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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana laut 

berfungsi sebagai media penghubung pulau-pulau di dalamnya. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki Sumber Kekayaan Alam (SKA) laut 

yang sangat potensial untuk dapat diberdayakan dan digunakan sebagai salah satu 

modal dasar pembangunan nasional (Lemhannas, 2013). Sumber daya perikanan 

yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam dan memiliki banyak potensi, 

diantaranya budidaya laut dan tambak atau payau yang mengarah untuk kemajuan 

perekonomian Indonesia (Juanti dkk., 2014). 

Perkembangan pembangunan pada sektor perikanan di Indonesia 

mempunyai tantangan tersendiri, karena fenomena yang terjadi di perairan 

Indonesia semakin menurun kualitasnya akibat kesadaran terhadap lingkungan 

yang masih rendah (Noercholis dkk., 2013). Kementrian Kelautan dan Perikanan 

(2013) juga menjelaskan bahwa ancaman penyakit masih menjadi kendala besar 

dalam usaha pembangunan di sektor perikanan nasional. Fenomena ini mampu 

menghancurkan usaha budidaya di suatu wilayah atau bahkan sebagian besar 

wilayah Indonesia dengan waktu yang relatif singkat. 

Kematian ribuan ikan terjadi di tambak Kampung Cikaero Asem Desa 

Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan penelitian tim 

Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sukabumi, penyebab 

kematian ribuan lele milik peternak tambak diketahui berasal dari serangan 
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bakteri Aeromonas sp (Radar Sukabumi, 2013). Kasus serupa juga terjadi di 

Pangkalpinang. Penyebaran bakteri Aeromonas sp di Pangkalpinang cukup 

mengkhawatirkan karena banyak kasus ikan lele mati mendadak (Antaranews, 

2014).  

Menurut Trianto (1990) yang dikutip oleh Lukistyowati dan Kurniasih 

(2011), penyakit bakterial pada ikan khususnya yang disebabkan oleh Aeromonas 

hydrophila mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1980, bakteri ini 

menyebabkan wabah penyakit pada ikan karper di Jawa Barat dan berakibat 

kematian sebanyak 125 ton. Ditahun yang sama kejadian serupa terjadi, yang 

sekarang dikenal dengan penyakit Ulcerative Disease atau penyakit merah yang 

mengakibatkan kematian kurang lebih 173 ton jenis ikan mas termasuk 

didalamnya 30% ikan-ikan kecil atau benih mati disebabkan oleh bakteri 

Aeromonas sp dan Pseudomonas sp, dan kejadian ini mengakibatkan kerugian 

sekitar Rp. 126 juta.  

Triyaningsih dkk (2014) menjelaskan bahwa budidaya ikan lele dumbo 

yang cukup populer dan cukup pesat perkembangannya di kalangan masyarakat 

Indonesia masih mempunyai kendala, yaitu serangan penyakit MAS (Motile 

Aeromonas Septicemia). Bakteri Aeromonas hydrophila sebagai penyebab 

penyakit MAS sangat berpengaruh dalam budidaya ikan air tawar dan sering 

menimbulkan wabah penyakit dengan tingkat kematian tinggi (80 - 100 %) dan 

dalam waktu yang relatif singkat, yakni 1 - 2 minggu. 

Analisa hematologi yang salah satunya mengkaji aspek patologi darah, 

merupakan tahapan yang biasa dilakukan dalam bidang kedokteran untuk 
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mengetahui kondisi kesehatan pasien. Dalam bidang perikanan analisa hematologi 

bisa diterapkan sebagai early detection system untuk mencegah terjadinya 

kematian massal dalam pembudidayaan ikan (Noercholis, 2013). Manfaat 

pemeriksaan darah antara lain untuk membantu diagnosis suatu penyakit, 

mengetahui jalannya suatu penyakit, menentukan prognosa, mengetahui efek 

suatu pengobatan, meneliti sistem imun dan untuk mengetahui status kesehatan 

hewan. (Harvey, 2012).  

Penelitian terhadap jumlah dan hitung jenis leukosit ini dapat memberikan 

gambaran psikologi maupun keadaan lingkungan ikan dan memberikan informasi 

tentang status kesehatan dan proses terjadinya suatu penyakit pada ikan, karena 

dengan menganalisa karakteristik darah maka suatu penyakit dapat diidentifikasi 

(Kumar and Ramulu, 2013). Selain itu, adanya analisis ini dapat dijadikan sebagai 

data referensi maupun dokumentasi yang bermanfaat untuk kegiatan penelitian 

lainnya yang berhubungan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

masalah: 

1. Apakah terjadi peningkatan terhadap jumlah leukosit  dari ikan lele dumbo 

setelah diinfeksi Aeromonas hydrophila? 

2. Apakah terjadi peningkatan jumlah neutrofil dari ikan lele dumbo setelah 

diinfeksi Aeromonas hydrophila? 
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3. Apakah terjadi penurunan jumlah eosinofil dari ikan lele dumbo setelah 

diinfeksi Aeromonas hydrophila? 

4. Apakah terjadi penurunan jumlah basofil dari ikan lele dumbo setelah 

diinfeksi Aeromonas hydrophila? 

5. Apakah terjadi penurunan jumlah monosit dari ikan lele dumbo setelah 

diinfeksi Aeromonas hydrophila? 

