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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Usaha perikanan di Indonesia seperti di kota Malang saat ini telah 

berkembang dengan pesat terutama dalam bidang budidaya, baik sektor ikan hias 

maupun ikan konsumsi. (Lingga dan Susanto, 2003). Budidaya ikan di kota 

Malang sebagian besar masih aktif dalam memproduksi bibit - bibit unggul ikan 

air tawar termasuk ikan mas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di kota Malang. Serangan hama dan penyakit merupakan salah satu 

penyebab gagalnya usaha budidaya ikan mas. Seringkali ikan mas yang akan 

dipanen mengalami kematian karena serangan penyakit. Beberapa penyakit 

biasanya menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan serangan 

hama (Wahjuni dkk., 2005).  

Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada ikan, khususnya yang 

disebabkan oleh Aeromonas hydrophila mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 

1980, dimana bakteri ini menyebabkan wabah penyakit pada ikan karper di 

wilayah Jawa Barat dan menyebabkan kematian sebanyak 125 ton. Di tahun yang 

sama kejadian serupa juga terjadi dan menyerang spesies ikan mas, penyakit 

tersebut dikenal dengan penyakit Ulcerative disease atau penyakit borok/penyakit 

merah yang mengakibatkan kematian sekitar kurang lebih 173 ton jenis ikan mas 

termasuk di dalamnya 30 % ikan-ikan kecil atau benih mati disebabkan oleh 

bakteri Aeromonas sp. dan Pseudomonas sp. yang dapat mengakibatkan kerugian 

sekitar Rp. 126 juta.  Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan sistemik yang 
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menimbulkan kematian ikan yang tinggi,  menyerang ikan yang dibudidayakan 

dan dalam waktu singkat menyebar ke daerah lain (Lukistyowati dan Kurniasih, 

2011).  

Kondisi ini menyebabkan para petani atau calon petani ikan mas dituntut 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengenai cara pencegahan dan 

pengendalian hama dan penyakit pada ikan mas (Wahjuni dkk., 2005). Pemberian 

bahan kimia memang dapat mencegah maupun mengobati penyakit pada ikan bila 

digunakan dengan dosis yang tepat (Lukistyowati dan Kurniasih, 2011). Namun 

penggunaan bahan kimia atau antibiotik dengan dosis yang tidak tepat untuk 

mengatasi permasalahan akibat serangan agen patogenik dalam pengendalian 

penyakit akan menimbulkan masalah baru berupa meningkatnya resistensi 

mikroorganisme terhadap bahan tersebut. Masalah lainnya adalah bahaya yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar, ikan yang bersangkutan, dan manusia 

yang mengkonsumsinya (Sugianti, 2005).  

Beberapa bakteri mempunyai kemampuan alami untuk kebal atau resisten 

terhadap obat, misalnya dengan antibiotik meskipun tidak berinteraksi secara 

langsung. Hal ini dapat terjadi karena bakteri dapat mengembangkan mekanisme 

yang dapat merusak obat (Brander et al., 1991). Perkembangan resistensi kuman 

terhadap antibiotika sangat dipengaruhi oleh intensitas pemaparan antibiotik di 

suatu wilayah, tidak terkendalinya penggunaan antibiotika cenderung akan 

meningkatkan resistensi kuman yang semula sensitif (Refdanita dkk., 2004).  

Penelitian yang dilakukan oleh Costa dan Cyrino (2006) di Brazil 

menyatakan bahwa Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan nila sudah 
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resisten terhadap amoxicillin, ampicillin, lincomicin, novobiocin, oxacillin, 

penicillin, kombinasi trimetoprim dengan sulfametoxazole dan rifampicin. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakan penelitian resistensi Aeromonas 

hydrophila yang diisolasi dari ikan mas di Malang terhadap antibiotik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Apakah bakteri Aeromonas hydrophila dapat diisolasi dari ikan mas di 

Malang? 

2. Apakah bakteri Aeromonas hydrophila yang diisolasi dari ikan mas di 

Malang resisten terhadap antibiotik? 

 

1.3 Landasan Teori 

Aeromonas hydrophila adalah mikroorganisme patogen oportunistik dari 

berbagai hewan air dan darat, termasuk manusia. Aeromonas hydrophila 

menyebabkan Motile Aeromonas Septicemia (MAS) yang merupakan penyakit 

terbesar yang mempengaruhi keberhasilan budidaya ikan di seluruh dunia 

sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar (Handajani dan 

Samsundari, 2005). Bakteri Aeromonas hydrophila menyebar secara cepat pada 

ikan dengan padat penebaran tinggi dan bisa mengakibatkan kematian benih 

hingga 90%. Penularan penyakit dapat melalui air, kontak badan, kontak dengan 

peralatan yang tercemar atau dengan pemindahan ikan yang telah terserang 
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Aeromonas hydrophila dari satu tempat ke tempat lain (Afrianto dan Liviawaty, 

1992). 

Usaha yang telah dilakukan di Indonesia untuk mengatasi baik pencegahan 

maupun pengobatan penyakit yang disebabkan bakteri adalah dengan pemberian 

bahan-bahan kimia maupun pemberian antibiotik sintetis seperti tetracycline, 

penicillin, chlorampenicol, eritromycin dan streptomycin (Refdanita dkk., 2004). 

Adanya isolat Aeromonas hydrophilla yang sudah resisten terhadap antibiotika 

mengindikasikan bahwa beberapa antibiotika apabila diberikan tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengobatan antibiotika untuk mengatasi penyakit bakterial, 

maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecenderungan resisten terhadap 

antibiotika yang diberikan. Resistensi bakteri terhadap antibiotika dapat terjadi 

lewat mekanisme mutasi, transformasi transduksi maupun konjugasi (Timoney et 

al., 1991; Purnomo dkk., 2006). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuktikan bahwa bakteri Aeromonas hydrophila dapat 

diisolasi dari ikan mas (Cyprinus carpio) di Malang. 

2. Untuk mengetahui adanya resistensi Aeromonas hydrophila yang 

diisolasi dari ikan mas (Cyprinus carpio) di Malang terhadap 

antibiotik.  
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1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi baru 

tentang resistensi bakteri Aeromonas hydrophila terhadap antibiotik serta 

keefektifan penggunaan antibiotik dalam kontrol maupun pengendalian penyakit 

infeksi bakteri Aeromonas hydrophila pada ikan mas di Malang. 
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