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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Udang Vannamei 

Udang vannamei (Litopenaeus vannamei) berasal dari daerah subtropis 

pantai barat Amerika, mulai dari teluk California di Mexico bagian utara sampai 

ke pantai barat Guatemala, El Savador, Nicaragua, Kosta Rika di Amerika Tengah 

hingga Peru di Amerika Selatan. Udang vannamei resmi diizinkan masuk ke 

Indonesia melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No.41/2001, di mana 

produksi udang windu menurun sejak 1996 akibat serangan penyakit dan 

penurunan kualitas lingkungan. Pemerintah kemudian melakukan kajian pada 

komoditas udang laut jenis lain yang dapat menambah produksi udang selain 

udang windu di Indonesia.  

Posisi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dengan musim hujan 

dan kemarau yang tetap, menyebabkan Indonesia mampu memproduksi udang 

vannamei sepanjang tahun. Produksi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan 

karakteristik lahan masing-masing. Udang vannamei pada awalnya dianggap 

tahan terhadap serangan penyakit. Namun dalam perkembangannya, udang 

vannamei juga terserang WSSV (White Spot Syndrome Virus), TSV (Taura 

Syndrome Virus), IMNV (Infectious Myo Necrosis Virus), vibrio, dan penyakit 

terbaru yaitu EMS (Early Mortality Syndrome). Oleh karena itu perlu dilakukan 

pencegahan dan pengendalian dengan penerapan budidaya ramah lingkungan, 

serta pengobatan menggunakan tumbuh-tumbuhan alami sebagai antibiotik yang 

tidak memberikan efek buruk bagi lingkungan. 
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Udang Vannamei meupakan salah satu komoditas utama dalam industri 

perikanan budidaya karena memiliki nilai ekonomis tinggi (high economic value) 

serta permintaan pasar tinggi (high demand product). Kementrian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) merupakan produksi udang di dalam negeri pada tahun 2013 

dapat menembus hingga lebih dari 600.000 ton, sehingga dibutuhkan sinergi dari 

berbagai pihak terkait guna merealisasikan target tersebut. Pada tahun 2013, 

capaian produksi udang nasional diproyeksikan sebesar 608.000 ton (KKP, 2013). 

2.1.1 Klasifikasi Udang Vannamei 

Menurut Haliman dan Dian (2006) klasifikasi udang vannamei 

(Litopenaeus vannamei) adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Animalia 

Sub kingdom  : Metazoea 

Filum   : Arthropoda 

Subfilum   : Crustacea 

Kelas   : Malacostraca 

Subkelas   : Eumalacostraca 

Superordo   : Eucarida 

Ordo   : Decapodas 

Subordo   : Dendrobrachiata 

Familia   : Litopenaeus 

Spesies   : Litopanaeus vannamei 
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2.1.2 Morfologi Udang Vannamei 

Tubuh udang vannamei berwarna putih transparan sehingga lebih umum 

dikenal sebagai “white shrimp”.  Namun, ada juga yang berwarna kebiruan karena 

lebih dominannya kromatofor biru. Panjang tubuh dapat mencapai 23 cm. tubuh 

udang vannamei dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala (thorax) dan perut 

(abdomen). Kepala udang vannamei terdiri dari antenula, antenna, mandibula, dan 

dua pasang maxillae. Kepala udang vannamei juga dilengkapi dengan tiga pasang 

maxilliped dan lima pasang kaki berjalan (periopoda) atau kaki sepuluh 

(decapoda). Sedangkan pada bagian perut (abdomen) udang vannamei terdiri dari 

enam ruas dan pada bagian abdomen terdapat lima pasang kaki renang dan 

sepasang uropuds (mirip ekor) yang membentuk kipas bersama-sama telson 

(Yuliati, 2009). Gambar morfologi tubuh udang vannamei dapat ditunjukkan pada 

gambar 1. 

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

Haliman dan Adijaya (2005) mengemukakan bahwa sifat-sifat penting 

yang dimiliki udang vannamei yaitu aktif pada kondisi gelap (nocturnal), dapat 

hidup pada kisaran salinitas lebar (euryhaline) umumnya tumbuh optimal pada 
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salinitas 15-30 ppt, suka memangsa sesama jenis (kanibal), tipe pemakan lambat 

tetapi terus menerus (continous feeder), menyukai hidup di dasar (bentik) dan 

mencari makan lewat organ sensor (chemoreceptor). 

