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SKRIPSI EKSPLORASI BAKTERI Aeromonas... AHYA ISYATIR R 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya 

merupakan lautan. Sebagai negara maritim, laut Indonesia memiliki kekayaan yang 

melimpah. Salah satu bentuk kekayaan laut Indonesia berupa hasil perikanan. 

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan perikanan yang lebih banyak, maka 

dikembangkanlah marikultur atau budidaya perairan. Produksi perikanan budidaya 

banyak dikembangkan dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan 

produksi perikanan budidaya di tambak. Komoditas budidaya tambak yang 

dikembangkan umumnya adalah ikan dan udang.  

Salah satu komoditas yang dikembangkan oleh para petani tambak adalah 

udang. Budidaya udang tambak yang menjanjikan salah satunya didukung oleh 

kualitas perairan tambak yang baik. Kualitas perairan tambak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor fisika, kimia dan biologi. Faktor fisika seperti pH, suhu, dan 

salinitas. Faktor kimia meliputi kandungan oksigen, kandungan nutrisi, dan 

kandungan senyawa organik. Adapun faktor biologis seperti keberadaan bakteri 

heterotropik, bakteri halotoleran, jumlah bakteri coliform fekal maupun non fekal 

serta keberadaan bakteri patogen.  

Salah satu bakteri pathogen yang dapat menyerang populasi udang budidaya 

adalah Aeromonas hydrophila. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit geripis atau 

bercak coklat putih pada cangkang udang. Tentunya hal ini akan mengganggu 

pertumbuhan udang. Jika hal ini terus menerus terjadi dan tidak diatasi dalam 

jangka waktu lama maka dapat menyebabkan kematian pada udang. Sehingga akan 

terjadi penurunan kualitas udang yang tentunya akan merugikan pengusaha udang 

budidaya. Penularan bakteri Aeromonas dapat berlangsung melalui air, kontak 

badan, kontak dengan peralatan yang tercemar atau karena pemindahan ikan yang 

telah terserang bakteri Aeromonas dari satu tempat ke tempat lain.
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Keberadaan bakteri patogen Aeromonas hydrophila pada perairan tambak 

udang merupakan salah satu penyebab kematian yang terjadi pada udang budidaya, 

selain daripada kualitas air yang buruk. Kualitas air yang buruk dapat meliputi 

tingginya kandungan amonia dan bahan organik yang berasal dari sisa pakan serta 

sisa metabolisme udang budidaya. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang 

tepat untuk mengatasi kandungan amonia dan bahan organik yang tinggi serta 

menekan keberadaan bakteri patogen.   

Salah satu cara untuk mengatasi kandungan amonia yang tinggi serta 

mengantisipasi keberadaan bakteri patogen pada air tambak adalah dengan 

pemberian probiotik. Probiotik yang dimaksudkan adalah mikroorganisme atau 

campuran mikroorganisme yang dimasukkan ke dalam pakan sebagai makanan 

tambahan (supplement) yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan udang 

serta mampu mengatur atau menjaga keseimbangan kondisi mikroorganisme dalam 

tubuh (mikroflora normal) serta mengurangi patogen penyebab penyakit di dalam 

tubuh dan memperbaiki kualitas air (Poernomo, 2004). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui keberadaan bakteri Aeromonas hydrophila pada perairan tambak 

udang yang telah diberi probiotik. Sehingga dapat diketahui kualitas perairan dan 

kondisi tambak. Selanjutnya  hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi pemilik tambak udang budidaya mengenai pentingnya pemberian 

probiotik pada tambaknya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ditemukan bakteri patogen Aeromonas hydrophila pada 

perairan tambak udang Petaonan, Bangkalan? 

2. Bagaimana karakteristik makroskopis dan mikroskopis koloni bakteri 

Aeromonas hydrophila hasil isolasi dari perairan tambak udang 

Petaonan, Bangkalan? 
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1.3 Asumsi Penelitian 

Penyebab kematian pada udang budidaya diantaranya adalah kualitas air 

tambak yang buruk serta keberadaan bakteri patogen seperti Aeromonas hydrophila 

yang menginfeksi udang. Pemberian probiotik pada perairan tambak akan 

memperbaiki kualitas air di tambak udang serta dapat menekan pertumbuhan 

bakteri patogen. Karena probiotik berisi konsorsium mikroorganisme yang 

bermanfaat bagi tubuh udang dan akan menekan pertumbuhan patogen serta 

merombak senyawa organik komplek menjadi senyawa sederhana sehingga bakteri 

patogen tidak berkesempatan untuk menggunakan bahan organik ini sebagai 

sumber karbon untuk kehidupannya.  

Untuk mengetahui adanya bakteri Aeromonas hydrophila dilakukan dengan 

mengisolasi sampel air tambak pada media TSA kemudian dilakukan identifikasi 

dan karakterisasi dengan pewarnaan Gram dan uji biokimia. Uji morfologi dengan 

pewarnaan Gram Aeromonas hydrophila termasuk dalam Gram negatif berbentuk 

batang. Uji fisiologis menunjukkan karakter  meliputi uji katalase, oksidase, MR, 

VP, TSIA, motilitas, indol, dan sitrat yang mengacu pada buku Bergey’s Manual of 

Determinative of Bacteriology. Berdasarkan pemaparan tadi, maka dapat 

diasumsikan pada penelitian ini bahwa karakter mikroskopis berupa Gram negatif 

berbentuk batang dan sifat fisiologis menunjukkan katalase dan oksidase positif, 

menghasilkan indol, motil, memfermentasi beberapa gula, dan uji sitrat positif, uji 

MR-VP positif menandakan adanya bakteri Aeromonas hydrophila pada sampel air 

tambak udang. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui keberadaan bakteri patogen Aeromonas hydrophila di 

perairan tambak udang Petaonan, Bangkalan. 

2. Mengetahui karakteristik makroskopis dan mikroskopis koloni bakteri 

Aeromonas hydrophila hasil isolasi dari perairan  tambak udang 

Petaonan, Bangkalan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Sebagai evaluasi bagi pemilik atau pengusaha tambak udang.  

2. Untuk mengetahui keberadaan bakteri patogen Aeromonas hydrophila 

pada perairan tambak udang Petaonan, Bangkalan. 

3. Untuk mengetahui karakteristik makroskopis dan mikroskopis koloni 

bakteri hasil isolasi dari perairan tambak udang Petaonan, Bangkalan. 

4. Untuk mengetahui sifat fisiologis bakteri hasil isolasi dari perairan 

tambak udang Petaonan, Bangkalan.  

5. Masyarakat pengusaha tambak dapat memahami kondisi perairan 

tambak nya sehingga mampu mengatasi permasalahan yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


