatur
yang mendukung
psnelitian

Pengambilan sampel udang dilakukan

sebanyak 8 kali dengan interval waktu

pengambilan data I minggu sekali sebanyak

*100 ekor/pengambilan sampel, total target

udang adalah 800 ekor.

Panjang udang yang diukur adalah

panjang total dan pa4jang karapas. Pengukuran

panjang total pada udang dilakukan dengan

mengukur jarak antara rostrum sampai dengan

ujung telson yang dinyatakan dalam satuan Cm

(SNI 01-6142-2006). Pengukuran ini dilakukan

dengan menggunakan penggaris. Sedangkan

berat udang yang ditimbang adalah berat basah

total. Dalam hal ini digunakan timbangan digital

yang mempunyai skala terkecil I gram.

Pengukuran berat basah total merupakan caxa

Untuk Mengukur berat
dari objek penelitian

Untuk Mengukur
panjang udang
Untuk Mencatat dalz
penelitian
Untuk pengumpulan
dataL* W dan sebagai
objek penelitian
Untukmengolah data
kuantitatif dan kualitatif
Untuk mengajukan
pertanyaan kepada
responden
Sebagai pedoman
dalam penelitian



Pertama menentukan suatu kemiringan

yang bersih dari suatu distribusi normal pada sisi

kiri dari distribusi total. Kemudian tentukan

distribusi normal dari kohort yang pertama

dengan menggunakan suatu transformasi ke

dalam suatu garis lurus. Ulangi proses ini untuk

distribusi normal berikutnya dari kiri, sampai

tidak dapat lagi ditemukan distribusi normal

yang bersih (Sparre dan Venema, 1999).

C. Pertumbuhan (Lo, K) dan ta

Pendugaan parameter peltumbuhan

dilakukan dengan menggunakan rumus

pertumbuhan Von Bertalanffy (Sparre dan

Venema, 1999) adalah sebagai berikut:

Lt : Loo ( 1 - e t-xtt-to)t,

Untuk menduga Umur teoritis pada saat

panjang sama dengan nol (fu) dapat diduga secara

terpisah dengan menggunakan persamaan

empiris Pauly (Pauly dalam Spure dan Venema,

1999) sebagai berikut:

Log (-t0) = a3922 - 02752 (Log Lo) - 1,038

(Log K)

L.p adalah panjang maksimum siput

udang windu secara teoritis (panjang asimptotik),

K adalah Koefisien laju pertumbuhan (per satuan

waktu) dan t0 adalah umur teoritis udang windu

pada saat panjang total sama dengan nol.

D. Hubungan Panjang Berat

Huo'ungan paqiang berat memiliki nilai

praktis yang memungkinkan mengkonversi nilai

panjang kedalam berat atau sebaliknya. Berat

udang dapat dianggap sebagai suatu fungsi dari

panjangrya, dan hubungan panjang berat ini

mengikuti hukum kubik yang dinyatakan dengan

fltmus:

=aLb

E. Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Laju mortalitas alami (M) diduga

dengan menggunakan rumus empiris Pauly

dalam Sparre dan Venema (1999) sebagai

berikut :

ln M = -0.0f 52 - 0.279 * ln Lco + 0.6543 *ln K
+ 0.463 * ln T

* - u0nll0

Laju mortalitas penangkapan (F)

ditentukan dengan : F = Z-M.

Laju eksploitasi ditentukan dengan

membandingkan mortalitas penangkapan (F)

terhadap mortalitas total (Z\ (Pauly dalam Sparre

dan Venema, 1999) :

,- F -l+M Z

Laju mortalitas penangkapan (F) atau

laju eksploitasi optimum menurut Gulland

(1971) dalam Sparre dan Venema (1999)adalah :

Foprimum = M dan Eoptimum = 0.5. Laju ekploitasi

(E) populasi ikan dikatakan sudah mencapai

tangkap lebih (Overfishing) apabila telah

melewati nilai batas tingkat penangkapan

optimum. Penangkapan optimum (Eopt: 0.5) jika

populasi berada dalam keadaan seimbang, yaitu

jumlah peremajaan pada populasi tersebut sama

dengan kematian dan migrasi (imigrasi dan

migrasi).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Distribusi Frekuensi Panjang

