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ABSTRACT

THE ABUNDANCE Vibrio spp. TRIGGERS WFD IN DIFFERENT
LOCATIONS ON AREAL CULTIVATION IN PURWOREJO VILLAGE

PASIR SAKTI DISTRICT EAST LAMPUNG

By
Annisa Husnul Khotimah

Shrimp vaname is one type of shrimp that is often cultivated. The shrimp have
promising prospects and profits. The rapid cultivation of vaname shrimp can
allow disease attacks. Disease that appears on shrimp farming is White Feces
Disease (WFD), the disease is characterized by the appearance of white dirt on the
surface of the culture medium. This research is about the abundance and types of
bacteria Vibrio pathogen triggers WFD for shrimp farming in Purworejo village,
Pasir Sakti District, East Lampung. The samples from 6 locations is primary
sources, secondary sources, tertiary sources, ponds 1, ponds 2, and ponds 3. The
samples were inoculated using 10-1, 10-2, and 10-3 dilutions, then planted on TCBS
medium is a selective medium. Samples were then observed after incubation for
24 hours. The abundance is calculated by using a colony counter. The abundance
obtained is positive water samples WFD 3,5×105±0,9×105, positive prawn
intestine WFD 4,4×105±0,1×105, primary source 3,9×104±2,1×104, secondary
source 1,0×105±0,1×105, tertiary source 3,2×105±1,1×105, ponds 1
2,2×105±0,3×105, ponds 2 1.3×105±0.3×105, ponds 3 5,2×104±1,0×104, and
healthy shrimp intestine ≤2,5×104±0,5×104. Types of Vibrio bacteria are found in
affected shrimp WFD V. vulnificus, V. fluvialis, V. parahaemolitycus, V.
algynoliticus, V. mimicus, V. cholerae, and V. damselae. Types of Vibrio bacteria
identified at research sites and suspected WFD disease triggers were V. vulnificus,
V. parahaemolitycus, and V. algynoliticus.

Keywords: Litopenaeus vanname, The abundance of Vibrio bacteria, Trigger
WFD
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Udang vaname merupakan salah satu jenis udang yang sering dibudidayakan. Hal
ini disebabkan udang tersebut memiliki prospek dan profit yang menjanjikan.
Pesatnya budidaya udang vaname dapat memungkinkan serangan penyakit. Salah
satu penyakit yang muncul pada budidaya udang yaitu White Feces Disease
(WFD), penyakit ini ditandai dengan munculnya kotoran putih di permukaan
media budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan jenis
bakteri Vibrio patogen pemicu WFD pada areal pertambakan desa Purworejo,
Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Sampel diambil dari 6 lokasi yaitu
saluran primer, saluran sekunder , saluran tersier, kolam tambak 1, kolam tambak
2, dan kolam tambak 3. Sampel diinokulasi dengan menggunakan pengenceran
10-1, 10-2, dan 10-3 kemudian ditanam pada media TCBS, yang merupakan salah
satu media selektif. Sampel kemudian diamati setelah diinkubasi selama 24 jam.
Kelimpahan dihitung dengan menggunakan colony counter. Kelimpahan yang
didapat yaitu sampel air positif WFD 3,5×105±0,9×105, usus udang positif WFD
4,4×105±0,1×105, saluran primer 3,9×104±2,1×104, saluran sekunder
1,0×105±0,1×105, saluran tersier 3,2×105±1,1×105, kolam tambak 1
2,2×105±0,3×105, kolam tambak 2 1,3×105±0,3×105, kolam tambak 3
5,2×104±1,0×104, dan usus udang sehat ≤2,5×104±0,5×104. Beberapa jenis bakteri
Vibrio ditemukan pada udang yang terserang WFD V. vulnificus, V. fluvialis, V.
parahaemolitycus, V. algynoliticus, V. mimicus, V. cholerae, dan V. damselae.
Jenis bakteri Vibrio yang diidentifikasi pada lokasi penelitian dan diduga pemicu
penyakit WFD yaitu V. vulnificus, V. parahaemolitycus, dan V. algynoliticus.

Kata kunci: Litopenaeus vanname, Kelimpahan bakteri Vibrio, Pemicu WFD
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budidaya merupakan salah satu kegiatan alternatif dalam meningkatkan produksi

perikanan. Vaname merupakan salah satu jenis udang yang sering dibudidayakan.

