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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Udang Vaname (Litopenaus Vannamei) 

 Udang Vaname (L. Vannamei) memiliki pertumbuhan cepat dan nafsu makan yang 

tinggi. Udang Vaname mempunyai sifat-sifat penting antara lain 1. aktif pada kondisi gelap 

(nocturnal), 2. dapat hidup pada kisaran salinitas lebar (euryhaline), 3. suka memangsa 

sesama jenis (kanibal), 4. tipe pemakan lambat, tetapi terus-menerus (continousfeeder), 5. 

menyukai hidup didasar (bentik), dan 6. mencari makan lewat organ sensor (kemoreseptor) 

(Haliman dan Adijaya, 2004). 

 

2.1.1 Klasifikasi Udang Vaname (L. Vannamei). 

Taksonomi Udang Vaname menurut Haliman  et al. (2005) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Subkingdom : Metazoa 

Filum   : Arthopoda 

Subfilum  : Krustasea 

Klas    : Malacostraca  

Subklas  : Eumalacostraca 

Superordo : Eucarida 

Ordo  : Decapoda  

Subordo  : Dendrobrachiata 

Famili  : Penaeidae 

Genus  : Litopenaus 

Spesies  : Litopenaus Vannamei  
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Gambar 1. Udang Vaname (Litopenaus Vannamei) (Dokumentasi Penelitian, 2017) 

2.1.2 Morfologi Udang Vaname (L. Vannamei). 

Udang Vaname disebut juga sebagai udang jrebung atau udang kelong. Rumus gigi 

rostrum 5-8 atau 2-5, pada umumnya 8 atau 5. Bentuk rostrum memanjang langsing dan 

pangkalnya hampir seperti segitiga. Tumbuh berwarna putih sampai kuning, terdapat bintik-

bintik coklat dan hijau pada ujung ekor. Sungut yang pendek (antenula) terdapat warna 

kemerahan. Kaki jalan dan kaki renangnya kekuningan atau kemerahan (Haliman, 2005). 

Udang vaname mempunyai morfologi seperti udang pada umumnya, mempunyai 

bentuk tubuh yang memanjang terdiri dari kepala-dada dan abdomen (yang  kadang – kadang 

disebut ekor). Pada bagian kepala terletak 2 pasang antena, sepasang mata bertangkai dan 

lima pasang kaki jalan sedangkan dekat ekor terdapat enam pasang kaki renang, sepasang 

untuk tiap ruas. Bagian kepala-dada sebenarnya terdiri dari bagian kepala dan bagian dada 

yang menyatu, bagian kepala terdiri dari enam ruas. Pada ruas pertama terdapat sepasang 

mata majemuk yang bertangkai dan bisa digerakkan (Mujiman, 1989). 

 

2.1.3 Pakan dan Kebiasaan Makan Udang Vaname  (L. Vannamei). 

Udang vaname mencari dan mengidentifikasi pakan menggunakan sinyal kimiawi 

berupa getaran dengan bantuan organ sensor yang terdiri dari bulu-bulu halus (seta). Dengan 

bantuan sinyal kimiawi yang ditangkap udang akan merespon untuk mendekati atau menjauhi 

sumber pakan. Pakan merupakan sumber nutrisi yang terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, 

vitamin dan mineral. Nutrisi digunakan oleh udang vaname sebagai sumber energi untuk 
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pertumbuhan dan berkembang biak. Secara alami udang tidak mampu mensintesis protein 

dan asam amino, begitu pula senyawa anorganik. Oleh karena itu asupan protein dari luar 

dalam bentuk pakan buatan sangat dibutuhkan (Nuhman, 2008). 