Panjnag minimum dan maksimum udang windu

yang diperoleh selama penelitian adalah 6 cm -
15 cm. Sebaran ukuran panjang udang windu

selama pengamatan secara keseluruhan dan tiap

bulannya dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar l. Sebaran Frekuensi Panjang
Udang Windu (a) Jantan (b) Betina (c)
Gabungan

Berdasarkan Gambar 1 data udang

windu jantan memiliki parjang yang terleak

pada selang kelas 5,5 * 6,5 cm sampai dengan

14,5 '- 15,5 crn dryan &*umsi tsrtinggi pada

selang kelas panjang 9,5 - lOJ cm- Untuk udang

windu betina memilki panjang yang terletak

pada selang kelas yang sama dengan udang

windu jantan dengan &ekuersi tertinggi pada

selang kelas 7,5 * 8,5 cm- Sedangftan untuk

udang windu gabungan (iantam-betina) juga

uemiliki panjang yang terletak @a selang kelas

yang sama dengan utlang windu jantan dan

betina yaitu pada selang kelas 5,5 - 6,5 cm

sanrpai dengan 14,5 * 15,5 cm dengan frekuensi

tertinggi terletak pada selang kelas panjang 7,5 -
8,5 cm.

Dari 800 ekor udang windu yang

diteliti, menuqiukkan pada udang windu jantan

dan uclang windu betina terlihat adanya

perbedam sebamn ukuran panjang. Hal ini

dikarenakm pada udang de*asa memperlihatkan

perbedaan ukuran yang jelas untuk umur, kmena

udang betina lebih besar daripada udang jantan

pada umur yang sama (Budianto, 2012).

B. Pnrameter Pertumhuhru

Kelompok ukman udang windu

dipisahkan dengan rnetode

Bhattacharya menuqiukkan bahwa udang windu

gabungan, jailtarL serta befina memiliki 3 (tiga)

kelornpok ukuran.
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Gambar 10. Kelompok Ukuran Panjang
Udang Windu

Hasil analisis pemisahan kelompok

ukuran udang windu memiliki panjang rata-rata,

jumlah populasi, dan indeks separasi dari
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N
o

masing-masing kelompok ukuran udang windu

seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Kelompok Ukuran Udang
Windu

Udang Windu Gabungan
Lt Jumlah Stdev Indeks

(Cm) Populasi (S) Senarasi fl)

komponen yang berdekatan, jika nilai indeks

separasi 14 maka pemisahan tidak mungkin

dilakukan diantara dua kelompok ukuran karena

akan terjadi tumpang tindih yang besar antar

kelompok ukuran. Berdasarkan Tabel 5 diatas,

nilai indeks separasi dari hasil pemisahan

kelompok ukuran udang windu gabungan

(fantan-betina) sebesar 3,747 dan 4,254. Unnk

udang windu jantan memiliki indeks separasi

sebesar 2,067 dan 2,425. Sedangkan untuk udang

windu betina memiliki indeks separasi sebesar

4,115 dut 4,095" Hal ini menunjukkan bahwa

nilai indeks separasi >2 sehingga nilai hasil

pemisahan kelompok ukuran udang windu

tersebut dapat diterima dan digunakan untuk

analisis selaqiutnya.

Hasil analisis parameter pertumbuhan

yang terdiri dari koefisien pertumbuhan (K) dan

panjang infinitif (Loo) serta umr teoritis udang

windu pada saat panjang sama dengan nol (to)

dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Parameter Pertumbuhan Udang
Windu Berdasarkan Model Von Bertalanffy
(K. Lco" tn)

Parameter Pertumbuhan Udang Windu
Gabungan

I
2
J

7,971
I1,441
14,252

372
385
44

0,848
I,OOI
0,321

3,747
4,254

Total 800

Udaftg Windu Jantan
N
o

Lt
(Cm)

Jumlah Stdev
Pooulasi (S)

Indeks
Senarasi fl)

1

')