2.1.3 Daur Hidup Udang Vannamei  

Siklus hidup udang putih dimulai dari udang dewasa yang melakukan 

pemijahan hingga terjadi fertilisasai. Setelah 16-17 jam dari fertilisasi, telur 

menetas menjadi larva (nauplius). Tahap naupli tersebut memakan kuning telur 

yang tersimpan dalam tubuhnya dan akan moulting, kemudian bermetamorfosis 

menjadi zoea. Zoea akan mengalami metaforfosis menjadi mysis. Mysis mulai 

terlihat seperti udang kecil memakan alga dan zooplankton. Setelah 3 sampai 4 

hari, mysis mengalami metaforfosis menjadi post larva. Tahap post larva adalah 

tahap saat udang sudah memiliki karakteristik udang dewasa. Keseluruhan proses 

dari tahap naupli sampai post larva membutuhkan waktu sekitar 12 hari. 

Kemudian post larva maka dilanjutkan ke tahap jevenil (Wyban dan Sweeney, 

1991). 

2.1.4 Habitat dan Kebiasaan Hidup 

Habitat udang berbeda-beda tergantung dari jenis dan persyaratan hidup 

dari tingkatan-tingkatan dalam daur hidupnya. Pada umumnya bersifat bentis dan 

hidup pada permukaan dasar laut. Adapun habitat yang disukai oleh udang adalah 

dasar laut (soft) yang biasanya campuran lumpur berpasir. Lebih lanjut dijelaskan, 

bahwa induk udang putih ditemukan di perairan lepas pantai dengan kedalaman 

berkisar antara 70-72 meter (235 kaki). Menyukai daerah yang dasar perairannya 

berlumpur. Sifat hidup dari udang putih adalah catadromus atau dua lingkungan, 
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di mana udang dewasa akan memijah di laut terbuka. Setelah menetas, larva dan 

yuana udah putih akan bermigrasi ke daerah pesisir pantai atau mangrove yang 

biasa disebut daerah estuarine tempat nurseri ground nya, dan setelah dewasa 

akan bermigrasi kembali ke laut untuk melakukan kegiatan pemijahan seperti 

pematangan gonad (maturasi) dan perkawinan (Wyban dan Sweeney, 1991). Hal 

ini sama seperti pola hidup udang penaeid lainnya, di mana mangrove merupakan 

tempat berlindung dan mencari makanan setelah dewasa akan kembali lagi ke laut 

(Elovaara, 2001). 

2.1.5 Makan dan Kebiasaan Makan 

Udang vannamei merupakan omnivora dan scavenger (pemakan bangkai). 

Makanannya biasanya berupa crustacea kecil dan plychaetes (cacing laut). Udang 

memiliki pergerakkan yang terbatas dalam mencari makanan dan mempunyai sifat 

dapat menyesusaikan diri terhadap makanan yang tersedia di lingkungannya 

(Wyban & Sweeney, 1991). 

Udang vannamei termasuk golongan udang penaeid. Maka sifatnya antara 

lain bersifat nocturnal, artinya aktif mencari makan pada malam hari atau apabila 

intensitas cahaya berkurang. Sedangkan pada siang hari yang cerah lebih banyak 

pasif, diam pada rumpon yang terdapat dalam air tambak atau membenamkan diri 

dalam lumpur (Effendie, 2000).  

Pakan yang mengandung senyawa organik, seperti protein, asam amino, 

dan aasam lemak, maka udang akan merespon dengan cara mendekati sumber 

pakan tersebut. Saat mendekati sumber pakan, udang akan berenang 

mengkunakan kaki jalan yang memiliki capit. Pakan langsung dijapit 
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menggunakan capit kaki jalan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut. 

Selanjutnya, pakan yang dikonsumsi berukuran lebih besar, akan dicerna secara 

kimiawi terlebih dahulu oleh maxilliped di dalam mulut (Ghufron, 2007). 

