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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Udang vannamei merupakan jenis udang andalan ekspor bidang perikanan. 

Besarnya permintaan terhadap produk perikanan ini disebabkan oleh pergeseran 

selera konsumen dari daging merah menjadi white meat (daging udang atau ikan), 

terutama setelah merebaknya berbagai penyakit ternak (Amri, 2004). Udang 

vannamei masuk ke Indonesia pada tahun 2001 dan awal pembudidayaannya di 

daerah Banyuwangi dan Situbondo, Jawa Timur. 

 Dewasa ini kegiatan budidaya udang vannamei di Indonesia mulai 

menemukan masalah. Masalah  yang sering muncul dalam kegiatan budidaya 

udang vannamei adalah keberadaan hama dan penyakit. Menurut Tancung (2005), 

penyakit udang dapat disebabkan oleh berbagai jenis penyebab seperti protozoa, 

bakteri serta virus yang dibawa oleh organisme penular (carrier) seperti udang  

rebon (mysid shrimp) dan kepiting.  

 Sistem biosecurity dalam budidaya udang sangat diperlukan untuk 

mencegah keberadaan organisme carrier. Contoh biosecurity adalah penggunaan 

fasilitas water treatment serta penggunaan desinfektan yang aman dan tidak 

dilarang. Salah satu jenis bahan desinfektan yang dilarang adalah desinfektan dari 

jenis organoklorin. masih banyak ditemukan di Indonesia untuk proses water 

treatment dalam budidaya udang, salah satunya adalah bahan aktif dichlorvos. 
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Dichlorvos digunakan sebagai crustacide (istilah pembasmi crustacea) 

dalam proses water treatment di tandon air untuk mengendalikan hama carrier 

berupa crustacea liar dan untuk menekan berbagai hama kompetitor serta 

memutus siklus hidup vektor penyakit yang berpotensi membawa virus ke dalam 

tambak budidaya. Dichlorvos mempunyai nilai LC50 -24 jam sebesar 0.3 ppm 

terhadap  PL 9 udang vannamei dan mempunyai waktu luruh dalam air selama 5 

hari (Saefulloh, 2013). Penggunaan dichlorvos dibidang budidaya telah dilarang 

namun karena mempunyai nilai toksisitas yang tinggi serta belum adanya 

pengganti desinfektan lain yang memiliki toksisitas yang setara  dan tidak 

dilarang maka  jenis bahan aktif ini masih digunakan. 

 Dichlorvos merupakan insektisida dari kelompok organofosfat (OP). 

Dichlorvos banyak digunakan dibidang pertanian sebagai fumigan (obat 

pembasmi hama) pada ruangan pembibitan jamur untuk membasmi lalat jamur 

dan melindungi tanaman hias dan sayuran dari kutu daun, tungau laba-laba, ulat, 

thrips, lalat putih dan lalat buah di rumah kaca. Bidang peternakan 

menggunakannya untuk melindungi unggas dari berbagai serangga dan kumbang 

(Pesticide Information Profile, 1993 & Pestisida News, 1995). Oleh karena 

dichlorvos tergolong bahan aktif yang dilarang, maka perlu mencari pengganti 

dari dichlorvos tersebut untuk dijadikan crustacide dalam water treatment 

budidaya udang. Desinfektan yang dipilih tentunya harus memiliki kandungan 

bahan aktif yang tidak dilarang penggunaanya dibidang pertanian maupun 

perikanan serta mempunyai sifat mudah terurai sehingga tidak menimbulkan 

residu kimia berbahaya.  
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Salah satu desinfektan yang tidak masuk dalam daftar desinfektan yang 

dilarang Food and Agriculture Organization (FAO) adalah niklosamida. 

Niklosamida adalah jenis moluskisida yang sedang dikembangkan untuk 

menggantikan peran organoklorin sebagai crustacide yang telah dilarang 

pengunaannya. Menurut Worthing (1987) niklosamida mempunyai nama kimia 

benzoic acid, [(2,dichloro-4-nitrophenyl)2-hidroxybenzamide] dengan rumus 

empiris C13H8Cl2N2O4, penggunaannya di Indonesia untuk memberantas keong 

mas atau siput murbei (Pamacea sp.) yang merupakan hama dalam produksi padi. 

Sedangkan di Amerika, niklosamida biasa digunakan sebagai kontrol populasi 

ikan lamprey laut  (Petromyzon marinus) pada aliran anak sungai danau Great 

(Schreier et al.,2000).  

Penggunaan bahan aktif niklosamida sebagai crustacide masih belum 

banyak diketahui oleh pelaku budidaya udang, maka diperlukan pengetahuan 

tingkat toksisitas bahan aktif niklosamida terhadap crustacea dalam water 

treatment budidaya udang untuk menggantikan peran dichlorvos yang 

penggunaanya sudah dilarang. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat toksisitas berdasarkan nilai LC50– 24 jam bahan aktif  

niklosamida untuk membunuh hama crustacea. 

