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ABSTRACT 

 

By 

YENI HELDA 

 

Vaname shrimp is the best commodity on fishery, because the advantages of this 

vaname shrimp are able to grow quickly. But the activities of cultivation is 

disease attack, such as White Feces Disease (WFD). Symptoms caused by 

decreased appetite, abnormal growth, white feces, low survival and death. 

Infection diseases can be because of the bacteria Vibrio spp, and bad 

environmental factors. An effort that can do to solve this problem is by using the 

tropical almond (Terminalia catppa. L) leaf extract with soaking method. This 

research used completely randomized design with 5 treatments there were 

negative control, positive control, and some concentration of 10, 20, 30% 

ketapang leaf extract, each treatment were use 3 replicutes. The purpose of this 

research was to examine the effect of tropical almond leaf extract as natural 

material to solve WFD on vaname shrimp. The results showed that tropical 

almond leaf extract 30% with soaking method could improve SR (Suvival Rate) 

value, and there was colony total reduction of Vibrio bacteria than without of 

topical almond leaf extract 

. 
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Udang vaname merupakan komoditas unggulan dibidang perikanan, karena 

keunggulan dari udang vaname diantaranya adalah dapat tumbuh dengan cepat. 

Namun kegiatan budidaya tidak lepas dari masalah penyakit, salah satunya adalah 

penyakit White Feces Disease (WFD). Penyakit ini menyerang udang pada umur 

50-60 hari berukuran 10 gram, dengan gejala yang ditimbulkan antaralain 

berkurangnya nafsu makan, pertumbuhan yang abnormal, feses berwarna putih, 

kelangsungan hidup yang rendah serta kematian. Infeksi penyakit ini disebabkan 

oleh bakteri Vibrio spp. serta faktor lingkungan yang buruk. Salah satu upaya 

yang digunakan untuk menanggulangi penyakit adalah penggunaan ektrsak daun 

ketapang dengan cara perendaman. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terditri dari 5 perlakuan yaitu kontrol negatif, kontrol 

positif, dan beberapa konsentrasi ekstrak daun ketapang 10, 20, 30%, dengan 3 

ulangan. Tujuan penelitian ini mengkaji pengaruh ekstrak daun ketapang sebagai 

bahan alami yang dapat digunakan untuk penanggulangan penyakit WFD pada 

udang vanname. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa pemberian ekstrak daun 

ketapang sebanyak 30% dengan metode perendaman mampu meningkatkan nilai 

SR (Suvival Rate), serta adanya total koloni bakteri Vibrio yang lebih rendah 

dibandingkan tanpa pemberian ekstrak daun ketapang.    

 

Kata kunci: Udang Vanname, White Feces Disease, ekstrak daun ketapang 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Udang merupakan salah satu komoditas unggulan dibidang perikanan karena 

memiliki ekonomis dan banyak dimanati di pasaran, Udang vaname (Litopenaeus 

vannamei) banyak di budidayakan di Indonesia dan dijadikan sebagai pengganti 

dari udang windu. Keunggulan dari udang vaname diantaranya yaitu dapat 

mencapai ukuran besar, dapat tumbuh, dapat dibudidayakan pada kisaran salinitas 

(0,5-45 ppt), kebutuhan protein yang lebih rendah yaitu (20-35%) dibanding 

udang windu dan dapat ditebar dengan kepadatan tinggi hingga lebih dari 150 

ekor/m
2
 (Briggs et al., 2004). 

Permasalahan yang sering timbul dalam kegiatan budidaya adalah serangan 

penyakit yang dapat menyebabkan kerugian dan penurunan produktivitas udang. 

Amri (2006) menerangkan bahwa penyakit biasanya timbul dikarenakan adanya  

keberadaan agen pemicu penyakit seperti jamur, bakteri, dan virus. Selain itu, 

fakktor lain timbulnya penyakit adalah lingkungan yang buruk sehingga dapat 

menimbulkan stress pada udang yang mengakibatkan pertahanan tubuh yang 

dimiliki udang menjadi lemah dan mudah terserang penyakit (Soetomo, 2000).  

