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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi bakteri probiotik serta teknologi
penggunaan probiotik yang efektif terhadap perbaikan kualitas air tambak pembesaran
udang windu. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau,
Maros dari awal bulan Maret sampai dengan Juni 2016. Organisme yang digunakan
adalah benur PL 14 udang windu yang ditokolkan selama 30 hari dan dipelihara pada
tambak dengan luas 32 m2 dengan kedalaman 0,7 m. Sehingga jumlah benur yang
ditebar sebanyak 50.000 ekor. Untuk sampling penyakit jumlah sampel yang diambil
sebanyak 2 ekor dan dilakukan setelah udang berumur 15 hari sedangkan untuk aplikasi
probiotik dilakukan pada minggu keempat dan diulang setiap awal minggu hingga
minggu ke-11. Adapun kombinasi bakteri yang diaplikasikan yaitu sebanyak lima
ditandai dengan Kombinasi A,B,C,D, dan E (kontrol) dengan titik sampel pengamatan
sebanyak lima (5) titik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan B merupakan
perlakuan dengan kombinasi bakteri probiotik yang paling efektif digunakan pada
budidaya udang windu di tambak. Berat rata-rata udang 3,2 g, tingkat kelangsungan
hidup 74,665%, kadar nitrit-nitrogen 0,019 mg/l, kadar nitrat-nitrogen 0,0269 mg/l dan
ammonia-nitrogen 0,0096 mg/l.
Kata Kunci : Udang Windu, probiotik, Bakteri

PENDAHULUAN
Akuakultur dengan sistem intensif menimbulkan masalah dalam hal pupuk, sisa
pakan, serta kotoran yang mengendap ke dasar kolam atau badan air. Adanya
penggunaan pakan buatan tersebut mengakibatkan menumpuknya bahan organik di
tambak pembesaran udang. Penumpukan limbah organik di tambak menyebabkan
lingkungan perairan tidak mendukung bagi kehidupan udang, termasuk timbulnya
penyakit yang disebabkan virus akibat produktivitas tambak menurun (Irianto, 2003).
Berbagai penyakit yang sering dilaporkan baik di tambak maupun di hatchery
adalah parasit, jamur, bakteri dan virus yang disebabkan oleh interaksi antara tiga
ekositem utama ,yaitu lingkungan, inang dan agen penyakit.
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Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan
menggunakan antibiotik, namun penggunannya memberikan dampak negatif apabila
penggunaannya tidak tepat. Efek negatif penggunaan antibiotik bukan hanya terhadap
perkembangan strain bakteri yang resisten dan patogen bagi udang, tetapi juga terhadap
bakteri yang patogen bagi manusia dan hewan peliaharaan. (Zafran et.al., 1997).
Alternatif lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas air dan juga
untuk menekan pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme patogen adalah probiotik.
Hal ini sesuai dengan pendapat Irianto (2003), bahwa mekanisme probiotik ada 2 yaitu
bioremediasi dan bioaugumentasi
Bioremediasi adalah perbaikan lingkungan yang rusak atau tercemar dengan
menggunakkan jasad organisme, terutama

mikroba.

Sedangkan

bioaugumentasi merupkan penambahan atau suplementasi mikroba pada suatu
lingkungan. Dengan adanya probiotik tersebut maka kendala yang dihadapi oleh
petambak udang mengenai penurunan kualitas air dan timbulnya mikroorganisme
patogen dapat diatasi.

BAHAN DAN METODE
Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Inkubator, cawan petri,
Bunsen, vortex, triangle spatula, jarum ose, Erlenmeyer, oven, hot plate, autoclave,
tabung ukur, dan peralatan kualitas air
Adapun bahan yang digunakan yaitu Aluminium foil, TSA, TCBSA, Nutrient
Broth, NaCl, alkohol, kapas, plastik wrap, aquades, bakteri (MR 55, PK 446, BL 542,
BR 883, BR 931, BT 950, BT 951, PR 1080, MY 1112).
Hewan Uji
Organisme yang digunakan adalah benur PL 14 udang windu yang ditokolkan
selama 30 hari dan dipelihara pada tambak dengan luas 32 m2 dengan kedalaman 0,7
m. Sehingga jumlah benur yang ditebar sebanyak 50.000 ekor. Untuk sampling penyakit
jumlah sampel yang diambil sebanyak 2 ekor dan dilakukan setelah udang berumur 15
hari sedangkan untuk aplikasi probiotik dilakukan pada minggu keempat dan diulang
setiap awal minggu hingga minggu ke-11. Adapun kombinasi bakteri yang diaplikasikan
yaitu sebanyak lima ditandai dengan Kombinasi A,B,C,D, dan E (kontrol) dengan titik
sampel pengamatan sebanyak lima (5) titik
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Aplikasi Probiotik
Hasil kultur tersebut kemudian diaplikasikan pada tambak sesuai dengan
perlakuan masing-masing dengan dosis 1 liter/250 m2 pada ketinggian air 80 cm,
sedangkan 2 tambak lainnya digunakan sebagai kontrol (tanpa menggunakan probiotik).
Sebelum ditebar, probiotik disampling untuk mengetahui konsentrasi bakteri pada setiap
perlakuan. Penebaran probiotik dimulai pada minggu keempat dan diulang setiap awal
minggu berikutnya hingga minggu ke-11. Penebaran dilakukan pada pagi hari yaitu
dengan menebar secara merata pada setiap tambak sesuai dengan perlakuannya masingmasing. Sisa atau ampas dari proses fermentasi tidak ditebar. Adapun kombinasi bakteri
yang diaplikasikan adalah sebagai berikut :

