
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) 

2.1.1 Klasifikasi 

Menurut Haliman dan Adijaya (2005), klasifikasi Udang Vannamei 

(Litopenaeus vannamei) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum   : Arthropoda 

Kelas   : Malacostraca 

Ordo   : Decapoda 

Famili   : Penaeidae 

Genus   : Litopenaeus 

Spesies  : Litopenaeus vannamei 

Gambar 1. Udang Vannamei (Aina, 2013) 

2.1.2 Morfologi 

Tubuh Udang Vannamei berwarna putih transparan sehingga lebih umum 

dikenal sebagai “white shrimp”. Namun, ada juga yang cenderung 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, antena, 

mandibula,  dan  dua  pasang  maxillae.
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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 enam ruas dan 

pada bagian abdomen terdapat lima pasang kaki renang dan sepasang uropods 

(mirip ekor) yang membentuk kipas bersama-sama telson (Yuliati, 2009).  

 

  Gambar 2. Morfologi udang vannamei (Akbaidar, 2013) 

2.1.3 Fisiologi 

Menurut Effendi (2000), Udang Vannamei termasuk golongan udang 

penaeid, yang mempuunyai sifat nocturnal, artinya aktif mencari makan pada 

malam hari atau apabila intensitas cahaya berkurang. Sedangkan pada siang hari 

yang cerah udang ini lebih banyak diam pada rumpon atau membenamkan diri 

dalam lumpur. 

2.1.4 Habitat dan Penyebarannya 

 Menurut Kurniaji (2013), Udang Vannamei memiliki toleransi salinitas 

yang lebar, yaitu dari 2 – 40 ppt, tapi akan tumbuh cepat pada salinitas yang lebih 

rendah, saat lingkungan dan darah isoosmotik. Temperatur juga memiliki pengaruh 

yang besar pada pertumbuhan udang. 

Udang  Vannamei  akan  mati  jika  terpapar  pada  air  dengan  suhu  dibawah 
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15°C atau diatas 33°C selama 24 jam atau lebih. Temperatur yang cocok bagi 

pertumbuhan Udang Vannamei adalah 23 – 30°C. Pengaruh temperatur pada 

pertumbuhan udang adalah pada spesifitas tahap dan ukuran. Udang muda dapat 

tumbuh dengan baik dalam air dengan temperatur hangat, tapi semakin besar udang 

tersebut, maka temperatur optimum air akan menurun (Kurniaji, 2013). 

2.1.5 Kebiasaan Makan 

Udang Vannamei merupakan omnivore dan scavenger (pemakan bangkai). 

Makanannya biasanya berupa crustacean kecil dan polychaetes (cacing laut). 

Udang mempunyai pergerakan yang terbatas dalam mencari makanan 

danmempunyai sifat dapat menyesuaikan diri terhadap makanan yang tersedia pada 

lingkungannya (Mahendra, 2007). 

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

asam lemak, maka udang akan merespon dengan cara mendekati sumber pakan 

tersebut. Saat mendekati sumber pakan, udang akan berenang menggunakan kaki 

jalan yang memiliki capit. Pakan langsung dijepit menggunakan capit kaki jalan, 

kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Selanjutnya, pakan yang berukuran kecil 

masuk ke dalam kerongkongan (esophagus). Bila pakan yang dikonsumsi 

berukuran lebih besar, akan dicerna secara kimiawi terlebih dahulu oleh maxilliped 

di dalam mulut (Ghufran, 2007).  

2.1.6 Pertumbuhan  

Pertumbuhan merupakan perubahan yang dapat diketahui dan ditentukan 

berdasarkan sejumlah ukuran dan kuantitasnya. Proses yang terjadi pada 

pertumbuhan adalah proses yang irreversible (tidak dapat kembali ke bentuk 
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semula). Akan tetapi, pada beberapa kasus ada yang bersifat reversible karena 

pertumbuhan terjadi pengurangan ukuran dan jumlah sel akibat kerusakan sel atau 

dediferensiasi  (Ferdinand  dan  Ariebowo,  2007).   

Pertumbuhan udang merupakan proses pertambahan panjang dan berat yang 

terjadi secara bertahap, dimana proses ini sangat dipengaruhi oleh frekuensi ganti 

kulit atau akan terjadi secara teratur pada udang yang sehat. Bobot udang akan 

bertambah setiap kali mengalami moulting  . Fase Pergantian Kulit (moulting) 

Haliman dan Adijaya (2004), menjelaskan bahwa genus pennaeid mengalami 

pergantian kulit atau  secara periodik untuk tumbuh, termasuk udang putih. Proses  

diakhiri dengan pelepasan kulit luar dari tubuh udang. 

