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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini produksi udang banyak mengalami kendala karena masalah 

penyakit terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri yang sering 

menyerang udang adalah Vibrio harveyi yang pernah menyebabkan wabah pada 

awal tahun 1990 dan hingga sekarang masih belum dapat diatasi secara tuntas 

(Irianto, 2003).  

Infeksi bakteri Vibrio harveyi timbul karena merosotnya mutu 

lingkungan budidaya yaitu mutu air sumber dari perairan di sekitarnya dan 

mutu lingkungan tambak sendiri. Bakteri Vibrio harveyi melakukan serangan 

secara ganas dan cepat sehingga dapat menimbulkan kematian total serta 

menyerang udang di pembenihan maupun pembesaran. Berjangkitnya wabah 

penyakit vibriosis ini melemahkan roda industri udang nasional. Vibriosis 

bersifat akut dan ganas, karena dapat memusnahkan populasi udang dalam tempo 

1-3 hari sejak gejala awal tampak.  

Udang yang terserang sangat sulit untuk diselamatkan sehingga seluruh 

udang yang ada terpaksa dibuang atau dimusnahkan. Penularannya dapat langsung 

melalui air atau kontak langsung antar udang dan menyebar sangat cepat pada 

kepadatan tinggi. Spesies Vibrio harveyi umumnya menyerang larva udang secara 

sekunder yaitu pada saat dalam keadaan stress dan lemah, dan penyakitnya 

disebut penyakit udang berpendar, sehingga sering dikatakan bahwa bakteri ini 

termasuk jenis opportunistic patogen. Tingkat kematian udang windu yang 
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diinfeksi Vibrio harveyi dengan kepadatan 103 cfu/ml berbeda berdasarkan umur. 

Pada stadia zoea I tingkat kematian udang sebesar 74%, stadia mysis I 73%, dan 

postlarva 1 (PL1) 69%, postlarva 2 (PL2) 51,5%. Mortalitas udang windu dewasa 

yang diinjeksi Vibrio harveyi isolat B-2 dengan kepadatan 8,20 x 105 cfu/ekor 

sebesar 100%, dan udang yang diinfeksi dengan Vibrio harveyi isolat B-4 dengan 

kepadatan 1,55 x 106 cfu/ekor sebesar 80% (Muliani, 2002). 

Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif pengobatan penyakit bakterial 

dengan menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari tanaman atau 

tumbuhan misalnya tanaman kersen atau ceri yang memiliki kandungan bahan 

antimikroba. Daun kersen mengandung senyawa flavonoid, Tannin dan Saponin 

(Keneda, 1991). 

Diketahui bahwa senyawa flavornoid merupakan turunan fenol yang 

diduga mempunyai aktivitas antioksidan dan antibakteri, dengan cara 

menghambat sintesis dinding sel bakteri, sedangkan aktivitas antioksidan diduga 

mampu melindungi sel hati dari kerusakan yang diakibatkan radikal bebas 

(Selway, 1986).   

Tanin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui 

mempunyai beberapa khasiat yaitu sebagai astringen, anti diare, antibakteri dan 

antioksidan. Tanin merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, 

terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, 

mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut 

(Smith et al., 2005). 
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Saponin merupakan senyawa dalam bentuk glikosida yang tersebar luas 

pada tumbuhan tingkat tinggi. Saponin membentuk larutan koloidal dalam air dan 

membentuk busa yang jika dikocok tidak hilang. Beragam senyawa struktur 

saponin juga telah diamati untuk membunuh protozoa, moluska, antioksidan, 

antibakteri, merusak pencernaan protein dan penyerapan vitamin dan mineral 

dalam usus (Robinson, 1995). Kandungan senyawa flavonoid, tanin dan saponin 

yang terdapat pada daun kersen, diharapkan dapat menghambat 

perkembangbiakan bakteri Vibrio harveyi. 

  
1.2 Perumusan Masalah 

a. Apakah ekstrak daun kersen dengan konsentrasi yang berbeda 

berpengaruh terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri Vibrio harveyi 

secara in vitro? 

b. Berapakah dosis ekstrak daun kersen yang memberikan lebar daya hambat 

terbesar? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui kemampuan ekstrak daun kersen dengan konsentrasi 

yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan bakteri Vibrio harveyi. 

c. Untuk mengetahui dosis ekstrak daun kersen yang memberikan daya 

hambat terbesar. 
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2. Kegunaan  

a. Hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat dalam pengembangan metode 

pencegahan penyakit udang dengan pemanfaatan ekstrak daun kersen. 

b. Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan literatur tentang 

pencegahan penyakit dengan menggunakan ekstrak daun kersen. 


