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RINGKASAN

Aurora Khoirur Rahmi. Ikan Gurami merupakan ikan air tawar yang

banyak dibudidayakan setelah ikan mas karena dapat berkembangbiak secara

alami, mudah dipelihara, dan hidup di air tergenang (Sitanggang  dan Sarwono,

2005). Kendala yang sering muncul adalah penyakit ikan karena interaksi yang

tidak serasi dapat menyebabkan mekanisme pertahanan ikan menjadi lemah dan

mudah terserang penyakit (Sangkuriang, 2013). Salah satu penyakit yang sering

dijumpai adalah penyakit vibriosis yang disebabkan oleh Vibrio sp. Salah satu

alternatif penanggulangan penyakit dengan menggunakan bahan alami dari

tumbuhan yang efektif mengatasi penyakit bskteri adalah meniran (Phyllanthus

niruri). Diagnosis suatu penyakit dapat dibantu dengan cara menghitung

gambaran jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit yang dapat menggambarkan

kondisi dari kesehatan hewan (Swann, 1991).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif

perendaman infusum Meniran pada konsentrasi 10%, 20%, atau 30% terhadap

jumlah dan hitung jenis sel leukosit ikan Gurami yang diinfeksi Vibrio

anguillarum.

Kelainan leukosit dapat diketahui melalui pemeriksaan jumlah total

leukosit dan distribusi masing-masing jenis leukosit (differential counting) yang

merupakan bagian dari pemeriksaan fisik rutin pada hewan sakit (Bijanti dkk.,

2010). Tanaman meniran dapat berfungsi sebagai antibakteri karena

kandungannya berupa flavonoid, alkaloid, fenol, dan tanin (Sudarno dkk., 2011).

Penyakit yang disebabkan bakteri Vibrio sp. umum dijumpai di air payau, air laut,
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dan air tawar. Beberapa spesies menyebabkan vibriosis pada hewan akuatik

termasuk ikan (Desrina dkk., 2006).

Ikan diinfeksi selama 3 hari kemudian diterapi selama 3menit/hari selama

5 hari, satu kali perendaman dilakukan selama 3 menit dan dibagi dalam 5

kelompok perlakuan yang berbeda, mulai dari ikan yang tidak diinfeksi dan tidak

direndam dengan infusa meniran P0(-), ikan yang diinfeksi Vibrio anguillarum

dan tidak direndam dengan infusa meniran P0(+), ikan yang diinfeksi Vibrio

anguillarum dengan dosis yang berbeda 10%, 20%, dan 30% (P1, P2, dan P3).

Hasil penelitian tentang jumlah leukosit ikan Gurami berdasarkan uji

ANOVA yaitu, Fhitung (leukosit, neutrofil, eosinophil, limfosit dan monosit) > Ftabel

maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan nyata diantara perlakuan terhadap

hasil pengamatan (p<0,05). Berdasarkan hasil uji Jarak Berganda Duncan

menunjukkan bahwa antara perlakuan P0+ dan P3 berbeda nyata (p<0,05), pada

setiap pengamatan terhadap gambaran leukosit, neutrofil, eosinofil, limfosit, dan

monosit.

Jumlah leukosit (limfosit, monosit, dan eosinofil) yang meningkat

menunjukkan adanya respon perlawanan tubuh terhadap agen penyebab penyakit

(Mahasri dkk, 2011). Kandungan zat aktif dalam meniran yaitu tanin

menyebabkan penghambatan pertumbuhan mikroba karena proses penghambatan

sintesis dinding sel, pengubahan permeabilitas membran sel atau transport aktif

melalui membran sel, penghambatan sintesis protein, dan penghambatan sintesis

asam nukleat (Mangunwardoyo, 2009) menyebabkan kematian sel pada bakteri

Vibrio anguillarum sehingga terjadi penurunan jumlah leukosit.
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  dapat disimpulkan

bahwa perendaman infusum meniran dengan konsentrasi 30% memberikan

pengaruh yang paling baik terhadap penurunan gambaran jumlah leukosit dan

hitung jenis leukosit ikan gurami yang diinfeksi Vibrio  anguillarum.
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