2.2 Penyakit Vibriosis oleh Vibrio harveyi 

2.2.1 Penyakit Vibriosis 

Penurunan produksi udang salah satunya disebabkan oleh penyakit baik itu 

penyakit virus maupun bakteri. Beberapa bakteri yang bersifat patogen pada 

aquaculture antara lain berasal dari beberapa spesies Vibrio, Beneckea, 

Psedomonas, Aeromonas, dan Rickettsia. Vibriosis adalah salah satu penyakit 

yang menyerang udang, kerang-kerangan, dan ikan pada semua fase kehidupan. 

Vibriosis disebabkan oleh beberapa baktteri spesies Vibrio. Vibriosis telah banyak 

menyebabkan kematian pada tambak udang di seluruh dunia. Mortalitas akibat 

vibriosis terjadi ketika udang dalam kondisi stres yang disebabkan beberapa faktor 

antara lain; kualitas air kolam yang buruk, kepadatan populasi, suhu air tinggi, 

rendahnya oksigen terlarut, dan pertukaran air yang sedikit. Pada udang dewasa 

vibriosis menunjukkan hypoxic, badan berwarna kemerahan, insang berwarna 

kecoklatan, berkurangnya nafsu makan, kelesuan, dan berenang dengan lambat ke 

tepian permukaan kolam. Infeksi akibat Vibrio sp. pada hepatopankreas 

menunjukkan kerusakan vakuola yang mengindikasikan rendahnya simpanan 

lemak dan glikogen (Anderson et al., 1998). 

Vibrio sp. juga menyebabkan penyakit kaki merah pada fase juvenile 

hingga udang dewasa yang menyebabkan mortalitas hingga 95% selama musim 

panas. Infeksi oleh V. harveyi dan V. splendidus menyebabkan luminescence pada 
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postlarva, juvenile, dan dewasa. Infeksi pada post larva menunjukkan 

pengurangan motilitas, reduksi fototaksis dan kekosongan usus. Pada kondisi 

salinitas yang tinggi vibriosis disebabkan oleh spesies V. harveyi. Dalam beberapa 

kasus Vibrio sp. hanya menyebabkan penyakit ketika organisme inang mengalami 

penekanan sistem imun atau stres dengan frekuensi infeksi sering terjadi pada 

kondisi lingkungan yang buruk dan suhu tinggi atau panas (Alderman, 1998). 

Vibriosis dapat menyerang udang dari fase larva hingga dewasa. Vibrio 

harveyi versifat oportunistik, yaitu organisme yang dalam keadaan normal ada di 

lingkungan pemeliharaan yang bersifat saprofitik dan berkembang menjadi 

patogenik apabila kondisi lingkungan dan inangnya memburuk. Bakteri ini 

tumbuh secara optimal pada suhu 30 oC, salinitas antara 20-30 ppt dengan pH 7,0 

dan bersifat anaerobic fakultatif, yaitu dapat hidup baik dengan atau tanpa adanya 

oksigen (Holt dan Krieg, 1984). 

2.2.2 Bakteri Vibrio harveyi 

 Dalam Bergey’s Manual edisi ke-9 (Holt et al., 1994), klasifikasi bakteri 

Vibrio harveyi adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Prokaryota 

Divisi  : Bacteria 

Ordo  : Eubacteriales 

Family : Vibrionaceae 

Genus : Vibrio 

Spesies : Vibrio harveyi 
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Gambar 2. Vibrio harveyi 

(Sumber: http://web.mst.edu) 

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

fisiologi sebagai berikut: bentuk koloni bulat, elevasi cembung, berwarna kre 

dengan diameter 2-3 mm pada media SCW-agar. Bakteri V. harveyi bersifat gram 

negatif, sel tunggal berbentuk batang pendek yang bengkok (koma) atau lurus, 

motil, oksidase positif, sensitif terhadap uji vibriostatik 0/129, 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 (Suwanto et al., 1998 dalam Tepu, 2006). Gambar morfologi bakteri 

