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ABSTRACT

SPF vannamei shrimp that is labeled and introduced in Indonesia suspected of having a different than the original because of the 
activities conducted by recurrent spawning shrimp farming entrepreneurs. The study was conducted with the aim to identify changes 
in morphology, behavior and survival of shrimp vannamei that tested WSSV challenge is done in a controlled environment. Results 
of research has been done to obtain that WSSV-infected vannamei shrimp showed signs of the emergence of white patches on the 
carapace, antennae broken, damaged eyes, body color changed to red, swim to the edge and surface. Changes in behavior such as 
vannamei shrimp response to stimuli that are nearby are very low, if there is light, touch or shadow of the nervous system in the shrimp 
did not immediately respond to that stimulus and then ordered members of his body is responding to stimuli. Based on the test results 
were obtained signifi cance Levene's Test for Equality of variances for 0.002 or < 0.05, then used as a guideline is not assumed Equal 
variances or variations are not homogenous. The result is t by 5.990, with signifi cance: 000 or < 0.05, so it can be concluded that there 
are signifi cant differences between the average survival vannamei shrimp sample of non-infectious and infected by WSSV.
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PENGANTAR

Perkembangan usaha perikanan khususnya komoditi 
udang yang terus meningkat dengan pesat, berpotensi besar 
untuk menghasilkan devisa negara. Untuk mengantisipasi 
permintaan yang terus meningkat tersebut, maka 
dicanangkan gema Program Peningkatan Ekspor Hasil 
Perikanan (PROTEKAN) 2003, dengan target pendapatan 
US$ 10,19 milyar dari perikanan, dan dari budidaya udang 
diharapkan mampu menyumbang devisa sebesar US$ 6,79 
milyar.

Kebutuhan udang dengan jumlah yang tinggi tersebut 
tentu saja disambut baik oleh para pembudidaya udang 
di Indonesia. Untuk mendapatkan produksi yang tinggi 
dengan biaya yang relatif murah, kebanyakan pembudidaya 
udang menerapkan kepadatan tebar yang tinggi. Tindakan 
tersebut membawa dampak negatif bagi mutu udang. 
Penerapan kepadatan tebar yang tinggi tanpa didukung oleh 
manajemen lingkungan dan pemberian pakan yang tepat 
akan menyebabkan efek patogenitas semakin meningkat. 

Salah satu pendekatan untuk mengurangi permasalahan 
yang disebabkan oleh penyakit yaitu dengan mencegah 
infeksi, menggunakan stok yang bebas dari penyebab 

penyakit tersebut. Seperti pendekatan yang dilakukan pada 
peternakan ayam, babi dan sapi yaitu dengan memakai 
konsep Specifi c Pathogen Free (SPF), maka hal ini juga 
diterapkan pada udang. 

Hingga saat ini SPF udang vannamei ini sudah tersebar 
luas di tambak-tambak Indonesia. Pada kenyataannya 
keadaan ini memunculkan permasalahan baru, yaitu 
terbatasnya jumlah induk hasil introduksi mengakibatkan 
usahawan udang melakukan kegiatan pemijahan berulang 
untuk mendapatkan jumlah induk yang banyak dengan 
biaya yang tidak mahal. Hal ini disinyalir dapat menurunkan 
keragaman genetik benih turunannya, apalagi dengan 
dilakukannya pemijahan berulang di hatchery (panti benih). 
Penurunan keragaman genetik ini berdampak pada beberapa 
hal antara lain mengakibatkan mudahnya udang terserang 
penyakit.

BAHAN DAN CARA KERJA

Bahan penelitian berupa udang yang positif terinfeksi 
WSSV, phospate buffer saline (PBS) pH 7.2, membran 
fi lter, alumunium foil. Bahan untuk uji tantang adalah udang 
vannamei, air laut, kaporit 30 ppm, isolat virus WSS, pakan 
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udang, aquadestilata, kertas tisu, stirofoam. Peralatan yang 
digunakan untuk pembuatan inokulum virus WSSV: mortal, 
cuvet, sentrifugator, membran fi lter 0.45 μm dan  lemari 
pendingin. Uji tantang menggunakan peralatan antara lain:  
aquarium, aerator set, selang, net, lampu neon, bak, jurigen 
dan kaca pembesar. Pengukuran kualitas air menggunakan 
peralatan: DO meter, pH meter, titrimeter, thermometer, 
refraktometer dan alat gelas. 

