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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)

Komoditas udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) merupakan udang asli

perairan Amerika Latin. Udang ini dibudidayakan mulai dari pantai barat Meksiko

kearah selatan hingga daerah Peru. Budidaya udang ini mulai berkembang dengan

cepat di kawasan Asia, seperti Taiwan, Cina, dan Malaysia, bahkan kini di Indonesia

(Chusnul, et al. 2010). Taksonomi udang vannamei dikemukakan Effendi (1997)

sebagai berikut :

Kingdom  :  Animalia

Fillum  : Anthropoda

Kelas  :  Crustacea

Ordo  :  Decapoda

Famili  :  Penaidae

Genus  : Litopenaeus

Spesies  : Litopenaeus vannamei

Bagian tubuh udang vannamei terdiri dari kepala yang bergabung dengan dada

(Cephalothorax) dan perut (Abdomen). Kepala udang vannamei terdiri dari antenula,
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antena, mandibula dan sepasang maxillae. Kepala udang vannamei juga dilengkapi

dengan 5 pasang kaki jalan (periopod) yang terdiri dari 2 pasang maxillae dan 3

pasang maxiliped. Bagian abdomen terdiri dari 6 ruas dan terdapat 5 pasang kaki

renang (pleopod) serta sepasang uropod (mirip ekor) membentuk kipas bersama-sama

telson.

Gambar 1. Morfologi Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) (Akbaidar, 2013)

2.2 Penyakit Vibriosis yang Menyerang Udang

Penyakit Vibriosis pada udang baik di pembenihan maupun pembesaran,

merupakan jenis penyakit yang sering menyebabkan kerugian akibat kematian yang

ditimbulkannya (Kharisma, 2012). Vibrio sp. merupakan agen penyebab penyakit

Vibriosis yang menyerang hewan laut seperti ikan, udang dan kerang-kerangan

(Sunaryanto et al., 1987). Udang yang terserang penyakit Vibriosis ini memiliki

gejala nafsu makan menurun, gerakan lambat, tubuh penuh bercak-bercak merah, dan

terlihat bercahaya sehingga sering disebut penyakit kunang-kunang atau penyakit
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udang menyala pada malam hari. Penyakit Vibriosis yang menyerangan udang dapat

menyebar dalam waktu yang cepat, sehingga penyakit Vibriosis banyak ditakuti oleh

pembudidaya udang karena masih sulit dalam penanggulanannya (Rozi, 2008). Pada

udang yang terserang bakteri V. harveyi terlihat berpendar apabila diamati di ruang

gelap dan pendarannya dapat tertahan 2-3 hari pada media Thiosulphate Citrate Bile

Salt (TCBS) (Lavilla-Pitogo et al., 1990).

Metode yang dapat dilakukkan untuk membuktikan suatu bakteri dapat

menyebabkan penyakit yaitu dengan melakukan uji postulat koch. Postulat koch

merupakan teknik pendeteksian virus dan agen-agen mikrobiologi yang lain. Udang

yang telah terinfeksi selanjutnya diamati perkembangan gejala penyakit yang timbul

dan tingkat mortalitas yang terjadi. Gejala penyakit yang terjadi kemudian

dicocokkan dengan gejala penyakit udang terinfeksi awal. Jika gejala klinis yang

ditimbulkan sama maka bakteri tersebut adalah sebagai penyebab penyakit

(pathogen). Kriteria ini yang dikenal dengan uji postulat koch yaitu :

a. Mikroorganisme tertentu selalu ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang

ditimbulkan.

b. Mikroorganisme dapat diisolasi dan ditumbuhkan sebagai biakan murni di

laboratorium.

c. Biakan murni tersebut bila diinjeksi pada hewan uji yang sesuai dapat

menimbulkan penyakit.

d. Mikroorganisme tersebut dapat diisolasi kembali dari hewan uji yang telah

terinfeksi tersebut.
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2.3 Vibrio harveyi

Bakteri V. harveyi termasuk  genus Vibrio, memiliki ciri-ciri morfologi dan

fisiologi sebagai berikut: bentuk koloni bulat, elevasi cembung, berwarna krem.

Bakteri V. harveyi bersifat gram negatif, sel tunggal berbentuk batang pendek yang

bengkok (koma) atau lurus, motil, oksidase positif, tidak membentuk H2S, tidak

membentuk gas dari fermentasi terhadap D-glukosa, tumbuh pada media dengan

penambahan 1-6 % NaCl, dan mempunyai flagella pada salah satu kutub selnya

(Evan, 2009). Pada umumnya V. harveyi bersifat patogen oportunistik, yaitu

organisme yang dalam keadaan normal ada di lingkungan pemeliharan yang bersifat

saprofitik dan berkembang patogenik apabila kondisi lingkungan dan inangnya

memburuk. Bakteri ini tumbuh secara optimal pada suhu 30 ˚C, salinitas antara 20-30

ppt dengan pH 7,0 dan bersifat anaerobik fakultatif, yaitu dapat hidup baik dengan

atau tanpa adanya oksigen (Holt dan Krieg, 1984).

2.4 Bakteri yang mempunyai Kemampuan menghambat Vibrio harveyi

Pencegahan bakteri Vibrio harveyi dapat dilakukan dengan bakteri probiotik.

Bakteri probiotik merupakan bakteri yang bersifat non patogen dan memiliki

kemampuan untuk menghambat, mengurangi maupun membunuh bakteri patogen,

serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan di dalam perairan yang merupakan

alternatif lain yang dapat dilakukan dalam pencegahan penyakit Vibriosis pada

budidaya udang. Khoirunas (2009) melaporkan penggunaan antibiotik untuk

memberantas penyakit sudah mulai di kurangi karena adanya residu pada organisme,
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dan menggunakan bakteri Pseudomonas sp. sebagai salah satu bakteri probiotik untuk

menghambat Vibrio harveyi.

Bakteri probiotik memiliki keunggulan dalam pengunaannya untuk

pencegahan penyakit pada udang yaitu lebih aman dari pada menggunakan bahan

kimia, tidak terakumulasi dalam rantai makanan, serta organisme sasaran jarang yang

menjadi resisten terhadap agen probiotik dibandingkan denan resistensinya terhadap

bahan kimia dan antibiotik (Atmomarsono, 2009). Probiotik menurut Yulvizar (2013)

adalah organisme mikroba yang hidup menguntungkan pada suatu makhluk hidup,

yang memiliki manfaat serta memperbaiki keseimbangan mikroba didalam saluran

pencernaannya, sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap fisiologi dan

kesehatan udang. Probiotik adalah agen mikroba hidup yang memberikan pengaruh

menguntungkan pada inang. Dengan demikian probiotik tidak boleh bersifat patogen

terhadap inang baik dalam kondisi normal maupun stress (Verschuere et al., 2000).