V. harveyi dapat ditunjukkan pada gambar 2. 

V. harveyi terlihat berpendar jika diamati di ruang gelap dan pendarannya 

dapat bertahan 2-3 hari pada media Thiosulphate Citrate Bile-Salt Sucrose 

(TCBS) (Lavilla-Pitogo et al., 1992). Kemampuan berpendar merupakan hasil 

aktivitas enzim luciferase yang dapat berfungsi sebagai katalisator dalam proses 

oksidasi reduksi. Proses oksidasi melibatkan flavin mononukleotida dan aldehid 

alifatik rantai panjang sebagai substratnya. Senyawa-senyawa tersebut masing-

http://web.mst.edu/
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masing diubah menjadi flavin mononukleotida dan asam lemak disertai dengan 

pelepasan emisi cahaya dengan panjang gelombang sekitar 490 nm. Gen-gen yang 

mengkodekan fungsi perpendaran ini disandikan dalam suatu operon yang disebut 

dengan operon lux (Meighen, 1991). 

Menurut Lavilla-Pitogo et al. (1990), pada umumnya V. harveyi bersifat 

patogen oportunistik, yaitu organisme yang dalam keadaan normal ada di 

lingkungan pemeliharaan yang bersifat saprofitik dan berkembang patogenik 

apabila kondisi lingkungan dan inangnya memburuk. Bakteri ini tumbuh secara 

optimal pada suhu 30oC, salinitas antara 20-30 ppt dengan pH 7,0 dan bersifat 

anaerobik fakultatif, yaitu dapat hidup dengan atau tanpa adanya oksigen (Holt 

dan Krieg, 1984). Bakteri V. harveyi dapat diisolasi dari air, kotoran dan 

eksoskleton induk udang, air penetasan pakan alami, artemia, serta usus udang 

sehat (Lavilla-Pitogo et al., 1992). 

2.3 Mekanisme Pertahanan Udang 

Menurut Manopo et al., (2014) krustasea tidak memiliki respon imun 

spsifik (adaptive) dan nampak bergantung pada berbagai respon imun non-

spesifik, respon imun non-spesifik terdiri atas respon selular dan respon humoral. 

Udang memiliki suatu respon imunitas yang merupakan upaya proteksi terhadap 

penyakit. Udang tidak memiliki immunoglobulin dan T-limposit yang dapat 

mendeteksi adanya benda asing masuk, maka mekanisme pertahanan utama dari 

udang adalah sistem pertahanan seluler yang bekerja memfagosit benda asing 

masuk.  
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Fagositosis adalah penangkapan partikel asing oleh sel tubuh. Reaksi 

fagosit dilakukan oleh sel hemolym (sel darah) yang disebut hemosit udang. 

Respon pertahanan tubuh udang meliputi respon pertahanan seluler yang 

dilakukan oleh sel-sel hemosit bergranula dan respon pertahanan humoral yang 

dilakukan oleh phoenolokidase, prophenoloksidase dan lisosom (Anggeraheni, 

2001). Aktivitas fagositosis dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan sistem 

prophenol oksidase (Pro-PO) yang berada dalam hemosit semigranular dan 

granular (Selvin et al., 2004 dalam Ridlo A, Pramesti R, 2009). 

2.4 Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

Buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) merupakan tanaman yang 

tergolong dalam famili Rubiaceae dengan nama lain noni (bahasa Hawai), nono 

(bahasa Tahiti), nonu (bahasa Tonga), ungcoikan (bahasa Myanmar), dan ach 

(bahasa Hindi). Buah mengkudu memiliki sebutan yang berbeda-beda pada setiap 

daerah di Indonesia, di antaranya keumedee (Aceh), pace, kemudu, kudu (Jawa), 

cengkudu (Sunda), kudhuk (Madura), dan tibah (Bali). Pada awalnya, tanaman 

mengkudu terpusat di Polinesia, India, dan Cina yang kemudian menyebar ke 

Malaysia, Australia, Selandia Baru, Karibia, Kanada, hingga sampai ke Indonesia 

(Dewi, 2012). 