1. Kombinasi A yaitu:
2.
3.
4.
5.

A1 (Petak II) = Bakteri (BL 542), (BR 931), (PK 446), (MR 55) dan (BT 950)
A2 (Petak V) = Bakteri (BL 542), (BR 931), (PK 446), (MR 55) dan (BT 950)
Kombinasi B yaitu :
B1 (Petak VIII) = Bakteri (BL 542), (BR 883), (MY1112),(MR 55),(BT 950)
B2 (Petak IX) = Bakteri (BL 542), (BR 883), (MY1112), (MR 55) dan (BT 950)
Kombinasi C yaitu :
C1 (Petak III) = Bakteri (BL 542), (PR 1080), (BR 931), (PK 446), (BT 951)
C2 (Petak VI) = Bakteri (BL 542), (PR 1080), (BR 931), (PK 446), (BT 951)
Kombinasi D yaitu :
D1 (Petak VII) = Bakteri (BL 542), (BR883),(MY1112),(PR1080),(BT 951)
D2 (Petak X) = Bakteri (BL 542), (BR883),(MY1112),(PR1080),(BT 951)
Kombinasi E (kontrol) yaitu :
E1 (Petak I) = Tanpa menggunakan probiotik
E2 (Petak IV) = Tanpa menggunakan probiotik

Analisis Data
Setelah diolah, data-data kemudian dianalisa dengan manggunakan SPSS for
windows 12.0 yaitu Analisis Sidik Ragam Satu Arah dengan tingkat kepercayaan 95%
atau One-Way Analysis of Variance (ANOVA). Pada analisa ini akan diketahui ada atau
tidaknya perbedaan antar perlakuan. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut :
H0 = Perlakuan aplikasi kombinasi beberapa jenis bakteri probiotik tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang windu.
H1 = Perlakuan aplikasi kombinasi beberapa jenis bakteri probiotik tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang windu
Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan maka analisa dilanjutkan dengan Uji
Beda Nyata Terkecil untuk mengetahui perlakuan yang terbaik. Kaidah pengambilan
keputusannya adalah sebagai berikut :
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Jika Fh < Ft maka terima H0 atau tolak H1 Jika Fh > Ft maka terima H1 atau tolak H0
Setelah diketahui perlakuan terbaik maka selanjutnya dianalisa secara deskriptif
yaitu dengan membandingkan dengan dasar teori atau literatur yang berkaitan dengan
hal yang dibahas. Adapun beberapa perhitungan yang digunakan dalam analisa
deskriptif
HASIL DAN BAHASAN
Jumlah Koloni Bakteri
Dari hasil sampling yang dilakukan baik pada media NB maupun media kultur
massal maka dapat dikethui bahwa jumlah koloni bakteri pada setiap perlakuan relative
sama dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1. Jumlah koloni bakteri rata-rata (CFU/ml) pada media kultur yang berbeda
Perlakuan
Media NB
Media Kultur massal
A
5,89 x 109
5,33 x 109
10
B
1,07 x 10
4,80 x 109
C
1,38 x 1010
4,40 x 109
D
8,12 x 109
8,63 x 109

