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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya ikan gurami merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar 

yang banyak diminati masyarakat, baik konsumen maupun para pembudidaya. Ikan 

gurami banyak disukai konsumen karena rasanya yang lezat dan gurih, sedangkan 

oleh para pembudidaya ikan gurami disukai karena memiliki harga jual yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan komoditi perikanan air tawar lainnya (KPPKP, 2011). 

Meskipun demikian, pengembangan budidaya perikanan dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang dapat menganggu produktivitas. Salah satunya adalah keberadaan 

penyakit di perairan yang dapat mengakibatkan sakit bahkan kematian pada 

komoditas perikanan. 

Penyakit yang menyerang organisme, termasuk ikan terjadi melalui proses 

hubungan dengan beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, kondisi inang, dan adanya 

organisme maupun mikroorganisme patogen. Penyakit merupakan masalah utama 

pada budidaya ikan gurami karena serangannya bisa menyebabkan kematian sehingga 

gagal panen. Penyebab kegagalan panen seringkali dijumpai karena bakteri, jamur, 

parasit, dan cacing (Sani, 2014). 

Penyakit bakterial merupakan penyakit yang disebabkan oleh serangan bakteri 

dan mudah dijumpai, baik pada musim kemarau maupun musim hujan (Sani, 2014). 

Salah satu penyakit bakterial yang menyerang ikan adalah Vibriosis atau dikenal juga 

dengan red pest, salt water furunculosis, red boil, atau pike pest. Vibriosis merupakan 

salah satu penyakit yang terdapat di laut dan perairan payau di dunia (Post, 1987). 
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Penyakit vibriosis menyerang hampir semua jenis ikan laut yang dibudidayakan 

(Plumb, 1994), serangan vibriosis pada ikan kerapu dilaporkan oleh Wijayanti dan 

Hamid (1997) yang diakibatkan oleh bakteri Vibrio anguillarum. 

Gejala klinis Vibrio anguillarum ditandai dengan gerakan latergik, kehilangan 

nafsu makan, kulit mengalami pemucatan (discolor), terjadi peradangan diikuti kulit 

melepuh atau borok, di sekitar mulut dan insang terjadi bercak darah (erythema). Jika 

infeksi berlanjut ke tingkat sistemik dapat terjadi exophtalmia serta perdarahan pada 

saluran pernafasan dan muara pengeluaran, necrosis pada jaringan otot, dan beberapa 

lainnya mirip seperti infeksi bakteri A.salmonicida dan A hydrophila (Kurniawan, 

2012). 

Salah satu pengendalian penyakit ikan yang dilakukan selama ini meliputi 

pemberian antibiotika. Antibiotika yang sering digunakan dalam kasus ini adalah 

oxytetracycline dan novobiocin (Yunus dkk., 2010). Namun demikian, pemakaian 

beberapa bahan tersebut secara terus menerus dapat menimbulkan masalah baru yaitu 

meningkatkan resistensi mikroorganisme penyakit dan meninggalkan residu di dalam 

tubuh ikan (Wardiyanto dkk., 2008). Antibiotik dapat membahayakan lingkungan 

perairan di sekitarnya dan ikan itu sendiri jika dipakai terus menerus.  Oleh karena 

itu, diperlukan bahan herbal sebagai pengganti bahan kimia, salah satunya adalah 

meniran. 

Meniran (Phyllanthus nuriri, Linn.) merupakan salah satu jenis tanaman yang 

dapat dimanfaatkan sebagai penurun panas, obat batuk, radang, batu ginjal, susah 

buang air kecil, disentri, sakit ayan, hepatitis dan rematik. Herba meniran 
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(Phyllanthus niruri, Linn.) mengandung senyawa golongan alkaloid, flavonoid, 

saponin, dan tanin (Mangunwardoyo dkk., 2009). Meniran dapat memacu sistem 

imun melalui proliferasi dan dapat mengaktivasi limfosit T dan Limfosit B yang 

terdapat pada pulpa putih limpa (Tjandrawinata et al., 2005). 

Pada spesies hewan, limpa adalah organ hemopoietik yang terlibat dalam 

pembentukan eritrosit, granulosit, dan trombosit (Fawcett, 2002). Limpa merupakan 

salah satu organ limfoid yang berperan mengatur sistem imun pada ikan. Limpa 

terbagi atas dua bagian, satu bagian untuk penyimpanan eritrosit, untuk penjeratan 

antigen dan untuk eritropoesis, yang disebut pulpa merah ; dan bagian yang lain di 

dalamnya terjadi tanggap kebal dikenal sebagai pulpa putih (Tizard,1988).  

