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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi Udang Vaname 

Klasifikasi udang vaname menurut (Effendie, 1997) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda  

Kelas  : Crustacea 

Ordo  : Decapoda 

Famili  : Penaeidae 

Genus  : Litopenaeus 

Spesies  : Litopenaeus vannamei 

 

2.2 Biologi Udang 

Pertumbuhan udang dipengaruhi oleh genetik, jenis kelamin, umur, 

kepadatan, parasit serta penyakit dan konsumsi pakan. Konsumsi pakan 

menentukan masukan zat nutrisi ke dalam tubuh, selanjutnya digunakan untuk 

keperluan pertumbuhan dan lainnya (Effendie, 1997). Pemberian pakan yang tepat 

baik kualitas maupun kuantitas dapat meningkatkan pertumbuhan yang optimum 

bagi udang. Pemberian pakan yang berlebihan akan meningkatkan biaya produksi 
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dan pemborosan serta menyebabkan timbunan sisa pakan (bahan organik) yang 

berpengaruh pada buruknya kualitas air sehingga mempengaruhi pertumbuhan 

dan sintasan udang (Wyban dan Sweeny, 1991). Laju pertumbuhan udang vaname 

di tambak dipengaruhi oleh suplai pakan yang diberikan, pemupukan, aerasi, dan 

sintasan udang yang dibudidayakan (Gunarto dan Hendrajat, 2008). 

 

2.3 Padat Tebar dalam Budidaya Udang 

  

Salah satu ciri budidaya intensif adalah padat penebaran yang tinggi. 

Udang vaname dapat tumbuh optimal dengan padat tebar tinggi, yaitu 60-150 

ekor/m
2 

(Briggs et al., 2004). Padat tebar 100 ekor/m
2
 masih layak untuk 

pertumbuhan udang vaname (Wyban dan Sweeney, 1991). 

 

 

2.4  Syarat Pakan 

Pakan yang baik adalah pakan yang mengandung protein tinggi dimana 

didalamnya terdapat asam-asam amino yang dapat membantu pertumbuhan. 

Terdapat 20 asam amino dengan nilai nutrisi protein bergantung pada jumlah 

relatif ketersediaan asam amino. Sebagian besar ikan perairan daerah tropis 

membutuhkan 10 asam amino untuk pertumbuhan dan berbagai proses 

metabolisme lainnya. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik, pola dan 

jumlah asam amino esensial dalam pakan harus mirip dengan pola maupun jumlah 

asam amino esensial yang terdapat pada spesies ikan yang diberi pakan. Pada 

umumnya, protein dari sumber-sumber hewani mempunyai profil asam amino 

yang lebih mudah dicerna oleh ikan atau udang dibandingkan dengan protein asal 

tanaman (Yustianti, 2013). 
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2.5 Minyak Ikan sebagai Enrichment Pakan 

Minyak ikan adalah salah satu zat gizi yang kaya manfaat, di dalamnya 

mengandung 25% asam lemak jenuh dan 75% asam lemak tak jenuh jamak atau 

Polyunsaturated fatty acid (PUFA). Minyak ikan juga mengandung vitamin A dan 

D yang larut dalam lemak dalam jumlah yang tinggi. Kandungan vitamin A dalam 

minyak ikan berkisar antara 1.000-1.000.000 SI (Standar Internasional) per gram, 

sementara vitamin D berkisar antara 50-30.000 SI per gram (Komariah, 2009). 

Komposisi asam lemak yang terdapat dalam pakan sesuai dengan 

kebutuhan ikan minimal 0,5% (Takeuchi et al., 1983) dan 1% (Kanazawa et al., 

1980) dari total berat pakan. Asam lemak esensial merupakan bagian dari 

fosfolipid yang terdapat pada membran sel. Sifat fisik dari membran sel ini 

ditentukan oleh fosfolipid yang ada pada membran, komposisi asam lemak pada 

fosfolipid dan interaksinya dengan kolesterol dan protein. Adanya asam lemak tak 

jenuh pada membran sel dapat mempengaruhi sifat fluiditas membran dan 

memperbaiki fungsi membran (Bell et al., 1986). 

