
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Udang Windu (Penaeus monodon)

Keberadaan  udang  windu  (Penaeus  monodon)  di  Indonesia  saat  ini

memang hampir kalah bersaing dengan udang vannamei (Litopenaeus vannamei).

Meskipun harganya sedikit lebih tinggi dari udang vannamei, namun udang windu

(Penaeus monodon) dinilai lebih sulit dalam proses budidayanya. Oleh sebab itu

udang  vannamei  (Litopenaeus  vannamei)  menjadi  primadona  budidaya  di

Indonesia.  Direktur  jenderal  perikanan  budidaya  kementerian  kelautan  dan

perikanan  (KKP)  Slamet  Subiyakto  menjelaskan,  meski  petani  banyak  yang

berminat  untuk  membudidayakan  udang  vannamei  (Litopenaeus  vannamei),

namun udang windu justru dinilai memiliki peluang pasar lebih besar.

Udang windu (Penaeus monodon) merupakan asli Indonesia yang harus

tetap dikembangkan. Meskipun saat ini, produksinya masih kalah dengan udang

vannamei (Litopenaeus vannamei), tetapi pasar untuk udang windu masih terbuka

lebar, sehingga tetap perlu didukung dengan ketersediaan induk dan benih yang

kontiyu. Udang windu merupakan salah satu komoditas unggulan di Asia (FAO

2008). Hal ini dikarnakan udang windu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya

memiliki ukuran panen yang lebih besar, rasa yang manis, gurih, dan kandungan

gizi  yang  tinggi.  Besarnya  potensi  budidaya  dari  udang  windu  memacu  para

petambak untuk memaksimalkan produksi (Amri 2003).

Udang Windu (Penaeus monodon) merupakan crustasea, pertumbuhan dan

reproduksi  crustasea diatur oleh kombinasi hormone  neuropeptide,  ecdysteroids
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(hormone  moulting) dan metil  farnesoeate isoprenoid (MF).  Pertumbuhan pada

udang  merupakan  penambahan  protoplasma  dan  pembelahan  sel  yang  terus

menerus  pada  waktu  ganti  kulit.  Secara  umum  dinyatakan  bahwa  laju

pertumbuhan  Crustacea  merupakan  fungsi  dan  frekuensi  ganti  kulit  dan

pertambahan  berat  badan  setiap  proses  ganti  kulit (Moulting). Ciri  udang

mengalami  pertumbuhan adalah  dengan adanya peroses  moulting (ganti  kulit),

biasanya cara untuk mempercepat proses moulting dengan cara ablasi, namun cara

ini tidak dapat dilakukan pada benur udang dikarnakan ukurun benur yang masih

sangat kecil. Selain ablasi proses  moulting pada udang dapat dilakukan melalui

penambahan ecdysteron. Dengan diketahui titer  ecdysteron pada proses moulting

pada udang, maka proses ini dapat diatur melalui pemberian ecdyteron pada udang

(Gunamalai  2006).

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Udang Windu (Penaeus monodon)

Udang windu (Penaeus monodon) memiliki sifat-sifat dan ciri khas yang

membedakannya  dengan  udang-udang  yang  lain.  Udang  windu  (Penaeus

monodon)  bersifat  Euryhaline, yakni  secara alami  bisa hidup di  perairan  yang

berkadar garam dengan rentang yang luas, yakni 5-45%. Kadar garam ideal untuk

pertumbuhan udang windu (Penaeus monodon) adalah 19-35%. Sifat lain yang

juga menguntungkan adalah ketahanannya terhadap perubahan temperature yang

dikenal dengan eurythemal (Suryanto dkk 2004).
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Adapun klasifikasi udang windu (Penaeus monodon) menurut amri (2003)

berikut:

Filum            : Arthropoda

Kelas           : Crustacea

Family           : Penaeidae

Genus             : Penaeus 

Species           : Penaeus monodon 

Gambar 1. Udang windu (Penaeus monodon)

Dalam  dunia  perdagangan,  udang  windu  (Penaeus  monodon)  dikenal

dengan  sebutan  udang  pancet,  jumbo  tiger  prawn,  giant  tiger  prawn,  black

tigerprawn atau black tiger shrimp.Secara morfologi, tubuh udang windu terbagi

menjadi dua bagian yaitu bagian kepala hingga dada dan abdomen yang meliputi

bagian perut dan ekor. Bagian kepala dada disebut cephalothorax, dibungkus kulit

kitin yang tebal yang disebut  carapace. Bagian ini terdiri dari kepala dengan 5

segmen dan dada dengan 8 segmen. Bagian abdomen terdiri atas 6 segmen dan 1

telson (Murtidjo 2003).