2.1.7 Kualitas Air 

Tabel 1. Kualitas air 

Parameter Kisaran 

Suhu 15 – 33oC 

Derajat keasaman (pH) 7,3 – 8,5 

Salinitas 0 – 45 ppt 

DO 3,5 – 7,5 mg/l 

(Haliman dan Adijaya, 2005) 

2.1.8 Moulting 

Pertumbuhan udang merupakan proses pertambahan panjang dan berat yang 

terjadi secara bertahap, dimana proses ini sangat dipengaruhi oleh frekuensi ganti 

kulit atau . Bobot udang akan bertambah setiap kali mengalami . Untuk lebih jelas 

dapat di lihat di fase  berikut ini :  

a. Fase Pergantian Kulit (Moulting)  

Seperti hewan arthropoda lainnya, Udang Vannamei juga mengalami 

molting. Pada fase larva, molting terjadi setiap 30 - 40 jam pada temperatur 28°C. 
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Juvenil udang ukuran 1 – 5 gram akan molting setiap 4 - 6 hari, tetapi udang 

berukuran 15 gram akan molting setiap 2 minggu (Manoppo, 2011). Frekuensi 

molting dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan faktor nutrisi. Pada keadaan suhu 

tinggi, frekuensi molting meningkat. Udang yang mati selama molting biasanya 

disebabkan oleh kekurangan oksigen, karena pada saat molting absorbsi oksigen 

menjadi kurang efesien. 

Tabel 2. Fase  Udang Vannamei Dewasa (Chanratcakool, 1995 Haliman dan 

Adijaya, 2005)  

Fase  Lama  Ciri-ciri  

Post awal   6 – 9 jam  Kulit luar licin, lunak, dan membentuk semacam 

membran yang tipis dan transparan. Udang berada 

di dasar tambak dan diam. Lapisan kulit luar hanya 

terdiri dari epikutikula dan eksokutikula. 

Endoskutikula belum terbentuk  

Post lanjutan   1- 1,5 hari  Epidermis mulai  mensekresi endoskutikula. Kulit 

luar, mulut, dan bagian tubuh lain tampak mulai 

mengeras. Udang mulai mau makan.  

Intermoult  4 – 5 hari  Kulit luar mengeras permanen. Udang sangat aktiv 

dan nafsu makan kembali normal. 

Persiapan  

( Premoult)  

8 – 10 hari  Kulit luar lama mulai memisah dengan lapisan 

epidermis dan terbentuk kulit luar baru, yaitu 

epitelkutikula dan eksokutikula baru dibawah 

lapisan kulit luar yang lama. Sel-sel epidermis 

membesar. Pada tahap akhir, kulit luar 

mengembang seiring peningkatan volume cairan 

tubuh udang atau haemolymp karena menyerap air.  

(ecdysis) 

   

30 – 40  

detik   

Terjadi pelepasan atau ganti kulit luar dan tubuh 

udang. Kulit udang yang lepas disebut exuviae 

 

Berdasakan Tabel 2, moulting  Udang Vannamei terdapat 5 tahap. Tiap tahap 

berbeda–beda waktu berlangsungnya dengan ciri-ciri yang berbeda pula. Fase ini 

secara keseluruhan membutuhkan waktu kira-kira 22 hari. Tahap akhir proses  ini 

berjalan paling cepat karena hanya membutuhkan waktu 30 - 40 detik. Berbeda pula 
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pada saat tahap persiapan  ini membutuhkan waktu yangcukup lama yaitu 8-10 hari 

untuk memisahkan kulit luar lama dengan lapisan epidermis dan terbentuk kulit luar 

baru. 

b. Mekanisme Moulting 

Menurut Haliman dkk., (2008), Waktu yang dibutuhkan untuk moulting 

tergantung umur dan jenis udang. Saat udang masih kecil (fase tebar atau PL 12), 

proses moulting terjadi setiap hari. Dengan bertambahnya umur, siklus moulting 

semakin lama, antara 7 - 20 hari sekali. Nafsu makan udang mulai menurun pada 1 

- 2 hari sebelum moulting dan aktivitas makannya berhenti total sesaat akan 

moulting. Persiapan yang dilakukan Udang Vannamei sebelum mengalami 

moulting yaitu dengan menyimpan cadangan makanan berupa lemak di dalam 

kelenjar pencernaaan (hepatopangkreas). 