 Ikan lemuru merupakan jenis ikan yang banyak ditemukan di perairan laut 

dalam Indonesia. Saat musim tertentu keberadaannya melimpah sehingga 

harganya murah. Untuk meningkatkan nilai tambah ikan lemuru (Sardinella 

longiceps), dapat dilakukan dengan pemanfaatan produk olahannya seperti 

minyaknya (Abdullah, 2001). 

 Minyak ikan lemuru merupakan sumber asam lemak n-3. Omega 3 

merupakan mekanisme pembentukan makrofag yang berperan sebagai sistem 

imun. Rusmana et al,. (2008), minyak ikan lemuru yang mempunyai kandungan 

asam lemak tak jenuh ganda omega-3 sebesar 34,9% dari total asam lemak dalam 
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minyak ikan yang telah mengalami ekstrasi (Supadmo, 1997). Berdasarkan hasil 

analisis di Laboratorium Kimia Pangan Pusat Antara Institut Pertanian Bogor, 

minyak ikan lemuru mengandung 58,418 mg/gram asam lemak tidak jenuh ganda 

seri omega-3 (Rusmana, 2008). 

 Patin merupakan salah satu ikan yang mudah berkembang biak di 

Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan ikan patin yang hidup di 

daerah tropis lebih cepat daripada patin yang hidup di daerah subtropis. Patin 

merupakan ikan yang banyak dikonsumsi di dunia karena daging patin tergolong 

enak, lezat, dan gurih. Hal ini didukung oleh data Dirjen Perikanan Budidaya 

DKP. Pada tahun 2011 kenaikan permintaan ikan patin sebesar 41,67% per tahun 

dimana sekitar 39.000 ton pada tahun 2007 menjadi 78.000 ton pada tahun 2009 

(Ghufran, 2010). 

 Komposisi daging ikan patin mengandung protein 68,6%, lemak 5,8%, 

abu 3,5%, dan air 59,3% (Ghufran, 2010). Patin mempunyai kandungan minyak 

yang cukup banyak jika dibandingkan dengan jenis ikan tawar lainnya, seperti 

ikan gabus dan ikan mas yaitu 4,0% dan 2,9% (Panagan et al., 2011) sehingga 

patin mempunyai potensi untuk diekstrak sebagai sumber asam lemak yang kaya 

akan manfaat. 

 

 

2.6 Imunostimulan 

Sumber imunostimulan bagi akuakultur dapat diproduksi secara kimia atau 

biologi. Bahan-bahan imunostimulator tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 

fungsi maupun sumbernya dan terdiri atas beragam kelompok yakni berupa 

bakteri dan produk bakteri, yeast, kompleks karbohidrat, faktor nutrisi, ekstrak 
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hewan, ekstrak tumbuhan, dan obat-obatan sintetik (Sakai 1999; Sealey dan Gatlin 

III 2001; Cook et al., 2003). 

Mengingat keragaman patogen yang ada dalam media budidaya ikan, 

imunostimulan merupakan alternatif upaya pengendalian penyakit infeksi yang 

harus dilakukan dengan pencampuran pakan. Pemanfaatannya dalam kegiatan 

budidaya dapat mengoptimalkan produksi budidaya melalui peningkatan 

ketahanan tubuh ikan atau udang windu terhadap penyakit infeksi (Sohne et al., 

2000). 

 

 

2.7 Imunitas Udang 

 Imunitas ada dua macam yakni imunitas spesifik dan non spesifik. 

Imunitas bersifat umum, permanen, meliputi proses kimiawi, mekanik dan seluler 

(Affandi dan Tang, 2002). Udang merupakan invertebrata yang memiliki 

kekebalan nonspesifik (innate) yang dapat mengenal dan menghancurkan benda 

asing yang masuk dalam tubuh, tetapi udang tidak memiliki kekebalan spesifik 

(adaptive) sehingga sistem kekebalan non spesifik memegang peranan penting 

dalam sistem imun udang (Saha, 2011). 