White feces diseases (WFD) merupakan salah satu jenis penyakit yang menyerang 

udang, beberapa gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah penurunan 

tingkat nafsu makan, pertumbuhan yang abnormal, dan terjadi perubahan warna 

feses. Sedangkan untuk tingkat kelulusan hidup bagi udang yang telah terinfeksi 

parah  oleh penyakit ini adalah 20-30% (Mastan et al., 2015).  

Jayadi et al., (2016) menerangkan bahwa udang yang terserang penyakit WFD 

dapat disebabkan oleh agen pemicu yaitu jenis bakteri Vibrio spp.
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yang terdiri dari V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. chollerae dan V. 

anguillarum. Rata-rata jumlah Vibrio spp. yang diperoleh dari hasil pengamatan 

pada hemolymph adalah 2.9 x 10
4
 CFU/ml, sedangkan pada bagian 

hepatopancreas sebanyak 4, 4 x 10
7
 CFU/g dan dalam usus adalah 3, 9 x 10

7
 

CFU/g. Selain itu, Srinivas et al. (2016) faktor lain yang menyebabkan udang 

terserang penyakit WFD adalah lingkungan yang buruk seperti akumluasi dari sisa 

pakan yang menumpuk. 

Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit umumnya menggunakan 

bahan kimia, pengobatan dengan menggunakan antibiotik dapat menyebabkan 

residu di dalam tubuh udang. Pemakaian antibiotik sebagai obat utama dalam 

penanganan suatu penyakit akan menimbulkan resistensi dari bakteri penyebab 

penyakit. Salah satu jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan 

pemanfaatannya adalah pohon ketapang (Terminalia catappa), dan dianggap 

sebagai salah satu bahan alami yang memiliki sifat antibakteri (Hardhiko et al., 

2004). Tanin merupakan salah satu senyawa kimia yang terdapat di dalam daun 

ketapang dan memiliki senyawa antibakteri (Chee Mun, 2003), sehingga 

penggunaan ekstrak daun ketapang diharapkan mampu menjadi bahan alami yang 

dapat digunakan untuk penanggulan penyakit WFD. Ekstrak daun ketapang 

memiliki kandungan tanin sebesar 12,58% yang mampu menghambat keberadaan 

bakteri Vibrio (Irawati and Prastica, 2012).  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh ekstrak 

daun ketapang sebagai bahan alami untuk penanggulangan penyakit white feces 

diseases (WFD) pada udang vanname (Litopenaeus vannamei).  

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah kepada 

masyarakat, dan pembudidaya udang mengenai penanggulangan penyakit white 

feces disease (WFD) pada udang vannamei (Litopenaeus vannamei). 
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1.4  Kerangka Pikir 

Permintaan pasar yang meningkat terhadap udang vaname menyebabkan 

pembudidaya menerapkan sistem budidaya intensif yang bertujuan untuk 

meningkatkan hasil produksi. Namun sistem budidaya dengan padat tebar yang 

tinggi dapat menyebakan udang rentan terhadap paparan penyakit. Penyakit white 

feces disease (WFD) merupakan  penyakit yang sering menyerang udang karena 

adanya agen pemicu. Jayadi et al. (2016) mengatakan bahwa udang yang 

terserang penyakit WFD penyebab udang terserang penyakit ini adalah adanya 

agen pemicu yaitu bakteri Vibrio spp., yang myerang organ hepatopankreas dan 

usus. Selain itu, faktor lain timbulnya penyakit WFD akibat lingkungan budidaya 

yang buruk pada yang dapat menyebabkan penurun kondisi tubuh udang. Biju dan 

Gunalan (2016) mengatakan bahwa tambak udang dengan padat tebar yang tinggi 

lebih rentan terhadap WFD, penumpukan sisa pakan akibat dari pemberian pakan 

secara berlebihan, dan tingginya plankton dalam air. Penyakit WFD menyerang 

udang pada usia 50-60 hari, karena fase pertumbuhan udang sangat pesat sehingga 

dilakukan pemberian pakan secara berlebihan akibatnya adalah akumulasi dari 

sisa pakan yang menumpuk menyebabkan kadar amoniak yang cukup banyak 

dapat menyebabkan lingkungan menjadi buruk (Srinivas et al., 2016). Gejala awal 

yang ditimbulkan dari penyakit WFD yaitu banyak mengeluarkan kotoran 

berwarna putih yang mengambang diatas permukaan air, menurunnya nafsu 

makan, keropos, serta tingkat kelulusanhidupan yang rendah (Jayadi et al., 2016). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk penangulangan penyakit WFD 