Buah mengkudu memiliki kandungan nutrisi dan efek terapeutik 

berspektrum luas. Seluruh bagian tanaman mengkudu dapat dapat dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional, mulai dari buah, daun, bunga, akar dan batang 

(Satwadhar et al., 2011). Buah mengkudu efektif dalam membantu mengurangi 

gejala penyakit atritis, penyakit jantung, hepatitis, sakit kepala dan otot, 
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hipertensi, gastritis, arteriosklerosis, demam, influenza, dan kanker (Wang et al., 

2002). Efek terapeutik buah mengkudu berspektrum luas meliputi anti bakteri, 

antivirus, antitumor, antimutagenik, antifungi, antiinflamasi, antihipertensi, 

analgesic, dan imunomodulator (Rethinam et al., 2007). 

Penggunaan tanaman obat atau fitofarmaka merupakan solusi yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Fitofarmaka merupakan obat 

alamiah yang berasal dari tumbuhan, bahan bakunya telah mengalami 

standarisasi, memenuhi syarat baku serta kegunaan dan khasiatnya jelas seperti 

resep dokter (Anonim, 1995 dalam Sopiana, 2005). 

2.4.1 Klasifikasi dan Morfologi Buah Mengkudu 

Mengkudu atau yang disebut pace maupun noni merupakan tumbuhan 

yang sudah dikenal lama oleh penduduk Indonesia. Pemanfaatannya lebih banyak 

diperkenalkan oleh masyarakat Jawa yang selalu memanfaatkan tanaman atau 

tumbuhan herbal untuk mengobati beberapa penyakit (Djauhariya, 2003). Berikut 

adalah gambar morfologi buah mengkudu, dapat ditunjukkan pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) yang masih muda (berwarna 

hijau) dan sudah masak (berwarna kuning) (Nelson, 2006). 
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Adapun klasifikasi buah mengkudu, antara lain sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi  : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Rubiales 

Famili   : Rubiaceae 

Genus   : Morinda 

Spesies  : Morinda citrifolia L. 

Tanaman mengkudu adalah salah satu tanaman yang sudah dimanfaatkan 

sejak lama hampir di seluruh dunia. Di negeri Cina, laporan-laporan mengenai 

khasiat tanaman mengkudu telah ditemukan pada tulisan-tulisan kuno yang dibuat 

pada masa dinasti Han sekitar 2000 tahun lalu. Tinggi pohon mengkudu mencapai 

3-8 m, memiliki bunga bongkol berwarna putih. Buahnya merupakan buah 

mejemuk, yang masih muda berwarna hijau mengkilap dan memiliki totol-totol 

dan ketika sudah tua berwarna putih dengan bintik-bintik hitam (Djauhariya et al., 

2006). Ciri-ciri dari tanaman mengkudu ini mudah sekali untuk dikenali, karena 

tanaman ini dapat tumbuh liar di mana saja, misalnya di pekarangan rumah, 

pinggir jalan atau di tanaman pot. Ciri dari tanaman mengkudu adalah : 

a) Pohon 

Pohonnya tidak terlalu besar , dengan tinggi 3-8 m. batangnya 

bengkok-bengkok berdahan kaku, memiliki akar tunggang yang tertancap 
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dalam. Kulit batang coklat kekuningan, beralur dangkal, tidak berbulu, 

anak cabangnya segi empat. Tajuknya hijau seperti daun. Batang 

mengkudu mudah dibelah setelah dikeringkan dan bisa digunakan sebagai 

kayu bakar dan tiang. Di bidang pertanian kayu mengkudu digunakan 

untuk menopang tanaman lada (Erfi dan Prasetyo 2001 dalam Nuryati 

2003). 

b) Daun  

Daunnya besar dan tunggal. Daun kebanyakan bersilang 

berhadapan, bertangkai, bulat telur lebar hingga bentuk elips, kebanyakan 

dengan ujung runcing, sisi atas hijau tua mengkilat, sama sekali gundul, 5-

17 cm. daun penumpu bentuknya bervariasi, kadang bulat telur, bertepi 

rata, hijau kekuningan, gundul, dengan panjang 1,5 cm, di bwah karangan 

bunga selalu cukup tinggi dan tumbuh menjadi satu. Peruratan daun 

menyirip. Daun mengkudu dapat dimakan sebagai sayuran, nilai gizinya 

tinggi karena banyak mengandung vitamin A (Peter 2000 dalam Nuryati 

2003). 