 

 

2.8 Aktivitas fagositosis 

Fagositosis adalah proses pencernaan bahan partikel terutama bakteri ke 

dalam sitoplasma sel darah. Pola peningkatan persentase indeks fagositik ini 

merupakan fungsi dari peningkatan total hemosit maupun presentasi jenis hemosit 

baik pada hyalin, granular, maupun semi granular. Aktivitas fagositosis 
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menunjukkan jumlah total dari sel fagosit yang aktif dibandingkan dengan jumlah 

sel fagosit yang teramati (Amrullah, 2005). 

Hemosit bekerja aktif mengeluarkan partikel asing dalam hemocoel 

melalui fagositosis, enkapsulasi, dan agregasi nodular. Fagositosis merupakan 

reaksi yang paling umum dalam pertahanan selular udang. Mekanisme kerja 

fagositosis dimulai dengan proses pelekatan dan penelanan partikel ke dalam sel 

fagosit. Fagosit tersebut kemudian akan membentuk fagosome dan akan menyatu 

dengan lysosome. Sel granular merupakan tipe sel terbesar dengan nukleus 

berukuran relatif kecil dan aktif dalam penyimpanan dan pelepasan 

prophenoloxydase system dan cytotoxicity. Sel hyaline merupakan tipe sel yang 

paling kecil dengan rasio nukleus sitoplasma tinggi dan granula sitoplasma yang 

relatif sedikit. Sel ini berperan dalam proses fagositosis. Sel semigranular 

merupakan tipe sel diantara sel granular dan sel hyaline dan berperan aktif dalam 

proses enkapsulasi (Rodriguez dan Lee Moullac, 2000). 

 

 

2.9 Hemosit Udang 

Hemosit pada udang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu sel 

hyalin, semi granular dan granular (Effendy, 2004). Ketiga jenis sel ini 

menghancurkan partikel asing yang masuk ke dalam tubuh udang dengan cara 

fagositosis, enkapsulasi, pembentukan nodul, dan produksi komponen-komponen 

humoral yang disimpan dalam granula seperti protein antikoagulan, aglutinin, 

enzim PO, peptida antimikrobial, dan inhibitor protease (Jiravanichpaisal et al., 

2006). Sel-sel hemosit yang terdapat pada udang memiliki fungsi tersendiri. Sel 

hyalin berperan dalam proses fagositosis dan aktivitas seperti halnya makrofage 
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pada ikan dan binatang berdarah panas lainnya. Sel ini memiliki sedikit sekali 

granula pada sitoplasmanya (Lio-Po et al., 2001). 

Pada krustasea, hemosit memegang peranan penting sebagai sistem 

pertahanan tubuh dari serangan patogen (Johansson et al., 2000), sedangkan 

jumlah dan tipe hemosit serta aktivitas mikrobial dapat digunakan sebagai model  

untuk memantau kesehatan udang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

komposisi darah udang windu dapat diukur dan dapat digunakan sebagai penilaian 

kesehatan udang melalui karakteristik dan aktivitas sistem pertahanan udang 

terhadap agen infeksi yang diperankan oleh hemosit (Van de Braak  et al., 1996). 

Fungsi lain dari sel hemosit dalam sistem pertahanan tubuh yaitu berperan 

dalam pengaktifan sistem proPO yang dilakukan oleh sel semi granular dan sel 

granular (Andrade, 2011). Pengaktifan sistem proPO ini merupakan salah satu 

asepek penting dalam sistem pertahanan tubuh udang. Andrade (2011) 

menyatakan bahwa proPO mempunyai peran penting dalam respon imun 

krustasea yang sering disertai dengan adanya proses melanisasi. Begitu pula 

dengan Das dan Sethi (2009) yang mengungkapkan bahwa PO yang diaktifkan 

oleh proPO bertindak sebagai sistem pengenalan utama dan jalur pertahanan pada 

krustasea.  