Bagian kepala, dada terdapat anggota-anggota tubuh lain yang berpasang –

pasangan berturut-turut  dari  muka kebelakang adalah sungut kecil  (antennula),

sirip kepala (Scophocerit), sungut besar (antenna), rahang (mandibulla), alat-alat

pembantu rahang  (maxilla) yang terdiri dari dua pasang maxilliped yang terdiri
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atas tiga pasang, dan kaki jalan (periopoda) yang terdiri atas lima pasang, tiga

pasang kaki jalan yang pertama ujung-ujungnya bercapit yang dinamakan chela

(Suyanto dkk 2003). 

Bagian perut terdapat lima pasang kaki renang (pleopoda), pada ruas ke

enam kaki renang mengalami perubahan bentuk menjadi ekor kipas (uropoda).

Ujung  ruas  keenam  kearah  belakang  membentuk  ekor  (telson)  (Suyanto  dkk

2003).  Udang  windu  termasuk  hewan  heterosexual  yaitu  mempunyai  jenis

kelamin jantan dan betina yang dapat dibedakan dengan jelas. Jenis udang windu

betina  dapat  diketahui  dengan adanya  telikum pada kaki  jalan  ke-4  dan ke-5.

Telikum berupa garis tipis dan akan melebar setelah terjadi fertilisasi. Sementara

jenis kelamin udang windu jantan dapat diketahui dengan adanya petasma yaitu

tonjolan diantara kaki renang pertama (Murtidjo 2003).

Udang  windu  bersifat  omnivora  dan  seringkali  bersifat  kanibal  karena

memakan udang yang sedang moulting. Udang windu tergolong hewan nocturnal

karena  sebagian  besaraktifitasnya  seperti  makan  dilakukan  malam  hari.  Kulit

udang windu tidak elastis dan akan berganti kulit selama pertumbuhan. Frekuensi

pergantian kulit ditentukan oleh jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi,

usia  dan  kondisi  lingkungan.  Setelah  kulit  lama  terlepas  udang  windu  dalam

kondisi lemah karena udang baru belum mengeras. Pada saat ini udang mengalami

pertumbuhan sangat pesat diikuti dengan penyerapan sejumlah air, semakin cepat

udang berganti kulit maka pertumbuhan semakin cepat (Murtidjo 2003).

2.1.2 Hormon Moulting

Menurut  Gunamalai  (2003)  eksdisteroid merupakan  hormone  steroid

utama pada arthropoda yang memiliki fungsi utama sebagai hormone  moulting,
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selain itu  juga mengatur  fungsi  fisiologi,  seperti  pertumbuhan,  metamorphosis,

dan  reproduksi. Hormon  ini  disekresi  oleh  organY  dalam  bentuk  ecdysone,

didalam  hemolimph  hormone  ini  dikonersi  menjadi  hormone  aktif,  20-

hydroxyecdysone, oleh enzim 20-hydroxylase yang terdapat di epidermis organ

dan jaringan tubuh lainya.

OrganY (kelenjar endokrin yang terletak dibagian kepala) menghasilkan

hormone moulting ecdysone.  Setidaknya  ada  dua  jenis  hormone  moulting

diketahui bertanggung jawab terhadap peroses  moulting, yaitu hormone Ecdyis

dan  MIH  (Molt  Inhibiting  Hormone)  (Anonim  2002).  Ecdyteron  merupakan

hormon streoid utama pada arthropoda (termasuk  crustacea dan serangga) yang

memiliki  fungsi  utama  sebagai  hormon  moulting (penggantian  kulit)  dan

mengontrol pembentukan exoskeleton baru untuk menggantikan exoskeleton yang

lama, selain itu juga mengatur metamorfosis, dan reproduksi (Lafont dkk 2003).