Udang dipelihara dalam aquarium, masing-masing 
diisi 25 ekor pascalarva udang vannamei dengan media  air 
laut sebanyak 25 liter. Rancangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Perlakuan yang diberikan adalah infeksi WSSV dengan 
metode perendaman selama 12 jam pada konsentrasi 0.1 
ml/ml air laut (dari hasil uji pendahuluan) dan non infeksi 
WSSV yaitu tanpa pemberian virus WSS, dengan ulangan 
masing-masing 16 kali. Pengambilan data kualitas air 
dilakukan 3 kali dalam sehari (pagi, siang dan sore) selama 
7 hari. Pemeriksaan dan pengamatan morfologi  dan  tingkah 
laku udang vannamei dilakukan selama penelitian berjalan, 
dan diakhir penelitian dilakukan penghitungan terhadap  
jumlah udang yang masih hidup untuk memperoleh data 
kelulushidupan. 

HASIL

Morfologi dan Tingkah Laku SPF Udang 
Vannamei Indonesia  yang Terserang  WSSV

Serangan penyakit menyebabkan perubahan pada 
beberapa sifat biologis organisme, diantaranya adalah 
morfologi dan tingkah laku, demikian pula yang terjadi pada 
udang vannamei yang terserang WSSV. Hasil penelitian 
yang telah dilakukan memperoleh informasi bahwa udang 
vannamei yang terinfeksi WSSV menunjukkan tanda 
timbulnya bercak putih pada karapas, antena putus, mata 
rusak, warna tubuh berubah menjadi kemerahan, berenang 
ke pinggir dan permukaan. Tanda penyerangan muncul 
putih seperti panu pada bagian cepalothorax dan udang 
berenang ke tepi dekat pematang, lemas dan kehilangan 
nafsu makan merupakan gejala klinis karena serangan 
penyakit yang disebabkan oleh virus.

Hasil pengamatan morfologi dan tingkah laku udang 
vannamei pada akhir perlakuan menjelaskan  bahwa pada 
udang vannamei yang tidak mengalami perlakuan infeksi 
WSSV tidak menunjukkan gejala munculnya penyakit 
WSSV. Berdasarkan pengamatan selama perlakuan dapat 
disimpulkan bahwa serangan WSSV mempengaruhi 
morfologi dan tingkah laku udang vannamei.

Tabel 1. Pengaruh Serangan WSSV Terhadap Morfologi dan Tingkah Laku Udang Vannamei

Kode
Tingkat infeksi

(Scoring)
Morfologi Tingkah laku

N1-N16 - Warna tubuh cerah, tidak 
ada bintik putih pada bagian 
tubuh udang

- Udang aktif bergerak pada malam hari 
- Cepat merespon gangguan
- Nafsu makan normal
- Diam didasar pada saat siang hari

I1,I3,I4,I6,I10 
dan I14

+++ Selain muncul pada bagian 
karapas, bintik putih terdapat 
pada bagian tubuh udang 
lainnya (ekor dan abdomen), 
serta warna tubuh, kaki jalan, 
kaki renang udang menjadi 
kemerahan

- Tidak aktif bergerak (lambat) berdiam diri didasar kolam 
dan respon sangat rendah 

- Pakan yang diberikan masih utuh
- Tubuh, ekor, kaki jalan, kaki renang berwarna kemerahan
- Udang berenang ke permukaan dan sangat lemah 

kemudian tergelepar ke dasar kolam 
- Udang dalam keadaan lemas dan mengalami kematian

I2,I7,I11,I12 dan 
I15

++ Adanya bintik putih pada 
bagian karapas dan warna 
tubuh, kaki renang, kaki jalan 
menjadi kemerahan