Umumnya moulting berlangsung pada malam hari. Bila akan moulting, 

Udang Vannamei sering muncul kepermukaaan air sambil meloncat–loncat. 

Gerakan ini bertujuan membantu melonggarkan kulit luar udang dari tubuhnya. 

Pada saat moulting berlangsung, otot perut melentur, kepala membengkak, dan kulit 

luar bagian perut melunak. Dengan sekali hentakan, kulit luar udang 

terlepas.Gerakan tersebut merupakan salah satu cara mempertahankan diri karena 

cairan moulting (semacam lendir) yang dihasilkan dapat merangsang udang lain 

untuk melekat dan memangsa (kanibalisme). Udang Vannamei akan tampakn lemas 

dan berbaring di dasar perairan selama 3 - 4 jam setelah proses moulting selesai. 
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi moulting 

Moulting  akan  terjadi  secara  teratur  pada  udang  yang sehat. Bobot badan 

udang  akan  bertambah  setiap  kali  mengalami  moulting.  Menurut  Haliman  dkk. 

(2008), Faktor-faktor yang mempengaruhi moulting massal yaitu kondisi 

lingkungan, gejala pasang, dan terjadi penurunan volume air atau surut. 

 Air pasang dan surut. 

Air pasang yang disebabkan bulan purnama bisa merangsang proses 

moulting pada udang vannamei. Hal ini terutama banyak terjadi pada udang 

vannamei yang dipelihara di tambak tradisional. Di alam, moulting biasanya terjadi 

berbarengan dengan saat bulan purnama. Saat itu, air laut mengalami pasang 

tertinggi sehingga perubahan lingkungan tersebut sudah cukup merangsang udang 

untuk melakukan moulting. Oleh karena air di tambak hanya mengandalkan 

pergantian air dari pasang surut air laut. Penambahan volume air pada saat bulan 

purnama dapat menyebabkan udang melakukan moulting. Penurunan volume air 

tambak saat persiapan panen juga dapat menyebabkan moulting. Moulting sebelum 

panen menyebabkan presentase udang yang lembek meningkat. 

 Kondisi lingkungan 

Proses moulting akan dipercepat bila kondisi lingkungan mengalami 

perubahan. Namun demikian, perubahan lingkungan secara drastis dan disengaja 

jusrtru akan menibulkan trauma pada udang. Beberpa tindakan tersebut diantaranya 

terlalu sering mengganti air tambak, tidak hati hati saat menyipon (membersihkan 

tambak), dan pemberian saponin yang berlebihan. 
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2.2 Daun Murbei (Morus alba linn) 

2.2.1 Klasifikasi 

Murbei termasuk Genus Morus dari Family Moraceae. Murbei pada  

dasarnya mempunyai bunga kelamin tunggal, meskipun kadang-kadang juga 

berkelamin rangkap (Atmosoedarjo dkk., 2000). Murbei berasal dari Cina dan 

mempunyai klasifikasi sebagai berikut :  

Kingdom      :  Plantae 

Divisi  :  Magnoliophyta  

Kelas  :  Magnolipsida  

Ordo  :  Urticales  

Famili  :  Moraceae  

Genus  :  Morus 

Spesies : Morus alba linn 

 

Gambar 3. Daun Murbei (Morus alba linn) 

http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2015/08/tanaman-murbei-morus-alba/ 

2.2.2 Morfologi 

Murbei berasal dari Cina, tumbuh baik pada ketinggian lebih dari 100 m dari 

permukaan laut, dan memerlukan cukup sinar matahari. Tumbuhan murbei 

menyukai daerah-daerah yang cukup basah seperti lereng gunung, tetapi pada tanah 

yang berdrainase baik. Tumbuhan murbei kadang ditemukan tumbuh liar. Tinggi 

http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2015/08/tanaman-murbei-morus-alba/
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pohon tumbuhan ini maksimal 9 m, percabangan banyak, cabang muda berambut 

halus, daun tunggal, letak berseling, dan bertangkai yang panjangnya 1 - 4 cm.  

Helai daun tumbuhan murbei bulat telur sampai berbentuk jantung, ujung 

meruncing, pangkal tumpul, tepi bergigi, pertulangan menyirip agak menonjol, 

permukaan atas dan bawah kasar, panjang 2,5 - 20 cm, lebar 1,5 - 12 cm, dan 

berwarnanya hijau. Bunga tanaman murbei majemuk bentuk tandan, keluar dari 

ketiak daun, mahkota berbentuk taju, warnanya putih. Dalam satu pohon tanaman 

murbei terdapat bunga jantan, bunga betina dan bunga sempurna yang terpisah. 

