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RINGKASAN 

 

Eka Susanti ( Nim : 101110816) Deteksi Virus TSV (Taura Syndrome Virus ) Pada 

Udang Vannamei (LitopenaeusVanname ) Di Kabupaten Mempawah Dengan Metode PCR 

(Polymerase Chain Reuction).  Dibawah bimbingan Bapak Eka Indah Raharjo S.Pi., M.Si 

selaku Dosen Pembimbing Pertama dan  Ibu Farida S.Pi., M.Si Selaku Dosen Pembimbing 

Kedua 

 

 TSV merupakan penyakit viral pada udang khusunya pada udang vanname yang sangat 

menular menyerang udang pada semua ukuran atau umur dengan system budidaya. 

Mengakibatkan mortalitas pada level 80 – 100 % dari total populasi ikan dan masa inkubasi 

selama 1 – 7 hari. Infeksi virus tersebut dipicu oleh penurunan suhu lingkungan serta 

penanganan yang kurang maksimal daalam kegiatan budidaya yang dilaksanakan 

 Pentingnya diagnose dan identifikasi yait untuk mengetahui lebih awal terhadap 

seramam virus yang terjadi di tambak udang. Sehingga bisa dilakukan langkah – langkah 

pencegahan yang cepat supaya tidak terjadi serangan lebih luas. Diagnosa Penyakit adalah 

menegnali adanya ketidak normalan pada udang – udang yang dibesarkan seperti pengamata 

terhadap kelainan – kelaina yang terdapat pada tubuh udang dan kelainan prilaku 

(Sujono,2013) 

 Pendeteksian TSV dapat dilakukan dengan bebagai cara. Menurut DKP (2004), deteksi 

penyakit TSV dapat dilakukan dengan melihat gejala klinis (Diagnosa) dan uji laboraturium 

(Identifikasi ). Yang memulai dari isolasi virus, dilanjutkan dengan identifikasi histopatologi, 

Mikroskop, electron dan PCR. Namun metode yang umum dilakukan adalah metode PCR  

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dikumpulkan secara 

observasi, yakni melakukan pengamatan sera lansung terhadap  objek yang akan diteliti, 

sehingga data – data tentang kejadian atau keadaan yang terjadi berdasarkan kenyataan yang 

terdapat dilapangan. Sampel yang diambil dari masing – masing stasiun dikumpulkan dan 

lansung dibwa di laboratorium Stasiun Karantina Ikan Supadio Pontianak untuk selanjutnya 

dilakukan pemerksaan. Data yang dikumpulkan diperkuat dari kutipan pustaka yang 

berhubunga denga topic penelitian guna mendapatkan gambaran secara umum yang diperlukan 

 Sampel udang yang diambil dari masing – masing stasiun diambil sebanyak 5 ekor yang 

memiliki cirri – cirri sakit atau tidak sehat sesuai hasil diagnose. Kualitas air yang diamati pada 



masing – masing tambak nilainya relative sama. Kondisi kualitas tambak memiliki syarat untuk 

melakukan budidaya dengan suhu 27oC, DO 5 ppm, pH 6 Unit, dan Ammonia 0,15 ppm. 

 Dari hasil identifikasi menggunakan PCR ditemukan bahwa terdapat empat sampel dari 

Parit Banjar yang terserang Virus TSV positif, dapat dilihat terdapat gari yang sejajar denga 

control positive. Sedang di desa Nusapati terdapat tiga sampel yang positive TSV sedangkan 

untuk dua stasiun lainnya negate TSV. Meskipun dari beberapa lokasi terdapat gejala klinis 

yang sama kemngkinan terseranag penyakit atau bakteri  

 Dari hasil prevalensi yang dilakukan bahwa Desa Pari Banjar Memiliki nilai prevelensi 

80 % dengan hasil serangan sebnayak empat sampel kemudian diikuti dengan di ikuti dengan 

desa Nusapati sebanyak 60% dengan jumlah serangan sampel sebanyak tiga sampel. Hal ini 

menunjukkan bahwa makin sedikit jumlah serangan maka semakin rendah pula tingkat 

serangan pada setiap stasiun begitu pula sebaliknya 

 

Kata Kunci : virus KHV; PCR IQ 2000; pemeriksaan PCR ; prevalensi dan identifikasi 

KHV; 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Penyakit merupakan salah satu factor penting yang dapat menyebabkan 

kegagalan usaha budidaya perikanan. Secara umum penyakit ikan dapat 

disebabkan oleh 2 faktor, yaitu karena infeksi dan non infeksi. Non infeksi 

dapat disebabkan oleh stress, intoksikasi, dan difiesiensi. Sedangkan infeksi 

dapat disebabkan oleh adanya bakteri, jamur, atau virus, sumber penyakit ini 

yang disebabkan oleh factor non infeksi relatif mudah diamati melalui 

perubahan fisiologi dan tingkah laku inang, tetapi penyakit yang disebabkan 

oleh infeksi (terutama oleh virus) relative sulit untuk diamati karena 

umumnya baru menampakan gejala – gejala klinis setelah tingkat infeksinya 

tinggi, salah satu cara yang dapat digunakan untuk identifikasi penyakit 

akibat adanya virus atau bakteri adalah dengan menggunakan metode PCR. 

PCR atau Polymerase Chain Virus yang merupakan suatu teknik atau 

uji positif terhadap adanya virus melalui reaksi berantai atau suatu primer dari 

sequaence DNA dengan bantuan enzim Polymerase, sehingga terjadi 

amplifikasi DNA target secara in vitro, sistem kerja mesin PCR dimaksudkan 

untuk memperjelas bagian dari DNA mikro organisme pathogen sehingga 

dapat mendiagnosa penyebab penyakit secara akurat. 

Penguji PCR mempunyai keunggulan dalam mendeteksi penyakit yang 

disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit sebanyak satu (1) organisme. 

Keunggulan yang paling utama adalah hasilnya bisa langsung dilihat pada 

hari itu juga untuk menjalankan tes ini penggunaan asam nucleus 

(DNA/RNA) sebagai symbol sangatlah kecil. 

PCR mempunyai keunggulan dibandingkan dengan tes – tes lain seperti 

tes serelogical (ELISA, CF, IFT dll) karena pada tes serological bisa terjadi 

reaksi silang, kurang sensitip dan berbasis antibody. Padahal antobodi dapat 

diseleksi dalam darah melalui dari hari ke lima (5) setelah terjadi infeksi, 

sedangkan dengan PCR dapat digunakan mulai dari hari pertama terjadinya 

infeksi. Metoda konfesional seperti kultur biarkan atau identifikasi dengan 

menggunakan mikroskop atau reaksi biokimia merupakan metoda yang cukup 
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sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan PCR 

maka dapat mendeteksi infeksi pada tahap yang paling dini, sehingga bisa 

sesegera mungkin diambil tindakan pencegahan agar penyakit tidak semakin 

parah dan kerugian bisa ditekan seminim mungkin. 

PCR ini berguna untuk analisis genetik suatu organisme, diagnosa 

kelainan genetic, serta diagnosa penyakit, dalam diagnosa penyakit melalui 

PCR virus dalam jumlah sedikit pun dapat terlihat sehingga dapat dilakukan 

suatu langkah pencegahan sebelum virus tersebut menyebar. Keunggulan dari 

teknik PCR ini dalam diagnosa penyakit antara lain, tingkat akurasi yang 

tinggi (sensitifikasi dan spesifikasi), cepat, serta dapat mendeteksi 

keseluruhan mikroba. Keunggulan lainnya adalah proses isolasi yang relative 

cepat dengan jumlah salinan yang dihasilkan dapat mencapai 300.000 salinan 

dan sangat sensitif dalam mendeteksi sekuen DNA target dari sampel yang 

diproses (lewin, 1994 dalam Rohmy, 2001). Selain itu sekuen DNA yang 

dibutuhkan sangat kecil sehingga jumlah sampel yang digunakan juga sangat 

sedikit. 

PCR alat deteksi penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme 

pathogen yang unggul dalam hal kecepatan, spesifikasi dan sensitifitasnya 

sehingga bisa dijadikan metoda unggulan dalam mendiagnosa suatu penyakit 

pada ikan / udang, manusia, tanaman maupun binatang lainnya. PCR dapat 

dilihat adanya kandungan virus dalam tubuh ikan secara tepat, cepat dan 

praktis, hasil uji PCR juga dapat dipakai untuk penyataan tingkat kesehatan 

ikan / udang dalam bentuk sertifikasi benur / benih virus WWSP, TSV, KHV, 

dan IHHN. 

1.2   Rumusan Masalah 

Penyakit ekor merah atau virus TSV (Taura Sindrome Virus) yang 

menyerang budidaya udang vannamei dapat mengkibatkan kerugian yang 

sangat besar bagi para petambak udang akibat kematian masal yang terjadi. 