- Udang berenang miring ke permukaan
- Udang menjauhi aerator dan tampak lemas 
- Berkumpul dipinggir saling berdekatan
- Ekor, kaki jalan, kaki renang berwarna kemerahan
- Gerakan lambat

I5,I8,I9,I13 dan 
I16

+ Warna tubuh udang menjadi 
kemerahan

- Kurang aktif bergerak pada malam hari
- Gerakan lambat
- Nafsu makan dan Respon terhadap rangsangan sangat 

rendah
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Kelulushidupan Udang Vannamei yang 
Terserang  WSSV

Penelitian terhadap kelulushidupan bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana daya tahan SPF udang vannamei 
yang dikatakan tahan terhadap penyakit dan sudah 
dibudidayakan di Indonesia.  Pada tahap ini SPF udang 
vannamei yang telah diberi perlakuan yaitu non infeksi dan 
infeksi virus WSS, dicatat angka  kelulushidupan hariannya 
dan setelah 7 hari diakumulasi jumlah udang yang masih 
hidup dan dihitung dalam bentuk prosentase. Berdasarkan 
data yang diperoleh pada udang non infeksi diperoleh 
kelulushidupan tertinggi 100% dan terendah 84%. Pada 
perlakuan  infeksi diperoleh kelulushidupan tertinggi adalah 
96% dan terendah 68%. Fakta ini menjelaskan bahwa SPF 
udang vannamei yang dipelihara di Indonesia relatif masih 
tahan terhadap serangan WSSV, jika dibandingkan dengan 
data yang sering ditampilkan bahwa keganasan WSSV bisa 
mematikan sampai 100% dalam beberapa hari serangan.

Gambar 1. Kelulushidupan Udang Vannamei   Terinfeksi dan Non 
Infeksi

PEMBAHASAN

Pada serangan awal warna tubuh udang menjadi 
kemerahan, kurang aktif bergerak pada malam hari, gerakan 
lambat, nafsu makan dan respon terhadap rangsangan 
sangat rendah. Pada tahap berikutnya muncul  bintik putih 
pada bagian karapas dan warna tubuh, kaki renang, kaki 
jalan menjadi kemerahan serta udang berenang miring ke 
permukaan, menjauhi aerator dan tampak lemas, berkumpul 
dipinggir saling berdekatan dan ekor, kaki jalan, kaki 
renang berwarna kemerahan serta gerakan lambat. Udang 
yang terserang WSSV akan mengalami perubahan warna 
pada tubuhnya. Perubahan warna tersebut terjadi akibat 
terjadinya pembesaran kromatofor kutikula, lapisan 
kutikula merupakan organ pertahanan warna sehingga 

udang yang terserang WSSV akan mengalami perubahan 
warna tubuh.  

Pada tahap yang lebih akut,  bintik putih selain muncul 
pada bagian karapas juga terdapat pada bagian tubuh 
udang lainnya (ekor dan abdomen), serta warna tubuh, 
kaki jalan, kaki renang udang menjadi kemerahan tidak 
aktif bergerak (lambat) berdiam diri didasar kolam dan 
respon sangat rendah, tidak mau makan, tubuh, ekor, 
kaki jalan, kaki renang berwarna kemerahan, udang 
berenang ke permukaan dan sangat lemah kemudian 
tergelepar ke dasar kolam dan mengalami kematian. Adanya 
perubahan tingkah laku pada berbagai tingkat dosis virus 
yang diberikan seperti gerakan udang baik berenang atau 
mencari makan dimalam hari kurang aktif, udang cenderung 
hanya berdiam diri di dasar kolam, penurunan aktivitas 
oleh udang vannamei dikarenakan energi yang ada dalam 
tubuh udang sangat rendah sebagai akibat dari penurunan 
nafsu makan. Menurut Wang et al., (2008), serangan 
penyakit WSSV ini menyerang sel-sel pada organ-organ 
vital seperti hepatopankreas, insang, usus, lambung dan 
juga sistem syaraf. Adanya kerusakan sel pada sistem syaraf 
tersebut menyebabkan adanya gangguan sistem syaraf 
udang yang mempengaruhi kinerja dari sistem syaraf itu, 
sehingga udang yang terserang penyakit WSSV ini akan 
mengalami perubahan tingkah laku diantaranya respon 
udang vannamei terhadap rangsangan yang ada disekitarnya 
sangat rendah, jika ada cahaya, sentuhan atau bayangan 
sistem syaraf pada udang tidak segera merespon rangsangan 
tersebut untuk kemudian memerintahkan anggota tubuhnya 
menanggapi rangsangan yang ada.  Hal ini terjadi karena 
salah satu organ yang menjadi target sasaran penyakit 
WSSV yaitu insang, seperti diketahui bahwa insang adalah 
bagian yang sangat vital pada sistem pernapasan (Lightner, 
1996) menyatakan bahwa insang yang terserang WSSV 
mengalami kerusakan sel-sel dan menyebabkan infeksi, 
infeksi tersebut mengakibatkan fungsi insang terganggu. 
Adanya gangguan pada fungsi insang ini mengakibatkan 
udang yang terserang penyakit WSSV akan mengalami 
kesulitan dalam pengambilan oksigen sehingga udang 
menjadi lemah dan gerakan menjadi lambat sehingga akan 
berenang miring dan sering naik ke permukaan. 