J

9,068
1L,73r
14,076

279
85

l9

1,243
1,334
0,601

2,067
') l)\

Total 383

Udang Windu Betina
N
o

Lt Jumlah Stdev Indeks
(Cm) Populasi (S) Senarasi (I)

187
202
28

1
,,

3

8,040
11,567
r4,203

0,903
0,81i
0,476

4,1 15

4,495
Total 417

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat

diketahui bahwa terdapat 3 kelompok umur

udang windu gabungan (iantan betina) dengan

nilai panjang 7,977 (372 ekor), 11,441 (385

ekor), dan 14,252 (44 ekor). Pada udang windu

jantan terdapat 3 kelompok umur dengan nilai

panjang 9,068 (279 ekor), 11,731 (85 ekor), dan

14,076 (19 ekor). Dan pada udang windu betina

juga terdapat 3 kelompok umur dengan nilai

panjang 8,040 (187 ekor), 1 1,567 (202 ekor), dan

14,203 (28 ekor).

Menurut Hasselblad et al. dalam Sparre

dan Venema (1999), dijelaskan bahwa indeks

separasi merupakan kuantitas yang relevan

terhadap studi bila dilakukan kemungkinan bagi

suatu pemisahan yang berhasil dari dua

Parameter Pertumbuhan Udang Windu
Jantan

K
0,223

L-inf
25

K
0,223

L-inf
19

Parameter Pertumbuhan Udang Windu
Betina

K
0,357

L-inf
t9

Persamaan pertumbuhan Von

Bertalanf$, yang terbentuk untuk udang windu

pada udang windu gabungan (antan-betina)



adalah Lr*5( I d4"?33r1+'r"83sl) untuk udang windu

jantan adalah Lrl9tr1-6[*':rx1+$$el1' Sedanglcan

untuk udang windu betina adalah LF19(1-sl-
0'357{1+3j:rl)" Paniang rnaksimum udarg windu

yang tertangkap 15 crn, panjang ini tebih ke,sil

dari panjang a$mtotik tinfuitifl udang windu

baik gabungaa" jantan maupun betina- Koefisien

pertumbuhan (K) udang rvindu gao-ungan di

perairan Dompak adalah 0,223 per tahun, untuk

udang winda jantan S,223 psr tahun, dan untuk

udang windu betina 0,357 pertahun- Sedangkan

L.r, udang windu gabungan (iantan-betina)

adalalr 25, untuk udang windu jartan Lo adalah

19, dan trntuh udang windu betina L"c adalak 19.

Hasil yang didapd setelah dianalisis bahwa rilai

panjang asirntotik (L.o) lebih besar dari nilai

koefisien pertumbuhan (K), ini berarti laju

perturnbuhan s{a*g windu lebi} lambat dari

pa$jang asimtotik 1Lm;.

Jika dibandingkan antara ketiga sampel

laju pertumbuhan, udang windu betina lebih

cepat m€nsapai panjang asimtotik {Lo) dengan

nilai koefisien perhrmbuhan yang paling tinggi

yaitu 0,357 per tahun. Sparre dan Venema (1999)

bahwa nilai koefrsien pertumbuhan (K)

merupakan penentu seberapa cepat udang windu

mencapai panjang asimtotiknya (L-) atau

panjang maksimumnya, nilai laju pertumbuhan

yang tinggi membutuhkan waktu yang cepat

untuk mencapai par{ang asimptotnya (Lco) dan

yang memiliki nilai koefisien laju pertumbuhan

yang rendah memerlukan waktu yang lama untuk

mercapai panjang asim ptctnya

Kurva pertumbuhan udang windu

disajikan pada Gambm 3 dengan memplotkan

umur {bulan} dan panjang teoritis udang windu

(cm) hingga udang windu be.rumw 60 bulan-
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Gambar 3. Kurva Pertumbuhan Udang
Windu

C. HubunganPanjangBerat

Hubungan panjang berat dapat

dianalisis dengan menggunakan data panjang

total udang windu dan berat basah udang windu

contoh untuk mengetahui pola pertumbuhan

individu udang windu. Hulrungan panjang berat

udang windu dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gsmbar 4. Huburgan Panjang Berat Udang
lYindu (Pmaeus monodon)

