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KATA PENGANTAR
Peminat udang Vaname terus meningkat. Menjadikan peluang usaha budidaya vaname di
kolam terpal bulat semakin nggi. Peluang untuk meraup keuntungan pun semakin luas. Jadi,
jangan sampai Anda melewatkan kesempatan emas ini.
Sebelum terjun dalam usaha budidaya udang Vaname, ada baiknya Anda melakukan analisis
terlebih dahulu. Tujuannya, agar keuntungan yang diraih semakin nggi, meskipun dengan
modal minim.
Ingat! Semakin nggi permintaan konsumen akan udang Vaname di pasaran, maka peluang
untuk meraup keuntungan semakin besar. Kesuksesan pun akan semakin cepat diraih.
Mengingat bisnis budidaya Vaname merupakan usaha yang dak akan pernah ma di
Mirisnya, banyak orang berpikir bahwa memulai usaha budidaya Vaname haruslah memiliki
modal besar. Jika Anda berpikir demikian, maka Anda harus mengubahnya. Pasalnya, usaha
budidaya Vaname tergolong mudah.
Tanpa perlu mengeluarkan modal besar, Anda sudah dapat memulainya. Usaha pun dapat
dilakukan di rumah, tanpa harus mengeluarkan biaya sewa suatu tempat seper usaha kuliner.
Anda cukup menyediakan lahan yang dapat dijadikan tempat memelihara udang Vaname dan
usaha pun dapat dijalankan.
Tentu, diperlukan perha an khusus dalam merawatnya agar udang semakin dapat tumbuh
dengan baik dan memberi kualitas bagus ke ka hendak dijual di pasaran. Namun, in nya
adalah usaha budidaya vaname dapat dilakukan oleh sapa saja, termasuk Anda.
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Memulai Usaha Budidaya Vaname di Kolam Terpal Bulat
Lantas bagaimana cara memulai usaha budidaya vaname di kolam terpal bulat?

Sebelum beralih ke cara memulai usaha, Anda wajib menyediakan peralatan usaha terlebih
dahulu. Tak perlu khawa r, sebab dalam memulai bisnis budidaya Vaname, peralatan yang
dibutuhkan pun dak begitu banyak. Bahkan, tergolong cukup mudah didapatkan.
Adapun alat-alat yang harus Anda siapkan untuk menjalankan usaha ini, antara lain sebagai
berikut.
·

·

·

·

·
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Lahan yang cukup. Untuk membuat kolam ternak udang Vaname. Anda dapat
menggunakan lahan di belakang rumah atau menyewa lahan milik tetangga dengan
harga miring. Selama ada aliran air yang bisa masuk dengan mudah, maka di mana pun
tempatnya, ternak udang Vaname tetap bisa dijalankan.
Peralatan pembersih kolam. Berfungsi untuk membersihkan kotoran yang terdapat
dalam kolam. Kotoran dapat berupa sisa makanan udang atau dedaunan yang berada
di sekitar area kolam.
Pompa air. Berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber ke dalam kolam. Agar udang
mendapat asupan air yang cukup se ap hari. Air pun dapat diatur ngkat
kebersihannya.
Bibit udang Vaname. Cukup mudah untuk didapatkan. Pas kan Anda membeli bibit
kualitas unggul agar mendapat hasil yang bagus ke ka musim panen ba. Dengan
begitu, harga jual yang Anda patok bisa lebih nggi dari pasaran.
Jaring dan terpal. Berfungsi untuk membentengi area kolam.
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Cara Budidaya Vaname di Kolam Terpal Bulat
Cara Budidaya Vaname di Kolam Terpal Bulat
Memang ada banyak media yang dapat Anda gunakan untuk melakukan budidaya Vaname di
rumah. Namun, kolam terpal bulat lebih mudah dan banyak dimina . Barangkali, Anda
bertanya, apa alasannya?
Nah, agar Anda dak penasaran, simak keunggulan budidaya vaname di kolam terpal bulat
berikut ini.
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·

Lebih irit. Pada dasarnya, membuat kolam ikan memerlukan biaya yang cukup nggi,
waktunya pun terlalu lama. Hal ini sangat menyulitkan masyarakat kalangan
menengah ke bawah yang memiliki modal terbatas. Sementara kolam tanah, dak
cocok untuk budidaya udang vaname. Solusi terbaik adalah dengan membuat kolam
terpal bulat. Budidaya udang Vaname menggunakan kolam terpal jauh lebih irit dan
mudah.