Hal ini disebabkan udang tersebut memiliki prospek dan profit yang menjanjikan

(Babu et al., 2014). Di pasar lokal maupun internasional permintaan udang

vaname cukup tinggi,  karena memiliki keunggulan nilai gizi dan nilai ekonomis

yang tinggi. Dalam kegiatan budidaya udang vaname sering terjadi serangan

penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan oleh serangan bakteri, parasit, virus,

dan jamur, hal ini terjadi apabila kondisi lingkungan, patogen, dan induk tidak

seimbang (Yusuf, 2014).

Salah satu penyakit yang muncul pada budidaya udang yaitu White feces disease

(WFD), penyakit ini ditandai dengan munculnya kotoran putih di permukaan

media budidaya. Penyakit ini dapat menyebabkan nafsu makan menurun,

pertumbuhan lambat, dan kematian massal. Penyebab terjadinya WFD yaitu

kualitas pakan yang tidak stabil/ cenderung turun, TOM (Total Organic Matter) di

perairan dan tambak cenderung tinggi, pemberian pakan yang berlebihan,

penggunaan probiotik yang berlebihan, daya dukung lingkungan yang terbatas dan

20% populasi di tambak didominasi oleh bakteri Vibrio spp (Yusuf, 2014). V.

vulnificus, V. fluvialis, V. parahaemolitycus, V. algynoliticus, V. mimicus, V.

cholerae, dan V. damselae ditemukan pada udang yang terserang WFD (Taslihah

et al., 2004). Bakteri Vibrio spp dapat berkembang dengan cepat jika bahan

organik di dalam media budidaya tinggi. Jika populasi Vibrio spp lebih banyak

dibanding dengan populasi bakteri non patogen dapat menyebabkan penurunan

tingkat kelulushidupan udang budidaya. Chanratchakool et al. (1994) dan

Lightner et al. (1992) menyatakan bahwa fluktuasi pH, oksigen terlarut, suhu,
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salinitas, kadar amonia, dan bahan organik dapat sebagai penyebab stress pada

udang dan memicu terjadinya penyakit. Peningkatan jumlah bakteri Vibrio spp

disebabkan kondisi lingkungan yang tidak optimum. Kelimpahan bakteri Vibrio

spp yang tinggi dapat menjadi penyebab utama timbulnya penyakit pada kegiatan

budidaya udang (Yusuf, 2014).

Salah satu langkah efektif yang dapat ditempuh untuk mencegah penularan dan

penyebaran penyakit di tambak budidaya ikan maupun udang yaitu manajemen

lingkungan dan deteksi dini. Menurut Taslihan et al. (2004), untuk menjaga

produksi ikan dan udang tetap melimpah dapat dilakukan dengan cara

pengawasan kualitas air, pemberian pakan yang tepat, dan pemberian dosis

probiotik atau antibiotik dengan tepat.  Dalam budidaya udang tingkat kesehatan

merupakan faktor penting, maka deteksi dini tentang kondisi kesehatan udang

budidaya dan kondisi lingkungan perairan sangat diperlukan. Desa Purworejo,

Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu

kawasan daerah penghasil udang di provinsi Lampung. Kondisi tambak di lokasi

tersebut sudah mengalami serangan White feces disease (WFD) yang

menyebabkan kerugian sangat besar bagi petambak. Deteksi dini mengenai

penyebab dan penanggulangannya perlu dilakukan untuk mengetahuinya. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang kelimpahan bakteri Vibrio spp pada

sumber air udang vaname sebagai deteksi dini penyakit WFD. Deteksi dini dapat

juga digunakan sebagai upaya dalam pengawasan kualitas air tambak.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mempelajari kelimpahan Vibrio spp pada lokasi di areal pertambakan di Desa

Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur pada lokasi yang berbeda.

2. Mengidentifikasi jenis Vibrio spp penyebab penyakit WFD pada lokasi di areal

pertambakan di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur pada

lokasi yang berbeda.
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1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu mendapatkan informasi terkait dengan

kelimpahan Vibrio spp pada lokasi yang berbeda di Desa Purworejo Kecamatan

Pasir Sakti Lampung Timur.

1.4 Kerangka Pikir

Udang Vaname merupakan salah satu udang yang memiliki nilai profit cukup

tinggi, sehingga budidaya udang vaname di Indonesia cukup pesat. Serangan

penyakit merupakan permasalahan dalam budidaya, karena dapat menurunkan

hasil produksi. Serangan penyakit muncul akibat adanya interaksi antara agen

penyebab penyakit (virus, jamur, bakteri, parasit), inang, dan lingkungan

(Hanggono & Junaidi, 2015). Pada umumnya serangan penyakit diawali dengan

menurunnya kualitas lingkungan budidaya seperti Total Amonia Nitrogen (TAN),

alkalinitas, tingkat kecerahan, suksesi plankton, dan jumlah vibrio koloni hijau

yang lebih tinggi dibandingkan tambak normal (Adiwidjaya et al., 2008).

