
vi 
 

ABSTRAK 

 

Rustamadji, dan Echa Cahya Julyta Putri, 2017. “Penurunan Bakteri Vibrio sp pada 

Air Tambak Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) Menggunakan 

Teknologi Ozon. Skripsi. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Wara Dyah Pita Rengga, 

S.T., M.T dan Ria Wulansarie 

 

Satu dari berbagai jenis udang yang ada di Indonesia adalah udang vaname, jenis 

udang ini sering menggunakan air payau selama hidup di tambak. Klorinasi dan 

ultraviolet biasanya digunakan untuk disinfeksi air payau. Namun, hal ini tidak efektif 

karena membentuk sedimen di distribusi air. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap 

kualitas air yang menyebabkan kontaminasi pada udang, sehingga petani mungkin 

memiliki kehilangan keuntungan karena Vibrio sp yang menyebabkan infeksi dan 

kematian pada udang. Hal ini mempengaruhi keselamatan konsumen dan seharusnya 

diminimalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi jumlah bakteri 

Vibrio sp dalam air tambak. Air yang dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan, 

kemudian dipompa untuk menyaring kotoran dari air tersebut. Selain itu, air mengatur 

laju aliran dalam 1 LPM, 2 LPM dan 3 LPM. Setelah itu, ozon dialirkan ke aliran air 

untuk mendesinfeksi bakteri Vibrio sp, kemudian air kembali ke tangki asli. Air dari 

tangki diambil melalui katup pada tangki air tambak udang dan dianalisis dalam 0, 3, 

7, 12, 18, 24, 30 menit. Sampel dianalisis segera menggunakan metode Total Plate 

Count untuk menentukan jumlah bakteri Vibrio sp dalam air tambak udang. Laju 

aliran menunjukkan bahwa semakin lama waktu ozon membuat jumlah bakteri Vibrio 

sp lebih rendah. Pengurangan bakteri 88,1% ditunjukkan menggunakan laju aliran 2 

LPM, dibandingkan dengan laju aliran 1 LPM dan 3 LPM dengan pengurangan bakteri 

68,8% dan 70,6%. Studi ini menunjukkan bahwa ozon dengan laju alir 2 LPM 

sirkulasi adalah metode yang paling efektif untuk membantu mengurangi jumlah 

bakteri Vibrio sp dalam sistem distribusi air payau di lingkungan udang dan berpotensi 

sebagai disinfektan. 
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