adalah dengan penggunaan daun ketapang. Ahmed et al. (2005) menjelaskan 

bahwa, metode ekstrak dengan cara hidroekstraksi diharapkan mampu menjadi 

salah satu alternative yang sederhana dan ekonomis sehingga dapat diaplikasikan 

oleh pembudidaya udang. Metode hidroesktraksi adalah salah satu metode esktrak 

yang dilakukan dengan cara perebusan tanpa menggunakan bahan pelarut. Ekstrak 

daun ketapang yang dihasilkan menggunakan metode perebusan memiliki zona 

hambat terhadap Vibrio alginolyticus sebesar 17,27 mm (Rahayu et al., 2016). 

Pemberian ekstrak daun ketapang yang dicampurkan ke dalam air dengan dosis 

yang berbeda-beda diharapkan dapat memperbaiki kondisi udang yang terinfeksi 

penyakit WFD. Lathifah (2008) menjelaskan bahwa penggunaan larutan ekstrak 
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dengan berbagai konsentrasi dapat menghambat pertumbuhan bakteri bergantung 

pada konsentrasi senyawa aktif yang terkandung dalam larutan ekstrak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

1.5 Hipotesis 

Uji Anova 

H0 : Pemberian  ekstrak daun ketapang dengan dosis perendaman yang 

berbeda tidak berpengaruh terhadap SR (Survival Rate), RPS 

(Relative Percent Survival), dan histopatologi pada udang vaname 

yang terinfeksi penyakit WFD. 

H1 : Pemberian  ekstrak daun ketapang dosis perendaman yang berbeda 

berpengaruh terhadap SR (Survival Rate), RPS (Relative Percent 

Survival), histopatologi pada udang vaname yang terinfeksi penyakit 

WFD. 

Uji BNT 

H0 : Pemberian  ekstrak daun ketapang dosis perendaman yang berbeda 

berpengaruh terhadap SR (Survival Rate), dan histopatologi pada 

Padat tebar tinggi (sistem budidaya 

intensif) 

Pertumbuhan udang terganggu dan survival 

rate (SR) turun 

Penanganan dengan penambahan ekstrak daun 

ketapang dengan metode perendaman 

Permintaan masyarakat akan udang vaname yang 

tinggi 

Rentan terhadap WFD 

Adanya perbaikan Survival rate (SR), RPS (Relative 

Percent Survival), dan TVC (Total Vibrio Count) 
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udang vaname yang terinfeksi penyakit WFD. 

H1 : Minimal ada salah satu perlakuan pemberian  ekstrak daun ketapang 

dosis perendaman yang berbeda berpengaruh terhadap SR (Survival 

Rate), RPS (Relative Percent Survival), dan histopatologi pada 

udang vaname yang terinfeksi penyakit WFD. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Biologi Udang Vanname 

2.1.1 Klasifikasi udang vanname 

Klasifikasi udang putih atau udang vaname menurut (Wyban and Sweeney, 1991) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia  

Filum  : Anthropoda  

Kelas  : Crustacea  

Ordo  : Decapoda  

Famili   : Penaidae  

Genus  : Penaeus 

Subgenus : Litopenaeus  

Spesies : Litopenaus vannamei 

Udang vaname termasuk ordo decapoda yang dicirikan memiliki sepuluh kaki 

terdiri dari lima kaki jalan dan lima kaki renang. Tubuh udang vaname secara 

morfologis dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian kepala yang bergabung 

dengan dada (cephalothorax) serta bagian perut (abdomen). Warna udang vaname 

adalah putih transparan dengan warna biru yang terdapat di dekat bagian telson 

dan uropoda. Alat kelamin udang jantan disebut petasma, yang terletak pada 

pangkal kaki renang pertama. Sedangkan alat kelamin udang betina disebut 

dengan thelycum, terbuka dan terletak di antara pangkal kaki jalan ke 4 dan ke 5 

(Elovaara, 2001). 