Salah satu penyakit yang menyerang udang budidaya yaitu White feces disease

(WFD). Penyakit ini memiliki gejala klinis yaitu kotoran atau feces udang seperti

benang berwarna keputihan, nafsu makan menurun serta kematian hingga 60%.

Biasanya penyakit ini menyerang udang yang berusia 60 hari. Penyakit WFD

dapat disebabkan oleh Microsporidia (dari kelompok Enterocytozoon) dan

gregarin (diduga dari species Nematopsis spp) berkolaborasi dengan bakteri

Vibrio sp (Sriurairatana et al., 2014).

Pada udang sehat ditemukan dua jenis bakteri vibrio yaitu Vibrio algynolitycus

dan Vibrio parahaemolitycus di hepatopankreas, usus, dan haemolymph, namun

jumlah bakteri ini tidak sebanyak pada udang yang sakit (Isnansetyo, 2011).

Vibrio diduga dalam tubuh udang vaname berubah menjadi patogen pada saat

mendominasi lingkungan dan dapat masuk melalui makanan. Jika, kondisi udang

telah menunjukkan gejala WFD dapat dilakukan penanggulangan dengan

memperbaiki kondisi kualitas air dan kualitas tambak secara fisik, kimia, dan
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biologis. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi bahan organik di kolam

tambak agar bakteri vibrio tidak berkembang (Yanuhar, 2009). Tindakan ini

hanya bersifat sementara dan hanya dapat dilakukan pada kasus infeksi awal.

Tindakan lain yang dapat dilakukan yaitu deteksi dini dengan mengetahui

kelimpahan bakteri vibrio penyebab WFD, sehingga dapat dengan cepat dan tepat

dalam penanganannya.

Desa Purworejo merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir Timur Provinsi

Lampung. Desa ini berada di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Mayoritas masyarakat desa tersebut bekerja sebagai pembudidaya tambak dan

petani. Selain itu, masyarakat desa tersebut bekerja sebagai guru, wirausaha, dan

berkebun. Proses budidaya tambak di desa Purworejo dimulai sejak tahun 1980-

an, diawali dari masyarakat transmigrasi daerah lamongan.

Pada lokasi penelitian di desa Purworejo terdapat empat lokasi pengambilan

sampel yaitu kolam tambak, saluran tersier, saluran primer, dan saluran sekunder.

Sistem yang diterapkan pada tambak tersebut mulanya menggunakan sistem

tradisional. Pada tahun 2016 mulai dilakukan  proses budidaya dengan sistem

intensif. Budidaya dengan sistem intensif menghasilkan limbah lebih banyak

dibandingkan dengan sistem tradisional. Sistem intensif pada saat ini dapat

menyebabkan banyaknya penyakit masuk akibat turunnya kondisi kualitas air

(Utami, 2016). Kualitas air yang menurun disebabkan adanya limbah yang tidak

diolah lebih lanjut dan menyebabkan penumpukan kandungan limbah dan bahan

organik. Penyakit yang masuk biasanya disebabkan oleh proses penambahan air

ke areal pertambakan dan adanya carier atau pembawa (Amri, 2006). Salah satu

penyakit yang menyerang areal pertambakan lokasi penelitian ini yaitu White

feces disease (WFD) yang diduga disebabkan oleh bakteri Vibrio spp pada saluran

perairan tambak.
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian
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1.5 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini yaitu:

1. H0 Kelimpahan Vibrio spp pada beberapa lokasi di areal pertambakan Desa

Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur tidak berbeda.

H1 Kelimpahan Vibrio spp pada beberapa lokasi di areal pertambakan Desa

Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur berbeda.

2. H0 Jenis Vibrio spp pemicu WFD di areal pertambakan Desa Purworejo

Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur tidak dapat diidentifikasi.