c) Bunga  

Perbungaan mengkudu bertipe bongkol dengan tangkai 1-4 cm, 

rapat, berbunga banyak, tumbuh di ketiak. Bunga berbau harum dan 

mahkotanya berbentuk tabung, terompet, putih, dalam lehernya berambut 

wol, panjangnya tabung bisa mencapai 1,5 cm. benang sari berjumlah 5, 

tumbuh jadi satu dengan tabung mahkota hingga berukuran cukup tinggi, 

tangkai sari berambut wol (Erfi dan Praseto 2001 dalam Nuryati 2003). 
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d) Buah  

Kelopak bunga tumbuh menjadi buah yang bulat atau lonjong 

seperti telur ayam. Permukaan buah terbagi dalam sel-sel polygonal 

(bersegi banyak) yang berbintik-bintik atau berkutil. Bakal buah pada 

ujungnya berkelopak dan berwarna hijau kekuningan. Awalnya buah 

berwarna hijau ketika masih muda, dan menjadi putih kekuningan 

menjelang buahnya masak dan setelah benar-benar matang menjadi putih 

transparan dan lunak. Daging buah tersusun atas buah-buah batu yang 

berbentuk pyramid atau bentuk memanjang segitiga dan berwarna coklat 

kemerahan (Steenis, 1975). 

e) Biji  

Biji mengkudu berwarna hitam, memiliki albumen yang keras dan 

ruang udara yang tampak jelas. Bijinya tetap memiliki daya tumbuh tinggi, 

walaupuntelah disimpan selama 6 bulan. Perkecambahannya 3-9 minggu 

setelah biji disemaikan. Pertumbuhan tanaman setelah biji tumbuh sangat 

cepat. Dalam waktu 6 bulan, tinggi tanaman dapat mencapai 1,2 - 1,5 m. 

perbungaan dan pembuahan dimulai dari tahun ke 3 dan berlangsung 

terus-menerus sepanjang tahun. Umur maksimum dari tanaman mengkudu 

adalah sekitar 25 tahun (Djauhariya et al., 2006). 

2.4.2 Senyawa Fenol 

Fenol juga dikenal dengan nama asam karboksilat, merupakan cairan bening 

yang beracun dengan bau yang khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan 

memiliki struktur grup hidroksil (-OH) yang terikat dengan sebuah cincin phenyl 
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yang juga merupakan senyawa aromatis. Fenol memiliki sifat antiseptik dan 

digunakan oleh Sir Joseph Lister (1827-1912) pada teknik pembedahan 

antiseptiknya.  

Golongan senyawa kimia utama yang mempunyai sifat antibakteri adalah 

fenol, sebagaimana dilaporkan oleh Trisnawati dan Susanto (2003) bahwa 

senyawa fenol dapat berinteraksi dengan komponen dinding selbakteri sehingga 

mengakibatkan permeabilitas pada sel bakteri dan dapat juga berdifusi ke dalam 

sel sehingga mengakibatkan pertumbuhan bakteri terhambt atau mati, selain itu 

dapat pula menembus membran dan berinteraksi dengan material genetik 

sehingga bakteri mengalami mutasi. Menurut (Yang et al., 2011), kematangan 

meningkatkan kandungan antioksidan, total fenol dan kandungan asam askorbat 

dari buah mengkudu, sehingga semakin matang, kandungan total fenol pada buah 

mengkudu semakin besar. Fenol telah dipelajari secara ekstensif sebagai 

desinfektan yang mempunyai aktivitas antibakteri berspektrum luas terhadap 

bakteri gram positif dan gram negatif (Oliver et al., 2001). 

Menurut (Deng et al., 2010), variasi kandungan buah mengkudu satu tempat 

ke tempat lain disebabkan karena faktor lingkungan geografis, seperti tanah, sinar 

matahari, temperatur dan kelembaban udara.  