Murbei berbunga sepanjang tahun. Buahnya banyak berupa buah buni, berair dan 

rasanya enak, buah muda berwarna hijau, setelah masak jadi hitam (Dalimartha, 

2002). 

2.2.3 Syarat tumbuh 

Tanaman murbei berbentuk semak (perdu) yang tingginya sekitar 5 - 6 m, 

dapat juga berbentuk pohon yang tingginya dapat mencapai 20 - 25 m.  Curah hujan 

yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman murbei antara 635 - 2500 mm per 

tahun dengan suhu optimal antara 23,9oC dan 26,6oC, tetapi umumnya tanaman 

murbei dapat tumbuh baik dengan suhu minimum 13oC dan suhu maksimum 38oC. 

Menurut FAO (2002) daun murbei dapat dipanen sepanjang tahun, hanya 

mengalami penurunan produksi sekitar 7 ton BK/ha dari produksi normal saat 

irigasi baik yaitu 25 ton BK/ha.   

Produksi optimal daun murbei dicapai pada suhu 24 sampai 28o C dan 

kelembaban udara 65 - 80%, tanaman murbei dapat ditanam di daerah dengan 

ketinggian yang bervariasi. Oleh karena itu, tanaman ini mudah dikembangkan. 
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Menurut  Martin et al., (2008),  produksi  biomassa  murbei  dengan  interval 

defoliasi 90 hari akan mencapai 25 ton BK/ha/tahun.  Lingkungan produksi optimal 

daun murbei dicapai pada suhu 24 - 28o C dan kelembaban udara 65 - 80% sekitar 

25 ton BK/ha.   

Adaptasi tumbuh tanaman murbei relatif baik dan tanaman ini dapat tumbuh 

pada lokasi dengan variasi suhu, pH tanah dan ketinggian yang bervariasi. Curah 

hujan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman murbei antara 635-2500 

mm/tahun dengan suhu optimal antara 23,9o C dan 26,6o C, tetapi pada umumnya 

tanaman murbei dapat tumbuh dengan baik pada suhu minimum 13oC dan suhu 

maksimum 38oC. Produksi daun murbei sangat bervariasi, tergantung pada varietas, 

lahan, ketersediaan air dan pemupukan.  

2.2.4 Kandungan Nutrisi Daun Murbei 

Komposisi nutrisi tanaman murbei dapat dilihat pada Tabel 3 

Tabel 3. Komposisi nutrisi 

Kandungan Nutrien MurbeI Rataan (%) 

Kadar air 85,47 

Kadar abu 10,92 

Serat kasar 10,52 

Lemak kasar 2,89 

Lemak kasar 18,43 

BETN 57,24 

Sumber : Syahrir dkk, 2009. 

Tabel 4. Kandungan vitamin dan mineral daun murbei 

Jenis daun 

Persentase bahan kering 

Vitamin A 

(mg %) 

Vitamin C 

(mg %) 

Calcium 

(%) 

Phosphor 

(%) 

 Daun muda 5262,70 13,79 1,38 0.37 

 Daun tua 4598,49 14,62 2.24 0.25 

Sumber : Lab. Balitbang Gizi, Depkes (dikutip oleh Bambang, 2009). 
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2.2.5 Komposisi Senyawa Daun Murbei 

Tabel 5. Komposisi senyawa daun murbei 

Ekstrak  Fenol (%) Flavonoid (%) IC50 (μg/mL) Tanin (%) 

Daun 8,601 3,363 77,8565 0,85 

Buah 8,047 3,061 283,3591  

Hasil uji kandungan total fenol pada daun dan buah murbei menunjukkan 

ekstrak etanol daun dan buah murbei berturut-turut mengandung fenol sebesar 

8,601% dan 8,047%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun 

murbei memiliki kandungan total fenol yang lebih tinggi dibandingkan buah 

murbei. Hasil ini sesuai dengan penelitian Radojkovic et al. (2012) bahwa daun 

murbei memiliki kadar total fenol lebih besar dibandingkan buah. Tingginya kadar 

fenol pada ekstrak etanol daun murbei menyebabkan ekstrak etanol daun murbei 

memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan ekstrak etanol buah 

murbei.  