Hepatopankreas merupakan organ tubuh yang 
identik dengan lambung udang dan merupakan pusat 
dari pencernaan udang yang terletak di bagian kepala dan 
pada kondisi normal berbentuk segitiga serta berwarna 
kecoklatan. Sedangkan hepatopankreas udang yang 
berbentuk segitiga tapi telah mengalami penyusutan ukuran 
dan berwarna campuran antara coklat dan kebiruan, kondisi 
ini mengindikasikan bahwa sudah terjadi gangguan di dalam 
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saluran pencernaan atau dapat dikatakan udang sudah mulai 
terinfeksi oleh suatu penyakit. Berdasarkan pernyataan dari 
(Lightner, 1996) bahwa sel-sel dalam hepatopankreas yang 
terserang WSSV mengalami pembusukan sel dan lisis sel, 
kerusakan dan pembusukan sel mengakibatkan disfungsi 
hepatopankreas sebagai pusat metabolisme tubuh, hal ini 
akan berakibat pertumbuhan udang menjadi lambat dan 
akan mengalami kematian dalam waktu singkat. Adanya 
kerusakan pada hepatopankreas sebagai bagian dari sistem 
pencernaan dalam tubuh udang dapat mengakibatkan nafsu 
makan udang menurun, sehingga pakan yang diberikan 
masih utuh.

Penyerangan penyakit WSSV diawali oleh penularan 
partikel WSSV dengan cara mengikat sel yang rentan 
untuk memanfaatkan protein bagian luar dari sel, virus 
SEMBV yang terdapat pada partikel WSSV masuk ke 
dalam sel dan menyerang inti sel. Pada inti sel virus 
melepaskan genom, kemudian genom WSSV mulai 
menggandakan diri. Pada sitoplasma, genom WSSV 
melakukan regenerasi dengan cara membentuk membran 
yang terdiri dari materi gelembung-gelembung elektron 
berbentuk cincin. Gelembung tersebut ditempatkan pada 
inti sel yang rentan, kemudian menyebar pada sitoplasma, 
sehingga mengakibatkan membran terganggu (Wille, 2008). 
Penjelasan lain mengenai munculnya bercak putih pada 
karapas kemudian menyebar ke seluruh tubuh, dijelaskan 
oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (2003), bahwa 
gejala berupa bercak putih, mula-mula terlihat dibagian 
karapas dan bila sudah parah bercak putih sampai ke seluruh 
bagian tubuh. Sumber lain menyatakan, infeksi terutama 
terjadi pada saat stadia pramolting, sehingga menimbulkan 
pola bercak pada saat pasca molting karena kerusakan sel 
ektodermal yang mengakibatkan penimbunan kalsium ke 
karapas terganggu.