2.1.2 Morfologi Udang Vaname 

Udang vaname memiliki warna putih transparan sehingga dikenal sebagai “white 

shrimp”. Namun, ada juga yang berwarna kebiruan karena lebih didominasi oleh 
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kromatofor biru. Panjang tubuhya dapat mencapai 23 cm. Tubuh udang vaname 

(Litopenaeus vannamei) dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala (thorax) dan 

perut (abdomen). Bagain kepala terdiri dari antenula, antena, mandibula, dan dua 

pasang maxillae serta dilengkapi dengan tiga pasang maxilliped dan lima pasang 

kaki berjalan (periopoda) atau. Sedangkan bagian perut (abdomen) terdiri enam 

ruas dan terdapat lima pasang kaki renang dan sepasang uropods (mirip ekor) 

yang membentuk kipas bersama-sama telson (Yuliati, 2009). 

 

Gambar 2. Udang Vaname 

2.1.3 Kebiasaan Hidup Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) 

Udang vanamei (Litopenaeus vannamei) memiliki sifat yaitu aktif pada kondisi 

gelap (nocturnal), dapat hidup pada kisaran salinitas lebar (euryhaline) umumnya 

tumbuh optimal pada salinitas 15-30 ppt, suka memangsa sesama jenis (kanibal), 

tipe pemakan lambat tetapi terus menerus (continous feeder), menyukai hidup di 

dasar (bentik) dan mencari makan lewat organ sensor (chemoreceptor) (LIPI, 

2011). 

Seperti hewan arthropoda lainnya, udang vaname juga mengalami molting. Pada 

fase larva, molting terjadi setiap 30-40 jam pada temperatur 28°C. Juvenil udang 

ukuran 1–5 gram akan molting setiap 4-6 hari, tetapi udang berukuran 15 gram 

akan molting setiap 2 minggu (Manoppo, 2011). Frekuensi molting dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan dan faktor nutrisi. Pada keadaan suhu tinggi, frekuensi 
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molting meningkat. Udang yang mati selama molting biasanya disebabkan oleh 

kekurangan oksigen, karena pada saat molting absorbsi oksigen menjadi kurang 

efesien. Setelah molting, udang cenderung membenamkan tubuhnya ke dalam 

lumpur untuk menghindari serangan predator. Hal ini disebabkan karena karapaks 

udang yang baru saja molting memiliki tekstur yang lunak, sehingga udang 

menjadi mangsa bagi predator. Udang vaname bersifat nokturnal, yaitu 

beraktivitas pada malam hari.  

Haliman and Adijaya (2005) mengemukakan bahwa, sifat-sifat penting yang 

dimiliki udang vaname yaitu aktif pada kondisi gelap (nocturnal), dapat hidup 

pada kisaran salinitas luas (euryhaline) umumnya tumbuh optimal pada salinitas 

15-30 ppt, suka memangsa sesama jenis (kanibal), tipe pemakan lambat tetapi 

terus-menerus (continous feeder), menyukai hidup di dasar (bentik) dan mencari 

makan  lewat organ sensor (chemoreceptor). Pada siang hari, udang vaname akan 

membenamkan tubuhnya dalam lumpur. Udang vaname merupakan hewan 

karnivor yang memakan krustasae kecil, ampipod dan polikaeta (Wyban and 

Sweeney, 1991). Udang putih dapat tumbuh baik dengan kepadatan tebar yang 

tinggi, yaitu 60-150 ekor/m
2
 dan pakan dengan kandungan protein 20-35% 

(Briggs et al., 2004).   

