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ABSTRAK

Pengobatan Penyakit White Feces Disease Pada Udang Vaname
(Litopenaeus vannamei) Menggunakan Ekstrak Rimpang Lengkuas Merah

(Alpinia purpurata K. Schum)

Oleh

Juliana

Salah satu masalah yang sering mengganggu  proses pemeliharaan udang vaname
(Litopenaeus vannamei) adalah penyakit. Salah satu penyakit yang dapat
menyerang udang vaname yaitu White Feces Disease (WFD) yang disebabkan
bakteri Vibrio sp. Upaya pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani
penyakit tersebut adalah dengan menggunakan ekstrak rimpang lengkuas merah.
Ekstrak rimpang lengkuas merah telah diuji secara MBC pada penelitian
sebelumnya dapat mematikan bakteri Vibrio spp. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan dimana
perlakuan A (kontrol negatif), perlakuan B (kontrol positif), perlakuan C (7,5 gr
ekstrak rimpang lengkuas merah), perlakuan D (10 gr ekstrak rimpang lengkuas
merah) dan perlakuan E (12,5 gr ekstrak rimpang lengkuas merah). Penelitian ini
bertujuan untuk menguji ekstrak rimpang lengkuas merah dengan dosis berbeda
yang dicampur dengan pakan buatan untuk mengobati penyakit white feces
disease pada udang vaname (Litopenaeus vannamei). Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan ekstrak rimpang lengkuas merah cukup efektif digunakan untuk
meningkatkan SR (Survival Rate) dan RPS (Relative Percent Survival), TVC
(Total Vibrio Count) menjadi lebih rendah, serta mampu memperbaiki  gejala
klinis pada konsentrasi ekstrak 12,5 gr dan histopatalogi pada konsentrasi 10gr.

Kata kunci : Udang vaname, white feces disease, ekstrak rimpang lengkuas merah



ABSTRACT

The Treatment Of The Disease White Feces Disease In Vaname Shrimp
(Litopenaeus vannamei) Using Galangal Rhizome Extract (Alpinia Purpurata

K. Schum)

By

Juliana

One of the problems that often interfere with the process of maintenance of
vaname shrimp (Litopenaeus vannamei) is diseases. Disease that can infect of
vaname shrimp is White Feces Disease (WFD) caused by the bacteria Vibrio sp.
The treatment can be implemented was by using red galangal rhizome extract.
Red galangal rhizome extract can be a treat of bakteria Vibrio sp. This research
used randomized complete design (RAL) with five treatments and three
replications. The treatmens were A (negative control), B (positive control), C (7,5
gr of red galangal rhizome extract), D (10 gr of red galangal rhizome extract) and
E (12,5 gr of red galangal rhizome extract). This research aimed to test the red
galangal rhizome extract in different doses mixed with pellet for treating to treat
white feces disease in vaname shrimp. The result shows that red galangal rhizome
extract give effect to SR (Survival Rate) and RPS ( Relative Percent Survival),
TVC (Total Vibrio Count) to be lower, ass well as being able to improve the
clinical signs on the concentration of 12,5 gr and histopatalogy on concentration
of 10gr.

Keywords: Vaname shrimp, white feces disease, red galangal rhizome extract
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Udang vaname (Litopenaeus vannamei) merupakan udang yang secara ekonomis

bernilai tinggi sebagai komoditi ekspor karena diminati oleh pasar dunia. Udang

vaname merupakan udang yang pertumbuhannya cepat, mampu beradaptasi

terhadap kisaran salinitas yang lebar (0,5-45 ppt), dapat dipelihara pada padat

tebar yang tinggi hingga lebih dari 150 ekor/ m2, serta waktu pemeliharaan yang

lebih pendek yakni sekitar 90-100 hari per siklus (Hudi & Shahab, 2005).

Perlakuan budidaya udang vaname yang kurang baik, benih yang tidak sehat, dan

kualitas air yang buruk menyebabkan timbulnya mikroorganisme seperti bakteri

Vibrio sp pada saat pemeliharaan. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya

penyakit, salah satunya adalah penyakit White Feces Disease. Penyakit ini

disebabkan oleh bakteri Vibrio spp. Gejala yang ditimbulkan apabila terserang

WFD yaitu nafsu makan udang menurun, pertumbuhan udang menjadi tidak

normal, adanya kotoran berwarna putih yang mengambang dipermukaan

perairaan, usus udang berwarna putih dan terlihat kosong karena kurang makan

(Jayadi et al., 2016).

Dampak yang terjadi apabila udang vaname terserang white feces disease yaitu

terjadinya penurunan hasil produksi budidaya Udang yang terserang sangat sulit

untuk diselamatkan sehingga seluruh udang yang ada terpaksa dipanen atau

dibuang. Penularannya dapat langsung melalui air atau kontak langsung.

Penyebarannya sangat cepat pada organisme yang dipelihara pada kepadatan

tinggi. Penyakit pada udang ini dapat mengganggu proses kehidupan udang

sehingga pertumbuhannya menjadi tidak normal (Jayadi et al., 2016).