Dari hasil analisis hubungan pmjanC

berat diketahui bahwa persamaan hubungan

panjang berat udang windu gabungan (iantan-

betina) memiliki persamaan \[r:0.0264*L243

dengan kisaran nilai b ssbesar 2,43, untuk udang

windu jantan memiliki persamaan

W{.0338*t2-3" dengan kisamn nilai b sebestr

2,317, d"n rmtuk udang windu betha memiliki

pemamaan W<)"02 I 3*L2jB der,grn kisaran nilai

b sebesar ?,528. Dari. nilai b yang diperoleh dan

setelah dilah*an uji t (a=O,05) terhadap nilai b

tersebut dipemleh nilai t1"1,,;t66"1. Nilai thiamg

untuk udang windu gabungan yaitu 13,13, udang

windu jantan 10,54, udang windu betina sebesar

8,11. Hal ini menunjukkan dari hubungan

panjang total dari udang windu berdasarkanjenis

kelamin memiliki pola perhrmbuhan yang sama

yaitu allometrik negatif. Allometrik negatif

artinya pertambahan paqiang lebih cepat

daripada pertambahan berat (Effendie, 1997).

D. Mortalitas dan Laju Eksploitasi

. Pendugaan konstanta laju mortalitas

total (A udang windu dilakukan dengan

menggunakan kurva hasil tangkapan yang

dilinierkan berbasis data panjrrg. Kurva hasil

tangkapan yang dilinierkan berbasis ,lata panjang

disajftm pada Gambm 5.

Xurva Udang Windu Gabungan

(urva Udang Waftdu

{r
+a O+

Gambar 13. Kurva hasil tangkapan yang
dilinierkan berbasis data panjang
( f: titik yang di$makan dalan analisis regresi
rmtuk menduga Z)

Pendugaan laju mortalitas alami udang

windu digunakan rumus empiris pauly (Sparre

dan Venema, 1999) dengan suhu rata-rata

perairan Dompak 26"C-34"C. Menurut Darmono

(1995), udang windu dapat ditemukan pada suhu

antara 20-300C. Lebih lanjut Mujiman dan

Suyanto (1999), menyatakan suhu optimal untuk

pemeliharaan udang windu adalah antaru 28-

300C. Suhu air dibawah 130C atau diatas 330C

akan menyebabkan naiknya angka kematian

hampir mencapai 90%. Hasil analisis dugaan laju

Betina

t*t

, ls@
i c.ooo { 

II o-* o.so l.oo ffi z.il, z-so J-oc 3,5o a-tn i
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Mortalitas total {Z)
Mortalitas alami (M)
Mortalitas penangkapan (F)
Laiu eksploitasi (E)

mortalitas dan eksploitasi udang windu disajikan

pada Tabel 4.

Tabel 4. Laju Mortalitas dan Laju f,ksploitasi

Udang Windu

Udans,Windu Gabunsan
Laiu Nitai (/ tahun)

serta faktor lingkungan yaitu suhu rata-rata

perairan.

Laju mortalitas penangkapan (F) udang

windu di Perairan Dompak untuk udang windu

jantan yaitu sebesar 0,35 per tahun, untuk udang

windu betina sebesar 0,98 dan untuk udang

windu gabungan sebesar l,l3 per tahun. Nilai

laju mo(alitas penangkapan diperngaruhi oleh

laju eksploitasi karena menurut Lelono (1997)

dalam Syakila (2009) semakin tinggi tingkat

eksploitasi di suatu daerah maka mortalitas

penangkapannya semakin besar. Laju eksploitasi

(E) udang windu di Perairan Dompak sebesar

0,37 untuk udang windu jantan dan 0,54 untuk

udang windu betina. Untuk laju eksploitasi yang

optimum menurut Gulland (1971) dalam Dina

(2008) adalah 0,5 maka nilai laju eksploitasi

udang windu jantan (0,37) dan udang windu

betina (0,54) berada pada kondisi optimum.