Adapun perbedaan yang terlihat pada media NB, di mana perlakuan “B” dan “C”
memiliki jumlah koloni bakteri 1010 CFU/ml sedangkan perlakuan “A” dan “D”
memiliki jumlah koloni bakteri 109 CFU/ml. Perbedaan konsentrasi bakteri diduga
dikarenakan pada saat menginokulasikan bakteri ke dalam media NB, banyaknya
inokulan yang diambil dengan menggunakan jarum ose tidak sama banyak.
Pada media kultur massal terlihat setiap perlakuan memiliki jumlah koloni
bakteri yang sama yaitu 109 CFU/ml. Jumlah koloni bakteri tersebut merupakan jumlah
koloni bakteri yang siap untuk ditebar ke tambak. Menurut Muliani, et.al. (2005) hasil uji
pendahuluan secara in vitro menunjukkan bahwa isolate BL 542 sampai konsentrasi 109
CFU/ml tidak bersifat pathogen pada larva udang windu dan paling efektif menekan
perkembangan populasi V. harveyi dibandingkan dengan konsentrasi 105, 106, 107 dan
108 CFU/ml. Sedangkan pada uji in vivo, isolate BL 542 dengan konsentrasi 107
CFU/ml belum mampu menekan perkembangan Vibrio harveyi. Hal ini berarti bahwa
untuk menekan pertumbuhan bakteri Vibrio harveyi maka konsentrasi bakteri BL 542
harus lebih dari 107 CFU/ml.
Dalam hal uji tantang dengan Vibrio harveyi baik secara in vitro maupun invivo,
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konsentrasi bakteri yang sering digunakan adalah 108 CFU/ml (Roza dan Zafran, 1998 ;
Muliani, et.al., 2005). Digunakannya jumlah konsentrasi tersebut diduga karena mengacu
pada hasil penelitian sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Irianto (2003) bahwa
untuk uji daya hambat biasanya digunakan konsentrasi 107 – 108 CFU/ml. Selain itu
juga dikarenakan berdasarkan hasil penelitian beberapa kandidat bakteri probiotik, bahwa
konsentrasi bakteri di bawah 109 CFU/ml tidak bersifat pathogen pada udang windu
(Muliani, et.al., 2005). Berdasarkan beberapa sumber maka dapat dikatakan bahwa
konsentrasi bakteri yang efektif digunakan untuk aplikasi di tambak adalah di atas 108
CFU/ml. Adapun batas maksimum konsentrasi bakteri yang efektif belum diketahui
karena belum dilakukan penelitian lebih lanjut khususnya untuk probiotik yang
dikombinasikan dari beberapa jenis bakteri
Berat rata-rata
Langkah awal dalam analisa satistik adalah menghitung berat rata-rata udang tiap
perlakuan. Data hasil sampling berat rata-rata dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2
selanjutnya dianalisa statistik dengan menggunakan Analisa Sidik Ragam (ANOVA)
Tabel 2. Hasil Sampling Berat Rata-rata (g)
Perlakuan
A
2,625 ± 0,482
B
3,2 ± 0,591
C
2,825 ± 0,627
D
2,85 ± 0,629
E
1,775 ± 0,515

Sampling ke4,45 ± 0,495
5,185 ± 0,847
4,725 ± 0,584
4,8 ± 0,616
3,7 ± 0,511

Untuk mengetahui berat rata-rata yang paling tinggi pada setiap sampling dan
perbedaannya dengan perlakuan lain maka dapat diuji dengan Uji Beda Nyata Terkecil
dengan tingkat kepercayaan masing-masing 95% (Tabel 3).
Tabel 3. Berat Rata-rata (g) yang Diuji dengan Uji Beda Nyata Terkecil
Perlakuan
Sampling
ke
A
B
C
D
E
I
2,625 a
3,2 b
2,825 a
2,85 a
1,775 c
II
4,45 a
5,185 b
4,725 ac
4,8 c
3,7 d
Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata.
Dari tabel 3 terlihat bahwa pada sampling I, perlakuan “B” yang memiliki berat rata-rata
tertinggi berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. Pada sampling ke II, perlakuan “B”
juga berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. Pada sampling I umur udang adalah ±15
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hari dan beratnya berkisar antara 1,775-3,2. Kemudian pada sampling ke II umur udang
± 43 hari dan beratnya berkisar antara 3,7-5,185. Bila melihat perbandingan berat dan
umur udang selama masa pemeliharaan maka pertumbuhannya pada sampling I
tergolong cepat, sedangkan pada sampling II terlihat normal. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 4 berikut :
Tabel 4. Perbandingan umur dan berat udang
Umur udang
Berat udang Rata-rata
(Hari)
Selama Pemeliharaan (g)
1-15
1,7-3,2
16-45
3,7-5,0
* : Sumber Adiwijaya, et.al.(2002)

Berat Udang Rata-rata (g)
0,05-1,0*
1,1-5,0*

Tingkat Kelangsungan Hidup (SR)
Sebelum dianalisa, maka tingkat kelangsungan hidup (SR) tiap

perlakuan dirata-

ratakan terlebih dulu. Adapun hasil sampling SR tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Sampling Berat Rata-rata (g)
Perlakuan
I
A
68,66 ± 2,828
B
82 ± 2,828
C
73,315 ± 5,635
D
75,995 ± 7,544
E
63,33 ± 4,709