·

Tingkat hidup udang lebih nggi. Lantaran adanya jaminan kebersihan dari kolam yang
dibuat. Anda pun dapat dengan mudah membersihkannya dan menggan dengan air
yang baru selepas masa panen. Berbeda ke ka harus menggunakan kolam tanah, yang
memiliki risiko udang terkena racun lebih nggi. Kolam pun mudah kotor.

·

Kualitas udang lebih nggi. Penggunaan terpal, memudahkan dalam masa panen atau
penggan an air di waktu tertentu untuk menjamin kebersihan kolam. Sehingga, udang
yang dihasilkan pun akan lebih gurih daripada ternak udang menggunakan kolam
tanah.
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Cara Budidaya Vaname di Kolam Terpal Bulat
Setelah mengetahui keunggulan penggunaan kolam terpal sebagai wadah untuk budidaya
Vaname, Anda dapat memperha kan uraian singkat berikut mengenai cara yang tepat untuk
budidaya Vaname di kolam terpal bulat.
·

Siapkan Lokasi Sebelum Memulai Usaha
Lokasi untuk budidaya udang Vaname memang dapat di mana saja, baik di belakang
rumah, lahan kosong milik saudara atau tetangga, atau daerah yang berada di sekitar
area tambak. Tempat mana pun dak menjadi masalah, selama air dapat dialirkan
dengan mudah untuk membantu proses pertumbuhan udang.

·

Berantas Hama yang Mengganggu
Dalam pemberantasan hama, memang dak ada waktu yang tepat atau harus ada
jadwal berkala. Mengingat hewan pengganggu yang dapat memakan udang Vaname
kecil dapat muncul kapan saja.
Jadi, Anda perlu rajin mengecek kolam untuk menyingkirkan hama perusak yang dapat
menurunkan ngkat keuntungan yang diperoleh di masa panen.

·

Perha kan Tahap Pengisian Air di Kolam
Ke ka melakukan pengisian air di dalam kolam pun Anda dak dapat sembarangan,
mengisi kolam secara penuh dalam sekali isi. Namun, lakukanlah secara bertahap
menggunakan pompa selama kurang lebih 1 hingga 2 Minggu.
Hal tersebut untuk menghilangkan bau karet dari terpal yang digunakan agar dak
menjadi racun bagi udang. Begitu bau sudah dak lagi tercium, air dapat dikuras dan
digan dengan air tawar yang baru lalu beri probio k dan garam.
Tujuannya, untuk menghasilkan air yang mirip dengan habitat alami udang Vaname,
yakni air payau. Setelahnya, diamkan beberapa hari sebelum proses penyebaran benih
bibit udang Vaname dimulai.

·
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Waktu yang Tepat untuk Menebar Bibit Udang
Tidak semua waktu baik digunakan untuk menebar bibit udang Vaname ke dalam
kolam. Sebaiknya, Anda dak menebarkan di waktu siang hari ke ka matahari masih
menyengat. Namun, lakukanlah di waktu sore hari saat kondisi udara sedikit lebih
sejuk.
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Cara Budidaya Vaname di Kolam Terpal Bulat
·

Pelihara dengan Baik dan Jaga Kondisi Suhu Air Kolam
Dalam memelihara udang Vaname, satu hal yang perlu Anda lakukan, yakni menjaga
suhu air di dalam kolam. Lakukan pengecekan secara ru n menggunakan pH yang
sudah tersimpan di dalam kolam sebelum bibit ditaburkan.
Pas kan pula untuk melakukan pembersihan kolam secara ru n agar dak ada zat-zat
berbahaya yang ter nggal. Ingat, zat ini sangat berbahaya karena dapat membunuh
udang.