2.4.3 Kandungan Antibakteri Ekstrak Buah Mengkudu 

Buah mengkudu memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang 

bermanfaat bagi kesehatan, di samping kandungan nutrisinya yang beragam 

seperti vitamin A, C, niasin, tiamin, dan riboflavin serta mineral seperti zat besi, 

kalsium, natrium, dan kalium (Winarti, 2005). Sebanyak 160 senyawa fitokimia 
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telah teridentifikasi dari tanaman mengkudu. Mikronutrien terbesar yang 

ditemukan dalam tanaman mengkudu adalah senyawa fenol, asam organik, dan 

alkaloid. Senyawa golongan fenol yang paling banyak ditemukan dan penting 

adalah antrakuinon (damnacanthal, morindon, dan morindin), acubin, 

asperulosida, dan skopoletin (Blanco et al., 2006). 

Senyawa fenol adalah mikronutrien yang paling banyak ditemukan dalam 

jus buah mengkudu, seperti damnacanthal, skopoletin, morindon, alizarin, acubin, 

rubiadin, dan senyawa antrakuinon lainnya. Kandungan damnacanthal memiliki 

fungsi penting sebagai anti kanker. Skopoletin adalah salah satu golongan kumarin 

yang memiliki sifat analgesic dengan cara mengontrol kadar serotonin dalam 

tubuh. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa skopoletin memiliki sifat 

antibakteri dan efek antihipertensi (Blanco et al., 2006). 

Buah mengkudu mengandung asam askorbat dengan kadar yang cukup 

tinggi. Di dalam 1.000 mg sari buah mengkudu terdapat 1.200 mg vitamin C. 

kandungan tersebut memiliki fungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralisir 

radikal bebas, yaitu partikel-partikel berbahaya yang dapat merusak materi 

genetik dan merusak sistem kekebalan tubuh. Selain asam askorbat, buah 

mengkudu juga memiliki kandungan asam kaproat dan asam kaprilat yang 

menyebabkan bau busuk yang tajam (Dewi, 2012). 

Mengkudu atau Noni memiliki banyak zat aktif yang sangat berkhasiat 

dalam mencegah dan mengatasi berbagai penyakit. Berikut adalah kandungan 

senyawa berkhasiat yang terdapat dalam mengkudu : 
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a. Sanyawa Terpenoid 

Senyawa terpenoid adalah senyawa hidrokarbon isometric yang 

juga terdapat pada lemak atau lemak esensial (essential oils), yaitu 

sejenis lemak yang sangat penting bagi tubuh. Zat-zat terpenoid 

membantu tubuh dalam proses sintesa organic dan pemulihan sel-sel 

tubuh (Solomon, 1999). 

b. Zat Anti-bakteri 

Acubin, Asperuloside, Alizarin dan beberapa zat Antraquinon telah 

terbukti sebgai zat anti bakteri. Zat-zat yang terdapat di dalam buah 

mengkudu telah terbukti menunjukkan kekuatan melawan golongan 

bakteri infeksi; Pseudonmonas aeruginosa, Proteus morganii, 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis dan Escherichia coli (Waha 

2000; Winarti 2005). 

Zat anti-bakteri dalam buah mengkudu dapat mengontrol dua 

golongan bakteri yang mematikan (patogen), yaitu Salmonella dan 

Shigella. Penemuan zat-zat anti bakteri dalam sari buah mengkudu 

mendukung kegunaannya untuk merawat penyakit infeksi kulit, pilek, 

demam dan berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri 

(Winarti, 2005). 

c. Beberapa Jenis Asam 

Asam askorbat yang ada di dalam buah mengkudu adalah sumber 

vitamin C yang luar biasa. Vitamin C merupakan salah satu antioksidan 

yang hebat. Antioksidan bermanfaat untuk menetralisir radikal bebas 
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(partikel-partikel berbahaya yang terbentuk sebagai hasil sampingan 

proses metabolisme yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh). Asam 

kaproat, asam kaprilat dan asam kaprik termasuk golongan asam lemak. 