Diagnose penyakit TSV dapat dilakukan melalui dua metode yaitu diagnose 

awal yang merupakan pendugaan (presumptive diagnose) dan diagnosa 

definitive. Diagnosa awal dilakukan berdasarkan gejala klinis. Adapun 
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diagnosa definitive dilakukan untuk mendapatkan kepastian mengenai 

penyebab suatu penyakit antara lain dengan uji PCR, imunokimia dan 

imunohistokimia, hingga saat ini metode yang cepat dan sensitive adalah uji 

PCR. Pemeriksaan TSV terhadap udang vannamei ini sangat diperlukan 

karena udang vannamei rawan terinfeksi oleh virus TSV sehingga perlu 

dilakukan penelitian ini. TSV (Taura Syindrome Virus) adalah parasit yang 

berukuran mikrokopis yang mengidentifikasi sel organisme biologis, virus 

hanya dapat di dalam material hidup dengan menginfeksi dan memanfaatkan 

sel makhluk hidup, karena virus tidak bisa berproduksi sendiri. Biasanya 

virus mengandung sejumlah kecil DNA atau RNA yang diselubungi semacam 

bahan pelindung terdiri dari protein, lipid dan glikoprotein. 

Viral atau virus adalah organisme penyebab dan sumber penyakit yang 

berukuran sangat kecil, karena memiliki ukuran tubuh antara 200 – 300 

nanometer, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskopis 

electon. Virus mempunyai stuktur tubuh yang sederhana dan tidak 

mempunyai organ pencernaan sendiri, sehingga kebutuhan pakan untuk 

memperbanyak diri tergantung sepenuhnya pada organ pencernaan dari tubuh 

inang (Kordi, 2004). 

Jarangnya laporan serius tentang seragam penyakit virus di daerah 

Kalimantan Barat khususnya Kab. Pontianak, menyebabkan para petani di 

beberapa unit tambak terdapat beberapa ekor udang yang memiliki ciri – ciri 

seragam sehingga perlu adanya dilakukan identifikasi dan diagnosa sebagai 

upaya pencegahan. 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari kegiatan penelitian yang dilakukan di wilayah tambak 

Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui gejala klinis pada sampel udang vannamei yang terserang 

virus TSV 

2. Mengetahui proses diagnosa secara molekuler dengan menggunakan PCR  
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  1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain memberikan data dan informasi 

mengenai penggunaan metode PCR yang merupakan aplikasi bidang 

bioteknologi molekuler yang bermanfaat untuk mendiagnosis adanya 

serangan organisme pathogen khususnya sindrom ekor merah pada udang 

vannamei dengan menggunakan PC yang disebabkan oleh serangan Taura 

Syndrome Virus (TSV). 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) 

2.1.1 Klasifikasi udang vannamei  

Filum  : Arhtropoda 

Subfilum  : Crustacea 

Subkelas  : Eumalacostraca 

Superordo  : Eucarida 

Ordo  : Decapoda 

Subordo  : Dendrobranchiata 

Famili  : Penaeidae 

Genus  : Litopenaeus 

Spesies  : Litopeaneus Vannamei 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) 

Udang vannamei adalah salah satu jenis udang unggul sejak tahun 

2002 sudah di kultur di tambak – tambak di Indonesia. Udang yang biasa di 

sebut pacific white shrimp atau rostaris ini berasal dari perairan amerika 

dan Hawai (Kordi, 2011). 

Udang putih (L. Vannamei) merupakan spesies introduksi yang 

dibudidayakan di Indonesia, udang putih yang dikenal masyarakat dengan 

udang vannamei ini berasal dari Perairan Amerika Tengah. Negara – 

negara di Amerika Tengah dan Selatan seperti Ekuador, dan meksiko sudah 

lama membudidayakan jenis udang yang dikenal juga dengan pasifik white 

shrimp ini. 
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Di Indonesia udang vannamei baru diintroduksi dan dibudidayakan 

mulai awal tahun 2000-an dengan menunjukan hasil yang 

menggembirakan. Masuknya udang Vannamei ini telah menggembirakan 

kembali usaha pertambakan Indonesia yang mengalami kegagalan 

budidaya akibat seranngan penyakit, terutama bintik putih (White sport). 

White sport telah menyerak tambak- tambak udang windu baik yang 

dikelola secara tradisional maupun intensif meskipun telah menerapkan 

teknologi tinggi dengan fasilitas yang lengkap. Udang Vannamei 

mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan spesies udang lainnya 

berdasarkan penelitian Boyd dan Clay (2002). Produktivitasnya mencapai 

lebih dari 13.600 kg/ha. Produktivitasnyayang tinggi karena udang 

Vannamei mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan spesies lainnya, 

antara lain : tingkat kelulusan hidup tinggi, ketersediaan benur yang 

berkualitas, kepadatan tebar tinggi, tahan penyakit dan konversi pakan 

rendah.  

Tubuh udang dapat menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dann 

bagian badan. Bagian kepala menyatu dengan bagian dada disebut 

cephalothorax yang terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan 8 

ruas di bagian dada. Bagian badan dan abdomen terdiri dari 6 ruas, tiap-tiap 

ruas (segment) mempunyai sepasang anggota badan (kaki renang) yang 

beruas – ruas pula. Pada ujung ruas keenam terdapat ekor kipas 4 lembar 

dan satu telson yang berbentuk runcing. Bagian kepala dilindungi oleh 

cangkang kepala atau carapace. Bagian depan meruncing dan melenkung 

membentuk huruf S yang disebut cucuk kepala atau rostrum.  

Pentingnya diagnosa dan identifikasi yaitu untuk mengetahui leih 

awal terhadap serangan virus yang terjadi ditambak udang. Sehingga bisa 

dialkuakn langkah – langkah pencegahan yang cepat supaya tidak terjadi 

serangan lebih luas. Diagnosa penyakit adalah mengenali adanya ketidak 

normalan pada udang – udang yang dibesarkan seperti pengamatan 

terhadap kelainan – kelainan yang terdapat pada tubuh udang dan kelainan 

prilaku (Sujono,2013). Identifikasi adalah penentuan identitas suatu 
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organisme dengan menggunakan sejumlah kecil karakter yang berdasarkan 

hasil penelitian merupakan ciri yang bersifat tepat untuk membedakan 

suatu organisme dengan organisme lainnya (Dewianti,2011). 

Pembudidayaan sering terkecoh dalam mendeteksi serangan penyakit yang 

disebabkan oleh virus. 

 2.1.2.Morfologi 

Udang vannamei memiliki bentuk tubuh yang berbuku dan memiliki 

aktifitas berganti kulit (moulting) secara periodik. Tubuh udang terdiri dari 

kepala dan abdomen. Bagian kepala terdiri dari antenula, antenna 

mandibulardan 2 pasang maxillae, kepala udang dilengkapi dengan 3 

pasang maxilliped dan 5 pasang kaki jalan ( Periopoda ) dan kai sepuluh                   

( decapoda).  

2.2. Sistem Pertahanan Tubuh Udang Vannamei 

Usaha budidaya sering mengalami kerugian karena sering terserang 

hama dan penyakit ikan. Perbedaan kualitas udang vannamei ini disebabkan 

oleh banyak faktor antara lain pengaruh lingkungan. Kualitas pakan dan 

kualitas induk. Induk udang vannamei Indonesia banyak yang suudah 

mengalami pemijahan berulang dengan alasn untuk memperkecil biaya 

produksi. Demikian halnya dengan pakan juga diberikan secara berkualitas 

dengan kuantitas yang sesuai. Kualitas induk tidak bisa dikendalikan karena 

benih diambil dari tambak dengan kualitas induk yang tidak diketahui dan 

disinyalir telah dilakukam pemijahan berulang. Hal ini menjawa asumsi 

bahwa pemijahan berulang yang dilakukan oleh pembudidaya untuk 

memperoleh induk dengan harga yang murah memberikan dampak 

penurunan kualitas benih secra genetik.  

2.3. Metode PCR (polymerase Chain Reaction) 

Teknik PCR ditemukan oleh Dr. Kary Mullis pada tahun 1985 dan 

mendapatkan hadiah nobel atas temuannya pada tahun 1993. Sistem Kerja 

mesin PCR dimasukkan untuk memperjelas bagian dari RNA 

mikroorganisme patogen sehingga dapa mendiagnosa penyebab penyakit 

secara akurat sedini mungkin. 
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Polymerase Chain Reaction (PCR) atau reaksi berantai polymerase, 

merupakan perbanyakan RNA panjang tertentu secara in Vitro menggunakan 

enzim polimerase. Reaksi memperbanyak RNA secra in vitro dengan 

memanfaatkan cara replikasi RNA dengan enzim RNA polimerase dan 

perubahan sifat fisik RNA terhadap suhu (Lisdiyanti,1997dalam Wahyudi, 

2001).  