H1 Jenis Vibrio spp pemicu WFD di areal pertambakan Desa Purworejo

Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur dapat diidentifikasi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)

2.1.1 Taksonomi dan Morfologi Udang Vaname

Wyban & Sweeny (1991), klasifikasi udang vaname sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Malacostraca

Ordo : Decapoda

Famili : Penaeidae

Genus : Litopenaeus

Spesies : Litopenaeus vannamei

Bagian tubuh udang vaname secara umum terdiri dari dua bagian yaitu kepala

yang bergabung dengan dada (cephalothorax) dan perut (abdomen). Kepala udang

vaname terdiri dari antenula, antena, mandibula, dan sepasang maxillae serta

dilengkapi 5 pasang kaki jalan (periopod). Pada bagian abdomen terdiri dari 6

ruas dan terdapat 6 pasang kaki renang (pleopod) serta sepasang uropod (mirip

ekor) (Gambar 2).
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Gambar 2. Morfologi Udang Vaname
(Sumber: Daryono, 2013)

Kepala terdiri dari enam ruas, pada ruas pertama terdapat mata majemuk yang

bertangkai. Pada ruas kedua terdapat antenula yang mempunyai dua buah flagella

pendek yang berfungsi sebagai alat peraba dan pencium. Bagian dada terdiri

daridelapan ruas yang masing-masing ruas mempunyai sepasang anggota badan

yang disebut thoracopoda. Thoracopoda pertama sampai dengan ketiga

dinamakan maxilla yang berfungsi sebagai pelengkap bagian mulut dalam

memegang makanan. Thoracopoda kelima sampai dengan kedelapan berfungsi

sebagai kaki jalan yang disebut pereiopod. Pereiopod pertama sampai dengan

ketiga memiliki capit kecil yang merupakan ciri khas dari udang penaid (Amri &

Kana, 2008).

Abdomen (perut) terdiri dari enam ruas yaitu lima pasang kaki renang dan

sepasang uropod. Ruas pertama hingga ruas ke lima merupakan pleopod yang

berfungsi sebagai alat untuk berenang. Pada ruas keenam pleopod berubah bentuk

menjadi pipih dan melebar yang dinamakan uropod. Uropod bekerjasama dengan

telson berfungsi sebagai kemudi (Wahyuni, 2011).

2.1.2 Sifat Udang Vaname

Udang vaname memiliki sifat nocturnal yang berarti aktif mencari makan pada

malam hari. Saat dalam kondisi normal udang vaname akan jarang menampakan

diri atau naik kepermukaan. Udang vaname merupakan udang yang memiliki sifat

kanibalisme yaitu suka memangsa sesama jenis. Sifat ini muncul pada udang yang
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sehat dengan memangsa udang lain terutama udang yang sedang moulting atau

ganti kulit (Darmono, 1993).

Pergantian kulit pada udang disebut dengan moulting, pergantian kulit terjadi

secara periodik untuk tumbuh. Moulting adalah suatu proses pergantian kutikula.

Kutikula yang lama akan lepas dan diganti dengan kutikula yang baru. Udang

memiliki kerangka luar yang keras (karapaks). Ciri udang yang akan berganti

kulit yakni warna mata udang terlihat agak buram, nafsu makan akan menurun

dan aktifitas gerak semakin pasif. Proses pergantian kulit berlangsung pada tiga

tahap yaitu pre-moult, post-moult, dan inter-moult. Ketika pada kondisi ganti kulit

udang akan menjadi sangat lemah karena karapaksnya belum terbentuk secara

sempurna (Wahyuni, 2011).

2.1.3 Habitat Udang Vaname

Udang vaname hidup di habitat laut tropis. Secara umum, udang Penaeid

membutuhkan kondisi lingkungan dengan suhu berkisar antara 23 - 32 °C,

kelarutan oksigen lebih dari 3 ppm, pH 8, dan salinitas berkisar antara 10 - 30 ppt.

Udang vaname sangat toleran dan dapat bertahan hidup pada suhu yang rendah

(dibawah 15°C), walaupun pertumbuhannya akan sedikit terganggu. Sifat ini

memungkinkan budidaya udang ini di musim dingin. Namun, pertumbuhan

terbaik dicapai pada suhu berkisar antara 23 – 30 °C, dengan pertumbuhan

optimum pada suhu 30 °C untuk udang muda (dengan berat rata-rata satu gram)

dan suhu 27 °C untuk udang yang lebih besar (12 - 18 gram). Udang vaname juga

mempunyai kisaran toleransi yang tinggi terhadap salinitas. Udang ini mampu

hidup pada salinitas yang berkisar antara 0,5 - 45 ppt (Muzaki, 2004).

2.1.4 Siklus Hidup Udang Vaname

Tahapan siklus hidup udang vaname menurut Soemardjati & Suriawan (2007)

yaitu:
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1. Tahap Nauplius

Stadia Nauplius terbagi atas enam tahapan yang lamanya berkisar 46 - 50 jam

untuk Litopenaeus vannamei, belum memerlukan pakan karena masih mempunyai

kandungan telur.

