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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Udang Vanname (Litopenaeus vannamei) merupakan udang yang berasal 

dari bagian Barat pantai Amerikan Latin, mulai dari Peru sebelah Selatan, hingga 

Meksiko, di sebelah Utara. Namun jenis udang ini telah mulai dibudidayakan di 

Indonesia sejak penyakit yang banyak menyerang udang windu (Penaeus 

monodon), sehingga para permbudidaya merasa dirugikan. Setelah itu udang 

vanname mulai menjadi komoditas alternatif bagi pembudidaya.  Namun, setelah 

udang vanname mulai dibudidayakan di Indonesia, ternyata udang vanname juga 

merupakan udang yang mudah terserang penyakit. 

Beberapa penyakit yang sering menginfeksi udang salah satunya adalah 

bakteri. Penyakit-penyakit bakteri yang menyerang udang budidaya antara lain: 

Vibrio harveyii, V.parahaemolyticus, V.alginolyticus, V.fishery, V.logei, 

V.splendidus, V.albensis, V.vulvinicus, V.cambellii, V.anguillarum, V.costicola, 

V.mimicus, Aeromonas sp, Psedomonas sp, Mycobacterium sp, Flavobacterium 

sp, Filamentous bacteri, Aerococcus viridatus, Acid-fast bacteria, Benekea sp, 

Pasteurella sp, Morella sp, Acomabacter sp, Yersinia sp dan Leucotrik. 

Bakteri yang sering ditemukan pada usus dan hepatopankreas udang 

adalah bakteri  jenis Vibrio sp yang dianggap paling berbahaya. Jenis bakteri yang 

berhubungan dengan penyakit pada usus dan hepatopankreas udang antara lain 

Vibrio harveyii, V.parahaemolyticus, V.alginolyticus, V.fishery, V.logei, 

V.splendidus dan V.albensis. 
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Adapun jenis bakteri yang termasuk pada kandidat probiotik adalah 

Acenitobacter aritratus, Bacillus subtilis and Staphylococcus saprophyticus. 

Ketiga bakteri tersebut diambil dari saluran pencernaan udang vanname budidaya 

yang masih berukuran juvenile. Uji daya hambat secara individu terhadap Vibrio 

algynoliticus tertinggi pada Bacillus. 

Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada udang biasanya pada 

saluran pencernaan khususnya pada usus dan hepatopankreas. Bakteri dalam 

pencernaan udang banyak jenisnya, mulai dari yang dianggap merugikan dan 

bakteri yang menguntungkan. Untuk lebih mengetahui jenis bakteri apa saja yang 

terdapat dalam saluran pencernaan udang, dapat dilakukan isolasi dan identifikasi 

bakteri pada saluran pencernaan udang vanname (Litopenaeus vannamei) melalui 

uji gram dan uji metil red. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk koloni bakteri pada hasil isolasi dari saluran 

pencernaan (usus dan hepatopankreas) udang vanname (Litopenaeus 

vannamei)? 

2. Bakteri apa saja yang ditemukan berdasarkan hasil isolasi dan identifikasi 

dari saluran pencernaan (usus dan hepatopankreas) udang vanname 

(Litopenaeus vannamei) melalui uji gram dan uji metil red?  

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui koloni bakteri pada hasil isolasi dari saluran pencernaan 

(usus dan hepatopankreas) udang vanname (Litopenaeus vannamei). 
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2. Untuk mengetahui bakteri yang ditemukan berdasarkan hasil isolasi dan 

identifikasi dari saluran pencernaan (usus dan hepatopankreas) udang 

vanname (Litopenaeus vannamei) melalui uji gram dan uji metil red. 

 

1.4.Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang 

koloni bakteri yang dihasilkan isolasi dari saluran pencernaan udang vanname 

(Litopenaeus vannamei) khusus pada bagian usus dan hepatopankreas udang 

untuk membantu mengetahui bakteri apa saja yang terdapat pada saluran 

pencernaan udang vanname yang belum diketahui melalui uji gram dan uji metil 

red kemudian dapat membantu mencegah budidaya udang vanname di Indonesia 

dari penyakit. 

 