Ekdisteroid adalah  hormon  yang  berperan  dalam  mengontrol  moulting  pada

arthropoda dan crustacea, menurut Meyer (2007) proses  moulting dimulai ketika

sel-sel epidermal merespon perubahan hormonal melalui laju sintasan protein.

2.1.3 Moulting

Moulting atau  proses  ganti  kulit  merupakan  proses  alami  yang  umum

terjadi pada Crustacea. Hal ini di karenakan, sebagian hewan dengan kerangka

luar  (eksoskeleton)  yang keras  (kerapas)  serta  tidak  dapat  tumbuh. Crustacean

perlu  menganti  kerangka  luar  tersebut  seiring  pertumbuhan  tubuhnya.  Pada

crustacean, pertumbuhan merupakan proses perubahan panjang dan bobot yang

terjadi secara berkala pada setiap rangkaian proses pergantian kulit atau moulting

(Fujaya, 2008).
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Ada  empat  fase  dalam siklus  moulting ,  intermolt,  premolt  (persiapan

untuk  mencapai  moulting),  molt  (moulting),  dan  post  molt  (recovery  dari

moulting).  Selama  intermolt,  exoskeleton  terbentuk  sempurna  dan  hewan

mengakumulasi  kalsium  dan  energy  untuk  disimpan.Premolt  dimulai  ketika

exsoskeleton  yang  lama  mulai  memisahkan  diri  dari  epidermis  dan  mulai

terbentuk exsoskeleton baru.Kalsium dan beberapa nutrient lainya diabsorbasi dari

eksoskeleton lama dan disimpan di dalam daging dan selanjutnya di kembalikan

pada exsoskeleton baru.Pada peristiwa pergantian kulit ini, proses biokimia yang

terjadi, yaitu pengeluaran (ekskresi) dan penyerapan (absorbs) kalsium dari tubuh

hewan. Kulit baru yang terbentuk berwarna pucat dan setelah 2-3 hari kemudian

barulah warna semula kembali, sababnya adalah berubahnya kualitas air ataupun

karena makanan serta proses pengeluaran zat tertentu ditubuh udang.Semakin baik

pertumbuhanya semakin sering udang berganti cangkang, inilah yang kemudian

dikenal sebagai pertumbuhan.

2.1.4 Kelangsungan Hidup

Kelangsungan  hidup  adalah  perbandingan  antara  jumlah  individu  yang

hidup pada akhir periode pemeliharaan dan jumlah individu yang hidup pada awal

priode  pemeliharaan  dalam  populasi  yang  sama.  Faktor-faktor  yang

mempengaruhi tingginya prosentase kelangsungan hidup adalah factor biotik dan

abiotic  seperti  competitor,  kepadatan  populasi,  penyakit,  umur,  kemampuan

organisme dalam beradaptasi dan penanganan manusia (Effendie 2000).

2.1.5 Pertumbuhan udang windu

 Udang windu (Panaeus monodon) memiliki sifat-sifat dan ciri khas yang

membedakan dengan udang-udang yang lain. Udang windu bersifat Euryhaline,
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yakni  secara alami bisa hidup diperairan yang berkadar garam dengan rentang

yang luas,  yakni 5-45 %. Kadar garam ideal untuk pertumbuhan udang windu

adalah  19-35%.  Sifat  lain  yang  juga  menguntungkan  adalah  ketahanannya

terhadap suhu yang dikenal dengan erythemal (Suryanto dkk 2004).

Menurut Amri (2003) bahwa ada 4 tahap moulting yakni tahap pertama

proedysis,  tahap  kedua  edysis,  tahap  ketiga  metecdysis,  dan  tahap  keempat

intermoult.  Secara  alami  daur  hidup  udang  paneoid  meliputi  dua  tahap,  yaitu

tahap ditengah laut dan diperairan muara sungai (estuaria). Udang windu tumbuh

menjadi dewasa dan memijah ditengah laut.