Dengan demikian untuk masalah penyakit WFD tersebut harus ada tindakan yang

dilakukan, karena apabila dibiarkan maka akan mengakibatkan kerugian bagi para
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pembudidaya udang dan apabila penyakit ini mewabah di Indonesia maka akan

menurunkan survival rate udang vaname (Mastan,2015). Salah satu hal yang

dapat dilakukan untuk menangani penyakit tersebut adalah dengan pengobatan

menggunakan ekstrak rimpang lengkuas merah dikarenakan ekstrak lengkuas

telah diuji secara MBC dapat mematikan bakteri Vibrio sp (Chaweepack et al.,

2015). Udang sakit  yang diberikan campuran ekstrak lengkuas memiliki tingkat

hidup yang lebih tinggi. Udang yang diberikan pakan dengan campuran ekstrak

lengkuas keberadaan bakteri Vibrio sp. lebih kecil, sebaliknya pada udang yang

tidak diberikan ekstrak lengkuas koloni pertumbuhan bakteri meningkat

(Chaweepack et al., 2015). Fakta ini memberikan peluang bagi pemanfaatan

ekstrak rimpang lengkuas merah yang dapat digunakan sebagai alternatif

pengobatan penyakit WFD pada udang vaname.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menguji ekstrak rimpang lengkuas

merah dengan berbagai dosis untuk mengobati penyakit white feces disease pada

udang vaname (Litopenaeus vannamei).

1.3 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan ilmu

pengetahuan kepada pembudidaya udang, maupun masyarakat umum mengenai

penyakit WFD dan pengobatannya melalui ekstrak rimpang lengkuas merah.

1.4 Kerangka pemikiran

Udang merupakan salah satu komoditas unggulan hasil perikanan. Salah satu jenis

udang yang sangat diminati masyarakat adalah udang vaname

(Litopenaeus vannamei). Permintaan udang vaname di pasar internasional terus

meningkat. Usaha budidaya sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan yang

tinggi. Akan tetapi saat ini wabah penyakit menjadi salah satu faktor yang

memperlambat perkembangan budidaya udang. Penyakit merupakan masalah

serius yang mengancam keberlanjutan budidaya udang vaname, salah satunya
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yaitu penyakit White Feces Disease. Penyakit ini dapat menyebabkan kerugian

bagi para pembudidaya udang ( Srinivas et al., 2016).

Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kulonprogo (2016) menjelaskan bahwa

dilihat dari produktivitasnya udang vaname Kulonprogo mengalami penurunan

sebesar 17,27%. Hal ini disebabkan oleh penyakit White Feces Disease (WFD).

Penyakit WFD ini akan menyebabkan penurunan produktivitas udang, sementara

permintaan semakin meningkat. Serangan WFD ditandai dengan nafsu makan

udang yang menurun, usus menjadi kosong, warna tubuh menjadi pucat,

hepatopankreas tidak normal, karapas menjadi lunak dan timbulnya kotoran

berwarna putih. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan produksi,

pertumbuhan udang akan menjadi lebih lambat bahkan dapat menyebabkan

kematian pada udang dan menyebabkan kerugian bagi para pembudidaya udang.

Apabila dalam proses budidaya, udang yang dipelihara terserang penyakit WFD

maka perlu dilakukan tindakan lebih lanjut.

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengobatan

dengan ekstrak rimpang lengkuas merah yang dapat mengobati udang yang

terserang penyakit WFD tersebut. Chaweepack et al., (2015) menjelaskan bahwa

ekstrak rimpang lengkuas merah dapat digunakan untuk pengobatan penyakit

kotoran putih yang dapat mematikan bakteri Vibrio sp. Ekstrak rimpang lengkuas

merah akan dicampur dengan pakan udang. Penelitian ini merupakan penelitian

lanjutan dari Chaweepack et al., (2015) yang telah  melakukan penelitian secara in

vitro mengenai kandungan ekstrak lengkuas untuk mematikan pertumbuhan

bakteri Vibrio spp. Maka pada penelitian ini akan dilakukan uji ekstrak rimpang

lengkuas terhadap udang vaname secara secara in vivo untuk mengobati penyakit

WFD pada udang vaname.
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Gambar 1. Kerangka pikir

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

a. Uji ANOVA dengan kepercayaan 95%

H0: Pemberian ekstrak rimpang lengkuas merah pada media pakan dengan dosis

yang berbeda tidak berpengaruh terhadap SR, RPS, hepatopankreas, TVC dan

gejala klinis udang vaname.

H1: Pemberian ekstrak rimpang lengkuas merah pada media pakan berpengaruh

terhadap perubahan SR, RPS, hepatopankreas, TVC dan gejala klinis udang

vaname.

b. Uji lanjut dengan BNT

H0: Pemberian ekstrak rimpang lengkuas merah pada media pakan tidak

berpengaruh terhadap perubahan SR, RPS, hepatopankreas, TVC dan gejala

klinis udang vaname.

Permintaan masyarakat akan udang
vaname yang tinggi

Budidaya udang Indonesia terserang
White Feces Disease

Budidaya udang vaname di Indonesia
yang terserang WFD mengalami
penurunan SR, kerusakan organ

hepatopankreas, kondisi tubuh  dan
tingkah laku udang menjadi tidak

normal

SR, RPS, Hepatopankreas, TVC, dan
Gejala klinis menjadi baik

Pengobatan dengan ekstrak rimpang
lengkuas merah
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H1: Minimal ada satu perlakuan pemberian ekstrak rimpang lengkuas merah pada

media pakan yang berpengaruh terhadap perubahan SR, RPS, hepatopankreas,

TVC dan gejala klinis udang vaname.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi dan morfologi udang vaname (Litopenaeus vannamei)

