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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan gurami (Osphronemus gouramy) merupakan ikan air tawar yang sudah

lama dikenal masyarakat dan banyak dibudidayakan setelah ikan mas.

Keunggulan ikan gurami bagi para petani ikan antara lain, ikan dapat

berkembangbiak secara alami, mudah dipelihara, dan hidup di air tergenang

(Sitanggang dan Sarwono, 2005).

Budidaya ikan gurami mempunyai kendala yang sering muncul biasanya

disebabkan karena lingkungan yang buruk dan serangan penyakit terhadap ikan

gurami. Penyakit ikan terjadi jika ikan sebagai inang, hidup dalam lingkungan

perairan yang kurang sesuai untuk kehidupan ikan, tetapi mendukung patogen

untuk memperbanyak  diri. Interaksi yang tidak serasi dapat menyebabkan stress

pada ikan, sehingga mekanisme pertahanan diri yang dimilikinya menjadi lemah

dan akhirnya mudah diserang penyakit (Sangkuriang, 2013).

Penyakit yang sering dijumpai dalam budidaya ikan gurami adalah penyakit

bakterial yang disebabkan oleh serangan bakteri. Bakteri mudah dijumpai, baik

pada musim kemarau maupun musim hujan (Sani, 2014). Salah satunya ialah

penyakit vibriosis yang disebabkan oleh bakteri Vibrio sp. Bakteri vibrio

merupakan gram negatif berbentuk batang memiliki kemampuan untuk bergerak

karena dilengkapi dengan flagel. Gejala yang nampak pada ikan yang terserang

vibriosis adalah kongesti pada sirip, benjolan pada kulit, dan disertai perdarahan

serta luka pada kulit dan jaringan otot. Selain itu, gejala klinis pada ikan yang
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terserang bakteri adalah pada tubuh ikan terjadi luka dan hemoragi, perut

membesar dan konsistensi lendir ikan lebih cair. Sisik ikan mengelupas dan

timbul borok (luka membusuk). Dalam waktu yang tidak lama, ikan yang

terserang menjadi lemah dan sering nampak pada permukaan kolam dan akhirnya

ikan tersebut mati (Puspowardoyo dan Djarijah, 1992).

Penanggulangan penyakit pada sistem budidaya selama ini umumnya

menggunakan antibiotik. Ditinjau secara ekonomis, penggunaan antibiotik kurang

efisien, selain harganya mahal, dampak yang ditimbulkan berupa bertambahnya

jenis bakteri yang resisten terhadap antibiotik dan dapat mencemari lingkungan

(Sandhi, 2012). Salah satu alternatif penanggulangan penyakit ikan air tawar yang

berdasarkan keamanan pangan adalah dengan menggunakan bahan alami dari

tumbuhan yang telah diketahui mengandung senyawa antimikroba, aman, dan

telah dibuktikan khasiatnya yaitu tanaman obat.

Bahan obat yang relatif lebih aman untuk lingkungan dan efektif dalam

mengobati penyakit ikan dapat menggunakan bermacam-macam tanaman obat

tradisional. Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekayaan tanaman yang

berpotensi menjadi obat. Banyak jenis tanaman yang mengandung senyawa

bersifat antimikroba. Sejumlah tanaman mengandung senyawa bersifat

bakterisidal (pembunuh bakteri), dan bakteristatik (penghambat pertumbuhan

bakteri). Beberapa percobaan fitofarmaka yang terbukti efektif mengatasi penyakit

ikan air tawar dan memiliki beberapa keuntungan, seperti dapat menjadi bahan

alami pengganti antibiotik untuk pengendali penyakit yang disebabkan bakteri,

ramah terhadap lingkungan, mudah hancur/terurai, dan tidak menyebabkan residu
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pada ikan dan manusia,  mudah diperoleh dan tersedia cukup banyak, keempat

harganya ekonomis dan cukup murah (Adhie, 2011).

Tanaman obat yang terbukti efektif mengatasi penyakit bakteri salah

satunya yaitu tanaman meniran (Phyllanthus niruri). Tanaman meniran dapat

berfungsi sebagai antibakteri karena memiliki kandungan bahan antibakteri yaitu

flavonoid, alkaloid, fenol, dan tanin (Sudarno dkk., 2011). Hal ini menunjukkan

bahwa tanaman meniran dapat digunakan sebagai antibakteri pada Vibrio sp.