Udang Windu (Penaeus monodon) merupakan krustasea, pertumbuhan dan

reproduksi  krustasea  diatur  oleh  kombinasi  hormone  neuropeptide,

ecdysteroids(hormone  moulting)  dan  metil  farnesoeate  isoprenoid  (MF).

Pertumbuhan pada udang merupakan penambahan protoplasma dan pembelahan

sel yang terus menerus pada waktu ganti kulit. Secara umum dinyatakan bahwa

laju  pertumbuhan  Crustacea  merupakan  fungsi  dan  frekuensi  ganti  kulit  dan

pertambahan  berat  badan  setiap  proses  ganti  kulit  (Moulting). Ciri  udang

mengalami  pertumbuhan adalah  dengan adanya peroses  moulting (ganti  kulit),

biasanya cara untuk mempercepat proses moulting dengan cara ablasi, namun cara

ini tidak dapat dilakukan pada benur udang dikarnakan ukurun benur yang masih

sangat kecil. Selain ablasi proses  moulting pada udang dapat dilakukan melalui

penambahan ecdysteron. Dengan diketahui titer  ecdysteron pada proses moulting

pada udang, maka proses ini dapat diatur melalui pemberian ecdyteron pada udang

(Gunamalai  2006).
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2.1.6 Parameter Kualitas Air

Pemeliharaan  kualitas  air  dapat  dijadikan  salah  satu  indikasi  tentang

kestabilan  lingkungan  tambak  dan  secara  langsung  akan  berdampak  terhadap

tingkat kelangsungan hidup organisme yang dibudidayakan.

a.Suhu

Suhu menjadi  factor pembatas  bagi kehidupan budidaya karena mampu

mempengaruhi  berbagai  reaksi  fisika  dan  kimia  di  lingkungan  dan  tubuh

udang.Suhu terkait pula dengan parameter air lainya, diantaranya adalah oksigen

terlarut. Pada level suhu yang meningkat, kandungan oksigen berkurang karena

proses metabolisme lebih cepat. Udang windu memiliki batas toleransi suhu untuk

tumbuh dan berkembang, Pillay dan Kutty (2005) menyatakan bahwa batas atas

toleransi suhu udang windu adalah 37,5oC dan batas bawah nilai toleransi adalah

12oC. Suhu yang dibutuhkan bagi udang penaeid untuk hidup adalah 23-32oC.

b. Oksigen Terlarut (DO)

Kebutuhan oksigen mempengaruhi laju pertumbuhan, nafsu makan serta

konversi  pakan.Kandungan  oksigen  rendah  dapat  menyebabkan  pertumbuhan

lambat,  nafsu  makan rendah dan konversi  pakan tinggi.  Pada  budidaya  udang

windu terdapat kadar minimum oksigen terlarut. Suyanto dan Mudjiman (2004)

menyatakan bahwa udang akan tumbuh dengan baik pada kadar oksigen minimum

sebesar 4 ppm.

c. pH

pH memiliki peranan yang penting dalam proses fisiologis udang windu.

Ph yang rendah menyebabkan udang sulit melakukan ganti kulit (moulting) karena

kerapas keropos dan terlalu lunak sehingga tidak dapat membentuk kulit baru dan
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mempengaruhi pertumbuhan udang. Azizi (2005) meneliti  pada kondisi  ph 6,4

laju pertumbuhan udang menurun sebesar 60% dan menyebabkan kematian pada

ph  <4  atau  ph  >11.  Kordi  dan  Tancung  (2007)  menyatakan  bahwa  ph  juga

berpengarh terhadap nafsu makan udang. Kisaran nilai ph air yang optimal untuk

digunakan dalam pemeliharaan udang windu adalah 7,5-8,7.