2.1.4 Siklus Hidup  

Tahapan perkembangan larva udang vaname yaitu dimulai dari 1) Stadia Nauplii 

berlangsung antara 35-50 jam memiliki ciri-ciri yaitu masih bersifat planktonik, 

fototaksis aktif, memiliki kuning telur sehingga belum memerlukan makanan, dan 

terdapat tiga organ tubuh (antena pertama, kedua dan mandible) serta larva 

berukuran 0,32-0,59 mm. 2) Stadia Zoea berlangsung selama 3-4 hari dan 

merupakan stadia yang sangat sensitif terhadap cahaya yang kuat, berukuran 1,05-

3,30 mm dan aktif memakan fitoplankton. 3) Stadia Mysis berlangsung selama 4-

5 hari. merupakan benih yang hampir menyerupai bentuk udang dengan ekor 

kipas (uropod) dan ekor (telson) yang sudah mulai terlihat, ukuran nya berkisar 

3,50-4,80 mm.  4) Stadia Post larva (PL) merupakan benih yang sudah tampak 

seperti udang dewasa, mulai aktif bergerak lurus ke depan dan memiliki 

kecenderungan sifat karnivora (Wyban and Sweeney, 1991). 
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Gambar 3. Siklus hidup udang vaname (Wyban and Sweeney, 1991) 

2.2 Penyakit White Feces Diseases (WFD) Pada Udang 

Lingkungan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kondisi biota. 

Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan kondisi biota menurun sehingga 

mudah terserang penyakit. Pada prinsipnya penyakit yang menyerang udang 

budidaya tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses hubungan antara tiga 

faktor yaitu kondisi lingkungan (kualitas air), kondisi inang (udang), dan adanya 

jasad patogen (penyakit). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

timbulnya serangan penyakit itu merupakan hasil interaksi yang tidak serasi antara 

lingkungan, inang, udang dan jasad organisme penyakit. Interaksi yang tidak 

seimbang ini menyebabkan stress pada udang, sehingga mekanisme pertahanan 

diri yang dimilikinya menjadi lemah akhirnya mudah diserang penyakit (Kordi, 

2007). 

White feces diseases (WFD) merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri yang timbul setelah udang berumur 50-60 hari dari awal masa tebar 

di tambak. Ada lima spesies bakteri yang menyebabkan udang terinfeksi penyakit 

ini yaitu Vibrio parahaeolyticus, V. fluvialis, V.mimicus, V. alginolyticus dan 

Vibrio sp. Jenis bakteri ini diketahui yaitu dengan cara diisolasi dari kotoran 

udang yang terinfeksi WFD. Gejala awal yang ditimbulkan adalah menurunnya 

nafsu makan udang yang menyebabkan penumpukan sisa pakan di dasar tambak, 

muncul kotoran seperti benang yang mengambang di permukaan air, usus terlihat 
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kosong, serta pada bagian hepatopankreas udang cenderung berwarna gelap 

(Mastan et al, 2015). 

Mastan et al. (2015) menyatakan bahwa penyakit ini disebabkan dari penurunan 

kualitas air kolam. Usus udang tampak kosong dan putih karena adanya 

penurunan nafsu makan, terjadinya perubahan warna gelap pada hepatopancreas 

disebabkan nafsu makan udang yang menurun dans proses penyerapan nutrisi 

terganggu. Air yang digunakan untuk budidaya berwarna hijau pekat karena 

tingginya bahan organik dalam air yang berasal dari sisa pakan yang tidak 

termakan (Jayadi et al., 2016). 

Gejala klinis yang dapat dilihat secara visual dari penyakit WFD ini adanya 

kotoran putih, bagian exoskeleton longgar dan menyebabkan perubahan warna 

gelap pada insang. Dari analisa Fakultas Perikanan, Universitas Kasetsart, 

Thailand ada beberapa jenis Vibrio yang ditemukan pada kotoran udang yang 

terinfeksi penyakit WFD yaitu Vibrio parahaemolyticus, V. fluvialis, V. 

alginolyticus, V. mimicus. Penanggulan yang dilakukan di Thailand adalah 

mengurangi padat tebar yang ada dalam tambak selama musim panas karena hal 

ini dapat mengakibatkan penurunan bahan organik, dan mengurangi keberadaan  

bakteri Vibrio spp. Demikian juga, beberapa penanggulangan yang dilakukan 

adalah dengan penggunaan probiotik dalam jumlah dosis yang telah ditentukan 

dengan harapan dapat pertumbuhan bakteri patogen Vibrio spp. (Limsuwan, 

2010). 

