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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produksi udang di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan seperti halnya udang vanname dan udang windu. Direktorat 

Jenderal Perikanan Budidaya menyatakan, pencapaian produksi udang nasional 

pada tahun 2012 adalah sebesar 405.703 ton atau naik 4% dari produksi udang 

nasional pada tahun 2011. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

memproyeksikan peningkatan produksi udang nasional pada tahun 2014 adalah 

meningkat 14% menjadi 699.000 ton terdiri dari udang windu 118.000 ton dan 

udang vanname 511.000 ton (SCI, 2013). Namun dalam kegiatan budidaya tersebut 

tak luput dari beberapa permasalahan-permasalahan, salah satunya yaitu penyakit. 

Penyakit merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan 

dalam budidaya. Salah satu penyebab penyakit yang paling berbahaya adalah 

penyakit yang disebabkan oleh virus, karena kekuatan virus yang sangat cepat dan 

dapat menyebabkan kematian massal pada udang budidaya. 

Salah satu faktor yang berperan terhadap penyebaran penyakit adalah 

adanya vektor atau karier virus. Vektor adalah organisme yang tidak menyebabkan 

penyakit tetapi membawa ataupun menyebarkan patogen dari satu inang ke inang 

yang lain. Vektor dapat merugikan orgasnisme yang dibudidayakan dimana 

menyebabkan penyakit, juga sebagai organisme perantara penyebab penyakit yang 

membawa patogen atau virus dari satu inang ke inang yang lain. Vektor dapat 

merugikan kehidupan organisme yang dibudidayakan karena disamping 
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mengganggu secara langsung juga sebagai perantara penularan penyakit 

(Nurhaidin, 2010). 

Adapun penyakit yang sering menyerang udang vanname adalah golongan 

virus, virus yang sering menyerang  udang vanname adalah WSSV (White spot 

syndrome virus). WSSV mampu menginfeksi berbagai jaringan atau organ, antara 

lain jaringan epidermis, lambung, lambung belakang, insang, jaringan 

hematopoietik, jaringan ikat, kelenjar internal dan hemolimfe karena kemampuan 

replikasi yang sangat tinggi (Meng, et, al,. 2011). 

Gejala yang sering muncul akibat WSSV adalah munculnya bintik putih 

yang berukuran antara 0,5 – 2 mm  di kerapas, bintik putih ini terutama ditemukan 

di eksoskeleton dan epidermis udang yang sakit setelah 2 hari pasca infeksi, pada 

udang yang akan mati tubuhnya berubah menjadi coklat kemerahan sebagai akibat 

ekspansi kromatofora kutikula (Lio-Po dan Inui, 2014). 

Udang yang terinfeksi WSSV akan mengalami perubahan behavior atau 

tingkah laku yaitu menurunnya aktivitas berenang, berenang tidak terarah, dan 

sering kali berenang pada salah satu sisinya saja. Mortalitas yang di timbulkan oleh 

WSSV dapat mencapai 100% dalam waktu 3 sampai dengan 10 hari (Tang dan 

Lightner, 2000). 

Keberadaan virus WSSV pada benih udang vanname akan membawa 

dampak yang besar pada produksi budidaya udang di tambak. Salah satu tindakan 

pencegahan penyebaran virus di tambak adalah penyebaran benih bebas virus. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian atau deteksi dini di area pertambakan 

Situbondo Jawa Timur dengan menggunakan metode PCR (Polymerase chain 
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reaction). PCR adalah suatu teknik atau metode perbanyakan DNA secara 

enzimatik, prinsip kerja PCR dalam penelitian ini adalah pemeriksaan virus WSSV 

melalui perbanyakan atau replifikasi DNA untuk mendeteksi adanya DNA target 

atau DNA WSSV di dalam tubuh udang dengan menggunakan primer spesifik 

WSSV yaitu dengan primers 146F2 5” GTA ACT GCC CCT TCC ATC TCC A 3” 

(942 bp) dan primers 146R2 5” TAC GGC AGC TGC ACC TTG T 3” (942 bp). 

Dengan dilakukan penelitian tentang analisis prevalensi virus WSSV di kecamatan 

Kendit Situbondo dengan metode PCR diketahui seberapa besar tingkat serangan 

virus WSSV sehingga upaya-upaya untuk pencegahan terhadap serangan virus 

WSSV dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar tingkat prevalensi virus WSSV yang menyerang udang vanname 

di daerah Kecamatan Kendit Situbondo dengan menggunakan metode PCR 

(Polymerase chain reaction)? 

2. Bagaimanakah gejala klinis yang terjadi pada udang vanname yang terinfeksi 

virus WSSV di area pertambakan Kecamatan Kendit Situbondo? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tingkat prevalensi virus WSSV yang menyerang udang 

vanname di daerah Kecamatan Kendit Situbondo dengan menggunakan metode 

PCR (Polymerase chain reaction) 
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2. Untuk mengamati atau  melihat gejala klinis yang terjadi pada udang vanname

yang terinfeksi virus WSSV di area pertambakan Kecamatan Kendit Situbondo.

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan bahan 

informasi bagi pembudidaya udang, masyarakat maupun peneliti – peneliti 

selanjutnya untuk mencegah penyebaran virus WSSV pada udang vanname dengan 

metode PCR selain itu juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri. 


