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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gurami (Oshpronemus gouramy) adalah ikan air tawar yang mendiami 

perairan yang tenang dan tergenang seperti rawa-rawa. Ikan gurami berasal dari 

Kepulauan Sunda Besar (Jawa Barat, Indonesia). Ikan gurami merupakan ikan 

konsumsi (Sarwono dan Sitanggang, 2002). Daging ikan gurami mempunyai rasa 

yang lezat, dan mudah di cerna. Permintaan pasar ikan gurami cukup besar yang 

sudah cukup dikenal dan banyak diminati di Indonesia. Ikan ini juga merupakan 

salah satu sumber protein yang cukup tinggi (Rahmawati, 2007). 

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam budidaya perikanan adalah 

serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. WHO (1988) merekomendasi 

tiga kelompok bakteri indikator pencemaran perairan laut yaitu coliform, 

streptococcus dan vibrio. Jenis bakteri yang dapat menimbulkan penyakit pada 

budidaya ikan air laut dan air payau adalah Vibrio sp, dimana penyakitnya disebut 

dengan vibriosis (Rinawati, 2010). Vibriosis menyerang hampir semua jenis ikan 

laut yang dibudidayakan. Penyakit ini juga mengakibatkan kematian ikan lebih 

dari 80% pada budidaya ikan di jaring apung (Yuasa et al., 2000). 

Gejala klinis penyakit Vibriosis bentuk akut pada ikan dewasa ditandai 

dengan warna kulit kusam disertai hilang nafsu makan, terjadi gerakan letargik 

(berenang miring), hemoragi dipangkal sirip dengan fin rot yaitu kerusakan kulit 

dengan tepi merah atau putih karena infeksi sekunder jamur. Pada dinding 
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abdomen, organ viseral, jantung, dan kulit terjadi hemoragi difus, membengkak, 

distensi abdomen dengan asites. Penyebaran penyakit cepat dan ikan mati dalam 

2-3 hari dengan mortalitas tinggi (Austin and D. Austin, 1987). 

Bakteri Vibrio anguillarum dapat menginfeksi ikan melalui insang 

(Roberts, 1989). Menurut hasil penelitian Aziz et al.,(2013), intensitas bakteri 

vibrio dapat menginfeksi insang hingga 6,7%. Insang merupakan organ respirasi 

utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi 

(oksigen dan karbondioksida) antara darah dan air. Oksigen yang terlarut dalam 

air akan diabsorbsi ke dalam kapiler-kapiler insang dan difiksasi oleh hemoglobin 

untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Karbondioksida dikeluarkan 

dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitar insang (Brown, 1962; 

Rastogi, 2007). Insang sebagai osmoregulator mengalami kontak langsung dengan 

air sekitar sehingga mempunyai resiko yang cukup tinggi untuk terpapar bakteri 

(Mallat, 2011). Kerusakan insang dapat berupa penebalan lamela, degradasi sel 

atau bahkan kerusakan dan kematian jaringan insang. Kerusakan insang 

menyebabkan fungsi insang menjadi tidak wajar dan dapat mengganggu respirasi, 

akhirnya menyebabkan kematian (Wilson and Laurent, 2002).  

Selama ini pencegahan terhadap serangan bakteri pada umumnya 

dilakukan dengan pemberian antibiotik dan bahan kimia. Penggunaan antimikroba 

seperti golongan Tetracycline, Quinolon, Sulfa potentiated, Penicillin, Macrolide, 

dan Amphenicols digunakan secara global untuk mengobati penyakit bakteri 

dalam industri perikanan (Albanjari, 2009). Antibiotika telah digunakan di 

lingkungan perikanan sebagai agen terapi selama lebih dari 50 tahun (Joerger, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI GAMBARAN HISTOPATOLOGI INSANG IKAN... RUSYIDA RIZKI NURWANDINI



3 
 

 

2003). Pemberian antibiotika seperti oxytetracycline, prefuran, dan oxolynic acid 

secara terus menerus dapat menyebabkan organisme patogen menjadi resisten, 

sehingga penggunaan antibiotik menjadi tidak efektif. Salah satu alternatif yang 

digunakan untuk mengatasi permasalahan serangan penyakit adalah mengganti 

penggunaan antibiotik dengan bahan alami seperti tumbuhan obat yang dapat 

dijadikan sebagai antibakteri (Rinawati, 2010). 

Meniran (Phyllanthus niruri Linn.) merupakan tanaman yang mempunyai 

banyak khasiat dan telah digunakan sebagai obat tradisional yang dapat mencegah 

dan mengobati penyakit karena mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh 

(Tjandrawinata et al., 2005). Zat kimia yang terkandung dalam meniran antara 

lain flavonoid, alkaloid, saponin, dan tannin (Murugaiyah, 2008). Flavonoid 

berperan sebagai imunnomodulator yang dapat meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh dan memperbaiki sistem imun yang fungsinya terganggu. Tanin merupakan 

antibakterial (mencegah pertumbuhan bakteri) dan hemostatik (menghentikan 

perdarahan) (Mathivanan et al., 2006). Bentuk sediaan cair dari tanaman obat 

herbal yang mudah diaplikasikan adalah infusum. 