V. KESIMPULA}{DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada saat penelitian populasi udang

windu terdiri dari tiga kelompok umur dengan

nilai rata-rata paqiang total udang windu jantan :

9,068 Q79 ekor), ll,73l (85 ekor), 14,076 (19

ekor), untuk udang windu betina : 8,040 (187

ekor), 11,567 Q02 ekor), 14,203 (28 ekor), dan

untuk udang windu gabungan :7,977 (372 ekar),

11,441 (385 ekor),14,252 (44 ekor). Persamaan

pertumbuhan von Bertalanffy yang terbentuk

udang windu di Perairan Dompak adalah untuk

udang windu jantan adalah Lt=19(1-et-
02n(+5'2261), untuk udang windu betina adalah

Lt:19( I _et-0.3s7(t+3,22111, dan untuk udang windu

gabungan adalah Lf25(1-el-02r(r+4,8351) Pola

pertumbuhan udang windu yang dianalisa dalam

1,69
0,562
01,13

0.67--+0.7

Udane Windu Jantan
Laiu Nilai (/ tahun)
Morlalitas total (Z)
Mortalitas alami (M)
Mortalitas penangkapan (F)
Laiu eksploitasi (E)

0,962
0,607
0,35

0,37---+0,4

Udans lYindu Betina
Laiu Nilai (/ tahun)
Morlalitas total(Z)
Mortalitas alami (M)
Mortalitas penangkapan (F)
Laiu eksploitasi (E)

1,904
0,826
0,98

0,54*0.5

Laju mortalitas total (Z) udang windu

jantan 0,962 per tahun, untuk udang windu

betina 1,804 per tahun, dan untuk udang windu

gabungan 1,69 per tahun. Untuk mortalitas alami

(M) udang windu jantan sebesar 0,607 per tahun,

untuk udang windu betina sebesar 0,826 per

tahun dan untuk udang windu gabungan sebesar

0,562 per tahun. Mortalitas alami dapat terjadi

karena berbagai sebab, seperti penyakit, parasit,

karena tua, pencemaxan, persaingan dan

pemangsaan. Garcia (1988) dalam Saputra

(2007) mengemukakan bahwa rata-rata laju

mortalitas alami (M) udang penaeid adalah2,4 *
0,3 per tahun untuk udang dewasa. Menurut

Sparre dan Venema (1999) dalam Syakila

(2009), nilai laju mortalitas alami berkaitan

dengan nilai parameter von Bertalanffo K, Lco
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penelitian ini, menunjukkan pola pertumbuhan

allometrik negatif yaitu pola pertambahan

padang lebih besar daripada pertambahan berat.

Laju mortalitas total (Z) udang windu

gabungan yaitu 1,69 per tahun, laju mortalitas

alami (M) 0,562, laju mortalitas penangkapan (F)

sebesar l,l3 dan laju eksploitasi (E) 0,67. Untuk

udang windu jantan yaitu 0,962 per tahun, laju

mortalitas alami (M) sebesar 0,607, laju

mortalitas penangkapan (F) 0,35 per tahun, dan

laju eksploitasi (E) sebesar 0,37 yang artinya

masih berada dibawah nilai optimum yaitu 0,5.

Untuk udang windu betina, laju mortalitas total

(Z) 1,804 per tahun, laju mortalitas alami (\t!
0,826, laju mortalitas penangkapan (F) 0,98 per

tahun, dan laju eksploitasi (E) 0,54 yang artinya

masih berada pada nilai optimum yaitu 0,5.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian mengenai aspek biologi reproduksi

udang windu masfi belum dikaji lebih lanjut, hal

ini diperlukan agar mempermudah dalam

menetapkan pembatasan musim dan wilayah

penangkapannya lebih tepat.

2, Mengadakan penelitian daerah penangkapan

atau pemetaan penangkapan berdasarkan musim

udang windu di Perairan Dompak.

3. Mengingat pentingnya hutan mangrove

sebagai habitat udang windu maka sebaiknya

semua pihak berperan unflrk menjaga ekosistem

mangrovc agar terhindar dari aktivitas

pengrusakan.
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