2. Mengetahui lamanya efek residu pestisida setelah dilakukan perlakuan 

pemberian bahan aktif niklosamida. 

3. Mengetahui konsentrasi yang paling berpengaruh terhadap mortalitas 

crustacea. 
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1.3. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat  

toksisitas berdasarkan nilai LC50-24 jam bahan aktif niklosamida, waktu luruh 

dalam air serta efek niklosamida terhadap hewan uji yang digunakan dalam proses 

pengolahan air tambak. 

1.4. Kerangka Pikir 

Udang merupakan salah satu komoditas primadona di sub sektor perikanan 

yang diharapkan dapat meningkatkan devisa negara dari sektor non migas, namun 

keberadaan hama dan penyakit akan  merugikan kegiatan budidaya.  Hama dan 

penyakit pada kegiatan budidaya penting diperhatikan karena keberadaannya 

dapat menggagalkan usaha budidaya. Carrier pembawa patogen dalam sistem 

budidaya meliputi inang yang terinfeksi (benih, induk, vektor dan inang 

perantara). Carrier tersebut dapat masuk ke dalam sistem budidaya melalui air, 

udara maupun sarana tranportasi. Penularan melalui air meliputi air yang 

terkontaminasi dari effluen serta inang alami di perairan. Oleh karena itu perlu 

untuk memutus siklus hidup vektor penyakit yang berpotensi membawa virus ke 

dalam lingkungan budidaya.  

Penggunaan desinfektan dalam salah satu pengolahan air diperlukan untuk 

mencegah keberadaan carrier dalam lingkungan budidaya. Penggunaan 

desinfektan juga perlu memperhatikan bahan aktif yang terkandung di dalamnya. 

Bahan aktif yang terkandung tentunya harus aman dan tidak dilarang 

penggunaanya oleh FAO.  

Penggunaan desinfektan dari jenis organoklorin masih banyak ditemukan 

di Indonesia untuk kegiatan budidaya. Hal ini perlu mendapat perhatian karena 
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penggunaan bahan aktif ini telah dilarang oleh FAO. Oleh karena itu perlu 

mencari alternatif bahan aktif lain untuk menggantikan jenis bahan aktif yang 

telah dilarang penggunaanya.  

Niklosamida dipilih menjadi salah satu kandidat pengganti jenis 

organoklorin karena jenis bahan aktif ini tidak termasuk dalam larangan bahan 

aktif yang dilarang serta mempunyai tingkat toksik yang cukup tinggi. 

Berdasarkan penelitian Napaumpaiporn (2012) niklosamida mempunyai nilai 

LC50-48 jam sebesar 0,52 ppm terhadap PL 12 udang windu selain itu dari nilai 

ekonomis harga niklosamida masih terjangkau untuk digunakan dalam skala besar 

sehingga tidak menambah beban biaya produksi. 

Penggunaan bahan aktif niklosamida sebagai salah satu bahan water 

treatment dalam budidaya udang belum banyak diketahui maka perlu pengetahuan 

mengenai tingkat toksik bahan aktif niklosamida untuk membunuh hama 

crustacea berdasarkan nilai LC50- 24 jam serta lamanya efek residu sehingga 

penggunaanya tidak berlebihan dan mengakibatkan efek yang buruk pada udang 

serta lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuat kerangka pikir 

seperti pada Gambar 1. 
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1.5.  Hipotesis 

 Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

H0 : σ i = σ j = 0; untuk i≠j: Tidak ada perbedaan pengaruh konsentrasi bahan 

aktif niklosamida terhadap mortalitas benur udang pada stage PL9. 

H1 : σ i ≠ σ j, untuk i ≠ j: Minimal ada satu perbedaan pengaruh konsentrasi 

bahan aktif niklosamida terhadap mortalitas benur udang pada 

stage PL9. 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji annova 

(analysis of variance) dengan selang kepercayaan 95% menggunakan syarat uji 

normalitas dan homogenitas terlebih dahulu (Gaspersz, 1991 dan Walpole, 1992). 

Budidaya udang 

Uji toksisitas bahan bahan aktif niklosamida 

Didapatkan nilai LC50 -24 jam niklosamida serta lamanya efek residu dalam 

air 

 

 

 

Keberadaan hama sebagai pengganggu dan pembawa penyakit 

Penggunaan desinfektan dalam salah satu pengolahan air 

Niklosamida 

  Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Penggunaan bahan aktif yang dilarang masih ditemukan. 

Mencari alternatif pengganti bahan aktif dari jenis organoklorin 