RNA merupakan subtansi dasar yang membawa informasi genetic yang 

akan menentukan fenotife suatu organisme. Melalui PCR Polymerase Chain 

Reaction, RNA akan dapat memperbanyak secara in vitro dengan bantuan 

enzim polymerase, sebelum PCR dilakukan, terlebih dahulu harus dilakukam 

ekstraksi RNA dari genom sel. Sel yang digunakan tersebut diantaranya 

dapat berasal dari hati, otot, sirip, darah dan kaki renang. Semua bagian 

tubuh ikan/ udang dapat dipergunakan sebagai sampel dalam uji PCR kecuali 

bagian yang keras (Cangkang/ Rostum) serta hepatopancreas karena disini 

merupakan organ yang kaya akan enzim sehingga dapat merusak RNA virus 

pada saat proses ekstraksi  

2.4. Taura SyndromVirus (TSV) 

2.4.1. Epidemologi TSV 

Taura syndrome muncul pada tahun 1994. Taura syndrome muncul 

pertama kali pada kegiatan akuakultur yang dilakukan di wilayah Hawaai 

dan Arizona yang hingga saat ini dikenal dengan Taura syndrome Virus 

(TSV). Para peneliti Universutas Universityo of Arizona menyimpulkan 

bahwa TSV sebagai penyebab lansung penyakit Taura syndrome Virus  

dapat menginfeksi baik panaeus vannamei maupun P. Stylirostrisnamun 

dengan ekspreksi penyakit dan keparahan gejala yang berbeda di masing – 

masing. Secara umum P. Stylirostris  jauh lebih terhadap TSV dibandingkan 

panaeus vannamei. 

Penyakit yang disebakan oleh TSV sering disebut ”Taura Syndrome 

Disease” atau disebut juga penyalit ekor merah. Infeksi TSV bersifat 

sistemik (Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan,2005). 
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2.4.2. Biologi TSV 

Taura syndrome Virus  adalah virus RNA yang sangat kecil. 

TSVmemiliki virion dengan diameter 31 – 32 nm, berbentuk icosa hedron  

tidak memiliki anvelope dengan baoyantdensity of 1,338 g/ml.  Genom TSV 

terdiri dari linier positif – sense RNA beruntai tunggal dari 10.20 nukleotida 

termasuk  poli-A  ekor 3, dan berisi dua open reading frames (ORFs). ORF1 

mengandung motifurutan untuk protein nonstructural, seperti helicase, 

protease, dan RNA dependent RNA polimerase. ORF2 berisi urutan untuk 

protein structural TSV termasuk tiga protein kapsid, besadan VP1 VP2 dan 

VP3 (55,0 dan 24kDa), masing – masing. Virus bereplikasi dalam sitoplasma 

sel inang. Berdasarkan karakteristik TSV telah ditetapkan oleh International 

Committee Virus (ICTV) ke genus Cripavirus dan merupakan genus baru 

dalam keluara Dicistrovviridae dalam super family Picoranviruses (Lightner, 

2004). 

2.4.3. Mekanisme Serangan TSV 

TSV merupakan virus yang menginfeksi udang vannamei. Serangan 

TSV pada umumya terjadu pada umur 14 – 40 hari setelah penebaran 

ditambak, dengan tingkat kematian mencapai 9%. Apabila penyakit terjadi 

pada umur 30 hari pertama,, berarti infeksi berasal dari induk (vertikal), jika 

lebih dari 60 hari berarti inveksi berasl dari lingkungan (horizontal). Udang 

vannamei dewas dapat terserang TSV, namun tingkat kematiannya relative 

rendah, infeksi TSV ada dua fase, yaitu fase akut dan fase kronis.pada fase 

akut akan terjadi kematian massal. Udang yang betahan hidup dari seranga 

penyakit TSV, akan mengalami fase kronis. Pada masa fase kronis udang 

mampu hidup dan tumbuh relative normal. Namun udang tersebut 

merupakan pembawa ( carrier) ) TSV yang dapat ditularkan ke udang lain 

yang sehat ( Direktorat Kesehatan Ikan  dan Lingkungan, 2005). 

2.4.4. Ciri – Ciri Udang yang Terserang 

Virus dapat berkembangbiak hanya dalam sal hidupbaik pada hewam 

percoaan atau kultur sel (Hariyadi, 1994). Partikel virus tunggal (virion) 

tidak memiliki perlengkapan metabolisme untuk hidup dan bereproduksi, 
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virion tergantung pada sintesa struktur dari sel inang untuk beraplikasi. 

Udang atau ikan yang terinfeksi virus akan mengalami 4 kemungkinan : 

1. tidak terinfeksi, karna adanya kekebalan alamiah 

2. terinfeksi dan mati 

3. terinfeksi tapi tidak mati, dan mapu melenyapkan virus dan system 

tubuh nya  

4. terinfeksi dan tetap hidup tetapi menjadi carrier asimtomatiok (ikan 

sehat yang tidak menampkkan gejala klinis tetapi memiliki virus 

didalam tubuhnya).  

                     

   sumber. Aquaculture.blogspot.co.id 

 

   Gambar 2. Bagian ekor udang yang terserang TSV secara umum  

 

      

 sumber. Aquaculture.blogspot.co.id 

 

   Gambar 3. Udang Vannamei yang terserang TSV secara umum 
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Munculnya penyakit pada udang umumnya merupakan hasil iineraksi yang 

kompleks antara 3 komponen dan ekosistem periran yaitu : 

1. ikan yang lemah 

2. kualitas lingkungan yang buruk 

3. Pathogen yang ganas  

Taura Syndrom Virus (TSV) meruoakan nama virus yang menyerang 

udang vannamei pada kultur budidaya udang. Ciri – ciri yang diperlihatkan 

oleh udang pada saat terserang oleh virus TSV adalah kondisi ekor udang 

vannamei yang memerah, adanya bintik – bintik putih pada tubuh udang 

vannamei seperti terserang oleh white spot sering munculnya udang pada 

permukaan kolam karna kekuramgam okxigen adalah salah satu awal 

penyerangan virus TSV, kurangnya nafsu makan pada udang selama terjadi 

penyerangan sehingga daya tahan tbuh udang dapat menurun, produksi 

lender yang berlebihan merupakan salah satu gejala yang tampak, organ yang 

paling serimg terjadi target infeksi TSVadalah organ insang, ginjal, otak, dan 

hati karna orga tersebut diduga memiliki prevalensi (populasi virus)  lebih 

tinggi dibandingkan dengan jenis orga lainnya (Taukhid et.al. 2005). Ciri 

lainnya adalah terjadinya kematian udang secara cepat dalam satu populasi 

udang. 

2.5. Prinsip Kerja PCR  

Polymerase Chain Reaction (PCR) merupakan salah satu metode untuk 

mengindetifikasi penyakit infeksi. Teknik PCR didasarkan pada amplifikasii 

framen RNA spesifik dimana terjadi penggandaan jumlah molekul RNA 

pada setiap siklus nya secara eksponensial waktu yang relative Sitem Kerja 

PCR terjadi pada siklus yang berulang – ulang sebanyak 20 – 30 kali, dimana 

setiap siklus terdiri atas 3 (tiga) tahapan reaksi sebagai berikut : 

2.5.1. Proses Extraksi 

Proses Extraksi adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan 

ekstrak atau sari pati RNA. RNA dari sel – sel sample di ekstraksi dengan 

larutan Ekstraktion solusion. Ekstraktion solusion berfungsi untuk 
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mengamankan hasil ekstrasi dari kerusakan akibat enzimrNase. Hasil 

ekstraksi RNA di sentrifuce hingga memperoleh butiran atau pellet RNA. 

2.5.2.  Proses Amplifikasi  

Adalah proses memperbanyak RNA melalu 3 tahap : 

a) Tahap Denaturasi (peleburan) 

Merupakan proses pemisahan RNA menjadi untai tunggal. 

Denaturasi yang tidak berlansung secara sempurna dapat 

menyebabkan untai RNA terputus. Tahap Denaturasi yang terlalu 

lama dapat mengakibatkan hilangnya aktifitas enzim polymerase 

(Romy,2001) 

b) Tahap Annealing (penempelan ) 

Merupakan penempelan primer. Tahap annealing primer 

merupakjan tahap ter[enting dalam PCR, karena jika da sedikit saja 

kesalahan pada tahap ini maka akan memepngaruhi kemurnian dan 

hasil produkuy RNA yang diinginkan.  

Faktor yang mempengaruhi tahap ini antara lain suhu annealing 

dan primer, suhu annealing yang terlalu rendah dapat mengakibatkan 

timbulnya pita elektroforesis yang tidak spesifik amplifikasi. 

Kenaikan suhu setelah tahap annealing hingga mencapai 70 – 74oC 

bertujuan untuk mengaktifkan enzim TaqRNA polimerse. Proses 

pemenjangan primer (tahap elongasi) sampai 70oC juga 

menyebabkan terputunya ikatan – ikatan tidak spesifik antara RNA 

cetakan dengan primer karna ikatan ini berifat lemah. Selain suhu, 

semakin lama waktu elongasi maka jumlah RNA yang tidak spesifik 

semakin banyak (Saiki.et.al.,1998,dalamRohmy, 2001). 

c) Tahap Elongasi (Pemanjangan) 

Meruapakan proses pemanjangan RNA.dalam tahap elongasi 

enzyme polymers bergabung bersama dengan nukleotida dan 

pemanjangan primer lengkap untuk sistensi sebuah RNA untas 

ganda. Reaksi ini akan berubah dari 1 siklus ke siklus selanjutnya 

mebgikuti perubahan konstraksi RNA (Wahyudi, 2001) 
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2.5.3. Proses Elektroforesis 

 Adalah teknik untuk memisahkan RNA berdasarkan berat molekul 

dan struktur fisik molekul. Dengan bantuan buffer TAE atau TBE , RNA 

yang tela digandakan pada tahap amplikasi dimasukkan kedalam lubang – 

lubang kecil yang terdapat pada lempengan agar agarose. Hasil proses 

elektroforesis akan menampilkan pita – pita RNA yang terletaknya 

tersebar, tergantung pada berat  molekulnya. Pita – pita RNA kemudian 

dibandingkan dengan posisi pita -  pita pada jalur penanda RNA (marker). 