Haliman & Adijaya (2005) menjelaskan bahwa klasifikasi udang vaname adalah

sebagai berikut

Kingdom : Animalia

Sub kingdom : Metazoa

Filum : Artrhopoda

Sub filum : Crustacea

Kelas : Malascostraca

Sub kelas : Eumalacostraca

Super ordo : Eucarida

Ordo : Decapoda

Sub ordo : Dendrobrachiata

Infra ordo : Penaeidea

Super famili : Penaeioidea

Famili : Penaeidae

Genus : Litopenaeus

Spesies : Litopenaeus vannamei

Tubuh udang vaname berwarna putih transparan (white shrimp). Panjang tubuh

udang vaname dapat mencapai 23 cm. Tubuh udang vaname dibagi menjadi dua

bagian, yaitu kepala (thorax) dan perut (abdomen). Kepala udang vaname terdiri

dari antenula, antena, mandibula, dan dua pasang maxillae. Kepala udang vaname

juga dilengkapi dengan tiga pasang maxilliped dan lima pasang kaki berjalan

(periopoda). Sedangkan pada bagian perut (abdomen) udang vaname terdiri enam

ruas dan pada bagian abdomen terdapat lima pasang kaki renang dan sepasang

uropods (mirip ekor) yang membentuk kipas bersama-sama telson (Yuliati, 2009).
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Bentuk rostrum udang putih memanjang, langsing, dan pangkalnya hampir

berbentuk segitiga. (Wayban & Sweeney, 1991). Udang betina dewasa memiliki

tekstur punggung yang keras, ekor (telson) dan ekor kipas (uropoda) berwarna

kebiru-biruan, sedangkan udang jantan dewasa memiliki ptasma yang simetris.

Morfologi udang vaname dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Morfologi udang vaname

2.2 Kualitas air pemeliharaan

Durai, (2015) menjelaskan bahwa kualitas air yang baik untuk pemeliharaan

udang vaname yang terkena penyakit kotoran putih yaitu salinitas 22–30 ppt, suhu

22–29 °C, pH 7.5–8.0, DO 4.0–5.0 dan Amonia 0.1–0.3 mg/L. Suhu menjadi

faktor lingkungan yang penting untuk kegiatan budidaya udang karena

mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan, konsumsi oksigen, siklus molting,

respons imun dan kelangsungan hidup (Ferreira et al., 2011).

Hernandez et al., (2006) menjelaskan bahwa udang vaname dapat dibudidayakan

dari air tawar hingga air laut dengan kisaran suhu antara 27-30°C. Ferreira et al.,

(2011) menjelaskan bahwa pH yang optimal untuk pertumbuhan udang yang

dibudidaya di laut yaitu kisaran pH 6-9. Udang vaname memiliki kemampuan

toleransi yang cukup besar terhadap kadar salinitas karena merupakan spesies

eurihaline dan dapat bertahan pada salinitas dengan kisaran 0-50 ppt. Kadar DO

yang diperlukan dalam pertumbuhan udang dalam kegiatan budidaya antara 4,0-

6,0 mg/L.

Uropods

Telson

Ruas abdomenUsusHepatopankreas
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2.3 White feces disease

White feces disease pertama kali mewabah di Thailand pada tahun 2010, serangan

ini mengakibatkan penurunan produksi 10-12% dan ukuran panen yang lebih kecil

(Limsuwan, 2014). Kemudian WFD masuk ke Indonesia pada tahun 2014 dan

mulai mewabah di beberapa daerah di Indonesia. Tambak udang vaname di

Indonesia telah terinfeksi oleh kotoran putih (WFD) secara

intensif di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok dan Sumbawa. Gejala yang

ditimbukan penyakit WFD yaitu menyerang udang pada usia 50-60 hari,  udang

akan makan lebih sedikit dan warna udang cenderung gelap, warna usus menjadi

putih dan dipermukaan perairan akan terlihat kotoran berwarna putih yang

mengambang (Mastan, 2015). Dampak yang ditimbulkan dari penyakit WFD ini

adalah nafsu makan menurun, pertumbuhan menjadi lambat serta menyebabkan

kematian sehingga produktivitas udang menurun (Mastan, 2015). WFD pada

udang vaname disebabkan oleh bakteri Vibrio sp. yang terdiri dari V. vulnificus, V.

parahaemolyticus, V. anguillarum dan V. chollerae (Jayadi et al., 2016).

Serangan penyakit yang dikenal dengan kotoran putih pada udang vaname saat ini

telah menurunkan produktivitas udang vaname. Secara visual pada udang yang

terserang penyakit ini akan terlihat kotoran udang berwarna putih memanjang dan

mengapung pada permukaan air, eksoskeleton nampak lembek (Limsuwan, 2010)

Berdasarkan hasil identifikasi bakteri yang ditemukan pada hepatopankreas, usus

dan haemolimp udang yang terserang penyakit berak putih adalah jenis Vibrio

algynoliticus dan Vibrio parahaemolyticus yang merupakan salah satu dari bakteri

yang ditemukan dalam kasus serangan penyakit berak putih (Supito, et al 2015).

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi penyakit WFD yaitu dengan

mengurangi tingkat kepadatan produksi. Hal ini menyebabkan penurunan

kandungan bahan organik di perairan sehingga mengurangi pertumbuhan bakteri

Vibrio spp. Selain itu penggunaan probiotik yang mengandung Bacillus subtilis

untuk menghambat pertumbuhan bakteri Vibrio spp. Serta penggunaan bawang

putih yang diaplikasikan ke pakan (Limsuwan, 2014).
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Penyebab dari WFD adalah manajemen kualitas air yang buruk yang

menyebabkan oksigen terlarut dan alkalinitas yang rendah serta manajemen pakan

yang buruk menyebabkan polusi perairan. Kualitas air dan manajemen pakan yang

buruk mengakibatkan timbulnya bakteri Vibrio spp. yang menyebabkan penyakit

WFD (Mastan, 2015).