·

Pemberian Makan dan Pengurasan Kolam
Dalam pemberian makan, Anda dapat melakukannya antara 3 hingga 4 kali sehari
untuk mempercepat pertumbuhan udang. Pas kan pula asupan pakan yang diberikan
memiliki protein yang nggi sehingga proses tumbuhnya semakin cepat.
Begitu pun dengan pengurasan air kolam yang dapat dilakukan ke ka udang sudah
berusia kurang lebih 60 hari atau kurangi air ke ka kolam mulai tampak kotor
kemudian beri air bersih sehingga kolam kembali jernih.
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Tips Budidaya Vaname Agar Lebih Menguntungkan
Usai membahas mengenai analisis budidaya Vaname di kolam terpal bulat dan cara
melakukan pembudidayaan, maka kini saatnya ps dalam beternak udang Vaname.
·

Pilih Bibit Udang yang Unggul
Pemilihan bibit unggul udang Vaname dapat
dilihat dari bentuk ukuran tubuh yang serasi
antara satu udang dengan udang yang lainnya.
Selain itu, ke ka sudah melakukan
pembudidayaan Vaname di kolam terpal,
pas kan udang berenang melawan arus agar
hasil yang diperoleh berkualitas nggi, tanpa ada
lecet ﬁsik pada tubuh udang.

·

Pilih Terpal Berkualitas
Selain memilih bibit unggul, Anda pun perlu
memperha kan terpal yang akan dijadikan
kolam pemeliharaan. Pilihlah yang berkualitas
baik sehingga dak mudah rusak dan mampu
bertahan lama.
Terpal yang baik pun dapat melindungi udang
dari segala gangguan yang mungkin muncul,
misalnya bakteri dari tanah sekitar yang
mungkin bisa masuk jika salah satu bagian terpal
mengalami kebocoran.

·

Pas kan Suhu Air dan Oksigen dalam Kolam
Sesuai Habitat Aslinya
Habitat asli udang Vaname ada di dalam air
payau. Oleh karena itu, selama proses budidaya
udang Vaname di kolam terpal bulat, Anda harus
menjaga kondisi air, suhu, dan kadar oksigen
sesuai dengan kondisi air payau di lingkungan
tambak.
Gunakan alat pengukur PH yang dapat disimpan
di dalam kolam untuk membantu memas kan
kondisi air tetap terjaga.

7

www.terpalindo.net

www.terpalindo.net

Tips Budidaya Vaname Agar Lebih Menguntungkan
·

Persiapkan Segalanya Ke ka Musim Hujan
Musim hujan di Indonesia, memiliki rentang
waktu cukup lama, yakni berkisar antara 4
hingga 6 bulan. Oleh karena itu, ke ka memulai
usaha budidaya Vaname, persiapkan juga alatalat yang dapat membantu kualitas udang tetap
terjaga di waktu hujan turun.
Sebagai contoh, buat alat pembuangan air hujan
dari atas sehingga kolam dak tercemari. Begitu
pun ke ka hujan sedang turun, Anda harus
menahan diri untuk dak memberi udang pakan
karena dapat menjadi sumber penyakit bagi
Vaname.

·

Kuras Air Kolam Secara Bertahap
Untuk menjaga kualitas udang dan dak
mengganggu ak vitas di dalam kolam, Anda
dapat menguras air dalam kolam secara
bertahap. Misalnya, pengurasan pertama air
dibuang sebesar 10%, kemudian proses
selanjutnya antara 15 - 20%.
Secara bertahap pula air digan dengan yang
baru dan lebih bersih. Proses pengurasan dapat
dilakukan di waktu setelah panen agar kondisi
udang tetap terjaga kualitasnya.