Dari hasil proses elektroforesis ini dapat disimpulkan status sampel 

terinfeksi virus atau tidak  

2.6. Kualitas Air 

Kualitas Air yang baik untuk budidaya meliputi berbagai parameter 

yang semuanya berpengaruh [ada penyelenggaraan hemoestasi yang 

diperluka untuknpertumbuhan dan reproduksi ikan. Apabila dari berbagai 

oparameter tersebuttidak memenuhi syarat ataupun terjadi perubahan yang 

melebihi dari batas normal maka dappat menyebabkan stress dan penyakit, 

bahkan berdampak kematian (Satyani,2005). Ada beberapa parameter yang 

berperan penting dalam menunjang suatu usah budidaya perikanan yaitu 

suhu, oksigen terlarut, pH dan Amonia (Irawan,2000). 

2.6.1. Suhu 

Setiap ikan dan udang memiliki suhu yang berbeda,  suhu juga 

mempengaruhi nafsu makan pada ikan, suhu yang optimal untuk 

pertumbuhan berkisar antara 27 – 30oC. oksiigen terlarut sangat 

dipengaruhi oleh suhu, pH dan Karbondioksida. Semakin tinggi suhu 

makan semakin berkurang kandungan oksigen terlarut sehingga pH 

menjadi turun da kandungan karbondioksida menjadi naik, karena suhu 

berpengaruh pada kejenuhan (kapasitas air menyerap oksigen) 

(Lingga,1999) 

Satyani (2004) mengungkapkan ketidakcocokan suhu yang terlalu 

jauh dan tidak dapat ditoleransi ikan akan menyebabkan warna tubuh 
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menjadi pucat dan buram, selain itu juga akan lebih mudah terkena 

penyakit. 

2.6.2. Oksigen Terlarut (DO) 

 Oksigen sangat penting bagi kehidupan ikan dan udang, karena 

apabila oksigen terlarut di suatu perairan sangat sedikit maka perairan 

tersebut tidak baik bagi ikan hal tersebut akan mempengaruhi kecepakan 

makan ikan (Asmawi,1983). Tetapi jika oksigen terlarut dalam jumlah 

banyak juga dpat mematikan ikan . 

Kandungan oksigen terlarut yang baik untuk kehidupan ikan adalah 

lebih dari 5 ppm, sedangkan oksigen terlarut kurang 3 ppm akan dapat 

mengakibatkan kematian karena kekurangan oksigen. Pada dasarnya 

kandungan oksigen terlarut sangat banyak pada daerah yang dapat 

tumbuhan air didasarnya. Hal ini disebakan pada siang hari terjadi 

fotosintesis (Wasito et al.,1999). 

2.6.3. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman merupakan ukuran konsentrasi ion hydrogen yang 

menunjukkan suasana asam suatu perairan (Arie,2000). Ukuran niali pH 

adalh 1 -14 dengan angka 7merupakan pH normal. Sitanggang dan sarwono 

(2005) menambahkan suatu perairan dengan pH lebih kecil dari 7 bersifat 

asam, pH 7 netral sedangkan pH lebih besar dari 8 bersifat basa.  

Derajat keasaman mempunyai pengaruh besar terhadap tumbuh – 

tumbuhan dan hewan – hewan air, sehingga sering dipergunakan sebagai 

petunjuk untuk menyatakan baik buruknya keadaan air sebagai lingkungab 

hidp (Asmawi,1983).  

Sebagian besar ikan beradaptasi dengan lingkungan perairan yang 

mempunyai kisaran derajat keasaman (pH) antara 5 – 9 (Afrianto,1993) 

2.6.4. Ammonia 

Ammonia dalam air berasal dari proses metabolism ikan dan proses 

pembusukanbahan organik oleh bakteri. Peningkatan konsentrasi ammonia 

dapat terjadi karena pengeluaran hasil metabolismikan melalui ginjal dan 

jaringan insang, jika kadar ammonia dalam air terlalu tiggi karena proses 
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perombakan protein tidak berlansungan baik sehingga menghasilkan nitrat, 

maka air dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan dan organisme lainnya 

(Asmawi,1983).  

Ammonia (NH3) yang aman bagi sebagian besar kehidupan ikan 

adalah 0.02 ppm, ammonia yang terdapatbdalam suatu daerah perairan 

adalah merupakan nan yang tidak habis metabolism dan sisa – sisa 

makanan yang tidak habis ternakan oleh ikan pelihraan. Dimana hal 

tersebut dapat membahayakan kehidupan ikan (irawan,2000). Kosentrasi 

ammonia tinggi diatas 0,3 akan mempercepat kerusakan insang, sedangkan 

jika kosentrasi ammonia rendah dan berlansung dalam waktu yang relative 

lama akan menyebabkan kerusakan pada jaringan insang sehingga ikan 

sulit mengambil oksigen dari lingkungannya. Asmawi (1983) 

menambahkan kadar ammonia yang baik untuk ikan dan organisme 

perairan adalah kurang dari 1 ppm, tetapi jika kadar ammonia kurang dari 

0,3 maka pertumbuhan ikan akan terhambat (Afrianto et al., 1992). 
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BAB III. METODE PENELITIAN  

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian  

   Penelitian ini dilakukan dilapangan dengan mengambil sampel 

ikan di beberapa tambak udang Vannamei yang ada di Kabupaten Pontianak, 

selanjutnya dilakukan pengamatan di Laboratorium Stasiun Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 Pontianak sebagai 

tindak lanjut pemeriksaan selama 5 hari. Sampel udang diperoleh dari 4 

stasiun yang merupakan sentral budidaya udang di Kabupaten Pontianak. 

adapun lokasi pengambilan sampel yaitu : 

1. Wilayah A desa Nusapati Kec. Sui Pinyuh 

2. Wilayah B desa Bakau Besar Kec. Sui Pinyuh 

3. Wilayah C desa Parit Banjar Mempawah Timur 

4. Wilayah D desa Kuala Secapah Mempawah Hilir 

  Pemilihan lokasi tersebut di pilih berdasarkan hasil survey lpangan 

yang menunjukkan bahwa di lokasi – lokasi tersebut terdapat budidaya udang 

vannamei. Dilihat dari kondisi lingkungan perairan dan lingkunganperairan 

dan lingkungan budidaya memiliki kerentanan terhadap serangan penyakit. 

 3.2. Alat dan Bahan 

  Alat yang digunakan dalam penelitian identifikasi penyakit virus 

TSV pada udang vannamei yaitu : water quality checker untuk mengukur 

kualitas air ( pH, suhu, DO), sampel udang (organ target yang akan di 

identifikasi ). Kantong plastic yang digunakan untuk membawa udang dari 

tambak ke Laboratorium, wadah, sampel, nampan (untuk meletakkan 

sampeludang pada saat pemeriksaan), dissecting set / alat bedah (alat yang 

digunakan untuk mengambil insang dan ekor pada udang) masukan sampel ke 

dalam tube 1,5 ml ( untuk meletakkan insang dan ekor yang akan diperiksa ), 

thermacyler (mesin PCR yang dipergunakan dalam proses amplifikasi) Uv. 

Doc dan Kamera Polaroid ( untuk mengamati hasil akhir dari elektroforesis 

dan dokumentasi). Alcohol 70% (untuk sterelisasi alat dan telapak tangan), 

Tissue (untuk mengeringkan cairan). 
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3.3. Prosedur Kerja 

3.3.1. Persiapan Sampel 

  Udang contoh atau sampel yang diambil untuk keperluan 

pemeriksaan berupa udang dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati 

dan segera diproses untuk pemeriksaan. Apabila gejala penyakit yang ada 

tidak terlihat jelas atau udang tampak sehat, jumlah udang yang diambil 

tergantung dari populasi yang ada. Dalam hal ini diharapkan dapat memenuhi 

peluang keberhasilan menemukan panyebab sakit (Amos,1985) 

  Udang Vannamei yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah 

udang yang dicurigai terserang penyakit, yaitu udang yang menunjukkan 

gejala seperti udang yang tidak menunjukkan nafsu makan, warna tubuh 

udang pucat, selalu timbul ke permukaan. Lima ekor udang diambil untuk 

setiap pemeriksaan. Sebagian organ hepatopankreas dan insang udang 

tersebeut dikelompokkan menjadi satu (pooling) untuk dianalisa dengan 

teknik PCR. Sedangkan bagian lain dari hepatopankreas dan insang udang 

tersebut dibuat preparat histollogisnya. 