2.4 Bakteri Vibrio sp.

Kendala yang sering dihadapi para pembudidaya udang vaname adalah adanya

serangan penyakit. Hatmanti, (2003) menjelaskan bahwa diantara penyakit

tersebut yang paling banyak ditemui adalah penyakit bakterial. Bakteri patogen

yang umum ditemukan pada krustasea adalah Vibrio spp. Saulnier, (2000)

menyatakan bahwa penyebaran penyakit yang menyerang udang disebabkan oleh

beberapa spesies bakteri Vibrio antara lain V. alginolyticus, V. damsela, V.

parahaemolyticus, V. vulnificus dan V. penaeicida yang telah ditemukan pada

kolam pemeliharaan dan pembesaran udang vaname. Bakteri Vibrio spp.

merupakan bakteri penyebab penyakit WFD.

Proses infeksi bakteri Vibrio diawali oleh proses interaksi dengan pelekatan atau

adesi pada permukaan sel inang, yang diikuti dengan masuknya bekteri kedalam

sel, kemudian dilanjutkan dengan tahap invasi dan penyebaran lokal atau sitemik

dalam tubuh inang. Tahap terakhir adalah pengeluaran dari tubuh inang, mulai

dari tahap perlekatan hingga tahap perusakan inang, mikroorganisme

menggunakan faktor virulensi antara lain oleh pili yang mengakibatkan

mikroorganisme dapat bertahan dalam tubuh inang dan menimbulkan kerusakan

(Yanuhar et al., 2004).

2.5 Lengkuas merah

2.5.1 Klasifikasi lengkuas merah

Lengkuas Merah (Alpinia purpurata K. Schum) telah dipelajari dalam berbagai

studi dan telah dibuktikan bahwa tanaman ini mempunya berbagai efek biologis

seperti antiinflamasi, antioksidan, antijamur, antivirus, antibakteri, dan aktivitas
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antikanker (Arambewela and Wijenghe,2006). Klasifikasi lengkuas merah

menurut (Wagner, 1999) adalah :

Kingdom : Plantae

Division : Spermatophyta

Subdivison : Angiospermae

Class : Monocotyledoneae

Order : Zingiberales

Family : Zingiberaceae

Genus : Alpinia

Species : Alpinia purpurata K. Schum

2.5.2 Morfologi lengkuas merah

Morfologi tumbuhan lengkuas merah pada umumnya pohonnya lebih pendek

daripada lengkuas putih. Organ – organ tumbuhan lengkuas merah berikut, Batang

berdaun lebat, tersusun dari batang-batang kecil yang menjulang dari rimpang

dengan tinggi 3-15 kaki dan lebar mencapai 2-4 kaki. Tinggi dari sebuah batang

terbesar dapat mencapai 12 inchi. Daun lengkuas berwarna hijau tua yang

berselingan, ditutupi oleh pelepah panjang berwarna hijau tua yang melingkari

batang. Jari-jari daun membujur dan memanjang, berukuran panjang 12-32 inchi

dan lebarnya mencapai 4-9 inchi dengan ujung yang meruncing. Bunga lengkuas

merah adalah bunga majemuk, berbentuk silindris, dengan panjang mencapai

4 cm, jumlah bunga 4-12 atau lebih, sangat sempit, ujung kelopak bunga bergigi.

Benang sari berbentuk lembaran yang saling berlekatan membentuk bibir

(labellum). Buahnya berbentuk kapsul dengan panjang mencapai 4-6 inchi dan

berdiameter kurang lebih 1 inchi, dan sedikit terbuka ketika biji telah matang. Biji

buah berwarna hitam, berminyak, daging berwarna agak merah. Rimpang

lengkuas melebar kesamping, dengan daging tebal yang menghasilkan tunas-tunas

seperti antena yang menjulang ke atas. Mempunyai sisik yang berwarna

kemerahan dan mempunyai aroma yang khas (Kobayashi, 2007).
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Gambar 3. Lengkuas merah

2.5.3 Kandungan lengkuas merah

Studi fitokimia pada lengkuas merah menunjukkan bahwa rimpang lengkuas

merah mengandung flavonoid, rutin, kaempferol-3-rutinoside, dan kaempferol-3

oliucronide. Salah satu faktor biologis terbesar yang dipunyai oleh flavonoid

adalah aktivitas antimikroba dan fungsi utamanya sebagai agen pertahanan

terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur,

bakteri dan virus. Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang

terdapat pada tumbuhan. Senyawa ini dapat digunakan sebagai anti mikroba, obat

infeksi pada luka, anti jamur, anti virus, anti kanker, dan anti tumor. Minyak

atsiri dan fraksi methanol rimpang lengkuas menunjukkan aktivitas penghambatan

pertumbuhan mikroba pada spesies bakteri dan jamur (Yuharmen et al., 2002).

Mekanisme penghambatan pertumbuhan bakteri oleh minyak atsiri disebabkan

karena minyak atsiri dapat menyebabkan terjadinya perubahan permeabilitas

membran dan mengganggu sistem transpor (Ismaiel and Pierson, 1990).

2.6 Uji MIC dan MBC lengkuas terhadap bakteri Vibrio sp

Chaweepack et al., (2015) menjelaskan bahwa hasil uji Minimum Inhibitory

Concentration (MIC) and Minimum bactericidal Concentration (MBC) pada

konsentrasi 4% atau 10 g/kg ekstrak rimpang lengkuas merah dapat menurunkan

bakteri Vibrio sp pada usus udang yang terkena WFD, namun sebaliknya udang
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yang tidak diberikan ekstrak lengkuas jumlah Vibrio pada usus udang meningkat.

Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak lengkuas dapat digunakan untuk

pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio.

Zat aktif pada ekstrak lengkuas merah mempunyai efektivitias sebagai antibakteri

adalah minyak atsiri berwarna kuning kehijauan yang terdiri dari flavonoid dan

fenil propana. Minyak atsiri pada lengkuas berfungsi sebagai bakterisida

(pembunuh bakteri). Mekanisme kerja antibakteri ekstrak lengkuas merah dalam

menghambat bakteri adalah merusak susunan dan perubahan mekanisme

permeabilitas dinding sel bakteri, sehingga bakteri Vibrio pada udang menjadi

lebih rendah (Kandou, 2016).
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III. METODE

3.1 Waktu dan tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2017, bertempat di Tambak Pinang

Gading Bakauheni, Lampung Selatan.

3.2 Alat dan bahan

3.2.1 Alat

Peralatan yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu drum berukuran

kapasitas 50 liter yang diisi air 20 liter sebanyak 15 buah diguanakan sebagai

wadah pemeliharaan hewan uji selama penelitian berlangsung. Selang aerasi

sebanyak 30 buah digunakan untuk menyalurkan aerasi ke titik yang diinginkan.

Batu aerasi sebanyak 30 buah digunakan untuk meningkatkan kandungan oksigen

diperairan. Serokan digunakan ketika sampling udang. Timbangan digunakan

untuk menimbang udang dan bahan yang digunakan. DO meter akan digunakan

untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam air pemeliharaan, untuk memastikan

bahwa oksigen terlarut dalam kondisi optimal. pH meter akan digunakan untuk

mengukur kadar asam perairan. Termometer digunakan untuk mengukur suhu di

perairan. Refraktometer digunakan untuk mengukur kadar salinitas perairan

selama pemeliharaan. DO meter, pH meter, thermometer dan refraktometer

digunakan untuk mengukur kualitas air dalam kondisi yang baik selama

pemeliharaan.

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu udang vaname yang terkena

WFD berukuran 10±1 gram sebanyak 10 ekor/wadah digunakan sebagai hewan

uji mengenai pengobatan penyakit WFD. Pakan udang yang digunakan adalah

pakan udang vannamei grower PV Plus 2P1 sebagai media untuk aplikasi
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percobaan. Etanol digunakan sebagai senyawa yang bisa melarutkan zat sehingga

bisa menjadi sebuah larutan yang bisa diambil sarinya. Minyak cumi, digunakan

sebagai perekat pakan dan ekstrak. Ekstrak rimpang lengkuas merah digunakan

sebagai bahan untuk mengobati udang vaname dari penyakit WFD, ekstrak

lengkuas ini akan dicampurkan bersama pakan udang.

3.3 Rancangan penelitian

3.3.1 Tahapan ekstraksi rimpang lengkuas merah

Rancangan penelitian yang akan dilakuakan yaitu dimulai dari mengekstrak

rimpang lengkuas merah menurut Chaweepack et al, (2015) ekstrak rimpang

lengkuas dilakukan dengan cara:

1. Rimpang lengkuas merah dicuci bersih menggunakan air bersih

2. Rimpang lengkuas merah diiris tipis-tipis

3. Rimpang lengkuas merah dipanaskan dioven pada suhu 45°C sampai kering

4. Rimpang lengkuas merah yang sudah kering digiling sampai menjadi bubuk

kemudian dihaluskan

5. 10 gram bubuk rimpang lengkuas merah dicampur dengan 100 ml larutan

etanol 96%

6. Ekstrak rimpang lengkuas merah didiamkan pada suhu kamar selama semalam

7. Ekstrak rimpang lengkuas merah disaring menggunakan whatman (No.1

whatman international)

8. Ektrak rimpang lengkuas dirotavapor (Rotary Evaporator) sampai menjadi

kering (Chaweepack et al., 2015)

3.3.2 Aplikasi pakan

1. Ekstrak lengkuas merah dicampur ke pakan dengan konsentrasi  7,5 gr/kg, 10

gr/kg, 12,5 gr/kg

2. Pakan yang sudah dicampur ekstrak disimpan pada suhu kamar selama 30

menit sebagai penyerapan ekstrak lengkuas

3. Pakan dicampur dengan minyak cumi untuk mencegah penyebaran ekstrak

lengkuas dalam air dan mengurangi bau ekstrak 10g/kg

4. Pakan dikeringkan pada suhu kamar, pakan siap diberikan ke udang
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3.3.3 Tahapan penentuan konsentrasi rimpang lengkuas merah

Rancangan penelitian yang dilakuakan yaitu menggunakan Rancangan Acak

Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dan masing-masing perlakuan

diulang sebanyak tiga kali. Perlakuan yang digunakan yaitu dengan penambahan

ekstak rimpang lengkuas dengan konsentrasi kontrol, 7,5 gr, 10 gr dan 12,5 gr

mengacu pada penelitian Chaweepack et al (2015)

a. Perlakuan A : Kontrol, udang sehat yang beri pakan komersial STP dengan

ukuran Pv21

b. Perlakuan B : Kontrol, udang sakit diberi pakan yang tidak dicampur dengan

ekstrak daun lengkuas merah

c. Perlakuan C : Ekstrak rimpang lengkuas merah 7,5 gr dicampur dengan 1 kg

pakan

d. Perlakuan D : Ekstrak rimpang lengkuas merah 10 gr dicampur dengan 1 kg

pakan

e. Perlakuan E : Ekstrak rimpang lengkuas merah 12,5 gr dicampur dengan 1 kg

pakan

Penempatan setiap satuan percobaan dilakukan secara acak (Gambar 4)