2.Tahap Zoea

Stadia zoea terbagi atas tiga tahapan, berlangsung selama kira-kira 4 hari. Stadia

zoea sangat peka terhadap perubahan lingkungan terutama kadar garam dan suhu

air. Zoea mulai membutuhkan pakan berupa fitoplankton (Skeletonema sp).

3.Stadia Mysis

Terbagi atas tiga tahapan, yang lamanya 4 - 5 hari. Bentuk udang stadia mysis

mirip udang dewasa, bersifat planktonis dan bergerak mundur dengan cara

membengkokkan badannya. Udang stadia mysis mulai menggemari pakan berupa

zooplankton, misalnya Artemia salina.

4. Post larva

Stadia larva ditandai dengan tumbuhnya pleopoda yang berambut untuk renang.

Stadia larva bersifat bentik atau organisme penghuni dasar perairan, pada stadia

ini pakan yang sesuai dengan bukaan mulut seperti zooplankton.

Gambar 3. Siklus Hidup Udang vaname
(Sumber: Stewart, 2005)
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2.2 White Feces Disease (WFD)

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

budidaya. Penyakit ini muncul pada usia 60 hari. Penyakit WFD disebabkan

pemilihan kolam tambak, pakan berlebih, proses pembentukan plankton, sirkulasi

air yang buruk, kombinasi serangan parasit, dan air tambak kurang mengandung

bakteri Lactobacillus sp. (Sriurairatana et al, 2014). Kolam tambak yang

digunakan dapat berupa tanah dan non tanah, namun sebaiknya menggunakan

tambak tanah karena bahan organik dapat terserap dan dinetralisir oleh tanah

dinding dan lantai tambak. Pakan berlebih yang diberikan akan menimbulkan sisa

pakan yang cukup tinggi, penumpukan sisa pakan tersebut mengandung bahan

organik protein tinggi menyebabkan munculnya protozoa dan gregarin yang

masuk ke dalam pencernaan udang sehingga mengakibatkan WFD (Yusuf, 2014).

Menurut Taslihah et al. (2004) & Somboon et al. (2012), WFD disebabkan oleh

microsporidia (dari kelompok Enterocytozoon) dan gregarin (diduga dari species

Nematopsis spp.) berkolaborasi dengan bakteri Vibrio, beberapa vibrio

diidentifikasi pada udang yang terserang WFD, yaitu V. vulnificus, V. fluvialis, V.

parahaemolitycus, V. algynoliticus, V. mimicus, V. cholerae, dan V.damselae.

Penyakit ini ditandai dengan adanya kotoran putih yang melayang pada

permukaan tambak atau media budidaya udang dan anco (feeding tray). Tanda

klinis lainnya yaitu lepasnya kulit luar udang, insang berwarna gelap, nafsu

makan menurun, pertumbuhan terhambat, dan dapat menyebabkan kematian

(Taslihah et al., 2004). Pencegahan yang dapat dilakukan menjaga kualitas

lingkungan budidaya dan deteksi dini.

2.3 Bakteri Vibrio spp

Vibrio merupakan jenis bakteri yang hidupnya di laut dan memiliki daya tahan

terhadap salinitas cukup tinggi (Lightner, 1992). (Liston, 1989 dalam Retno

Widowati, 2008). Beberapa Vibrio patogen antara lain V. alginolyticus, V.

anguillarum, V. charcariae, V. cholerae, V. damsela, V. ordalii, V. vulnificus, V.

parahaemolyticus, V. mimicus, V. hollisae, V. fluvialis, V. metchnikovii, dan V.
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Furnisii (Kamiso et al, 2005).V. harveyi, V. vulnificus, V. parahaemolyticus, V.

alginolyticus, dan Vibrio sp. adalah bakteri patogen yang selalu ditemukan pada

hatchery maupun pembesaran udang, sementara V. damsella, V. fluvialis dan

Vibrio spp masih jarang dilaporkan (Yanuhar, 2009).