d. Salinitas

Salinitas adalah konsentrasi semua ion-ion ( CI,SO4
2-,CO3

2-,Na+,Mg2+,K+)

yang terlarut dalam air dan dinyatakan dalam gram per liter atau bagian per seribu

atau  promil  (%).  Udang  windu  tergolong  spesies  euryhalineatau  spesies  yang

dapat mentoleransi kisaran salinitas yan luas (Pillay & Kutty 2005).Namun pada

salinitas  >40  ppt  udang  mengalami  pengerasan  eksoskeleton  yang  dapat

mengakibatkan  gagal  moulting (ganti  kulit)  (Kordi  &  Tancung  2007).Kisaran

salinitas hidup udang windu adalah 15-35 ppt.

e. Amonia (NH3)

Sumber amonia di perairan adalah pemecahan nitrogen organic (protein

dan  urea)  dan  nitrogen anorganik  yang terdapat  di  dalam tanah  dan air,  yang

berasal dekomposisi bahan organic (tumbuhan dan biota organic yang telah mati)

oleh mikroba dan jamur, proses ini dikenal dengan istilah amonifikasi (Effendi

2003).  Jika  kandungan  amonia  di  air  meningkat,  maka  ekskresi  amonia  oleh

organisme  akuatik  akan  berkurang  sehingga  nilai  amonia  dalam  darah  dan

jaringan tubuh akan meningkat. 

Hal  ini  menyebabkan  tingginya  ph  darah  dan  kurang  baik  bagi  reaksi

katalis  enzim  dan  stabilitas  membrane. Nilai  amonia  tinggi  mengakibatkan

peningkatan konsumsi oksigen oleh jaringan. Kerusakan insang dan mengurangi
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kemampuan  darah  dalam  kemampuan  transport  oksigen.  Amonia  dalam

konsentrasi  sublethal  juga  dapat  meningkatkan  kerentanan  terhadap  penyakit.

Kandungan NH3  sebesar 1 ppm akan menghambat daya serap hemoglobin darah

terhadap  oksigen  sehingga  dapat  mematikan  ikan  akibat  kekurangan

oksigen.Kadar amonia yang baik untuk budidaya udang windu kurang dari  0,1

mg/l. Azizi (2005) kandungan ammonia 0,1 mg/l dapat menurunkan pertumbuhan

1-2% dan pada konsentrasi 0,45 mg/l, pertumbuhan menurun hingga 50%.

f. Nitrit (NO2)

Nitrit (NO2) merupakan bentuk peralihan (intermediate) antara amonia dan

nitrat  serta  antara  nitrat  dan  gas  nitrogen.Nitrit  beracun  karena  mengoksidasi

Fe
2+di  dalam  hemoglobin,  dimana  dalam  bentuk  ini  kemampuan  darah  untuk

mengikat  oksigen sangat  menurun dan berpengaruh terhadap transport  oksigen

dalam darah dan kerusakan jaringan (Kordi dkk 2007). Udang memiliki toleransi

yang cukup besar terhadap keberadaan nitrit. Namun kadar nitrit yang aman bagi

pertumbuhan udang sebaiknya tidak lebih dari 4,5 ppm. Konsentrasi nitrit yang

mampu mematikan 50% populasi udang windu adalah 45 ppm dalam waktu 96

jam.

2.2 Tanaman Murbei (Morus alba L)

Murbei banyak mempunyai nama local antara lain kerta, kitau (Sumatra),

murbai, besaran (JawaTengah,  JawaTimur  dan  Bali),  gertu (Sulawesi),  kitaoc

(Sumatra Selatan), kitau (lampung), mourbei (Belanda), mulberry (Inggris), gelsa

(Italia)  dan  murles (Perancis).  Murbei  berasal  dari  cina,  tumbuhan  baik  pada

ketinggian lebih dari 100 m dari permukaan laut, dan memerlukan cukup sinar

matahari. Tumbuhan ini telah dibudidayakan dan menyukai daerah-daerah yang

13



cukup  basah  seperti  lereng  gunung,  tetapi  pada  tanah  yang  berdrainase  baik.

Tumbuhan  murbei  kadang  ditemukan  tumbuh  liar,  tinggi  pohon  tumbuhan  ini

maksimal  9  meter,  percabangan  banyak,  cabang  muda  berambut  halus,  daun

tunggal, letak berseling, dan bertangkai yang panjangnya 1 – 4 cm. Helai daun

murbei bulat telur sampai berbentuk jantung, ujung meruncing, pangkal tumpul,

tepi bergigi, pertulangan menyirip agak menonjol, permukaan atas bawah kasar

panjang 2,5-20 cm, lebar 1,5-12 cm, dan berwarna hijau (Dalimartha 2002).