Gambar  4. Penempatan percobaan

3.4 Hewan uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu udang vaname yang berumur

60 hari atau udang berukuran 10 ±1 gram yang diperoleh dari tambak Pinang

Gading, Bakauheni, Lampung Selatan. Udang memiliki ciri-ciri usus terputus-

putus, hepatopankreas berwarna putih pucat, karapas lunak. Padat tebar 10 ekor
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udang disetiap wadah pemeliharaan. Udang diaklimatisasi, setelah itu udang

dipelihara selama 15 hari di dalam drum (Chaweepack et al, 2015)

3.5 Pemeliharaan udang

Pemeliharaan udang dilakukan selama 15 hari, dimulai dari aklimatisasi. Pakan

yang digunakan berupa  pakan komersil, pakan udang vannamei PV Plus 2P1.

Jumlah pakan yang diberikan pada pemeliharaan udang vaname sebesar 3 % dari

total biomassa udang vaname pada masing-masing perlakuan (SNI, 2015).

Frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pukul 06.00, 14.00, dan

18.00. Udang dipelihara di drum yang sudah disterilisasi dengan cara dicuci

dengan detergen selanjutnya dibilas, Setelah dibilas dan dikeringkan, lalu drum

diisi dengan air laut steril yang disesuaikan dengan lingkungan asal udang hingga

volume 20 liter dan masing-masing wadah dilengkapi dengan instalasi aerasi.

Udang dipelihara  dengan pemberian pakan yang telah dicampur dengan ekstrak

lengkuas merah dan dilakukan kontrol disetiap harinya.

3.6 Parameter pengamatan

Parameter pengamatan yang diamati yaitu, RPS (Relative Percent Survival), SR

(Survival Rate), histopatalogi, TVC, gejala klinis dan kualitas air

3.6.1 RPS (Relative Percent Survival)

RPS (Relative Percent Survival) dihitung menggunakan rumus berdasarkan Ellis

(1988):RPS = 1 − %mortalitas udang yang diberi perlakuan%mortalitas udang kontrol sakit x 100
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3.6.2 SR (Survival Rate)

SR dihitung pada akhir perlakuan yang dihitung menggunakan rumus berdasarkan

Effendie (1979): SR = NtN0 x 100 %
Keterangan:

Nt : Jumlah individu pada akhir perlakuan (hari ke-t)

No : Jumlah individu pada awal perlakuan (hari ke-0)

3.6.3 Pengamatan histopatologi

Pengamatan histopatologi dilakukan pada jaringan hepatopankreas udang. Sampel

udang yang digunakan untuk pengujian histopatologi diambil dari sampel tiap

perlakuan yang meliputi sampel setelah perlakuan untuk mengetahui kondisi

organ udang sesudah diberi perlakuan. Proses pembuatan preparat sediaan

histopatologi terdiri dari fiksasi, dehidrasi, clearing, embedding, pemotongan,

serta pewarnaan. Proses fiksasi dilakukan dengan menggunakan larutan Davidson,

kemudian di simpan dalam suhu ruang selama 24 jam, proses fiksasi dilakukan

dengan tujuan mempertahankan sel-sel agar tidak rusak. Selanjutnya sampel

dipindah ke akuades untuk menghilangkan larutan fiksasi tersebut. Tahapan

selanjutnya yaitu dehidrasi menggunakan akohol bertingkat yaitu 70%, 90% dan

alkohol absolut masing-masing selama 45 menit. Kemudian dilanjut dengan

embedding atau penanaman sampel menggunkan parafin cair yang dipanaskan

pada suhu 60 0C dilanjut dengan pembuatan block (blocking). Pengirisan

(sectioning) menggunakan mikrotom kemudian dicuci pada air dengan suhu

60 0C, kemudian ditempelkan pada gelas preparat. Tahap akhir yaitu pewarnaan

(Permana et al., 2010). Preparat histopatologi diamati menggunakan mikroskop

dengan perbesaran 40x. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi

jaringan. Hasil Pengamatan histopatologi pada hepatopankreas akan terlihat

apakah ekstrak yang digunakan dapat memperbaiki jaringan tersebut.
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3.6.4 Total Vibrio Count

Perhitungan bakteri dilakukan diakhir perlakuan dengan cara mengambil usus,

kemudian isi usus dikeluarkan dan dilarutkan pada larutan NaCl  9 ml, kemudian

di vortex agar homogen. Setelah homogen larutan diambil sebanyak 1 ml untuk

dibiakan pada media TCBS, setelah itu diinkubasi selama 24 jam. Setelah 24 jam

dilakukan perhitungan bakteri ( Jayadi et al., 2016)