Sampling keII
57,33 ± 1,880
74,665 ± 1,887
63,995 ± 1,887
66,665 ± 13,201
49,995 ± 6,597

Dari Tabel 5 selanjutnya dianalisa statistik dengan menggunakan Analisa sidik Ragam
(ANOVA).Untuk mengetahui perlakuan yang memiliki tingkat kelangsungan hidup
tertinggi dan perbedaannya dengan perlakuan yang lain maka dilakukan Uji Beda Nyata
Terkecil (lihat Tabel 6). Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada sampling I, perlakuan
“B” yang memiliki tingkat kelangsungan hidup tertinggi (82%) dan berbeda nyata
dengan perlakuan “A” dan ”E” namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan “C” dan
“D”.
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Tabel 6. Hasil Sampling SR yang Diuji dengan Uji Beda Nyata Terkecil
Sampling ke
Perlakuan
A
B
C
D
E
I
68,66 a
82 b
73,315 ab
75,995 ab
63,33 a
II
57,33 ab
74,665 a 63,995 ab
66,665 ab
49,995 b
Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata.
Pada sampling ke II, perlakuan “B” yang memiliki tingkat kelangsungan hidup tertinggi
hanya berbeda nyata dengan perlakuan “E”Kombinasi Bakteri Probiotik
Bakteri yang digunakan memiliki karakter yang berbeda beda seperti warna koloni,
bentuk koloni dan aroma yang ditimbulkan. Adapun spesies dari tiap isolate bakteri
yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 7. Untuk memperoleh isolate murni bakteri
yang akan menjadi kandidat probiotik maka diperlukan bebrapa tahapan ujian. Menurut
Muliani (2004), tahapannya meliputi uji daya hambat bakteri terhadap Vibrio harveyi,
uji pertumbuhan bakteri pada beberapa konsentrasi NaCl, uji pertumbuhan bakteri pada
salinitas berbeda, uji patogenitas bakteri terhadap pasca larva udang windu dan uji
tantang bakteri terhadap bakteri Vibrio harveyi.
Tabel 7. Jenis bakteri probiotik yang digunakan
Golongan
Kode isolat
Spesies
bakteri
Bakteri Laut
BL 542
Pseudoalteromonas sp Edeep-1
PK 446
Kluyvera cryocreseens
BR 883
Staphylococcus xylosus
Bakteri filosfer
(daun mangrove)
BR 931
Pseudomonas putid strain R
MY1112
Serratia marcens
MR 55
Bacillus firmus
BT 950
Brevibacillus laterosporus
Bakteri Tambak
BT 951
Brevibacillus laterosporus
PR 1080
Psychrobacter
BL 542
Pseudoalteromonas sp Edeep-1

Golongan
bakteri
88,2
79,2
87,2
87,7
87,0
67,7
95,7
97,7
94,7
88,2

Dari hasil sampling dan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa
perlakuan yang paling efektif dalam memperbaiki kualitas air pada budidaya udang
windu adalah perlakuan “B” yang kombinasi bakterinya antara lain adalah :

1. Bakteri BL 542 (Pseudoalteromonas sp Edeep-1)
2. Bakteri

BR

883

(Staphylococcus xylosus)

3. Bakteri MY 1112 (Serratia marcens)Bakteri MR 55 (Bacillus firmus)
4. Bakteri BT 950 (Brevibacillus laterosporus)
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Pada setiap kombinasi bakteri probiotik yang diaplikasikan terdapat bakteri laut
dengan kode isolat BL 542. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian,
bakteri BL 542 memiliki daya hambat terbesar terhadap Vibrio harveyi dibandingkan
dengan bakteri filosfer dan bakteri tambak (Muliani, 2003).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, yaituPerlakuan B
merupakan perlakuan dengan kombinasi bakteri probiotik yang paling efektif digunakan
pada budidaya udang windu di tambak. Berat rata-rata udang 3,2 g,

tingkat

kelangsungan hidup 74,665%, kadar nitrit-nitrogen 0,019 mg/l, kadar nitrat-nitrogen
0,0269 mg/l dan ammonia- nitrogen 0,0096 mg/l. Perlakuaun B terdiri dari Bakteri BL
542 (Pseudoalteromonas sp Edeep-1), Bakteri BR 883 (Staphylococcus xylosus), MY
1112 (Serratia marcens), Bakteri MR 55 (Bacillus firmus) dan Bakteri BT 950
(Brevibacillus laterosporus).
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