3.3.2. Prosedur Ekstrasi Virus  

 Ambil organ target pada sampel, yaitu kaki renang, kaki jalan dan 

insang.  

 Masukkan sampel ke dalam tube 1,5 ml 

 Tambahakan 500µ RNA Extraction Solusion, dan di vortex 

 Tambahkan 100µ CHCL3 (chloroform). Lalu di vortex ±20 detik. 

Biarkan disuhu ruangan selama 3 menit, lalu sentrifuse dengan 

kecepatan (12000 rpm 1=6 cm) selama 15 menit 

 Pindahkan 200µsupernatan (cairan bening) kedala tube 0,5 ml lalu 

masukkan 200µ isopropanol(2 – propanol) 

 Vortex, kemudian sentrifuse dengan kecepatan 12000 rpm selama 10 

menit. Lalu buang sisa isopropanol 

 Keringkan pellet, tambahakan 0,5 ml ( 500µ) 75 % ethanol lalu 

sentrifuse selama 5 menit dengan kecepatan 7500 rpm 
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 Keringkan kembali pellet, kemudian tambahkan DEPC (Nukleas Free 

water) sebanyak 200µ, dan di vortex. 

3.3.3. Prosedur Amplifikasi 

a) RT PCR 

  Sediakan tube ukuran 0,5 ml sesuai jumla sampel dan 2 tube 

untuk control positif (+) dan control (-) 

 Masing – masing dimasukan larutan  

RT – PCR PreMIx   7.0µ 

Iqzyme DNA Polimerase  0.5µ 

RT Enzyme Mix   0,5µ 

 Kemudian masing – masing larutan dimasukkan sample sebanyak 

2µ 

 Untuk K positif (+) ditambah P (+) standar  2µ 

 K negative (-) ditambah DEFC ddH2O  2µ 

 Vortex, dan di thermelcler sesuai dengan step pertama 

 Suhu pada RT PCR 

1. 42oC 30 menit : 94oC 2 menit (denaturasi) 

2. 94oC 20 detik : 62oC 20 detik : 72oC 30 detik diulang sebnayak 

15 kali diulangan (annealing) 

3. 72oC 30 detik : 20oC 30 detik (elongasi) 

b) Nested PCR 

 Setelah selesai, sediakan lagi tube baru berukuran 0,5 sesuai 

dengan sample dan K+ dan K- 

 Masing – masing dimasukan larutan 

Nested PCR PreMIx   14µ 

Iqzyme DNA polymerare  1µ 

 Vortex,dan di thermalcyler sesuai dengan step kedua yaitu Nested 

Suhu Pada Nested PCR 1.94oC 20 detik : 62oC 2 detik : 20oC 30 

detik(elongasi) 

 



19 

 

 

 

3.3.4. Prosedur Elektroforesis 

 Hasil amplifikasi dielotroforesis dengan menggunakan agarose 

 Sampel tadi dicampur dengan 7µ6x loading dye dan direpipet 

 Gel agarose yang sudah terbentuk direndam dengan cairan TAE 

 Masukan sample ke dalam lubang – lubang yang ada di dalam gel 

agarose sebanyak 7µ dan DNA Marker sebanyak 7µ 

 Dengan susunan pemasukan yang pertma K-, sampel, marker dan 

K-+ Elektroforesis dilakukan dengan kakuatan listrik 120 V 

o Tunggu hingga garis biru keluar ± selama 20 menit 

o Setelah proses elektroforesis selesai, gel direndam dalam EtBr 

selama 10 menit dan aquades selama 5 menit 

o Amati menggunakan U V DOC 

3.3.5. Pengukuran Kualitas Air  

  Pengukuran kualitas air dilakukan sebagai data penunjang pada 

penelitian ini. Kualitas air yang diukur adalah suhu, pH, oksigem terlarut 

(DO) dan ammonia. Pengeukuran kualitas air dilakukan di lapangan pada 

masing – masing lokasi dan diukur pada saat pengambilan sampel. 

3.4. Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan untuk mendeteksi virus adalah PCR yang 

merupakan teknik amplifikasi DNA squeen tertentu melalui tiga tahap yaitu 

Ekstraksi asam nukleat, amplifikasi DNA dan Elektroforesisi. Keunggulan 

dari metode ini adalah dapat menentukan tingkat serangan vitrus ( berat, 

sedang, dan ringan ) sehingga dari hasil yang didapatkan makan dapat 

disarankan tindakan apa yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode pengumpula data dikumpulkan secara observasi, yakni 

melalui pengamatan secara lansung terhadap objek yang aka diteliti, sehingga 

data – data tentang kejadian atau keadaan yang terjadi berdasarkan atas 

kenyataan yang ada di lapangan. Sampel udang dikumpulkan dari masing – 

masing lokasi kemudian diidentifikasi di laboratorium SKIPM. 
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  Data  yang telah dikumpulkan di perkuat dari kutiapan pustaka 

yang berhubungan dengan topic penelitian guna mendapatkan gambaran 

secara umum yang diperlukan. 

3.5. Variabel Pengamatan 

  Kondisi Visual Fisik pada Udang Gejala Klinis dan Diagnosa TSV 

pada Udang Vanname. Variabel yang diamati adalah kondisi visual fisik 

udang menurunnya aktivitas berenang pada udang kurangnta keseimbangan 

pada udang berenang tidak terarah udang lebih sering bergerombolan di tepi 

tambak udang sering muncul dan berenang dipermukaan air dan pada fase 

aku timbul bintik – bintik putih 

1. Tingkat prevalensi udang yang terinfeksi menggunakan rumus 

Dwiyana (1999), Yaitu : 

   Prevelensi (%) = 
∑ ������ 	
��� ��� ����������   ���

∑ ������ 	
��� ��� �����
 x 100 % 

2. Data pendukung kualitas air 

Data pendukung kualitas air yang inin diketahui sebagai data 

penunjang dalam penelitian ini adalah Suhu, Do, pH, dan Salinitas. 

Untuk suhu diamati setiap hari sedangkan untuk data kualitas air yang 

lain diamati pada saat pengambilan sampel. 

3.5.1. Analisa Data 

  Data yang telah diperoleh seperti gejala klinis udang yang 

terserang virus TSV, lokasi yang paling rentan dan kualitas air dari masing – 

masing lokasi didapati dan dianalisa secara deskriptif dan dibahas dengan 

pendekatan literature yang ada. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gejala Klinis Udang Vannamei Terserang Viral Disease 

 Sampel udang Vannamei yang diambil dari masing – masing lokasi 

berjumlah 5 ekor yang memiliki ciri- cirri sakit atau tidak sehat.  Yang didapati 

memiliki panjang antara 5 – 8cm dengan berat antara 25 – 45 gram. Pemeriksaan 

gejala klinis selama penelitian dilakukan pada udang yang diduga terinveksi virus 

dengan mengamati kondisi fisik. Secara umum kondisi udang memperlihatkan 

kondisi fisik yang baik terlihat dari aktifnya udang ketika dilakukan pemberian 

pakan untukmempermudah pengambilan sampel udang dengan menggunakan 

anco. Udang yang masih hidup cenderung pasifdan berada pada pinggiran 

tamabak dan menyendiri diantara algae yang tumbuh dengan permukaan air. 

Secara klinis gejala yang terjadi pada tambak yang diamati dapat dilihat pada 

tabel 1. 

Tabel. 1 karakteristik Gejala Jlinis Udang Budidaya Pada setiap Lokasi 

Pengamatan  

No Lokasi Tingkah Laku Udang Kondisi Fisik Udang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Nusaopati Kec Sui 

Pinyu 

Bakau Besar Kec, Sui 

Pinyuh 

ParitBanjar Mempawah 

Timur 

Kuala Secapah 

Mempawah Hilir 

Pasig di pinggir tambak 

 

Gerakan pasif dan di 

pinggir tambak 

Kurang nafsu makan 

 

Gerakan tidak 

beraturan 

Tubuh lunak 

 

Tubuh lunak 

 

Tubuh lunak 

 

Tubuh lunak 

 

 Tabel 1 menunjukan bahwa gejala udang sakit dilihat dari gejala klinis 

yaitu udah yang tidak memiliki nafsu makan pada saat akan diberi makan, udang 

terlihat tidak argesif pada setiap sentuhan yang diberikan pada setiap pengamatan, 

udang selalu muncul ke permukaan kolam atau megap – megap seperti ikan yang 

pada umumnya kekurangan oksigen dalam air. Udang terserang TSV akan 

menunjukan gejala nafsu makan menurun, kondisi melemah, gerakan lamban dan 
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akan sering mencul pada permukaan. Hal ini dikarenakan kurang nya pasokan 

oksigen yang di dapat sehingga sering muncul pada permukaan dan sering 

mencari aliran sumber air.  