Udang vaname 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 

asamlemak, maka udang akan merespon dengan cara mendekati sumber pakan tersebut.Saat 

mendekati sumber pakan, udang akan berenang menggunakan kaki jalan yangmemiliki 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) 

 

2.2 Sistem Pertahanan Non-Spesifik 

 Udang mempunyai kemampuan daya tahan tubuh alami yang bersifat non spesifik 

terhadap serangan penyakit. Penyakit yang sering menyerang daya tahan tubuh udang 

kebanyakan dariorganisme patogen. Respon non spesifik pada udang sebagai daya tahan 

tubuh alami dapat diketahui dengan melihat aktivitas fagositosis atau aktivitas memakan sel 

dan Total Hemosit Count (THC) (Putri dkk., 2013). Hemosit merupakan salah satu bentuk 

pertahanan tubuh secara selular. Hemosit mampu mematikan agen penyebab infeksi melalui 

sintesisdan eksositosis molekul bioaktif protein mikrobisidal (Smith et al., 2003). Hemosit 

sebagai sistem imun pertama pada kelompok udang dan avertebrata memiliki peranan penting 

untuk mengeluarkan partikel asing dalam hemocoel malalui proses fagositosis, enkapsulasi 
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dan aggregasi modular. Peran hemosit kemudian berlanjut dalam proses penyembuhan luka 

melalui aktivitas cellular clumping serta membawa dan melepaskan prophenoloxidase system 

(proPO) (Novriadi, 2015). 

 Tipe sel hemosit yang berbeda mempunyai fungsi yang berbeda pula dalam sistem 

pertahanan tubuh. Sel hialin dan sel semi granular mempunyai peran penting dalam sistem 

pertahanan tubuh udang terutama dalam proses fagositosis. Walaupun mempunyai fungsi 

yang sama, namun sel semi granular lebih jarang berperan dalam proses fagositosis, sehingga 

sel hialin menjadi sel utama dalam proses fagositosis dan sel semi granular lebih berperan 

dalam proses enkapsulasi yang mengindikasikan adanya penggabungan beberapasel hemosit 

untuk menghalangi partikel asing dalam peredaran hemolim (Soderhall and Cerenius, 1992).  

 Selain total hemosit count, parameter pertahanan tubuh non spesifik yang bisa dilihat 

adalah aktivitas fagositosis. Aktiftas fagositosis merupakan salah satu cara yang sangat 

penting dalam mengendalikan dan menghancurkan partikel asing, salah satunya adalah 

memakan bakteri vibrio alginolyticus (Ridlo dan Pramesti, 2009). 

 

2.3 Sistem Imunitas Udang 

Sistem imun pada krustasea kurang berkembang jika dibandingkan dengan sistem imun 

vertebrata. Udang bergantung pada proses pertahanan non spesifik sebagai pertahanan 

terhadap infeksi (Lee et al., 2004). Sistem pertahanan tubuh udang tidak mengingat antigen 

dan merupakan sistem kekebalan nonspesifik (Hose et al., 1990 dalam Selvin et al., 2004).  

Pertahanan pertama terhadap penyakit pada Udang Vaname dilakukan oleh hemosit 

melalui fagositosis, enkapsulasi, dan nodule formation (komunikasi sel ke sel). Aktivitas 

fagositosis dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan sistem prophenoloxidase (Pro-PO) yang 

berada dalam hemosit semigranular dan granular (Hose et al., 1990 dalam Selvin et al., 

2004).  
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Semua reaktivitas imun selalu tercapai melalui kooperasi dan interaksi antara tipe 

hemosit dan produknya. Protein kunci adalah peroxinectin yang terdapat dalam granulosit 

dendrobranchiata (udang dan prawns) dan Pleocyemata (udang sungai dan kepiting). Peranan 

dasar dari phenoloxidase pun tampaknya mirip dengan sistem imun pada Penaeus monodon 

dan decapoda lain (Smith et al., 2003). 

Kondisi tanpa tantangan (yaitu tidak terinfeksi), sebagian besar faktor imunoreaktif 

(antara lain peroksinectin, peptida antibacteria, komponen pemakanan) terdapat dalam 

hemosit, biasanya dalam status tidak aktif. Faktor imunoreaktif akan keluar dan terjadi 

’aktivasi’ dengan diregulasi eksositosis diikuti stimulasi oleh kehadiran  molekul asing dalam 

hemolimph. Kebiasaan pengelompokan dari hemosit dipengaruhi oleh eksositosis protein sel 

(Smith et al., 2003).    