  

Gambar 4. Perubahan warna pada udang yang terinfeksi WFD pada bagian eksokeleton 

(Limsuwan, 2010) 
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2.3 Klasifikasi dan Morfologi Daun Ketapang 

Tjirosopomo (2013) mengklasifikasikan daun ketapang adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnolopsida 

Ordo  : Myrtales 

Familly : Combretaceae 

Genus  : Terminalia 

Spesies : Terminalia cattapa. L 

Daun ketapang merupakan daun yang tidak lengkap karena hanya terdiri dari 

helaian dan daun tangkai dengan bentuk daun seperti telur. Pangkal daun ketapang 

berbentuk tumpul, permukaan daunnya licin, daun ketapang akan berubaha warna 

pada musim kemarau yaitu berwana kuning kecoklatan dan merah kecoklatan 

(Aquaworld, 2006). 

2.3 Manfaat dan Kandungan Daun Ketapang 

Pauly (2001) menyatakan bahwa tanaman daun ketapang dijadikan ekstrak 

memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan digunakan sebagai obat luar dan obat 

dalam untuk obat dalam ekstrak daun ketapang digunakan sebagai obat gangguan 

pada saluran pencernaan, gangguan pernafasan, menurunkan takanan darah tinggi, 

dan insomnia. Selain itu ekstrak daun ketapang juga dapat digunakan dalam 

bidang kosmetik karena memiliki antivitas anti UV dan antioksidan. 

Secara umum kandungan kimia pada tanaman ketapang adalah tannin 

(pinicalagin, pinicalin, terflavin A dan B, tergallin, tercatain, asam chebulagic, 

geranin, granatin B, corigalin), flavonoid (isovitexin, vitexin, isoorientin, rutin) 

dan triterpinoid (Ahmed et al., 2005). Daun ketapang mengandung flavonoid, 

saponin, triterpen, diterpen, senyawa fenolik, dan tannin (Pauly, 2001). Menurut 

Tropical Aquaworld (2006), zat kimia dalam ekstrak daun ketapang yang diduga 

bersifat antibakter adalah tannin dan flavonoid. Senyawa-senyawa yang 

terkandung dalam daun ketapang tersebut merupakan senyawa antibakteri yang 

dapat menghambat pertumbuhan maupun mematikan bakteri. 
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Sumino et al. (2013) menyatakan bahwa ekstrak daun ketapang mampu 

mengobati infeksi A. salmonicida pada ikan patin. Berdasarkan penelitian 

Harianto (2010), ekstrak daun ketapang memiliki efektivitas menghambat 

pertumbuhan Candida albicans konsentrasinya setara ketokonazol 2%. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Raharjo et al. (2009) menjelaskan bahwa ektsrak 

daun ketapang efektif sebagai antiseptic tangan terhadap bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus. 

Aktivitas antimikroba ekstrak dun ketapang ditunjukkan dengan terbentuknya 

zona bening yang merupakan hambatan pertumbuhan mikroba oleh senyawa 

antimikroba pada beberapa macam ekstrak. Aktivitas antibakteri esktrak daun 

ketapang yang paling efektif terhadap Vibrio alginolyticus adalah ekstrak daun 

ketapang yang direbus dengan suhu 40°C dibuktikan dengan adanya diameter 

zona hambat terbesar yaitu 17,27 mm (Rahayu et al., 2015).  

Hasil uji klinis dari ekstrak daun ketapang menunjukkan metode rebus suhu 40
o

C 

dapat menyembuhkan penyakit ice-ice pada komoditas rumput laut, ditandai luas 

bercak putih yang berkurang bahkan hilang pada hari ketiga setelah perendaman 

dengan esktrak daun ketapang selama lima menit (Rahayu et al., 2013). 

Ekstrak daun ketapang dengan metode perebusan memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap semua strain Vibrio yang diuji. Secara keseluruhan, aktivitas antibakteri 

daun ketapang yang sudah berwarna kuning maupun daun ketapang muda 

memiliki zona hambat yang cukup tinggi dengan penghambatan terbesar. Zona 

hambat ekstrak daun ketapang matang memiliki aktivitas antibakteri Vibrio 

alginolyticus sebesar (19,33 + 0,58 mm) (Nadirah et al., 2013).  
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III. METODE  

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2017 di Tambak Pinang Gading 

Bakauheni, Lampung Selatan. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang akan dipergunakan dalam penelitian ini antara lain wadah pemeliharaan 

ukuran 50 liter, blower, scopnet/saringan, pipet tetes, erlenmeyer, termometer, pH 

meter, DO meter, refraktometer, panci, kompor dan saringan teh. Sedangkan 

bahan-bahan yang digunakan antara lain udang vaname yang telah terinfeksi 

penyakit WFD ukuran 10 g berumur 50-60 hari sebagai hewan uji, media TCBS, 

akuades, air laut steril, ekstrak daun ketapang, dan pakan komersial.  