Salah satu spesies dalam kelompok ini yang paling banyak menyebabkan penyakit

dan kematian pada budidaya krustasea adalah Vibrio harveyi. Bakteri ini bersifat

oportunistik dan akan menjadi patogen jika pada media pemeliharaannya terjadi

perubahan secara drastis, seperti perubahan suhu, pH, salinitas dan faktor lainnya

(Rosa & Zafran, 1998). Jenis-jenis bakteri selain Vibrio harveyi yang dapat

menyebabkan penyakit yaitu V. carcharial, V. alginolyticus dan V.

parahaemolyticus (Panrenrengi et al., 1993). Sebagai organisme aquatik, Vibrio

mempunyai kelimpahan yang tinggi pada lingkungan perairan dan biasanya

berhubungan erat dengan organisme laut. Umumnya bakteri ini merupakan

patogen oportunistik untuk hewan poikiloterm dan homoioterm di perairan

(Hatmanti, 2003).

2.4 Kualitas Air Budidaya Udang Vaname

Kualitas air tambak sangat mempengaruhi pertumbuhan udang yang

dibudidayakan. Kualitas air yang optimal akan mendukung pertumbuhan yang

optimal, sedangkan kualitas air yang tidak optimal dapat menurunkan nafsu

makan udang budidaya yang akan berakibat pada pertumbuhan dan kondisi udang

budidaya tidak optimal. Penyakit pada udang budidaya akan muncul jika terjadi

interaksi antara kualitas air yang rendah, keberadaan pathogen yang mendominasi,

dan kondisi udang yang tidak optimal. Beberapa parameter kualitas air yang

mempengaruhi pertumbuhan dan SR (Survivale Rate) udang yang dibudidayakan,

antara lain: suhu, oksigen terlarut, dan pH (Sahrijanna & Sahabuddin, 2014).

Suhu air dapat mempengaruhi berbagai proses baik biologi, fisika maupun kimia

air. Kenaikan suhu yang masih dapat ditoleransi organisme akan diikuti oleh

kenaikan derajat metabolisme dan aktivitas fotosintesis pakan alami

(fitoplankton). Demikian juga suhu air akan mempengaruhi kelangsungan hidup,
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pertumbuhan morfologi, reproduksi, tingkah laku, laju pergantian kulit (untuk

udang) dan metabolisme udang (Kilawati & Yunita, 2015). Besarnya pengaruh

suhu air terhadap kehidupan ditentukan oleh daya toleransi serta kecepatan

perubahan suhu air. Semakin tinggi suhu dalam air akan menurunkan kelarutan

oksigennya (Boyd, 1990). Suhu optimal untuk budidaya udang di tambak berkisar

antara 26 - 30°C. Perubahan suhu secara mendadak sebesar ± 2°C atau lebih

meskipun suhu air berada dalam kisaran normal bagi udang dapat menyebabkan

stress dan bahkan dapat berakibat kematian massal (Yusuf, 2014).

Oksigen terlarut mempunyai arti penting dalam budidaya. Oksigen terlarut

bermanfaat untuk respirasi berbagai organisme perairan. Tersedianya oksigen

terlarut dalam air sangat menentukan kehidupan udang. Oksigen terlarut yang

rendah dapat menyebabkan pertumbuhan udang budidaya lambat, nafsu makan

menurun, menyebabkan kematian, dan meningkatkan pertumbuhan bakteri

anaerob di dasar kolam (Boyd, 1990). Oksigen terlarut mempengaruhi feed

intake, resistensi terhadap penyakit, dan metabolisme organisme budidaya.

Derajat  keasaman (pH) air menunjukkan kadar ion hidrogen atau proton yang

terkandung dalam air. pH mempengaruhi proses dan kecepatan reaksi kimia di

dalam air media maupun reaksi biokimia dalam tubuh udang, mempengaruhi daya

racun suatu senyawaan, kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang (Suwarsih et

al., 2016). Fluktuasi pH air sebesar (> 0,5) mempengaruhi nafsu makan, nilai pH

yang tinggi (> 8) akan meningkatkan kandungan amonia dalam air yang dapat

mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan organisme akuatik. Setiap jenis

organisme mempunyai daya toleransi berbeda terhadap perubahan pH. pH yang

baik untuk pertumbuhan udang antara 6,5 - 9 dan optimumnya antara pH 6,5 -

8,5. pH kurang dari 4 dan lebih dari 11 menyebabkan organisme mati. Hasil

pengukuran pH di tambak berkisar antara 7,9 - 9,1. Jadi masih dalam batas sesuai

untuk budidaya (Yusuf, 2014).

Salinitas merupakan kadar keseluruhan ion terlarut dalam air. Komposisi ion air

dapat dikatakan baik apabila didominasi oleh ion tertentu seperti chlorida,

karbonat, bikarbonat, sulfat, magnesium, natrium dan kalsium (Boyd, 1990).
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Salinitas berpengaruh terhadap osmotik air, semakin tinggi salinitas air akan

semakin besar tekanan osmotiknya. Kisaran optimum salinitas tambak antara 15 -

25 ppt. Salinitas yang terlalu tinggi dapat menghambat terjadinya moulting udang.