Infusum adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia 

nabati dengan air pada suhu 90  selama 15 menit (Farmakope, 1995). Infusum 

merupakan bentuk sediaan cair yang mudah diaplikasikan. Pembuatan infus 

merupakan cara yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal dari bahan 

lunak (BPOM, 2010).  

Penelitan tentang tanaman herbal sebagai bahan antimikroba sudah pernah 

dilakukan pada ikan (Putra, 2013) namun penelitian tentang infusum meniran 
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terhadap insang ikan gurami yang diifeksi Vibrio anguillarum belum pernah 

dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, pemberian infusum meniran ini 

diharapkan dapat menurunkan kerusakan insang ikan gurami yang terinfeksi 

Vibrio anguillarum.   

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu apakah pemberian infusum meniran (Phyllanthus 

niruri, Linn.) dapat menurunkan kerusakan insang ikan gurami (Oshpronemus 

gouramy) yang diinfeksi Vibrio anguillarum.  

1.3 Landasan Teori 

Vibrio anguillarum merupakan spesies Vibrio yang pertama kali diketahui 

secara klinis sebagai pathogen terhadap ikan (Inglis et al., 1993). Vibrio 

anguillarum mempunyai morfologi bentuk batang bengkok yang menyerupai 

kurve (koma) atau seperti huruf “S” berbentuk batang melengkung, panjangnya 

sekitar 1,4µm - 2,6µm, dan tergolong fakultatif anaerob. Bakteri vibrio bersifat 

motil atau dikatakan bakteri vibrio mempunyai flagella (Yunus dkk., 2013). 

Bakteri Vibrio sp termasuk famili Vibrionaceae, bersifat Gram negatif, tidak 

membentuk spora, oksidase dan katalase positif, memfermentasikan glukosa tanpa 

menghasilkan gas dan mempunyai flagel polar (Baumann et al., 1994; Barrow and 

Feltham, 1993). 

Tanaman meniran (Phyllanthus niruri, Linn) adalah salah satu alternatif 

pengobatan dan pencegahan penyakit secara herbal (Tjandrawinata et al., 2005). 

Herba meniran mengandung senyawa golongan alkaloid, flavonoid, saponin, dan 
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tanin. Senyawa yang memiliki aktivitas antimikroba tersebut adalah golongan 

alkaloid dan tanin (Mangunwardoyo dkk., 2009).  

Fungsi flavonoid pada organ limfoid adalah sebagai imunnomodulator 

yang berperan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki 

sistem imun yang fungsinya terganggu (Mathivanan et al., 2006). Flavonoid dapat 

menurunkan permiabilitas kapiler darah, sehingga kerusakan kapiler darah dapat 

dicegah atau dapat diperbaiki. Selain itu, flavonoid bersifat antithrombik dapat 

membentuk sumbat trombosit, sehingga dapat menutup robekan kecil pada 

pembuluh darah (Samanta, 2011).  

Alkaloid bersifat toksik terhadap mikroba, sehingga efektif membunuh 

bakteri dan virus, namun dapat bersifat racun bagi ikan. Pada jumlah tertentu 

alkaloid tidak terlalu beracun bagi ikan karena dapat bekerja secara sinergis 

dengan senyawa lainnya. Alkaloid dapat berfungsi sebagai antibakteri yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif dan Gram negatif (Naim, 2004). 

Tanin bersifat antibakteri dengan cara presipitasi protein. Efek 

antimikroba tanin melalui reaksi dengan membran sel, inaktivasi enzim, destruksi 

atau inaktivasi fungsi materi genetik. Fungsi tanin sebagai antibakterial 

(mencegah pertumbuhan bakteri) dan hemostatik (menghentikan perdarahan) 

(Trease, 2002). Saponin tergolong senyawa triterpenoid yang berperan sebagai 

antimikroba (Musalam, 2001). 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah efek pemberian 

infusum meniran (Phyllanthus niruri, Linn) dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 

30% dapat menurunkan kerusakan insang ikan gurami (Oshpronemus gouramy)  

yang diinfeksi Vibrio anguillarum melalui gambaran histopatologi lamela insang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi untuk pembudidaya 

ikan agar dapat memanfaatkan tanaman meniran (Phyllanthus niruri, Linn) 

sebagai obat alternatif untuk memberantas vibriosis pada ikan gurami. 

1.6 Hipotesis 

 Dapat ditarik suatu hipotesis yaitu infusum meniran (Phyllanthus niruri, 

Linn) dengan dosis 10%, 20%, dan 30% dapat menurunkan kerusakan lamela 

insang ikan gurami (Oshpronemus gouramy) yang diinfeksi Vibrio anguillarum.  
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