3.6.5 Gejala klinis

Pengamatan gejala klinis dilakukan dengan melihat perubahan abnormal yang

terjadi pada udang uji. Gejala klinis udang diamati dengan melihat perubahan

gejala yang ditimbulkan setelah diberi pakan perlakuan seperti nafsu makan,

perubahan warna udang, warna usus udang, kemudian dilakukan pengamatan

tingkah laku udang, kemudian data dianalisis dengan dilakukan skoring, mengacu

pada BBPBAP (2007) secara visual pada udang normal atau sehat dalam kondisi

pergerakan aktif, tubuh berwarna putih cerah, kondisi usus terisi penuh dan

karapas tidak keropos. Sementara pada kondisi sedang Limsuwan (2010)

menyatakan udang yang terserang akan terlihat kotoran udang berwarna putih,

karapas nampak lembek, usus terputus-putus dan insang tampak gelap. Kaemudin

et al, 2016 menjelaskan dalam kasus penyakit WFD, udang dengan infeksi berat

menyebabkan kerusakan pada mukosa usus (lapisan usus yang mampu menyerap

nutrisi) sehingga menyebabkan bakteri patogen vibrio masuk ke dalam haemolimp

dan mengakibatkan kematian. Berdasarkan referensi tersebut, skoring gejala klinis

pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Skor 1 : Normal, usus terisi penuh, nafsu makan baik, karapas tidak lunak,

warna tubuh putih

Skor 2 : infeksi sedang, isi usus putus-putus, nafsu makan menurun, karapas

agak lunak, terjadi perubahan warna tubuh dan insang

Skor 3 : infeksi parah, isi usus sedikit atau kososng, nafsu makan

menghilang, terjadi kematian
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3.6.6 Kualitas air

Parameter kualitas air yang diamati selama penelitian adalah suhu, pH, salinitas,

DO. Pengukuran suhu, pH, salinitas, dan DO dilakukan diawal dan diakhir

pemeliharaan.

3.7 Analisis data

Data-data hasil penelitian berupa pengaruh pelakuan terhadap parameter

pengamatan, yaitu SR, RPS udang vaname diolah dengan menggunakan uji

Anova (analisis ragam) dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila terdapat

perbedaan nyata antara perlakuan maka dilanjutkan uji lanjut BNT. Sedangkan

untuk data kualitas air, gejala klinis dan perubahan jaringan dianalisis secara

deskriptif.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ekstrak rimpang lengkuas merah

berpengaruh untuk meningkatkan  SR dan RPS, TVC (Total Vibrio Count)

menjadi lebih rendah, dan mampu memperbaiki gejala klinis pada konsentrasi

ekstrak 12,5 gr dan histopatalogi pada konsentrasi 10gr.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian pemberian pakan dengan campuran ekstrak rimpang

lengkuas merah dalam budidaya udang vaname pada skala lapangan dan dengan

waktu penelitian yang lebih lama, dan dengan dosis yang berbeda serta perlu

dilakukannya uji identifikasi Vibrio sp.



30

DAFTAR PUSTAKA

BBPBAP, T. P. (2007). Penerapan Best Management Practices (BMP) pada
Udang Windu (Panaeus monodon Fabricius) Intensif. Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 32-35hal.

Chaweepack, T., Muenthaisong, B., Chaweepack, S., and Kamei, K. (2015). The
Potential of Galangal (Alpinia galanga Linn.) Extract against the Pathogens
that Cause White Feces Syndrome and Acute Hepatopancreatic Necrosis
Disease (AHPND) in Pacific White Shrimp (Litopenaeus
vannamei). International Journal of Biology, 7(3), 8.

Efendie, M. I. (1979). Metode biologi perikanan. Yayasan Dewi Sri. Bogor.

Ellis, A. E. (Ed.). (1988). Fish vaccination (No. 4). London: Academic Press.

Gomez-Gil, B., Tron-Mayen, L., Roque, A., Turnbull, J. F., Inglis, V., & Guerra-
Flores, A. L. (1998). Species of Vibrio isolated from hepatopancreas,
haemolymph and digestive tract of a population of healthy juvenile Penaeus
vannamei. Aquaculture, 163(1-2), 1-9.

Ferreira, N. C., Bonetti, C., and Seiffert, W. Q. (2011). Hydrological and water
quality indices as management tools in marine shrimp
culture. Aquaculture, 318(3-4), 425-433.

Dinas Kelautan, Perikanan and Peternakan Kabupaten Kulonprogo. 2015. Data
Produksi Udang Vaname dan Luas Lahan tambak. Kulonprogo

.
Haliman, R.W., and Adijaya, D.S. 2005. Udang vannamei. Pembudidayaan dan

Prospek Pasar Udang Putih yang Tahan Penyakit. Penebar Swadaya.
Jakarta. 75 hal.

Hernandez, M., Palacios, E., and Baron, B. (2006). Preferential behavior of white
shrimp Litopenaeus vannamei (Boone 1931) by progressive temperature–
salinity simultaneous interaction. Journal of Thermal Biology, 31(7), 565-
572.



31

Hudi, L., and Shahab, A. (2005). Optimasi Produktifitas Budidaya Udang Vaname
Litopenaeus vannamei dengan Menggunakan Metode Respon Surface dan
Non Linier Programming. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Hlm.:28.1-28.9.

Ismaiel, A. A., and Pierson, M. D. (1990). Inhibition of germination, outgrowth,
and vegetative growth of Clostridium botulinum 67B by spice oils. Journal
of Food Protection, 53(9), 755-758.

Jayadi, M., A. Prajitno and Maftuch. 2016. The Identification of Vibrio spp.
Bacteria from Litopenaeus Vannamei Infected by White Feces Syndrome.
International Journal of ChemTech Researc, .9: 448-452

Hatmanti, A. (2003). Penyakit Bakterial pada Budidaya Krustasea serta Cara
Penanganannya. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Jakarta. 18:1-10

Kaemudin, K., Erlina, A., and Taslihan, A. (2016). Aplikasi Ekstrak Allisin Untuk
Pengendalian Penyakit Kotoran Putih Pada Udang Vanamei (Litopenaus
vanamei) di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.