 

2.3.1 Efektor Seluler 

Efektor seluler merupakan sistem pertahanan pada udang yang menggunakan sel–sel 

hemolimph sebagai perantaranya. Efektor seluler terdiri dari hemosit dan sistem proPO 

(Smith et al., 2003). 

 

2.3.2 Hemosit  

Hemosit (darah invertebrata) terdiri dari fraksi cair yang disebut plasma dan fraksi 

seluler yang hanya terdiri dari hemosit, sel-sel kekebalan udang. Hemosit adalah pemain 

kunci dalam imunitas avertebrata karena mereka memediasi, secara langsung atau tidak 

langsung, semua reaksi imun invertebrata yang dikenal. Hemosit Crustacea secara tradisional 

dibagi menjadi subkategori atau sub-populasi sesuai dengan karakteristik dan  atau fungsi 

morfologi mereka. Tiga sub-populasi yang berbeda secara morfologis telah dijelaskan: (i) 

hyalinosit atau sel hyaline (ii) semi-granulosit atau sel semi-granular dan (iii) granulosit atau 
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sel granular (Li and Shields, 2007; Söderhäll and Smith, 1983; van de Braak et al., 1996; 

Vargas-Albores et al., 2005). Ketika diwarnai dengan pewarna histologis, hyalinosit 

menampilkan bentuk spindel / ovoid dan beberapa butiran basofilik dan eosinofilik kecil. 

Semi-granulosit memiliki bentuk ovoid dan mengandung beberapa butiran eosinofilik. 

Granulosit memiliki bentuk bulat dn memiliki banyak butiran e sinofilik yang besar 

(Roulston and Smith, 2011; Smith, 2010). Ketika terpapar lingkungan asing atau zat, 

hyalinocytes dan semi-granulosit dikenal untuk menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap 

substrat dan perilaku penyebaran akut. Ketaatan tampaknya lebih terbatas pada sel granular 

(Roulston dan Smith, 2011; Vargas-Albores et al., 2005). Namun, masih ada beberapa 

inkonsistensi dalam deskripsi morfologi, fungsi dan proporsi masing-masing jenis sel ini. Ini 

mungkin karena perbedaan antara spesies yang berbeda, perbedaan dalam metodologi analitik 

dan klasifikasi subyektif semi-granulosit 

Menurut Smith et al. (2003) pada sistem imun udang, sirkulasi hemosit memainkan 

peranan yang sangat penting tidak hanya dengan membunuh agen infeksi tapi juga dengan 

sintesis dan eksositosis dari molekul bioaktif. Hemosit melakukan reaksi tipe inflamantor 

seperti fagositosis, pengelompokan hemosit, produksi dari metabolit oksigen reaktif dan 

mengeluarkan protein mikrobicidal. 

Hemosit krustasea memiliki peran penting dalam respon imun yang meliputi 

pengenalan terhadap molekul penginfeksi, fagositosis (pemakanan molekul penginfeksi oleh 

sel fagosit), melanisasi (penutupan luka), sitotoksisitas (menghasilkan senyawa antibakteri), 

dan komunikasi dari sel ke sel (Johansson et al., 2000 dalam Selvin et al., 2004). Hemosit 

krustasea diduga memiliki fungsi yang dapat dianalogikan dengan leukosit pada vertebrata 

dan berperan penting dalam pengenalan dan pemindahan benda asing (Lee et al., 2004). 
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2.3.3 Sistem Prophenoloksidase (proPO) 

Sistem aktivasi prophenoloxidase (proPO) adalah salah satu sistem kekebalan 

invertebrata utama. Proses ini dikendalikan oleh enzim kunci, phenoloxidase (PO), yang 

mengkatalisis langkah awal dalam jalur sintesis melanin (Sritunyalucksana, 2000).  