3.3 Rancangan Percobaan 

Racangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  

perlaukan berupa pemberian ekstrak daun ketapang yang dicampurkan dengan air 

pada dosis yang berbeda terdiri dari 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian Rahayu et al. (2015), menerangkan bahwa penggunaan 

ekstrak ketapang dengan dosis sebanyak 30% terhadap bakteri Vibrio spp. mampu 

memberikan zona hambat sebesar 17,27 mm. Perlakuan yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut: 
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1. Perlakuan A  Kontrol negatif (udang sehat) 

2. Perlakuan B  Kontrol positif tanpa ekstrak daun ketapang (udang sakit) 

3. Perlakuan C : Penambahan ekstrak daun ketapang 10%. 

4. Perlakuan D : Penambahan ekstrak daun ketapang 20%. 

5. Perlakuan E : Penambahan ekstrak daun ketapang 30%. 

Berikut ini merupakan desain penempatan wadah pemeliharaan udang vaname 

secara acak (Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tata Letak Penempatan Wadah Pemeliharaan Udang Vaname 

 

3.4 Prosedur Penelitian  

3.4.1 Persiapan Wadah 

Wadah yang digunakan pada penelitian ini menggunakan wadah bervolume 50 

liter kemudian disi air sebanyak 20 liter, sebelum digunakan wadah terlebih 

dahulu disterilisai dengan cara dicuci, kemudian dikeringkan. Air laut yang 

digunakan pada penelitian ini disterilisasi menggunakan kaporit sebanyak 30 mg/l 

kemudian didiamkan selama 24 jam. 

3.4.2  Persiapan Hewan Uji 

Udang yang digunakan pada penelitian ini adalah udang yang sudah terinfeksi 

penyakit WFD dan telah diaklimatisasi ke media wadah yang baru selama sehari 

B1 C1 E3 

B3 C2 B2 

C3 E2 D3 

A3 D1 A1 

D2 A2 E1 
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kemudian udang dipuasakan terlebih dahulu dengan tujuan agar seluruh kotoran 

pada udang dapat keluar dan usus akan tampak kosong.  Udang yang digunakan 

sebanyak 10 ekor dalam setiap wadah dengan bobot tubuh 10 gram pemeliharaan 

yang dipelihara selama 15 hari.  

 

3.4.3  Pembuatan Ekstrak Daun Ketapang 

Ekstraksi yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Rahayu et 

al. (2015). Hal-hal yang dilakukan antara lain dimulai dengan memilih beberapa 

daun ketapang yang sudah gugur dari pohonnya, daun dicuci dengan air bersih, 

kemudian ditiriskan pada suhu ruang sampai daun mudah dipatahkan. Setelah 

kering, daun dipotong-potong kecil, daun yang telah dipotong kemudian 

ditimbang hingga berat 10% (100 g+ 900 ml aquades), 20% (200 g+800 ml 

aquades), 30% (300 g+ 700 ml aquades) kemudian dipanaskan dengan pengaturan 

suhu 40
o

C selama 30 menit lalu disaring menggunakan kain kasa untuk 

penyaringan pertama kemudian disaring kembali menggunakan kertas saring 

untuk penyaringan kedua. 

3.4.4  Pemeliharaan dan Pemberian Pakan  

Sebelum pemeliharaan langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan 

perendaman pada udang yang terinfeksi WFD dengan dosis yang telah ditentukan 

selama 10 menit, setelah itu udang dipelihara selama 15 hari. Pemberian pakan 

dilakukan sebanyak 3 kali sehari sebesar 3% dari total biomassa udang vaname 

pada masing-masing perlakuan (SNI, 2015). Selama pemeliharaan diupayakan 

tetap menjaga kualitas air seperti penyiponan setiap sekali sebelum pemberian 

pakan serta penambahan air sebanyak air yang berkurang. 