Kamiso, H. N., Triyanto, T., and Hartati, S. (1996). Uji Konsentrasi
Penghambatan Minimal, Resistensi dan Pengguanaan Antibiotik untuk
Menanggulangi Penyakit Motil Aeromonas Septisemia (Mas) pada Lele
Dumbo (Clarias Gariepinus). Jurnal Perikanan (Journal Of Fisheries
Sciences), 1(1), 49-53.

Kandou, L. A. (2016). Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol rimpang lengkuas
merah (Alpinia purpurata (Vieill) K. Schum) terhadap bakteri klebsiella
pneumoniae isolat sputum penderita bronkitis secara in
vivo. PHARMACON, 5(3).

Lightner, D. V. (1999). The penaeid shrimp viruses TSV, IHHNV, WSSV, and
YHV: current status in the Americas, available diagnostic methods, and
management strategies. Journal of Applied Aquaculture, 9(2), 27-52.

Limsuwan, C. (2010) White Feces Disease in Thailand. Boletines nicovita
magazine 2,20.

Limsuwan, C. (2014). White Feces Disease in White Shrimps: Cause and
Prevention. Aquaculture business Research Center: Thailand. 3 hal.

Mastan, S.A. 2015. Incidences Of White Feces Syndrome (Wfs) In Farm-Reared
Shrimp, Litopenaeus Vannamei, Andhra Pradesh. Indo American Journal of
Pharmaceutical Research. ISSN NO: 2231-6876

Musallamah, Aunurrohim, and Abdulgani N. (2007). Pengaruh Paparan Timbal
(Pb) Terhadap Perubahan Histopatologis Hepatopankreas Udang Galah



32

(Macrobrachium Rosenbergii De Mann). Skripsi. Jurusan Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi
Sepuluh Nopember.

Nur, I. (2004). Ketahanan Benih Ikan Nila Gift (Oreochromis niloticus Linne) dari
Hasil Induk yang Diberi Vaksin terhadap Infeksi Buatan Streptococcus
iniae. Jurnal Akuakultur Indonesia, 3(1), 37-43.

Permana, G. N., Haryanti, H., and Rustidja, R. (2017). Perubahan Histologi,
Protein Hemolimp Dan Ekspresi Allozyme Pada Udang L. Vannamei
Selama Infeksi Taura Syndrome Virus (TSF). In Prosiding Forum Inovasi
Teknologi Akuakultur (473-483).

Plumb, J. A. (2018). Health maintenance of cultured fishes: principal microbial
diseases. CRC Press.

Saulnier, D., Haffner, P., Goarant, C., Levy, P., and Ansquer, D. (2000).
Experimental infection models for shrimp vibriosis studies: a
review. Aquaculture, 191(1-3), 133-144.

Srinivas, D., Venkatrayalu, C., Laxmappa., B. (2016). Identifying diseases
affecting farmed Litopenaeus vannamei in different areas of Nellore district
in Andhra Pradesh, India. International Journal of Fisheries and Aquatic
Studies. 4(2): 447-451

Standar Nasional Indonesia. (2015). Produksi Udang Vaname (Litopenaeus
vannamei, Boone 1991) Teknologi Sederhana Plus. Badan Standardisasi
Nasional: SNI 1817: 2015. Jakarta

Sugiaman, S. H. 2015. Daya Antibakteri Ekstrak Rimpang Lengkuas Merah
(Alpinia purpurata K. Schum) Terhadap Pertumbuhan Bakteri
Streptococcus mutans Secara In Vitro. Skripsi. Universitas Hasanuddin,
Makasar.

Supito, Gunarso, A and Rizkiyanti I.2015. Teknik Pengendalian Penyakit Kotoran
Putih (White Feces Syndrome) Pada Budidaya Udang Vaname di tambak
.Report BBPBAP Jepara

Wyban, J., & Sweeney, J. N. (1991). Intensive shrimp production technology: the
Oceanic Institute shrimp manual. The Institute. Honolulu, Hawai, USA. Hal
158.

Yuharmen, Y. Yanti, and Nurbalatif, 2002. Uji Aktivitas Antimikroba Minyak
Atsiri dan Ekstrak Metano Lengkuas. FMIPA Universitas Riau, Pekanbaru.

Yuliati, E. 2009. Analisis strategi Pengembangan Usaha Pembenihan Udang
Vaname (Litopenaeus vannamei) : Kasus pada PT Suri Tani Pemuka,



33

Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Skripsi. Departemen Agribisnis
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Hal 1-115.

Yustianti, M. N., Ibrahim, R., and Ruslaini, R. (2013). Pertumbuhan dan sintasan
larva Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) melalui substitusi tepung ikan
dengan tepung usus ayam. Jurnal Mina Laut Indonesia, 1(1), 93-103.

Zhahrah, Z., Nur, I., and Sabilu, K. (2016). Kerusakan Jaringan Hepatopankreas
pada Udang vaname (Litopenaeus vannamei) Akibat Paparan Logam Berat
Nikel (Ni) secara Buatan. Media Akuatika: Jurnal Ilmiah Jurusan Budidaya
Perairan, 1(1).


	1. COVER.pdf
	2. Abstrak.pdf
	3. sanwacana.pdf
	4. Daftar isi.pdf
	5. Bab 1.pdf
	6. Bab 2.pdf
	7. Bab 3.pdf
	8. Bab 4.pdf
	9. Bab 5 dan dapus.pdf