Sistem pertahanan tubuh udang tidak mengingat antigen dan merupakan sistem 

kekebalan nonspesifik. Kinerja sistem pertahanan tubuh terpusat pada sistem proPO. Sistem 

ini merupakan bagian yang dominan pada sistem pertahanan krustasea yang memberikan 

pengaruh pada tingkah laku sel; pembebasan atau aktivasi molekul fungsional penting; dan 

netralisasi agen infeksi. (Smith et al., 2003).  

Aktivitas fagositosis dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan sistem proPO yang 

berada dalam hemosit semigranular dan granular. Sistem proPO merupakan pusat pertahanan 

tubuh udang yang berfungsi bila distimulir oleh enzim prophenol oksidase–aktivating enzim 

(ppA). Bahan untuk mengaktifkan tersebut didapatkan dari luar tubuh (Sakai, 1999; 

Sritunyalucksana et al., 2000 dalam Efendi et al., 2004). Ada dua inhibitor ppA yaitu  tripsin 

dan -2-microglobulin. Suatu protein yang disebut cell adhetion factor dengan massa 76 kDa 

dibebaskan oleh hemosit dan mengamplifikasi menghasilkan sistem proPO melalui induksi 

sel-sel semi granular dan menstimulasi fagositosis sel-sel hyalin.  

Aktivasi sistem proPO melalui bahan stimulan bertujuan untuk meningkatkan respon 

sistem pertahanan nonspesifik dikenal dengan imunostimulan (Johnny et al., 2001 dalam 

Effendy et al., 2004). Pada udang windu, belum diketahui metoda pemberian imunostimulan 

yang optimal. Beberapa hasil penelitian menunjukkan pemberian imunostimulan melalui 

pakan memberikan hasil berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol, tetapi tidak signifikan 

pada berbagai tingkatan konsentrasi (Johnny et al., 2001; Effendy et al., 2002 dalam Effendy 

et al., 2004). 
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2.3.4 Efektor Humoral  

Faktor humoral meliputi aglutinin atau lektin. Peranan lektin dalam krustasea spesifik 

untuk asam sialat atau turunannya. Secara fisiologis peranan lektin dalam invertebrata masih 

kurang jelas, tetapi tampaknya molekul-molekul itu terlibat dalam pengenalan dan 

mekanisme pertahanan terhadap patogen dan mungkin berperan sebagai opsonin (Bachere et 

al., 1995). Opsonin berikatan dengan partikel dan mempermudah fagositosis ( Tizard, 1988).  

 

2.3.5 Molekul Pengenalan 

 Udang tidak memiliki molekul pengenalan spesifik seperti pada hewan tingkat tinggi. 

Sistem pengenalan molekul yang ada pada udang dan krustasea  lainnya disebut PRPs 

(pattern recognition proteins). Beberapa PRPs yang telah berhasil diisolasi adalah -glukan 

binding protein (BGBP), LPS binding protein dan peptidoglikan binding protein 

(Sritunyalucksana dan Soderhall, 1999). Menurut Cheng (2005) protein pengenalan ini 

disebut lipopolisakarida dan -1,3 binding protein (LGBP). Pada saat bakteri dan fungi 

menginfeksi udang, baik lipopolisakarida dan -glukan dikenali oleh LGBP. Pengikatan 

molekul pengenal ini mengakibatkan aktifasi proPO yang selanjutnya menginduksi sintesis 

peptida antimikrobia. Hasil penelitian Cheng (2005) menunjukkan bahwa LGBP disintesis 

dalam hemosit dan hepatopankreas. 