Pengaruh infeksi bakteri Vibrio anguillarum terhadap darah yaitu dapat

meningkatan jumlah leukosit sebagai respon perlawanan tubuh terhadap agen

penyebab penyakit (Mahasri, 2011). Diagnosis suatu penyakit dapat dibantu

dengan cara menghitung gambaran jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit yang

dapat menggambarkan kondisi dari kesehatan hewan (Swann, 1991). Manfaat dari

pemeriksaan darah untuk membantu diagnosa suatu penyakit, meneliti sistem

imun dan untuk mengetahui status kesehatan ikan. Adanya gangguan kesehatan

maupun perubahan status fisiologi hewan sering dapat diketahui melalui

perubahan yang terjadi pada komponen darahnya (Meyer and Harvey, 1998).

Berdasarkan keterangan tersebut maka pemeriksaan darah terutama jumlah dan

hitung jenis leukosit perlu dilakukan untuk mengetahui respon tubuh ikan

terhadap infeksi bakteri Vibrio anguillarum maupun terhadap pemberian infusum

meniran.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu

apakah perendaman insufum Meniran pada konsentrasi 10%, 20%, atau 30%

dapat menurunkan jumlah dan hitung jenis sel leukosit ikan Gurami

(Osphronemus gouramy) yang diinfeksi bakteri Vibrio anguillarum?

1.3 Landasan Teori

Bakteri vibrio adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang bengkok,

oksidase katalase positif, memfermentasikan glukosa tanpa menghasilkan gas dan

mempunyai flagel polar. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini sangat umum

dijumpai di air payau, air laut, dan bahkan di air tawar. Sebagian bersifat saprobe

namun beberapa spesies menyebabkan penyakit vibriosis pada hewan akuatik

termasuk ikan (Desrina dkk., 2006). Vibrio anguillarum merupakan spesies Vibrio

yang pertama kali diketahui secara klinis sebagai patogen terhadap ikan (Inglis et

al., 1993). Menurut Desrina dkk (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa

tiga isolat bakteri (V. ordalii, V. fluvialis dan V. anguillarum) mempunyai tingkat

persentase kematian dan waktu kematian yang relatif lebih ganas dari isolat Vibrio

lainnya yang terlihat dari kematian kumulatif yaitu 80-100% dengan rata-rata

kematian 4-8 hari atau 36-78 jam.

Pengobatan menggunakan tanaman obat terbukti efektif mengatasi penyakit

bakteri salah satunya yaitu tanaman meniran (Phyllantus niruri). Dalam

penelitiannya Sudarno dkk (2011) menyimpulkan bahwa ekstrak meniran dapat

dibuktikan sebagai anti bakteri Edwardsiella tarda dengan konsentrasi terbaik
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0,0313 gr/ml karena pada konsentrasi tersebut merupakan konsentrasi terendah

dan tidak terdapat petumbuhan bakteri, ini membuktikan bahwa ekstrak meniran

efektif sebagai obat antibakteri yang aman karena bersifat ramah lingkungan dan

tidak menimbulkan pencemaran lingkungan pada lingkungan ikan.

Reaksi imunitas ditunjukkan dengan adanya kelainan leukosit dan 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. Melalui kedua pemeriksaan tersebut dapat diperoleh

gambaran mengenai kepekaan hewan, virulensi agen infeksi, respon dari masing-

masing hewan, pemberian terapi yang tepat dan prognosa dari penyakit (Bijanti

dkk., 2010).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif perendaman

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

jumlah dan hitung jenis sel leukosit ikan Gurami yang diinfeksi Vibrio

anguillarum.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada

petani ikan tentang manfaat infusum tanaman Meniran terhadap ikan Gurami yang

terinfeksi Vibrio anguillarum.
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1.6 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas dapat diajukan

hipotesis penelitian bahwa perendaman infusum Meniran pada konsentrasi 10%,

20%, atau 30% dapat menurunkan jumlah dan hitung jenis sel leukosit ikan

Gurami (Osphronemus gouramy) yang diinfeksi bakteri Vibrio anguillarum.
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