2.2.1 Klasifikasi Tanaman

Menurut ITIS (2015), klasifikasi Murbei (Morus alba L.) adalah sebagai

berikut.

Kingdom : Plantae

Subkingdom : Viridaeplantae

Infrakingdom : Streptophyta

Division : Tracheophyta

Subdivision : Spermatophytina

Infradivision : Angiospermae

Class :Magnoliopsida

Superorder : Rosanae

Order : Rosales

Family : Moraceae

Genus : Morus L.

Species : Morus alba L.

Nama Daerah : Kerto (Gayo), Kitau (Lampung), Murbei (Jawa)
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Gambar 2. Tanaman Dau Murbei (Morus alba L)

2.2.2 Kandungan kimia Murbei (Morus alba L)

Daun mengandung ecdysterone, inokosterone, lupeol, betasitosterol, rutin,

moracetin, isoquersetin, scopoletin, scopolin, alfa, betahexenal, cis beta hexenol,

cis  alcohol,  butylamine,  acetone,  trigonelline,  cholin,  a  denin,  asam  amino,

copper, zinc, vitamin (a,b1,c dan karoten), asam klorogenik, asam fumarat, asam

folat,  asam formyltetrahydrofolik,  mioinositol,  dan phytoestrogens,  ecdysterone

pada tanaman murbei berguna untuk menghambat penuaan daun, proses gugurnya

daun, meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan (Hariana 2008).

Bagian  ranting  murbei  mengandung  tanin  dan  vitamin  A.  Buahnya

mengandung cyanidin, isoquercetin, sakarida, asam linoleat, asam stearat, asam

oleat,  dan  vitamin  (karoten,  B1,  B2,  dan  C).  Kulit  batang  mengandung  (1)

triterpenoids, alfa-, beta-amyrin, sitosterol, sitosterol-alfa-glucoside. (2) flavonoid

morusin,  cyclomorusin,  kuwanone  A,B,C  oxydihydromorusin.  (3)  Coumarins

umbelliferone, dan scopoletin. Kulit akar mengandung derivat flavone mulberrin,

mulberrochromene,  cyclomulberrin,  cyclomulberrochromene,  morussin  dan

mulberrofuran A. Juga mengandung betulinic acid, scopoletin, alfa-amyrin, beta-

amyrin,  undecaprenol,  dan dodecaprenol,  biji:  urease (Hariana  2008). Susunan

kimia  ecdsyteron  pada  daun  murbei  dan  crustacea  dapat  dilihat  pada  gambar

berikut: 
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Komposisi  nutrien  tanaman  murbei  (Morus  alba L)  dapat  dilihat  pada

tabel 1.

Tabel 1. Komposisi nutrien tanaman murbei (Morus alba L)
Kandungan Nutrien Murbei Rataan (%)

Kadar air 85,47

Kadar abu 10,92

Serat kasar 10,52

Lemak kasar 2,89

Protein kasar 18,43

BETN 57,24

Sumber  :  Hasil  analisis  proksimat  Laboratorium Biologi  Hewan,  pusat

penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi, Institut Pertanian Bogor (Syahrir

dkk 2009).
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Komposisi asam amino dan vitamin daun murbei (Morus alba L) dapat

dilihat pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Komposisi 15 macam asam amino daun murbei (% dari bahan kering)
Jenis asam amino Daun murbei (Morus alba L)

Muda Tua
Aspartat 0.45 0.47
Threonin 0.36 0.34
Serin 0.16 0.21
Glutamat 0.64 0.75
Glisin 0.21 0.24
Alanin 0.31 0.32
Valin 0.29 0.28
Methionin 0.06 0.05
Isoleusin 0.18 0.20
Leusin 0.34 0.43
Tirosin 0.21 0.23
Fenilalanin 0.28 0.23
Histidin 0.11 0.11

Lisin 0.35 0.32
Arginin 0.26 0.25

Sumber : Dianalisis di laboratorium BPIHP, bogor (dikutip oleh Bambang

2009).