 

2.3.6 Clotting Sistem 

Ada dua mekanisme koagulasi yang dikenal dalam Krustasea yaitu hemosit, derived 

clotting dan transglutaminase (TGase)-dependent clotting reaction. Protein yang berperan 

dalam  hemosit–derived clotting ini semuanya terdapat dalam hemosit dan dikeluarkan 

melalui mekanisme eksositosis (Sritunyalucksana dan Soderhall,1999). 
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Bakteri gram negatif dan fungi yang menginfeksi udang akan mengaktifkan faktor C 

dan faktor G. Aktivasi ini menghasilkan enzim yang mengkatalisis konversi soluble protein 

(coagulogen) menjadi insoluble aggregat (coagulin). Clottable protein ini dijumpai pada P. 

monodon sedang Tgase (TGase)-dependent clotting reaction diinduksi pada saat TGase 

dilepaskan dari hemosit atau jaringan dan diaktifkan oleh ion Ca
2+

 dalam plasma.  TGase 

terdapat dalam sel-sel hyalin dan semigranular (Sritunyalucksana and Soderhall,1999). 

 

2.4 Imunostimulan 

Imunostimulan merupakan senyawa kimia, obat atau bahan lainnya yang mampu 

meningkatkan mekanisme respon imunitas ikan (Anderson 1992), baik seluler maupun 

humoral (Alifuddin 1999). Lipopolisakarida (LPS) merupakan salah satu imunostimulan yang 

digunakan untuk stimulasi sel B. Kajita et al. (1990) telah mengevaluasi efek levamisole 

terhadap peningkatan aktivitas fagositik ikan rainbow trout (Onchorhynchus mykiss). Ridlo & 

Pramesti (2009) mengemukakan, bahwa ekstrak rumput laut coklat dapat meningkatkan total 

hemosit count dan aktivitas fagositik udang vaname (Litopenaus Vannamei). 

Imunostimulan yang telah dikenal antara lain peptidoglikan, lipopolisakarida (LPS), 

bakterin, fecal calf albumin, chitin, β(1,3)-D-glukan, levamisole, alanine, vitamin A,C, dan E, 

cytokine, lipid, lactoferin dsb. Menurut Johnny dkk., (2001), mekanisme kerja imunostimulan 

diduga dengan cara meningkatkan aktivitas fagositik. Proses fagositik dipengaruhi oleh 

keadaan fisik dan kimiawi dari fagosit maupun  partikel asing. Keistimewaan imunostimulan 

dibandingkan dengan vaksinasi adalah sifatnya yang tidak spesifik, artinya bahan tersebut 

mampu merangsang peningkatan ketahanan ikan atau udang terhadap berbagai penyakit 

(Johnny dkk., 2001). 
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2.5 Alginat 

Alginat adalah salah satu kelompok polisakarida yang terbentuk dalam dinding sel alga 

coklat, dengan kadar mencapai 40% dari total berat kering dan memegang peranan penting 

dalam mempertahankan struktur jaringan alga. Alginat disintesa pertama kali oleh Stanford 

pada tahun 1880 (Chapman & Chapman, 1980). Pada awalnya alginat dianggap sebagai suatu 

asam polimannuronat, namun sejak tahun 1964 asam alginat lebih dikenal sebagai kopolimer 

dari asam L-guluronat dan asam D-mannuronat. Pada prinsipnya alginate terdiri dari 3 

macam struktur, yaitu homopolisakarida α-1,4-L-guluronat, β -1,4-D-mannuronat, dan 

heteropolisakarida yang merupakan bentuk selang-seling asam α -1,4-L-guluronat dan asam β 

-1,4-D-mannuronat (An Ullman's, 1998). 

Alginat memiliki berbagai manfaat seperti dalam industri tekstil yaitu sekitar 50%, 

industri pangan 30%, industri kertas 6%, welding rods 5%, farmasi 5%, dan lainnya 4% 

(McHugh, 2008). Pada industri tekstil, alginat digunakan sebagai pengental pada textile 

printing. Dengan penambahan alginat maka kekentalan bahan pewarna akan lebih baik 

sehingga menghasilkan kualitas textile printing yang lebih baik seperti warna yang tajam dan 

bentuk gambar atau garis yang lebih halus (Subaryono, 2010). 

 

 

 

 

 

 