6. Apakah terjadi penurunan jumlah limfosit dari ikan lele dumbo setelah 

diinfeksi Aeromonas hydrophila? 

 

1.3 Landasan atau Dasar Teori 

 Aeromonas hydrophila menyebabkan penyakit pada ikan yang dikenal 

sebagai Motile Aeromonas Septicemia (MAS). Kemampuan bakteri menyebar 

melalui peredaran darah atau septikemia menyebabkan kerusakan di berbagai 

organ tubuh ikan. Kerusakan tersebut antara lain: ulcer pada organ kulit, 

kerusakan mata, lesi pada sirip dan insang, pengelupasan sisik dan hemoragik 

septikemia. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini terutama mempengaruhi 

ikan air tawar seperti ikan lele (Kumar and Ramulu, 2013).  

Menurut Austin and Dawn (2012) ciri utama bakteri Aeromonas 

hydrophila adalah bakteri gram negatif, berbentuk batang dengan ukuran 0.8 – 1.0 

x 1.0 – 3.5 µm, motil dengan satu flagela, dan tidak berspora. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Buana dkk (2013) tentang Penentuan 

Lethal Dosis Bakteri Aeromonas hydrophila pada Ikan Papuyu, dilakukan proses 

infeksi secara intraperitoneal pada ikan papuyu sebanyak 0,1 ml/ikan pada tingkat 
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kepadatan 105, 106, 107, 108 sel/ml. Hasil dari uji patogenitas tersebut 

menunjukkan bahwa estimasi kepadatan bakteri pada LD50 107 sel/ml. 

Peningkatan kepadatan bakteri yang diinfeksikan pada ikan papuyu 

mengakibatkan perkembangan gejala penyakit yang semakin parah dan rerata 

waktu kematian yang semakin singkat.  

 Adanya gangguan kesehatan akibat infeksi ataupun adanya perubahan 

status fisiologi hewan sering dapat diketahui melalui perubahan yang terjadi pada 

komponen darahnya (Meyer and Harvey, 1998). Analisis hematologi membantu 

dalam memantau kesehatan maupun kondisi ikan. Analisis hematologi 

menunjukkan informasi yang berguna dalam deteksi dan diagnosis gangguan 

metabolik dan penyakit pada ikan. Dalam bidang perikanan, dinilai sangat penting 

untuk mengetahui sumber penyebab dari suatu penyakit yang mungkin tidak 

terdeteksi pada periode awal infeksi (Kumar and Ramulu, 2013). 

Pemeriksaan jumlah leukosit dan jenis leukosit yang terdiri dari neutrofil, 

eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit menjadi parameter yang penting untuk 

dilakukan karena leukosit berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan 

berhubungan dengan proses infeksi bakteri. Pada infeksi bakteri terjadi perubahan 

yaitu berupa peningkatan jumlah leukosit dalam darah (Chairlan, 2011). 

Peningkatan jumlah leukosit (leukositosis) berarti terdapat peningkatan 

jumlah leukosit per mikroliter yang melebihi normal. Peningkatan leukosit 

merupakan respon fisiologis untuk melindungi tubuh dari serangan 

mikroorganisme. Untuk merespon adanya infeksi dari bakteri, neutrofil 

meninggalkan kelompok marginal dan memasuki daerah infeksi dan thymus (ikan 
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tidak mempunyai sumsum tulang) akan melepaskan sumber cadangannya 

sehingga mengakibatkan peningkatan granulopoiesis. Adanya peningkatan 

granulopoiesis tersebut dapat terlihat karena ditemukan bentuk neutrofil imatur 

yang banyak memasuki sirkulasi darah dan proses ini dinamakan pergeseran ke 

kiri (shift to the left). Peningkatan jumlah neutrofil lebih sering dibandingkan 

dengan peningkatan jumlah leukosit dari pada jenis leukosit yang lainnya, 

sehingga sebagian besar leukositosis disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah 

neutrofil. (Bijanti dkk., 2010).  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Peningkatan terhadap jumlah leukosit dari ikan lele dumbo setelah 

diinfeksi Aeromonas hydrophila. 

2. Peningkatan jumlah neutrofil dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 

3. Penurunan jumlah eosinofil dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 

4. Penurunan jumlah basofil dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 

5. Penurunan jumlah monosit dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 

6. Penurunan jumlah limfosit dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang adanya 

perubahan terhadap jumlah dan jenis leukosit dari ikan lele dumbo setelah 

diinfeksi Aeromonas hydrophila. Selain itu, dapat memberikan informasi tentang 

status kesehatan, memudahkan dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut 

terhadap suatu penyakit, dapat dijadikan sebagai data referensi maupun 

dokumentasi, dan memberikan pengetahuan tentang penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri Aeromonas hydrophila kepada pembudidaya ikan lele dumbo.  

 

1.6 Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas dapat 

diajukan hipotesis: 

1. Terjadi peningkatan terhadap jumlah leukosit dari ikan lele dumbo setelah 

diinfeksi Aeromonas hydrophila. 

2. Terjadi peningkatan jumlah neutrofil dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 

3. Terjadi penurunan jumlah eosinofil dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 

4. Terjadi penurunan jumlah basofil dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 

5. Terjadi penurunan jumlah monosit dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 
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6. Terjadi penurunan jumlah limfosit dari ikan lele dumbo setelah diinfeksi 

Aeromonas hydrophila. 
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