3.5 Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung yaitu, 

pengamatan gejala klinis, pengamatan histopatologi, relative percent survival 

(RPS), perhitungan jumlah koloni bakteri, survival rate (SR),serta kualitas air
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3.5.1 Pengamatan Gejala Klinis  

Pengamatan gejala klinis dilakukan dengan melihat perubahan abnormal yang 

terjadi pada udang uji. Gejala klinis udang diamati yaitu dengan melihat ada atau 

tidak gejala yang ditimbulkan setelah diberi perlakuan penambahan ekstrak daun 

ketapang yang direndam dengan dosis berbeda kemudian dilakukan pengamatan 

tingkah laku udang. 

3.5.2 Pengamatan Histopatologi 

Pengamatan histopatologi dilakukan pada jaringan hepatopankreas yang 

menunjukkan gejala infeksi oleh bakteri Vibrio harveyi. Sampel udang yang 

digunakan untuk pengujian histopatologi diambil dari sampel tiap perlakuan yang 

meliputi sampel setelah perlakuan untuk mengetahui perbedaan kondisi organ 

udang sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Pengamatan histopatologi ini 

dilakukan apabila memperoleh sampel udang uji yang sekarat (moribund) atau 

yang baru saja mati. Proses pembuatan preparat sediaan histopotologi terdiri dari 

fiksasi, dehidrasi, clearing, embedding, pemotongan, serta pewarnaan. 

3.5.3 RPS (Relative Percent Survival) 

RPS (Relative Percent Survival)  dihitung menggunakan rumus berdasarkan Ellis (1988):  

 

3.5.4 TVC (Total Vibrio Count) 

Perhitungan bakteri ini bertujuan untuk membandingkan jumlah bakteri pada 

udang yang terinfeksi penyaki WFD sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi 

perlakuan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penghitungan koloni bakteri 

adalah dengan cara mengambil jaringan seperti usus sebanyak 1 Gram kemudian 

dilarutkan dalam larutan NaCl 9 ml dan divortek agar homogen. Setelah itu 

larutan homogen diambil sebanyak 1 ml untuk dibiakan dalam media TCBS 

kemudian inkubasi selama 24 jam (Jayadi et al., 2016). 
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3.5.5  Survival Rate  (SR)  

Kelangsungan hidup (SR) diperoleh berdasakan persamaan yang dikemukan oleh 

Zonneveld et al. (1991) yaitu: 

 

 

 

Keterangan:  

SR : Kelangsungan hidup (Survival Rate) (%)  

Nt  : Jumlah post larva udang vaname yang hidup di akhir penelitian (ekor)  

No  : Jumlah total post larva udang vaname awal penebaran (ekor)  

3.5.6 Kualitas Air 

Kualitas air berpengaruh terhadap kelangsungan hidup hewan uji, adapun 

parameter kualitas air yang diukur selama penelitian berlangsung antara lain suhu, 

salinitas, pH air, dan DO, yang dilakukan setiap satu seminggu sekali pada setiap 

unit percobaan. 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pengaruh pelakuan terhadap 

parameter pengamatan akan dianalisa dengan menggunakan uji Anova (analisis 

ragam) dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila hasil uji antar perlakuan 

berbeda nyata maka akan dikakukan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan 

selang kepercayaan 95%, sedangkan untuk data kualitas air, histopatologi, dan 

gejala klinis secara deskriptif. 

SR =  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemberian ekstrak daun ketapang 

dengan dosis yang berbeda menggunakan metode perendaman tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap nilai RPS dan histopatologi. Pemberian ekstrak 

daun ketapang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai SR. Pada 

perlakuan 30% mampu memberikan pengaruh berupa jumlah total koloni bakteri 

Vibrio yang lebih rendah daripada udang uji yang tidak diberi ekstrak daun 

ketapang. 

 

5.2 Saran 

Perlu adanya kajian lanjutan pada dosis dan waktu pemberian ekstrak daun 

ketapang, serta metode yang lebih tepat untuk penanggulan infeksi penyakit WFD 

ini.  
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