Asam lemak dan asam kaprik inilah yang menyebabkan bau busuk yang 

tajam pada buah mengkudu (Winarti, 2005). 

d. Scopoletin 

Pada tahun 1993, peniliti Universitas Hawaii berhasil memisahkan 

zat-zat scopoletin dari buah mengkudu. Zat-zat scopoletin ini 

mempunyai khasiat pengobatan dan para ahli percaya bahwa scopoletin 

adalah salah satu di antara zat-zat yang terdapat dalam buah mengkudu 

yang dapat mengikat serotonin, salah satu zat kimiawi yang penting 

dalam tubuh manusia (Waha, 2000). 

e. Xeronine dan Proxeronie 

Salah satu alkaloid penting yang terdapat dalam buah mengkudu 

adalah xeronine. Xeronine ditemukan pertama kali oleh Dr. Ralph 

Heinicke (ahli biokimia). Walaupun buah mengkudu hanya mengandung 

sedikit xeronine, tetapi mengandung bahan-bahan pembentuk (prekusor) 

xeronine, yaitu proxerononine dalam jumlah besar (Solomon, 1999). 

Proxeronine adalah sejenis asam koloid yang tidak mengandung 

gula, asam amino atau asam nukleat seperti koloid-koloid lainnya 

dengan bobot molekul relative besar, lebih dari 16.000. Apabila 

mengkonsumsi proxeronine maka kadar xeronine di dalam tubuh akan 

meningkat. Di dalam tubuh manusia (usus) enzim xeronine adalah 
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mengatur bentuk dan rigiditas (kekerasan) protein-protein spesifik yang 

terdapat di dalam sel. Hal ini penting mengingat bila protein-protein 

tersebut berfungsi abnormal maka tubuh akan mengalami gangguan 

kesehatan (Heinicke 2001 dalam Nuryati 2003). 

Ekstraksi adalah suatu proses penarikan komponen yang 

diinginkan dari suatu bahan dengan cara pemisahan satu atau lebih 

komponen dari suatu bahan yang merupakan sumber komponennya. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses ekstraksi yaitu lama 

ekstraksi, suhu, dan jenis pelarut yang digunakan. Hal yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan jenis pelarut yang digunakan yaitu daya 

melarutkan, titik didih, sifat toksik, mudah tidaknya terbakar, dan sifat 

korosif terhadap peralatan ekstraksi (Khopkar, 2003). Etanol (70%) 

sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, 

dimana bahan penggangu hanya skala kecil yang turut ke dalam cairan 

pengekstraksi (Voight, 1994). 

Ekstrak buah mengkudu memiliki efek analgesik dan sedatif. 

Sebesar 75% efek tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan morfin, 

namun tidak memiliki efek samping dan tidak menyebabkan 

ketergantungan. Ekstrak buah mengkudu juga memiliki efek 

antiinflamasi, hal ini dikarenakan ekstrak buah mengkudu memiliki efek 

menghambat mediator inflamasi secara selektif terhadap COX-1 dan 

COX-2 yang terdapat pada kanker payudara, paru-paru, dan usus 

(Blanco et al., 2006). Efek tersebut disebabkan adanya kandungan 
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xeronine yang dapat menormalkan protein pada sel-sel yang abnormal, 

termasuk pada otak (Dewi, 2012). 

2.5 Etanol 

Ethyl alkohol atau etanol adalah salah satu turunan dari senyawa hidroksil 

atau gugus OH, dengan rumus kimia C2H5OH. Istilah umum yang sering dipakai 

untuk senyawa tersebut, adalah alkohol. Etanol mempunyai sifat tidak berwarna, 

mudah menguap, mudah larut dalam air, berat molekul 46,1, titik didihnya 78,3 

oC, membeku pada suhu – 117,3 oC, kerapatannya 0,789 pada suhu 20 oC, nilai 

kalor 7077 kal/gram, panas latent penguapan 204 kal/gram dan angka oktan 91-

105 (Hambali et al., 2008). 

Etanol atau etil alcohol (C2H5OH) termasuk kelompok hidroksil yang 

memberikan polaritas pada molekul dan mengakibatkan meningkatnya hidrogen 

intermolekuler. Etanol memiliki massa jenis 0,7893g/ml. Titik didih etanol pada 

tekanan atmosfer adalah 78,32 oC indeks bias dan viskositas pada temperatur 20oC 

adalah 1,36143 dan 1,17 cP (Krik dan Othmer, 1965). Etanol digunakan pada 

berbagai produk meliputi campuran bahan bakar, produk minuman, penambah 

rasa, industri farmasi, dan bahan-bahan kimia. 