 Organ yang paling sering menjadi target infeksi TSV adalah organ insang, 

ginjal, otak, dan hati karna organ tersebut diduga memiliki prevalensi (populasi 

Virus) lebih tinggi disbanding kan dengan jenis organ lainnya (Taukhid 

et,al.,2015). TSV (Taura Syndrom Virus) 

Adalah parasit yang berukuran mikroskopis yang mengindetifikasi sel organism 

biologis, virus hanya dapat bereproduksi di dalam materiall hidup dengan 

menginfeksi dan memanfaatkan sel makhluk hidup, karena virus tidak bisa 

berproduksi sendiri. Biasanya virus mengandung sejumlah kecil DNA atau RNA 

yang diselubungi semacam bahan perlindungan terdiri dari protein, lipid, dan  

glikoprotein. 

 

Gambar 1. Sampel Udang yang di duga terserang Virus 

Dilihat dari gejala klinis yang tampa pada setiap lokasi budidaya tidak 

menutup kemungkinan udang sampel dan juga terserang penyakit lain. Seperti 

pada lokasi budidaya  Bakau Besar Kec Sui Pinyu bahwa diperoleh sampel yang 

salah satunya memiliki bintik putih seperti terinfeksi parasite adalah dengan cirri 

– cirri hemoragik pada tubuh, bintik putih, gerakan tidak beraturan dan 

mengambang, pigmen tubuh e,udah dan megap – megap (Supriyadi,2004) 

 Pada daerah Parit Banjar Mempawah Timur menunjukan gejala sampel 

udang yang terinveksi TSV, namun tidak menutup kemungkinan Udang 

Vannamei yang telah tierinfeksi tersebut bersifat carier karena secara fisik tidak 
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menunjukkan gejala klinis, sehingga dapat menurunkan penyakit pada udang lain 

dan ketunannya 

 Untuk mengetahui secara pasti jeni penyakit dan tingkat serangan yang 

meneyrang udang Vannamei pada setiap tambak yang didapat dati hasil diagnosa. 

Dilakukan langkah  selanjutnya yaitu identifikasi laboratorium secara menyeluruh 

dan denagan tingkat ketelitian yang tinggi untuk mengetahui apakah udang 

tersebut ada indikasi terserang virus atau tidak 

 Menurut Alifudin (1993) bahwa dalam menentukan secara pasti penyebab 

penyakit, diperlukan pemeriksaan laboratorium, udang yang diperiksa sebaiknya 

dipilih udang yang menunjukan gejala klinis terinfeksi virus. Pemeriksaan 

laboratorium mempunyai perana yang sangat penting dalam melakukan diagnosa 

lapangan yang diperkuat denga  penemuan agen etiologic dari penyebab penyakit 

tersebut. 

4.2 Pengaruh Kualitas Air dan Lingkungan Sekitar Terhadap Penyebaran 

Penyakit  

 Kondisi perairan berperan dalam pengaturan homoestasi yang diperlukan 

bagi pertumbuhan dan reproduksi udang. Perubahan parameter perairan hingga 

pada batas – abats tertentu dan menyebabkan udang stress dan timbul penyakit – 

penyakit pada udang. Ada beberapa parameter yang berperan penting dalam 

menunjang suatu usaha budidaya perikanan yaitu suhu, oksigen terlarut, pH adan 

Amonia (Irawan,2000) 

 Hasil penelitian didapatlah hasil analisi parameter kualitas air pada setiap 

lokasi budidaya yang dilakukan di Laboratorium pada tabel 2 berikut : 

 Tabel 2. Kondisi Kualitas Air pada Daerah Pengambilan Sampel 

Pengamatan  

No Lokasi Suhu 

(oC) 

DO 

(ppm) 

pH 

(Unit) 

Amonia 

(ppm) 

Salinitas 

(%) 

1 

2 

3 

4 

Nusapati Kec.  Sui Pinyuh 

 Nusapati Kec. Sui Pinyuh 

Nusapati Kec.  Sui Pinyuh 

Nusapati Kec.  Sui Pinyuh 

27,4 

27,3 

28 

27 

5.80 

5,85 

5,84 

5,81 

6,32 

6,56 

6,34 

6,56 

0,15 

0,15 

0,05 

0,15 

30,1 

30,4 

30,2 

30,1 
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 Tabel 2 menunjkan  bahwa kualitas air yang diamati relative sama dari 

masing – masing tambak tempat lokasi pengambilan sampel. Kondisi perairan 

tersebut memenuhi syarat untuk kegiatan budidaya yang suhu rata – rata 27oC, 

DO 5 ppm, pH 6 unit dan Amini 0,05 – 0.15 ppm. Kualitas air yang baim untuk 

bididaya meliputi berbagai parameter yang semuanya berpengaruh pada 

penyelenggaraan hemostasis yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi 

ikan. Apabila dari berbagai parameter tersebut tidak emenuhi syarat ataupun 

terjadi perubahan yang melebihi dari batas normal maka dapat menyebabkan 

stress dan penyakit, bahkan berdampak kematian (Satyani,2005) 

 Kemugkinan  penyebab timbulnya penyakit berasal dari factor lai  seperti, 

tingakat kepdatan yang cukup tinggi, penangan pada saat sortir sehingga 

menyebabkan benih udang terserang stress, adanya gesekan gelombang yang 

cukup tinggi, ini dapat dilihat bahwa lokasi – lokasi tersebut merupakan 

pemukiman padat penduduk, limbah yang lansung mencemari.  

 Perairanmendukung timbulnya beberapa jenis penyakit dalah satu nya 

TSV. Hal ini sesuai dengan yang dimukakan oleh Sarono et.al.,(1991) bahwa 

kepadatan tinggi, suhu yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, serta penganan 

yang kurang baik dapat menyebabkan serangan penyakit, dapat dilihat pada tabel 

3. 

 Tabel 3. Keadaan Lingkungan Sekitar Lokasi Pengambilan Sampel 

Pengamatan : 

No Lokasi  Keadaan Lingkungan Sekitar Budidaya 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

Nusapati Kec Sui 

Pinyuh 

Bakau Besar 

 

 

Secapah 

 

 

Kegiatan industry rumah tangga dan dekat dengan 

pemukiman penduduk. 

Banyak tumbuh sekitar, daerah jauh dari 

pemukiman dekat dengan pabrik olahan rumah 

tangga 

Daerah sekitar lingkungan jauh dari pemukiman 

padat penduduk, daerah banyak ditumbuhi 

tanaman, jauh dari aktivitas industry rumah tangga 
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4 

 

Parit Banjar 

maupun industry pabrik 

Kebersihan sarana dan prasarana terawatt, dekat 

denga pemukiman 

 

 Factor dari lingkingan sekitar perubahan cuaca yang cukup ekstrim 

beberapa bulan terakhir ini dan telnologi budidaya yang diterapkan dan diduga 

memepengaruhi timbulnya penyakit khusunya virus. Hal ini diketahui dari para 

pembudidaya di desa Nusapati yang memilikin kondisi air yang cukup baik 

27,3oC untuk kegiatan budidaya udang, anya saja teknologi yang diterapkan 

belum cukup untuk kegiatan budidaya 

 Di Bakau Besar Sui Pinyuh tidak terlalu jauh dari pemukiman warga 

sekitar sehinggan olahan hasil industi rumah tangga yang diyakini memicu kurang 

nya kualitas air. Industry pabrik – pabrik olahan yang terdapat di  salah satu lokasi 

tambak juga dapat memicu kualita air yang buruk sehingga diperlukan adanya 

ternologi yang berkerja secara tepat untuk mengatasi masalah yang ditemukan 

selama penelitian dilapangan. Dari aktivitas yang ditumbulkan  tersebut sehingg 

terjadilah pencemaran lingkungan, disaat perubahan cuaca yang mendadak zat – 

zat beracun dan aktivitas – aktivitas tersebut akan naik ke permukaan air dan 

mengurangi kandungan oksien terlarut di dalam perairan (blooming up), keaaan 

ini dapat menyebabkan stress dan memicu timbulnya wabah penyakit bahkan 

kematian pada udang yang dipeliahara 

4.3. Diagnosa Virus 

  Pemeriksaan tubuh udang bagian luar seperti lendir, kaki renang, ekor dan 

bagian insang adalah untuk menentukan jenis penyakit yang meerang udang. 

Sering kali jenis penyakit tidak hanya dapat dilihat dari gejala klinis yang di 

timbulkan akan tetapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti yan 

dikemukakan oleh Afrianto dan Liviawaty (1992), bahwa seringkali organisme 

penyebab penyakit ikan tidak dapat dilihat sehingga untuk menentukan jenis 

organism tersebut dilakukan identifikasi lebih lanjut berdasarkan cirri – cir yang 

ditumbulkan  
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 Pemeriksaan virus dilakukan dengan menggunakan metode PCR 

(Lampiran,1) setelah dilakukan diagnose dan identifikasi pada sampel – sampel 

udang vannamei tersebut, maka didapat hasil yang terlihat pada foto – foto 

elektroforesis berikut pada gambar 3 dan 4. 