Sebaliknya, salinitas antara 5 - 10 ppt dapat mempercepat moulting, akan tetapi

udang sensitif terhadap penyakit (Buwono, 1993).

2.5 Kondisi Lokasi Penelitian

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

Lampung yang secara geografis terletak pada posisi 105º15' BT - 106º20' BT dan

4º37' LS - 5º37' LS. Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1999, yang secara resmi menjadi kabupaten pada

tanggal 27 April 1999.  Kabupaten Lampung Timur memiliki luas 433.789 km2

yang terbagi dalam 257 desa/kelurahan dan 24 kecamatan, salah satunya

Kecamatan Pasir Sakti (BPS & Bappeda Provinsi Lampung, 2006).

Desa Purworejo merupakan desa yang terletak di pesisir Timur Provinsi

Lampung. Desa ini berada di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur,

mayoritas masyarakat desa tersebut bekerja sebagai pembudidaya tambak dan

petani, sedangkan sebagian dari masyarakat bekerja sebagai guru, wirausaha, dan

berkebun. Daerah tambak Pasir Sakti khususnya desa Purworejo menerapkan

sistem budidaya polikultur udang windu (Penaeus monodon) dan ikan bandeng

(Chanos chanos) secara ekstensif. Komoditas yang dibudidayakan pada daerah

pertambakan ini adalah udang windu dan bandeng. Kedua komoditas ini di

budidayakan secara ekstensif polikultur dalam satu petakan tambak. Sistem

polikultur memberikan sisi positif dalam margin pendapatan petani. Hal ini

disebabkan karena adanya produk tambahan yang dihasilkan selain udang windu

yaitu ikan bandeng.

Usaha budidaya tambak di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten

Lampung Timur dimulai sejak tahun 1980-an. Produksi udang di Tambak Desa

Purworejo pernah mengalami puncak produksi pada tahun 1998 sampai dengan

tahun 2007 dengan produksi udang sebanyak 200kg/ha. Pada tahun 2007 sampai
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dengan 2010 produksi udang di daerah pertambakan ini mulai mengalami

penurunan jumlah produksi menjadi 120kg/ha atau sekitar 40%. Penurunan

jumlah produksi udang di lokasi penelitian diduga akibat masalah kondisi

lingkungan yang tidak sesuai dan dapat memicu munculnya patogen penyebab

penyakit.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 selama 14 hari. Pengambilan

sampel dilakukan di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur dan

analisis sampel dilakukan di Laboratorium Jurusan Perikanan dan Kelautan

Universitas Lampung.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan selama penelitian terdapat pada Tabel 1, sedangkan bahan

yang digunakan selama penelitian terdapat pada Tabel 2.

Tabel 1. Alat

No Alat Keterangan
1 Inkubasi Untuk inkubasi bakteri yang sudah

diinokulasi
2 Mikropipet Untuk memindahkan cairan dengan

volume cukup kecil
3 Cawan petri Untuk membiakkan kultivasi

mikroorganisme
3 Hot plate stirrer Untuk menghomogenkan suatu larutan

dengan pengadukan
4 Tabung reaksi Untuk uji-uji biokimiawi dan

menumbuhkan mikroba
5 Rak tabung reaksi Untuk meletakkan tabung reaksi
6 Bunsen Untuk menciptakan kondisi steril saat

inokulasi sampel
7 Gelas ukur Untuk mengukur suatu cairan
8 Erlenmeyer Untuk menampung larutan, bahan atau

cairan yang
9 Vortex Untuk menghomogenkan suatu cairan
10 Sarung tangan Untuk melindungi tangan peneliti
11 Masker Sebagai pelindung wajah
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12 Timbangan digital Untuk menimbang media atau sampel

