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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Udang merupakan salah satu komoditas utama dalam industri perikanan

budidaya karena memiliki nilai ekonomis tinggi (high economic value) serta

permintaan pasar tinggi (high demand product). Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) menargetkan produksi udang di dalam negeri pada tahun 2013

dapat menembus hingga lebih dari 600.000 ton, sehingga dibutuhkan sinergi dari

berbagai pihak terkait guna merealisasikan target tersebut. Tahun 2013, capaian

produksi udang nasional diproyeksikan sebesar 608.000 ton (KKP, 2013).

Udang vannamei (Litopenaeus vannamei) berasal dari perairan Amerika Latin

dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2001. Sampai saat ini komoditas udang

vannamei sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Indonesia dan telah berhasil

dikembangkan oleh para pembudidaya udang (Petambak). Hal ini didukung oleh

program kerja pemerintah yang terkait dengan didirikannya hatchery (panti benih)

udang di berbagai daerah untuk memenuhi permintaan pasar. Udang vannamei adalah

jenis udang yang pada awal kemunculannya di Indonesia dikenal sebagai udang yang

dapat dibudidayakan dengan tingkat ketahanan yang tinggi terhadap serangan hama

penyakit (KKP, 2011). Udang vannamei (Litopenaeus vannamei) merupakan udang

alternatif selain udang windu (Penaeus monodon) yang dapat dibudidayakan secara
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intensif. Udang vannamei memiliki keunggulan yaitu dapat tumbuh secepat udang

windu (3 g/minggu), dapat dibudidayakan pada kisaran salinitas yang lebar (0,5-45

ppt), kebutuhan protein yang lebih rendah (20-35%) dibanding udang windu dan

udang stylirostris, mampu mengkonversi pakan dengan lebih baik (FCR 1,2-1,6) serta

dapat ditebar dengan kepadatan tinggi hingga lebih dari 150 ekor/m2 (Briggs et al.,

2004). Namun sejak tahun 2008, udang vannamei juga terkena serangan hama

penyakit yang menyebabkan jatuhnya produksi udang secara nasional. Sentra lokasi

budidaya udang vannamei di Indonesia terdapat di Provinsi Lampung, Jawa Timur,

Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan (KKP, 2011).

Keberadaan hatchery udang dapat membantu kebutuhan para petani tambak

dalam hal ketersediaan benih karena benih dari alam sangat terbatas (Yustianti et al.,

2013). Salah satu faktor utama dalam usaha budidaya udang vannamei adalah

ketersediaan benih yang cukup dan kontinyu sepanjang tahun. Benih udang vannamei

tidak diperoleh dari alam Indonesia, sehingga kebutuhan benih yang cukup serta

berkualitas baik hanya diperoleh dari usaha pembenihan di hatchery (Kalesaran,

2010).

Kendala yang paling merugikan dalam budidaya udang vannamei yaitu infeksi

penyakit. Jenis penyakit yang merupakan masalah serius dalam budidaya udang

vannamei di tambak dan hatchery adalah Vibriosis yang disebabkan oleh bakteri

Vibrio sp. Vibrio harveyi merupakan bakteri yang menyerang baik larva udang

hatchery maupun udang di tambak pembesaran (Atmomarsono, et al., 1993).

Selanjutnya penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri ini dikenal dengan nama penyakit

kunang-kunang atau udang berpendar. Suginta et al. (2010), mengemukakan bahwa
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V. harveyi adalah golongan bakteri Gram negatif yang ada di perairan laut yang

menyebabkan timbulnya Vibriosis pada udang, dan menyebabkan penyakit serius

pada budidaya udang. Oleh karena itu, saat ini telah banyak dikembangkan metode

lain yang diharapkan lebih aman dan efektif untuk pencegahan infeksi bakteri salah

satunya yaitu dengan penambahan suplemen. Suplemen ini ditengarai memiliki

potensi sebagai probiotik bagi pemeliharaan udang karena dianggap lebih aman dan

ramah lingkungan. Murtiati et al., (2006) melaporkan bahwa aplikasi probiotik

memberikan pengaruh yang cukup baik dibandingkan dengan kontrol (tanpa

probiotik) terhadap kondisi kualitas air (oksigen terlarut, amoniak, nitrit, dan nitrat)

serta mampu mendukung sintasan ikan lele Sangkuriang dan Atmomarsono et al.,

(2005) mengemukakan penggunaan bakteri probiotik mampu menekan kematian

pascalarva udang windu melalui pengendalian populasi bakteri Vibrio sp. dalam air

media. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk membuktikan potensi dari

suplemen udang mampu menghasilkan potensi sebagai bakteri probiotik dalam

budidaya udang.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. melakukan penapisan bakteri kandidat probiotik penghambat pertumbuhan V.

harveyi secara in vitro.

2. menguji patogenisitas bakteri kandidat probiotik penghambat V. harveyi

terhadap larva udang vannamei

3. menguji kemampuan penghambatan V. harveyi secara in vivo (uji tantang)
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1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bakteri kandidat probiotik yang

mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri V. harveyi dapat

diaplikasikan dalam kegiatan pemeliharaan larva udang vannamei sebagai bentuk

pencegahan terhadap penyakit Vibriosis.

1.4 Kerangka Pemikiran

Udang vannamei (Litopenaeus vannamei) merupakan spesies introduksi yang

dibudidayakan di Indonesia, dikenal masyarakat dengan nama udang putih berasal

dari Perairan Amerika Latin. Udang ini dianggap mampu menggantikan udang windu

yang mengalami penurunan produksi pada tahun 1992 karena adanya faktor alami

berupa perubahan lingkungan, sebagai akibat dari tingginya produksi dari industri

budidaya udang windu yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan terutama

daya dukung perairan, dan akhirnya timbul masalah penyakit (Kalesaran, 2010).

Proses budidaya udang vannamei mengalami berbagai macam kendala. Salah

satu kendala yang sering muncul dalam budidaya udang adalah infeksi penyakit yang

disebabkan oleh bakteri. Salah satu jenis bakteri yang menyerang udang vannamei

yaitu bakteri Vibrio yang  menyerang larva udang pada saat udang dalam keadaan

stres dan lemah (Nasi et.,al . 2011). Penyakit udang yang disebabkan oleh bakteri

Vibrio harveyi menyebabkan udang berpendar di malam hari dan mengakibatkan

kematian pada udang hingga mencapai 80 – 100 % dari total populasi (Sukenda,

2007).
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Pencegahan penyakit pada udang dapat dilakukan dengan pengkayaan nutrien

pada pakan, pemberian vitamin pada udang, immunostimulan, dan pemberian

suplemen. Suplemen merupakan bahan yang ditambahkan kedalam tambak sebagai

penunjang pertumbuhan dan pencegahan terjadinya penyakit serta meningkatkan

kesuburan perairan tambak. Studi kasus mengenai identifikasi bakteri pada suplemen

tambak masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian tentang penapisan

isolat bakteri penghambat pertumbuhan V. harveyi dari suplemen udang penting

dilakukan untuk mendapatkan bakteri kandidat probiotik yang potensial menghambat

bakteri patogen. Isolat tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam pemeliharaan

udang vannamei.