 

  Gambar 2. Hasil Elektroforesis TSV 1 

Keterangan : 

M  = Masker 

(+)  = Kontrol Positif 

(-)  = Kontrol Negatif 

1,3  = Sampel (Nusapati) Positif ringan TSV 

2,4  = Sampel (Nusapati) Negatif TSV  

 

 

  Gambar 3. Hasil Elektroforesis TSV II 

Keterangan :  

M  = Masker 

(+)  = Kontrol Positif 

(-)  = Kontrol Negatif 

5  = Sampel (Negatif) Positif ringan Negatif TSV 
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6,7,8  = Sampel (Bakau Besar) Negatif TSV 

 

Gambar 4. Hasil Elektroforesis TSV III 

Keterangan :  

M  = Masker 

(+)  = Kontrol Positif 

(-)  = Kontrol Negatif 

9,10  = Sampel (Bakau Besar) Negatif TSV 

11,12  = Sampel (Secapah) Negatif TSV 

 

Gambar 5. Hasil Elektroforesis TSV IV 

Keterangan :  

M  = Masker 

(+)  = Kontrol Positif 

(-)  = Kontrol Negatif 

13,14,15 = Sampel (Secapah) Negatif TSV 

16  = Sampel (Parit Banjar) Negatif TSV 
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Gambar 6. Hasil Elektroforesis TSV V 

Keterangan : 

M  = Marker 

(+)  = Kontrol Positive 

(-)  = Kontrol Negatif 

17,18,19,20 = Sampel (Parit Banjar) Nrgatif  TSV 

 

 Hasil identifikasi menggunakan PCR, ditemukan bahwa terdapt 2 sampel 

dari Nusapati positive TSV, dari 5 sampel yang diperiksa dan mnunjukkan gejala 

klini terinveksi TSV (1,2,3,4,5) terdapat 3 sampel yang terindentifikasi dan 

tegolong positif TSV ringan (1,3,5) karna hanya terdapat satu garis putih pada 

lanjur sampel yang sejajar dengan control positive, sedangkan 2 samppel yang 

tersisa menunjukkan negative TSV karna tidak tampak garis putuh pada lajur 

positif. 

Pada lokasi Bakau Besar terdapat hasil sampel secara keseluruhan adalah negative 

(6,7,8,9,10) dari ke 5 sampel yang diperiksa karna pada hasil tidak Nampak garis 

putih pada control positif. Pada lokasi yang berada pada desa Secapah hasil dari 

sampel yang diperiksa juga menunjukan hasil yang negative (11,12,13,14,15) dari 

5 sampel yang diperiksa sama halnya pada hasil sebelumnya karena tidak terdapat 

garis putih yang sejajar dengan control positive  

 Desa Parit Banjar dari 5 sampel yang diperiksa uji PCr mnunjukkan bahwa 

ada 1 sampel menunjukan hasil negative karena tidak sejajar dengan control 
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positive (16) dan sampel 4 yang terindetifikasi positif TSV (17,18,19,20) karna 

terdapat satu garis sejajar contoh positif. Meskipun dari beberapa lokasi budidaya 

pada saat pengambilan sampel memiliki kondisi klinis yang hamper sama ada 

kemungkinan udang tersebut terinfeksi sejenis parasit atau bakteri 

 Jika dilihat dari parameter kualitas air yang diukur dari ke empat lokasi 

tersebut ( tabel 2) telah memenuhi syarat untuk kegiatan budidaya khusunya pada 

udang Vannamei, timbulnya wabah penyakit lebih disebabkan oleh lokasi 

lingkungan sekitar ( tabel 3) yang buruk, tingginya pada penebaran, menejemnen 

pemberian pakan yang tidak teratur seperti yang diketahui dari informasi yang 

didapat dari para budidaya langsung 

 Terindentifikasi TSV pada tambak tersebut tidak menutup kemugkinan 

kalau memang virus sudah ada pada bibit udang yang diperoleh dari 

pembudidaya, udang yang tampak sehat dan tidak menampakkan gejala klinis 

terserang TSV (carrier) tetapi seiring berjalannya waktu dan pengaruh 

lingkunagan yang buruk dapat menyebabkan proses infeksi dan menyebar cepat 

seperti yang diketahui. 

Bibit uang yang diperoleh dari tempat yang sama merupakan zona awal ditemuka 

TSV 

 Minimnya tumbuh – tumbuhan di sekitar budidaya menyebabkan 

pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas – aktivitas tersebut tidak dapat di 

uraikan oleh perairan. Seperti yang dikemukakan oleh Boyd, (1982), pecemaran 

perairan yang disebabkan oleh limbah bahan organik yang berasal dari limbah 

industi dan domestic akan lansung dapat mempengaruhi system metabolism tubuh 

pada ikan terhambat dan memicu munculnya hama dan penyakit 

 Fluktuasi suhu yang disebabkan oleh peruahan cuaca yang ekstrim dapat 

juga menyebabkan ketidak stabilan mutu air yang dapat menyebakan ikan stress 

dan rentan terhadap serangan penyakit, seperti yang dikemukakan oleh Asmawi, 

(1983) perubahan suu yang mendadak sebesar 5oC dapat menyeabkan ikan stress 

 Apabila kondisi yang dicurigai ini terus di biarkan tanpa adanya perlkuan 

sebagai tindak lanjut makan tidak menutup kemungkinan serangan TSV yang 

menyerang pada udang dengan tingkat intensitas serangan ringan ini akan 
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meyerang ke tingkat yang lebih membahayakan, dikarenakan semakin tingginya 

kebutuhan dan semakit sempitnya ruag gerak udang dalam lokasi budidaya. 

Lokasi seperti yang dikemukakan leh Afrianto dan Liviawaty (1992) bahwa 

seranga penyakit cenderung terjadi di  dalam lokasi budidaya yang ditebari ikan 

dengan kepadatan tinggi. Suatu gerakan antar hewan budidaya menjadi lebih 

sering dan dapat menjadi media penyebaran penyakit. Ditambahkan Supriyadi 

(2004) pada kondisi tebar tinggi baik untuk oksigen baik untuk oksigen dan ruang 

gerak ikan. 

4.4. Prevalensi Serangan Virus Pada Keempat Lokasi 

 Hasil perhitungan prevalensi serangan virus pada ian udang vannaei 

selama masa penelitian dapatdilihat pda tabel   

 Tabel 4. Rata – rata Prevalensi Serangan Virus Pada udang 

Vannamei selama Masa Penelitian 

Lokasi Jumlah Sampel 

Ikan yang sakit 

Jumlah sampel 

yang terinveksi 

Prevalensi 

Seangan (%) 

Nusapati 

Bakau Besar 

Secapah 

Parit Banjar 

5 

5 

5 

5 

3 

- 

- 

4 

60 

0 

0 

80 

 

 Melihat hasil dari tabel 4 denga nilai prevalensi serangan pada lokasi 

budidaya yaitu Nusapati 40% dan parit Banjar 80%. Maka dari hasil prevalensi 

dan hasil diagnose serta hasil uji yang dilakukan di laboraturium maka dapat 

disimpulakan bahwa hasilndari empat stasiun tersebut bahwa desa  Parit Banjar 

memiliki nilai serangan TSV yang tertinggi dibandingka stasiun penelitian pada 

daerah yang lain . Nilai prevelansi yang terjadi pada dua lokasi budidaya tersebut 

biasa dikatakan cukup tinggi karna para pembudidaya pada setiap lokasi budidaya 

kurang memperhatikan serta menjaga lingkungan  sekitar budidaya secara 

continue dan berkala misalnya saja seperti kebersihan dari lingkunga tambak, 

kebersihan kincir angin yang harus selalu diperhatikan, pemeberian pakan yang 

kuarang teratur. Gizi pada pakan juga kurang diperhatikan. Kepadatan terlalu 
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tinggi sera sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan budidaya juga kurang 

menunjang aktifitas dalam berkerja  

 Saputra (1998), menjelaskan makin besar kepadatan maka akan semakin 

kecil pertumbuhan per indvidu udan, dalam hal ini juga di pengaruhi oleh keadaan 

lingkngan sekitar perairan. Selai padat tebar udang kepadatan aktivitas tambak 

juga mempengaruhi peyebab terindetifiaksi virus. Para pembudidaya pada dea 

Parit Banjar kuramg memperhatikan kualitas pakan yang mereka berikan pada 

udang yang dipelihara,. Pakan yang diberikan hanya berupa pellet kurang 

memberikan vitamin atau makanan tambahan lain. Meskipun vitamin yang 

diberikan tidak dalam jumlah yang banyak namun vitamin yang diperluakn 

tersebut apabila tidak diberikan akan berdampak negative pada udang yang 

dipelihara 

 Kekurangan vitamin tidak hanya menghambat pertumbuhan pada udang 

yang dipelihara tetapi juga dapat menurukan daya tahan tubuh karena vitamin 

merupakan katalisator (pemicu) terjadinya metabolism didalam tubuh udang. 