Aktivitas phenoloxidase sangat penting dalam melawan infeksi mikroba 

(Vargas-Albores dan Yepiz-Plascencia 2000, Chiu et al., 2007, Cerenius et al., 

2010). Enzim phenoloxidase (PO) yang terdapat pada hemolymph sebagai inactive 

pro-enzyme atau disebut proPO. Transformasi dari proPO menjadi PO melibatkan 

beberapa reaksi yaitu proPO activing system (sistem aktivasi proPO) (Rodriquez 

dan Le Moullac, 2000). Sistem ProPO dapat diaktifkan oleh beberapa polisakarida 
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mikroba dan specific pattern recognition proteins (PRPs), seperti LPS-dan β- 1, 3- 

glucan-binding protein (LGBP) dan peptidoglycan-binding proteins (PGBP) 

(Cheng et al., 2005, Wang et al., 2007). Sistem aktivasi proPO ini 

dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem imun yang mungkin bertanggung 

jawab terhadap proses pengenalan benda asing dalam sistem imun krustase. 

Sistem proPO dapat digunakan sebagai marker kesehatan udang (Rodriquez dan 

Le Moullac 2000). 

Pengaktifan sistem proPO merupakan respon awal dalam pengenalan 

partikel asing dan pengaktifan fagosit. Pengaktifan sistem proPO menghasilkan 

adanya produksi protein, termasuk PO yang berperan dalam melanisasi, koagulasi, 

opsonisasi dari partikel asing dan membunuh mikroba secara langsung (Das dan 

Sethi, 2009). 

 

 

2.10 Vibriosis 

 Bakteri  Vibrio spp termasuk bakteri kemoorganotropik (Larkins, 1993). 

Vibrio spp dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang pada batas-batas suhu 

tertentu. Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri Vibrio spp yakni 30-35
0
C. 

sedangkan pada suhu 4
0
C dan 45

0
C bakteri tidak dapat tumbuh dan pada suhu 

55
0
C akan mati (Prajitno, 2005). Vibrio spp berkembang biak dengan cara 

aseksual (Volk dan Wheeler, 1988). 

 Vibrio harveyii umumnya ditemui di habitat-habitat akuatik, sebagian pada 

air laut, lingkungan estuari dan berasosiasi dengan hewan laut (Inglis et al., 1993). 

Bakteri Vibrio spp termasuk jenis bakteri halofit. Vibrio spp dapat tumbuh secara 
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optimum pada salinitas 20-30 ppt, dan dapat tumbuh dengan baik pada kondisi 

alkali, yaitu pH optimum berkisar antara 7,5-8,5. 

Vibriosis  merupakan penyakit yang umum dijumpai dan merupakan masalah 

yang serius di seluruh usaha budidaya ikan di laut dan air payau di dunia 

(Prajitno, 2005). Bakteri Vibrio spp berbahaya pada budidaya air payau dan laut, 

karena dapat bertindak sebagai patogen primer dan sekunder. Sebagai patogen 

primer, bakteri masuk kedalam tubuh ikan melalui kontak langsung, sedangkan 

sebagai patogen sekunder, bakteri menginfeksi ikan yang telah terserang penyakit 

lain (Prajitno, 2005). 

Infeksi oleh Vibrio harveyii bisa melalui insang, kulit dan hepatopankreas. 

Gejala klinis yang telah terlihat pada udang yang terserang penyakit ini akan 

tampak dengan perubahan warna kulit menjadi kusam atau pucat, adanya luka 

seperti bekas terpotong pada ekor atau rostrum dengan warna merah seperti telah 

terbakar, tubuh udang menjadi lunak, dan nafsu makan berkurang. Jika dilakukan 

pembedahan dan dilakukan pengamatan akan tampak pembengkakan dan 

kerusakan pada organ, seperti insang dan hepatopankreas (Inglis et al., 1993).  

 Penyakit vibriosis dapat menimbulkan kematian, mulai stadia larva 

sampai dewasa. Saat udang sudah dipelihara di tambak (Kumaravel et al., 2010). 

Udang yang terserang vibriosis menunjukkan gejala hitam kemerahan, beberapa 

organ luar tampak merah, terutama pada insang dan anggota gerak. Udang yang 

mendapat serangan penyakit parah, akan nampak menyala pada malam hari atau 

pada kondisi gelap, yang kemudian diikuti terjadinya kematian masal (Saptiani, 

2008). 