Tren yang dihasilkan dari grafik kelulushidupan 
pada udang vannamei yang tidak diinfeksi memiliki 
kecenderungan relatif stabil mendekati garis 100 %, 
hal ini menunjukkan bahwa pada perlakuan non infeksi 
tingkat kelulushidupannya tinggi. Keadaan ini sangat 
logis mengingat semua kondisi dibuat seoptimal mungkin 
sesuai dengan kebutuhan hidup udang ditambah lagi 
dengan tanpa adanya infeksi virus. Pada perlakuan infeksi, 
grafi k kelulushidupan cenderung selalu berada dibawah 
grafi k kelulushidupan udang yang tidak diinfeksi.  Hal ini 
sangat logis karena dengan adanya infeksi virus maka akan 
mengganggu metabolisme dalam tubuh udang dan akhirnya 
mengakibatkan kematian. 

Virus merupakan salah satu jenis patogen obligat murni 
yang salah satu ciri utamanya organisme ini tidak dapat 

hidup secara bebas di alam. Untuk kehidupannya virus ini 
tergantung sepenuhnya pada inangnya. Sifat yang demikian 
menyebabkan organisme ini mempunyai daya serang 
yang cukup berat. Tahapan virus WSSV hingga akhirnya 
menyerang udang vannamei yaitu, pertama kali pertikel 
virus WSSV menular dengan meningkatkan sel yang 
rentan untuk memanfaatkan bagian luar protein dengan 
bantuan alat tambahan, kemudian WSSV masuk ke dalam 
sel. Pembungkus WSSV memungkinkan melebur ke dalam 
endosome dan (selaput) yang terbuka ditransfer ke nukleus. 
Dengan cara yang sama bacilliform virus WSSV menyerang 
ke dalam inti dan genom WSSV yang dilepaskan ke dalam 
nukleus. Genom WSSV mulai menggandakan diri dalam 
inti sel yang mulai degenerasi. Dalam inti stroma  lebih 
awal menampakkan posisi dengan cara menghilangkan 
bagian material granular. Sel dekat dengan membran inti 
dan RER menjadi lebih besar dan aktif. Kromatin  yang 
tidak beraturan ditransfer ke dalam area yang kurang padat 
dan mulai pembentukan gelembung yang akan membentuk 
kulit viral. Gelembung-gelembung kemungkinan terbentuk 
dengan materi membran yang ditempatkan dalam cincin 
seperti bacille, partikel WSSV akan terlempar dalam inti 
yang kosong di dalam sitoplasma dan menyebar menyerang 
sel yang lain  (Wille, 2008). Analisa secara kuantitatif dan 
kualitatif bahwa WSSV menyerang pada jaringan organ-
organ utama pada tubuh vannamei seperti:  insang, lambung, 
hepatopankreas dan usus, sehingga serangan virus pada 
organ-organ vital, kemudian menyebabkan disfungsi organ-
organ akibat terjadinya kerusakan jaringan. Disfungsi organ 
ini menyebabkan terjadinya gangguan pada metabolisme di 
dalam tubuh udang tersebut dan akhirnya terjadi kematian 
yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Serangan virus 
WSSV pada udang vannamei mencapai 100% kematian 
dalam waktu yang relatif singkat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
diperoleh data bahwa udang vannamei yang terinfeksi 
WSSV menunjukkan tanda timbulnya bercak putih pada 
karapas, antena putus, mata rusak, warna tubuh berubah 
menjadi kemerahan, berenang ke pinggir dan permukaan. 
Perubahan tingkah laku diantaranya respon udang vannamei 
terhadap rangsangan yang ada disekitarnya sangat rendah, 
jika ada cahaya, sentuhan atau bayangan sistem syaraf pada 
udang tidak segera merespon rangsangan tersebut untuk 
kemudian memerintahkan anggota tubuhnya menanggapi 
rangsangan yang ada.

Hasil uji tersebut diperoleh signifi kansi Levene's Test 
for Equality of Variances sebesar 0,002 atau 0,05, maka 
yang dipakai sebagai pedoman adalah Equal variances 
not assumed atau variasi tidak homogen. Hasilnya adalah 
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t sebesar  5,990, dengan signifikansi: 0,000 atau 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
yang nyata antara rata-rata kelulushidupan sampel udang 
vannamei yang non infeksi dan yang diinfeksi WSSV.
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