·

Bersihkan Kolam Secara Ru n
Tips terakhir, pas kan Anda rajin membersihkan
kolam terpal bulat dari segala macam kotoran.
Baik sisa-sisa pakan, dedaunan yang mungkin
masuk, atau plankton-plankton yang dapat
membahayakan udang.
Segera berantas hama yang dapat mengganggu
dan memakan udang-udang kecil agar hasil yang
didapat sewaktu panen dak berkurang dari
perkiraan.
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Tips Budidaya Vaname Agar Lebih Menguntungkan
Konsumen Penikmat Udang Vaname
Tingginya minat masyarakat terhadap olahan seafood, menjadikan konsumen penikmat
udang Vaname dak hanya terbatas pada pelaku bisnis kuliner, melainkan juga masyarakat
biasa yang ingin mengolah udang di rumah. Semua kalangan dapat menjadi target pasar untuk
budidaya udang Vaname.

Lokasi Strategis dalam Pemasaran
Dalam hal pemasaran, ada banyak tempat yang dapat menjadi tujuan Anda untuk
menawarkan udang Vaname yang sudah dipanen. Mulai dari rumah tangga untuk konsumsi
sehari-hari, pasar tradisional maupun modern, pelaku bisnis kuliner seper rumah makan kecil
hingga restoran besar. Bahkan, hotel-hotel pun dapat menjadi alterna f lain untuk Anda
memperdagangkan udang Vaname.
Jika udang yang Anda budidayakan memiliki kualitas premium, maka supermarket ataupun
swalayan dapat menjadi pilihan tepat untuk Anda menjual udang Vaname. Mengingat saat ini
banyak sekali orang lebih memilih untuk pergi ke supermarket atau swalayan daripada pasar,
peluang untuk terjual pun semakin nggi.
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Tips Budidaya Vaname Agar Lebih Menguntungkan
Karyawan Usaha Budidaya Vaname
Ke ka Anda memulai usaha budidaya Vaname di kolam terpal bulat, maka karyawannya
adalah Anda sendiri. Semua ada di tangan Anda. Mulai dari pembuatan area kolam, pemilihan
bibit unggul, pemeliharaan, pemanenan, hingga tahap pemasaran.
Jika memang memerlukan bantuan, Anda dapat mengajak istri atau keluarga untuk ikut
membantu dan bekerja sama mengembangkan bisnis tersebut. Di awal memulai usaha, jangan
terlalu memikirkan siapa saja yang akan menjadi karyawan, kualitas seper apa karyawan
tersebut, dan berapa gaji yang akan dikeluarkan.
Hal tersebut justru hanya akan menghambat proses usaha yang baru saja dimulai, jika terlalu
diperhitungkan di awal. Hal terpen ng adalah Anda memulai, menjalankan, terus berjuang
hingga akhirnya usaha maju. Nan nya, ke ka Anda sudah dak mampu lagi menangani
semuanya sendirian, carilah karyawan yang paham mengenai budidaya udang.
Dengan begitu, Anda dak akan merugi. In nya, rekrut karyawan ke kan diperlukan, yakni
saat bisnis budidaya udang Vaname Anda mulai berkembang.
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Tips Budidaya Vaname Agar Lebih Menguntungkan
Harga Jual udang Vaname di Pasaran
Harga jual udang Vaname di pasaran memang dak menentu, sering kali naik turun. Namun,
Anda dapat mengandalkan patokan yang biasa dipakai, yaitu penjualan per kilogram.
Umumnya, harga yang udang Vaname berada di kisaran antara Rp80.000,00 hingga
Rp100.000,00 per kilogram.

