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PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  sangat  kaya  akan  potensi

sumberdaya  laut  dan  perikanan,  karena  itu  pemerintah  dalam  program

peningkatan  ekspor  perikanan  (PROTEKAN) 2003  masih  menjadikan  udang

sebagai  komoditas  unggulan.  Udang  Windu  (Penaeus  monodon)  merupakan

komoditas  ekspor  yang  bermakna  penting  bagi  perekonomian  Indonesia.

Budidaya udang Windu (Penaeus monodon) di Indonesia telah dilakukan

sejak  tahun  70an  dan  sampai  sekarang  masih  merupakan  salah  satu  kegiatan

perikanan yang cukup potensial. Udang windu (Penaeus monodon) merupakan

salah satu komoditas  primadona di subsektor perikanan yang diharapkan dapat

meningkatnya  devisa  negara.  Permintaan  pasar  luar  negeri  yang  cenderung

meningkat  serta  sumber  daya  yang  cukup  tersedia  di  Indonesia  memberikan

peluang besar untuk dapat dikembangkan budidayanya. Budidaya udang Windu

memerlukan waktu  yang cukup lama dari  pada udang Vannamei  (Litopenaeus

vannamei). Namun  seiring  dengan  berjalanya  waktu  banyak  cara  yang  telah

dilakukan  agar  dalam  budidaya  udang  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama,

dengan cara mempercepat pertumbuhan udang.

Udang windu (Penaeus monodon) termasuk  crustacea, pertumbuhan dan

reproduksi  krustacea  diatur  oleh  hormone  neuropeptide,  ecdyteroids (hormone

moulting)  dan  metil  farnesoeate  isoprenoid  (MF). Namun selain  terdapat  pada

udang windu hormone moulting terdapat juga pada jenis tanaman yaitu tanaman

murbei,  tanaman  murbei  dikenal  juga  sebagai  tumbuhan  sutra  karena   dapat
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dijadikan  tempat  hidup  dan  pakan  ulat  sutra.  Murbei  mengandung  banyak

senyawa  kimia  seperti:  ecdysteron,  inokosterone,  lupeol,  rutin,  moracetin,

scopoletin,  benzaldehida,  eugenol,  aseton,  kholine,  dan  quercetin.  Hormon

ecdysteron yang ada  pada  daun murbei  diperoleh  melalui  isolasi  daun murbei

dengan cara maserasi. Daun murbei bersifat pahit, serta manis dingin, berkhasiat

sebagai peluruh keringat (diaforetik),  peluruh kencing (diuretik),  mendinginkan

darah, pereda demam (antipiretik) dan menerangkan penglihatan ( Atmosoedarjo

et al., 2000).

Daun murbei terbukti sebagai moulting stimulan pada induk udang windu,

diharapkan dapat juga berkerja pada benih udang windu. Hal inilah yang melatar

belakangi sehingga tanaman murbei (Morus alba L) dijadikan sebagai alternatif

untuk  meningkatkan moulting,  pertumbuhan  dan  kelangsungan  hidup udang

windu.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :

1. Apakah pemberian ekstrak daun murbei (Morus alba L) berpengaruh terhadap

moulting,  pertumbuhan  dan  kelangsungan  hidup  udang  windu  (Penaeus

monodon)?

2. Berapa dosis ekstrak daun murbei (Morus alba L) yang baik untuk  moulting,

pertumbuhan, dan kelangsungan hidup udang windu (Penaeus monodon)?
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1.3  Tujuan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun murbei (Morus alba L) terhadap

moulting,  pertumbuhan  dan  kelangsungan  hidup  udang  windu  (Penaeus

monodon).

2. Untuk mengetahui berapa dosis ekstrak daun murbei (Morus alba L) yang baik

untuk moulting, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup udang windu (Penaeus

monodon).

1.4  Manfaat

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai manfaat

pemberian ekstrak daun murbei (Morus alba L) terhadap moulting,  pertumbuhan

dan kelangsungan hidup udang windu (Penaeus monodon) sehingga bermanfaat di

bidang  perikanan  terutama  pada  usaha  budidaya  udang  windu  (Penaeus

monodon).

1.5  Hipotesis

Ho: Diduga pemberian ekstrak daun murbei (Morus alba L) tidak berpengaruh

terhadap moulting,  pertumbuhan  dan  kelangsungan  hidup  udang  windu

(Penaeus monodon).

HI: Diduga  pemberian  ekstrak  daun  murbei  (Morus  alba L)  berpengaruh

terhadap  moulting,  pertumbuhan  dan  kelangsungan  hidup  udang  windu

(Penaeus monodon).
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