Selain itu udang yang kekurangan vitamin aka mudah stress karena daya tahan 

tubuhnya yang kurang baik, menyebabkan nafsu makan nya menurun sehingga 

menyebabkan mudah terserang penyakit. Seperti yan dikemukkakan Steffent 

(1989), vitamin sangat penting bagi kehidupan, karena mempunyai komposisi dan 

fungsi yang beragam tetapi tidak dapat disintesis karena itu harus disuplay dari 

makan yang dimakan. Pemberian pakan yang mengandung stimulant (vitamin) 

dapat meningkatkan daya tahan tubuh udang terhadap serangan penyakit.  

 Sedangkan pada lokasi Secapah dan Bakau Besar tidak terdapat sau 

sampel pun yang trinfeksi virus. Karena parameter lingkungan untk dua daerah 

tersebut bisa dikatakan masih cukup baik. Padahal jika dilihat dari gejala klinis 

yang hamper sama dengan smapel – sampel yang ditemuka di tempat lain . 

kemungkina udang tesebut terserang bakteri dan parasit. 

 Dilihat dari perhitungan prevalensi di masing – masing lokasi 

pangambilan sampel, dapat dipastikan lokasi Parit Banjar merupakan lokasi yang 

rentan terserang virus TSV dengan serangan prevelansi 80 %, kemudian disusl 

dengan lokasi Nusapati dengan serangan prevalensi 60 % dan secara umum 
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kisaran kulitas air pada daerah budidaya udang sampel tersebut cukup baik 

(Tabel,2), seperti yang dikemukakan Daelami (2001) kualitas air yang baik dapat 

mendukung pertumbuhan udang, udang akan mengalami kerentanan – kerentanan 

terhadap penyakit pada keadaan kualitas air yang buruk 

 Selain masalahb tenis, teknologi serta teknik budidaya, tingka prevelansi 

tinggi oada setiap lokasi budidaya diduga juga karena perubahan cuaca yang 

cukup ekstrim pada bulan terakhir,peralihan dari musim panas akhir ke musim 

penghujan awal, menyebabka  hujan panas silih berganti keadaan ersebut 

mempengaruhi proses metabolisme pada udang, nafsu makan, aktifitas tubuh dan 

system saraf ikan ( Boyd, 1982) 

 Keadaan lingkungan sangat penting bagi pertumbuhan udang dan lebih 

penting lagi didukung dengan sumber daya manusia untuk mendeteksi sedini 

mungkin apabila terdapat gejala  yang terinfeksi pada udang yang dipelihara 

sehingga tidak menyebabkankerugian yang besar.  

 Untuk saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhakan udang yang 

terserang oleh TSV. Satu – satunya cara adalah dengan pemberian vaksin sebagai 

upaya pencegahan serangan virus pada udang. Peningkatan mutu pangan, 

penggunaan imunotimulan seprti vitamin C serta mengurangi kepadatan pada 

tambak juga merupakan salah satu langkah dan upaya prefentif sebelum terjadinya 

serangan. Namun, apabila usaha prefentif yang dilakukan dirasa sudah cukup 

maksimal namun serangan semangkin meningkat langkah selanjut adalah dengan 

di panen dan dimusnakan. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Deteksi virus TSV ( Taura syndrome 

virus)  pada udang Vanname (Litopenaus Vanname) di Kabupaten Pontianak 

Dengan Metode PCR (Polymerase Chain Reuction), ada beberapa poin yang 

dapat disimpulkan dengan mengambil 4 lokasi yang dapat mewakili yaitu : 

1. Ditemukannyan udang vanname yang terinveksi virus TSV pada dua lokasi 

budidaya yait pada desa Parit Banjar dan desa Nusapati. 

2. Tingkat prevelansi serangan yang tertinggi aadalah pada Desa Parit Banjar 

dengan nilai Prevelensi 80% dan desa Nusapati dengan nilai Prefelensi 

serangan sebesar 60%. 

3. Kondisi kualitas air pada lokasi budidaya juga memenuhi syarat untuk 

kegiatan budidaya ditambak dengan suhu 27oC, pH 6 unit, DO 5 pp, Ammonia 

0,05 – 0,15 ppm, Salinitas 30,1 %. Timbulnya penaykit pada lokasi budidaya 

bisa disebakan oleh kurang baiknya loaksi sekitar budidaya, manajement 

budidaya yang kurang baik, manajement pemeberian pakan yang tidak teratur, 

penebaran benur udang pada saat akan disortir juga mempengaruhi timbulnya 

pnyakit 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pontianak  

1. Adanya tindak lanjut dari pemerintahan daerah setempat yang tidak hanya 

memberikan bantuan berupa dana kepada masyarakat tetapi juga memberikan 

penuluhan  penyuluhan mengenai pentingnya untuk mengetahui penyebab dari 

udang yang di pelihara, memberikan pemahaman pemeliharaan udang. 

2. Kepada para pembudidaya disarankan untuk selalu mengontrol dan 

memperhatikan kegiatan pembudidaya dengan baik agar meminimalisie 

teserangnya virus TSV pada lokasi budidaya. 

3. Perlunya pemahaman dan pengtahuan yang luas tentang bagaimana budidaya 

udang yang baik agar dapat pembudiayaan lebih teliti dn lebih waspada lagi 

dalam pencegahan virus  TSV. 
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Lampiran 1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel 

 

Keterangan : 

1. Wilayah A Desa Nusapati Kec. Sui Pinyuh 

2.  

3. Wilayah B Desa Bakau Besar Kec. Sui Pinyuh 

4. Wilayah C Desa Parit Banjar Mempawah Timur 

5. Wilayah D Desa Kuala Secapah Mempawah Hilir 
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Lampiran 2. Peta Lokasi Pengambilan Sampel 

 

 

Gambar 1. Lokasi Desa Secapah Mempawah Hilir 

   

Gambar 2. Lokasi Desa Bakau Besar Kec. Sui Pinyuh 
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Gambar 3. Pengambilan Media Pembawa Desa Bakau Besar 

   

Gambar 4. Pengambilan Media Pembawa Desa Nusapati Kec. Sui Pinyuh 

 

                     

Gambar 5. Desa Nusapati Kec. Sui Pinyuh 
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Gambar 6. Desa Parit Banjar Mempawah Timur 
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Lampiran 3. Alat dan Bahan yang digunakan selama Penelitian 

 

 

THERMACYLER 

(mesin yang digunakan untuk proses amplikasi DNA / mesin PCR) 

 

MICROPIPETOR dan JAMUR / TIP 

(alat yang digunakan untuk mengambil cairan atau larutan) 

 

LAMINATOR FLOW CABINET 

(ruang sterilisasi dimana sampel di identifikasikan) 
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  ANALITIK BALACE SENTRIFUGE 

       

  VORTEX MIXER 

 (untuk mencampurkan larutan dan sampel yang dipergunakan) 

 

GEL ELEKTROFORESIS                OVEN 
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     HOT PLATE (alat pemanas media)     AUTO CLAVE (alat sterilisasi) 

      

TISSUERUPTOR (alat penghacurorgan target sampel) 

 

     EVEN DORF (Tabung kecil)  BOX ELEKTROFORESIS 
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Larutan dan cairan yang digunakan dalam proses PCR 
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Lampiran 4. Tahap – tahap pemeriksaan virus dengan PCR 

 

 

Pengambilan organ target (kki renang) dan tabung berisi sampel yang akan di ekstraksi, 

ekstraksi bertujuan untuk memperoleh ekstrak atau saripati DNA 

 

Menghancurkan organ target dengan TISSUERUPTOR 

 

DNA sampel yang akan di ekstraksi menggunakan DNA ekstrakction solution ini 

bertujuan untuk mengamankan DNA dari kerusakan akibat kerja enzimeNase. 
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Vortexmixer bertujuan untuk mencampur sampel dan larutan 

 

Sentrifuge untuk memisahkan pellet dan supernatant atau untuk memperoleh 

butiran / pellet DNA 

 

 

Hasil ekstasi digandakan dengan bantuan enzim – enzim (primer kit), proses 

penggandaan disebut juga amplikasi, amplikasi dilakukan pada kondisi suhu dan siklus 

penggandaan tertentu dengan bantuan mesin PCR (Thermocyer), Amplikasi melalui tiga 

tahap yaitu : denaturasi (pemisahan DNA), anneling (penempelan, extension atau 

elongasi pemanjangan) 
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Proses elektroforesis dengan bantuan buffer TAE atau TBA, DNA yang telah selesai pada 

proses amplikasi dimasukka kedalam lubang lempengan agarose dengan bantuan 

micropiper, kemudian diamati menggunakan UV DOC. Dari hasil elektroforesis dapat 

diketahui apakah status sampel terinveksi virus atau bebas dengan membandingkan 

posisi pita pada DNA marker. 
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Lampiran 4. Perhitungan Prevelensi serangan virus pada Udang Vanname selama 

Penelitian 

 

Menggunakan rumus Dwiyana (1999), yaitu : 

 Prevelensi (%) = 
∑ ������ 	
��� ��� ���������� ���

∑ ������ 	
��� ��� �����
 x 100% 

 

1. Nusapati  

Prevelensi (%) = 
�

�
 x 100%= 60 % 

 

2. Parit Banjar 

Prevelensi (%) = 
�

�
 x 100%= 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