Flavonoid memiliki banyak aktivitas biologis, diantaranya sebagai 

antiinflamasi, antibakteri, antialergi. Hasil uji kandungan flavonoid menunjukkan 

daun dan buah murbei berturut-turut mengandung flavonoid sebesar 3,363% dan 

3,061%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa daun murbei memiliki kandungan 

fenol dan flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan buah murbei. Kadar flavonoid 

yang lebih tinggi pada ekstrak etanol daun murbei menyebabkan ekstrak etanol 

daun murbei memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan ekstrak 

etanol buah murbei. 

Kadar total fenol dan flavonoid ekstrak semakin tinggi, maka kemampuan 

meredam radikal bebas juga semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin 

kecilnya nilai IC50. Nilai IC50 menunjukkan kemampuan senyawa antioksidan 
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meredam senyawa radika sebanyak 50% (Pokorny et al., 2001). Ekstrak etanol daun 

murbei memiliki nilai IC50 sebesar 77,8565 μg/mL, yang menunjukkan ekstrak 

etanol daun murbei  

Kandungan tanin daun murbei (Morus albal L) sebesar 0,85% (Datta, RK, 

2002), nilai yang sagat kecil untuk berpotensi mengikat protein dibandingkan 

dengan daun kaliandra yang mengandung tanin sebesar 11,3%. Belum dilaporkan 

adanya dampak senyawa aktif yang terdapat pada daun murbei terhadap 

produktifitas ternak. Kadar tanin diatas 5% dapat menurunkan degradasi protein, N 

amonia dan kecernaan. 

2.2.5  Pemanfaatan Daun Murbei 

Murbei dikenal juga sebagai tumbuhan sutra karena dapat dijadikan tempat 

hidup dan pakan ulat sutra (Bombyx mori). (Sánchez, 2000). Murbei mengandung 

banyak senyawa kimia seperti ecdysterone, inokosterone, lupeol, β-sitosterol, rutin, 

moracetin, scopoletin, benzaldehida, eugenol, linalol, benzyl, alkohol, butylamine, 

aseton, kholine dan quercetin (Kim et al., 2000). Murbei telah terbukti mampu 

mempercepat molting pada insekta (ulat sutera). Berdasarkan berbagai penelitian 

tersebut, diperoleh gambaran bahwa melalui isolasi dan identifikasi, tanaman ini 

memiliki kandungan ecdysterone yang tinggi dan mampu mempercepat pergantian 

kulit kepiting bakau. 

2.2.6  Hormon Ekstrak Daun Murbei 

Ecdysterone merupakan hormon steroid utama pada arthropoda (termasuk 

krustase dan serangga) yang memiliki fungsi utama sebagai hormon  (penggantian 

kulit) dan mengontrol pembentukan exoskeleton baru untuk menggantikan 
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exoskeleton yang lama, selain itu, juga mengatur fungsi fisiologi, seperti 

pertumbuhan, metamorfosis, dan reproduksi. Pada budidaya kepiting, penggantian 

kulit  dapat  terjadi  secara  alami   atau  dapat  diinduksi   melalui  rangsangan  dan  

penambahan hormon ini (Lafont dan Dinan, 2003). 

Persamaan Filum Arthropoda antara kepiting dan ulat sutra memungkinkan 

efek mekanisme kerja ecdysterone daun murbei pada fase  ulat sutra juga bekerja 

pada fase  kepiting bakau. Hormon ecdysterone yang ada, biasanya diperoleh 

melalui isolasi dari beberapa spesies krustasea yang harganya relatif mahal dan sulit 

diperoleh sehingga perlu dicari alternatif lain untuk mengantisipasi hal tersebut 

yaitu menggunakan ecdysterone yang berasal dari tumbuhan. 

2.2.7 Aplikasi Pemberian Hormon Ecdysterone (ECD)  

Pemberian ecdysterone dari daun murbei pada kepiting sebagai stimulan 

memperlihatkan pemberian ecdysterone dengan konsentrasi 100 mg/L 

menghasilkan  presentase moulting sebanyak 50%, sedangkan pada kontrol dan 

konsentrasi 125 mg/L dan 150 mg/L hanya menghasilkan 33,3% saja (Herlinah et 

al., 2014). Hal ini disebabkan karena kebutuhan ecdysterone untuk stimulasi  cukup 

100 mg/L saja dan kemungkinan lebih rendah dari konsentrasi tersebut, karena di 

dalam kepitingnya sendiri sudah memiliki ecdysterone yang dapat digunakan untuk 

memacu proses moulting.  