Tabel 3. Kandungan vitamin dan mineral daun murbei
Jenis daun Persentase bahan kering

Vitamin
A(mg%)

Vitamin C(mg
%)

Calcium
(%)

Fosfor   (%)

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).

2.2.3 Pemanfaatan Tanaman Murbei (Morus alba L)

Bagian  tanaman  murbei  yang  dapat  dimanfaatkan  yaitu  bagian  daun,

batang, ranting,  akar dan kulit  batang. Daun bersifat  pahit,  serta manis dingin,

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

mendinginkan darah, pereda demam (antipiretik) dan menerangkan pengelihatan

(Setiadi 2007).
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Murbei  (Morus  alba L)  adalah  jenis  tanaman  yang  dapat  berbuah

sepanjang tahun. Secara tradisional, Morus alba telah dimanfaatkan sebagai obat

yaitu untuk membersihkan darah, pengobatan bisul dan gangguan kulit. Kulit akar

Morus alba juga telah digunakan sebagai antiflogistik, diuretik dan ekspektoran

dalam ramuan pengobatan China. 

Kandungan  senyawa  pada  murbei  Morus  alba diantaranya  memiliki

aktivitas sebagai antimalaria,  antiviral,  antiinflammasi,  antitumor, antihipertensi

(Ferlinahayati  dkk  2012). Quercetin 3-(6-malonylglucoside)  dan  rutin  yang

terkandung dalam daun murbei mempunyai antivitas sebagai antioksidan.

 El-Beshbishy  (2006)  juga  pada  penelitiannya  mengemukakan  bahwa

fraksi  ekstrak  etanol  70% kulit  akar  tanaman  murbei  dapat  bertindak  sebagai

nutrisi  hipokolesterolemik  serta  sebagai  antioksidan  yang  kuat  melalui

penghambatan modifikasi anterogenik LDL pada tikus hiperkolesterolemia.

Salah satu cara yang telah dikembangkan dalam mempercepat pergantian

kulit pada induk udang adalah melalui penyuntikan hormone moulting dari bahan

herbal  yakni  menggunakan  ekstrak  tanaman  gelang  laut  dan  murbei.  Murbei

dikenal  juga sebagai  tumbuhan sutra  karena dapat  dijadikan tempat  hidup dan

pakan ulat sutra (Sanchez 2000).

2.2.4 Hormon Moulting Pada Tanaman Murbei

Fujaya dan Trijuno (2007) telah menemukan salah satu teknologi budidaya

kepiting cangkang lunak (soft shell) dengan menggunakan vitomolt yang terdiri

dari  bahan  yaitu  yang  berupa  ekstrak  tanaman  bayam(Amaranthacea  tircolox)

yang mengandung 20  hydroxyecdison  (20E). Untuk tujuan diversi fikasi produk
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penggunaan  tanaman  maka  perlu  dicari  dan  dikembangkan  sumber  hormone

pemicu pergantian kulit lainnya yakni daun murbei (Herlinah, 2013).

Murbei  dikenal  juga  sebagai  tumbuhan  sutra  karena  dapat  dijadikan

tempat hidup dan pakan ulat sutra (Sanchez, 2000). Murbei mengandung banyak

senyawa kimia seperti ecdysterone, inokosterone, lupeol, rutin, benzyl,aseton, dan

quercetin (Kim, 2000).

Hormone moulting yang terdapat pada tanaman murbei yaitu  ecdysteron,

ecdysteron dari tanaman murbei dapat diisolasi melalui ekstraksi, serta pemurnian

menggunakan  kolom  kromatografi  dengan  pelarut  organic  yang  berbeda

kepolaranya. Pada tanaman murbei bagian yang mengandung hormone ecdyteron

yaitu pada bagian daunnya. Kandungan ecdysteron pada tanaman murbei berkisar

antara 114-1.096 ng/ml (Emma suryati dan Andi Tenriulo 2013).
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