13 Spatula Untuk mengambil media yang akan
ditimbang

14 Autoclave Untuk mensterilisasi alat dan bahan
15 Spidol Untuk mencatat jumlah bakteri dan

pemberi tanda
16 Colony counter Untuk menghitung koloni yang

tumbuh pada cawan petri

Tabel 2. Bahan

No Nama Bahan Keterangan
1 TCBS Sebagai media tumbuh Vibrio spp
2 TSA Sebagai media tumbuh bakteri
3 NaCl Sebagai larutan trisalt
4 MgSO4 Sebagai larutan trisalt
5 KCl Sebagai larutan trisalt
6 Alkohol Sebagai sterilisasi tempat
7 Aquades Untuk pembuatan media TCBS, trisalt,

dan TSA

3.3 Lokasi Pengambilan Sampel

Kolam budidaya pada penelitian ini berukuran 1000 m2 dengan kedalaman  air

setinggi 100 - 120 cm. Lebar pematang kolam yang digunakan yaitu 1,5 - 2,5 m

dengan kontruksi pematang berupa lumpur berpasir. Pada pematang kolam

dilapisi dengan plastik mulsa berukuran 0,8 mm. Pada dasar kolam menggunakan

lumpur berpasir sehingga dapat membantu perkembangan dari bakteri yang

berada pada media budidaya.

Sampel air diambil dari enam titik lokasi di areal pertambakan Desa Purworejo

Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Denah lokasi penelitian pada

Gambar 4.

1. Saluran tersier (inlet/ outlet)

2. Saluran primer

3. Saluran sekunder

4. 3 Kolam tambak
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3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sampel air sebanyak 100 ml

menggunakan botol sampel. Sampel diambil dari 6 titik lokasi dengan 3 kali

pengulangan tiap lokasi. Sampel yang telah diambil langsung diinokulasi pada

media TCBS.

3.4.2 Media TCBS

TCBS agar adalah jenis agar plate selektif yang digunakan dalam mikrobiologi

laboratorium untuk mengisolasi Vibrio TCBS sangat selektif untuk isolasi V.

cholerae dan V. parahaemolyticus serta vibrio lainnya. Pembuatan media TCBS

yaitu dengan melarutkan 88 gr TCBS kedalam 1 L aquades steril. Kemudian

media dihomogenkan dengan menggunakan hotplate stirrer sampai mendidih,

kemudian media didinginkan dan dituang pada cawan petri.

3.4.3 Larutan Trisalt

Pembuatan larutan trisalt ini dengan mencampurkan 0,375gr KCL, 3,47gr MgSO4

dan 9,3gr NaCl ke dalam erlenmeyer yang berisi 500 ml akuades dan kemudian

disetrilkan ke dalam autoklaf dengan suhu 1210C selama 15 menit dengan tekanan

1 atm.

3.5 Inokulasi Sampel Air

Inokulasi sampel air menggunakan spread plate methode memiliki beberapa tahap

yaitu

1. Sampel air diencerkan pada larutan trisalt dengan pengenceran 10-1, 10-2, dan

10-3

2. Sampel air yang telah diencerkan diambil sebanyak 100 µl, kemudian

ditanam kedalam media TCBS.

3. Setelah sampel bakteri ditanam pada media TCBS kemudian diinkubasi

selama 24 jam dengan posisi terbalik.
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3.6 Perhitungan Bakteri

Perhitungan bakteri dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Setelah diinkubasi selama 24 jam, koloni bakteri yang telah tumbuh dihitung

dengan meletakkan cawan petri diatas alat Colony Counter dan kemudian

koloni bakteri dihitung.

2. Kemudian hasil dimasukkan kedalam rumus:

CFU/ml =

Keterangan :

N = Jumlah koloni (CFU/ml)

= Jumlah koloni pada cawan yang dihitung

= Faktor Pengenceran

= Volume Sampel

3.7 Identifikasi Bakteri

Pada penelitian ini dilakukan identifikasi Vibrio dengan metode goresan kuadran

beberapa tahap sehingga diperoleh 1 isolat murni, isolat yang telah diperoleh

kemudian diidentifikasi. Identifikasi bakteri Vibrio spp dilakukan dengan

menggunakan MICROBACTTM 24 E Gram Negative Identification System

(OXOID) (Oxoid, 2005) dan dibaca dengan menggunakan software microbact

2000. Pengamatan morfologi sel meliputi uji pewarnaan gram, bentuk sel, dan uji

motilitas. Uji sifat fisiologis meliputi uji katalase, uji indol, uji MR-VP, uji

Simmons Citrate, dan uji TSIA.

3.8 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Deskriptif dimana data

yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel excel dan di analisis secara

deskriptif berdasarkan data yang didapatkan.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Kelimpahan Vibrio spp. pada lokasi di areal pertambakan di Desa Purworejo

Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur berbeda.

2. Jenis Vibrio spp yang ditemukan pada lokasi di areal pertambakan di Desa

Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur yaitu V.

parahaemolyticus, V. vulnificus, dan V. alginolyticus.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait

kelimpahan vibrio pada udang budidaya di lokasi penelitian.
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