Keuntugan Melakukan Budidaya Udang Vaname
Salah satu keuntungan dari melakukan budidaya Vaname adalah ngginya angka permintaan
pasar. Semakin nggi, semakin besar peluang untuk sukses. Keuntungan yang dihasilkan pun
lebih nggi daripada bisnis ternak lainnya.
Pasalnya, peminat sudah Vaname bukan hanya pelaku bisnis kuliner, tetapi juga masyarakat
umum untuk mengonsumsi sehari-hari di rumah.
Selain itu, semakin banyaknya pembudidaya lain, maka akan semakin banyak peluang Anda
untuk mencari ilmu dari para senior yang sudah terlebih dahulu sukses dalam usaha budidaya
udang Vaname.
Komunitas pun akan semakin mudah dicari. Keberadaan komunitas dapat membantu Anda
dalam mengelola usaha di awal mulai. Ke ka mengalami masalah dalam budidaya udang
Vaname, ada orang-orang dalam komunitas yang dapat memberikan saran dan masukan.
Alhasil, semangat Ada pun akan semakin berkobar untuk mengiku jejak para senior yang
sudah berhasil sukses dalam usaha budidaya udang Vaname.
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Tips Budidaya Vaname Agar Lebih Menguntungkan
Kerugian Buiddaya Udang Vaname
Adapun kerugian dari budidaya Vaname hanya satu, yaitu ngginya persaingan yang ketat,
membuat Anda harus ekstra pintar merancang strategi agar dak mengalami kebangkrutan
atau menyerah di tengah jalan ke ka mengalami masalah dalam pembudidayaan di awal.
Tak perlu khawa r, sebab selama Anda yakin dan mengiku step by step cara budidaya udang
Vaname, Anda akan meraih kesuksesan. Pas kan pula strategi marke ng Anda tepat. Ingat,
sebuah usaha tak akan sukses, jika trik pemasaran yang digunakan dak dapat menarik
konsumen.

Demikianlah uraian singkat mengenai budidaya Vaname di kolam terpal bulat yang dapat Anda
jadikan sebagai referensi sebelum memulai usaha budidaya. Dengan adanya bahasan
tersebut, Anda akan terbantu dalam mencari peluang usaha yang tepat dengan modal
terbatas.
Kini, Anda tak perlu ragu lagi untuk memulai usaha budidaya udang Vaname di rumah. Ayo,
mulai bisnis Anda dan jadilah pengusaha sukses yang sanggup meraup puluhan juta rupiah
se ap bulannya!
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Harga Kolam Terpal Fullset Siap Pakai

Diameter 1 Meter

Diameter 2 Meter

1 JT

Diameter 3 Meter

2 JT

1,5 JT

Diameter 4 Meter

Diameter 5 Meter

3 JT

2,5 JT

SPESIFIKASI
- Ketahanan Hinga 5-6 Tahun

- Pelapis kerangka Zinch Chromate

- Bahan Terpaulin Orchid Ketebalan 0,5 mm

- Koneksi rangka plat L + baut & mur

- Rangka besi wiremesh 6ml (SNI)

- Pelindung rangka besi atas (selang air 7.65m)

- Terpal air semi karet super tebal, nggi 1,2 M

- Terpal talang luar

- Pipa “Maspion D” level air nggi 1 M

- 1 buah saringan air pembuangan

- Pipa “Maspion D” sambungan 2 m

- 1 pak kabel es

- Pipa “Maspion C” sambungan water ﬂow 1 m
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Tentang Terpalindo.Net

TENTANG KAMI
Terpalindo.net di bawah naungan CV. INDONESIA RATA adalah produsen perterpalan
Indonesia yang menyediakan terpal dalam berbagai merk, bentuk, jenis dan ukuran. Produk
unggulan kami adalah kolam terpal bulat fullset siap pakai.

TEMUKAN KAMI
Hubungi Kami
085730018282 / 081259311689
oﬃcialterpalindo@gmail. com
www.terpalindo.net

Alamat Kantor
Perum Griya Bungah Asri Blok F
No 17 Bungah Gresik - 61152

PRODUK & JASA LAIN DARI CV. INDONESIA RATA

www.cappucinocincau.org

www.nuguy.biz

www.tawtawtahu.com

www.bubbledrinks.biz

www.mabokduren.com

www.capcinchaplin.com

www.almesindo.com www.safe ndo.com www.bibitazolla.com

www.pa ayamangothai.com

www.cokla n.net

www.juragangerobak.com www.idecontainer.com

Indonesia Rata is an Indonesian Digital Marke ng Company located in Gresik, East Java.
Established in 2014, now we are ready to expand our business to the interna onal market.
www.indonesiarata.com
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