Zat flavonoid pada meniran dapat berperan sebagai imunnomodulator yang 

dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki sistem imun yang 

fungsinya terganggu (Mathivanan et al., 2006). Pemberian infusum meniran pada 

ikan gurami yang diinfeksi oleh Vibrio anguillarum diharapkan dapat meningkatkan 

sistem imunitas tubuh karena dapat meningkatkan aktivitas organ limfoid (Davidson 

et al., 2008; Alfasari, 2012). Ciri organ limfoid yang aktif secara mikroskopis 

ditandai dengan adanya proliferasi limfosit sehingga diameter pulpa putih semakin 

bertambah (Davidson et al., 2008).  

Berdasarkan latar belakang tersebut makan dilakukan penelitian efek infusum 

meniran terhadap pulpa putih limpa ikan gurami yang diinfeksi Vibrio anguillarum. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian infusum meniran (Phyllanthus niruri, Linn.) dapat 

meningkatkan diameter pulpa putih limpa pada ikan gurami (Osphronemus gouramy) 

yang diinfeksi dengan Vibrio anguillarum? 

1.3 Landasan Teori 

Vibrio anguillarum merupakan spesies Vibrio yang pertama kali diketahui 

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

berbentuk batang melengkung yang mempunyai flagel pada kutubnya, bakteri gram 

negative, dan bersifat anaerob fakultatif. Vibrio anguillarum menyebabkan vibriosis 

pada ikan, kerang-kerangan, dan udang-udangan (Woo and Bruno, 2011).   

Herba meniran (Phyllanthus niruri, Linn.) mengandung senyawa golongan 

alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin (Mangunwardoyo dkk., 2009). Menurut 

Herdiana (2007) flavonoid mempunyai bioaktivitas sebagai antialergi, antihepatoksik, 

antitumor, fitohormon, antioksidan, estrogenik, dan insektisida. 

  Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder terbesar yang terdapat 

dalam tumbuhan terutama pada bagian biji, daun, ranting, dan kulit kayu 

(Ayuningtyas, 2008). Alkaloid efektif dapat membunuh bakteri dan virus karena 

bersifat toksik terhadap mikroba (Naim, 2004). Tanin sebagai antibakteri dan 

astringent atau menciutkan dinding usus yang rusak karena asam atau bakteri 

(Winarno, 1997).  

Saponin merupakan senyawa yang diduga sebagai senyawa antibakteri karena 

memiliki kemampuan dalam menghambat fungsi membran sel sehingga merusak 
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permeabilitas membran yang mengakibatkan dinding sel rusak atau hancur. 

Keberadaan saponin dalam tumbuhan dapat juga dimanfaatkan sebagai obat manusia 

(Sholikhah, 2009). Meniran (Phyllanthus niruri, Linn.) dapat memacu sistem imun 

melalui proliferasi limfosit T dan limfosit B yang terdapat pada pulpa putih limpa 

(Tjandrawinata et al., 2005).  

Limpa ikan gurami (Oshpronemus gouramy)  yang diinfeksi  Vibrio 

anguillarum dan diberi infusum meniran (Phyllanthus niruri, Linn.) sebagai 

imunomodulator diharapkan dapat memacu sistem imun. Aktivitas organ limfoid 

yang meningkat secara mikroskopis ditandai dengan proliferasi limfosit dan diameter 

pulpa putih yang semakin bertambah (Davidson et al., 2008). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian infusum meniran 

(Phyllanthus niruri, Linn.) terhadap diameter pulpa putih pada limpa ikan gurami 

(Oshpronemus gouramy) yang diinfeksi Vibrio anguillarum.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dosis efektif infusum meniran 

yang dapat meningkatkan atau mempertahankan fungsi limpa yang terserang Vibrio 

anguillarum sehingga nantinya dapat memberikan informasi pengobatan alternatif 

sebagai pengganti antibiotik kepada peternak untuk mengatasi vibriosis sehingga 

dapat menghasilkan bahan asal hewan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat ditarik dari perumusan masalah yaitu infusum meniran 

(Phyllanthus niruri, Linn.) dapat meningkatkan diameter pulpa putih pada gambaran 

histopatologi limpa ikan gurami (Osphronemus gouramy) yang diinfeksi oleh Vibrio 

anguillarum. 
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