
 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 
 
 
 

Latar Belakang 
 

Indonesia memiliki perairan tawar yang sangat luas dan berpotensi  besar 

untuk usaha budidaya berbagai macam jenis ikan air tawar (Ade 1994). Secara 

ekonomis, usaha budidaya ikan air tawar sangat menguntungkan karena ikan ini 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta sangat mendukung bagi pemenuhan gizi 

masyarakat (Cahyono, 2000). Selain itu menurut Esa (1994) serapan pasar ikan air 

tawar tidak hanya terbatas di dalam negeri, melainkan hingga pasar Internasional. 

Lele dumbo (Clarias gariepinus) adalah ikan air tawar yang cukup populer 

dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Perkembangan lele 

dumbo (Clarias gariepinus) di Indonesia cukup pesat dibandingkan lele lokal, hal 

ini karena lele dumbo (Clarias gariepinus) mempunyai beberapa kelebihan yaitu 

dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas, mempunyai 

pertumbuhan yang cepat, teknologi budidayanya mudah dikuasai oleh masyarakat, 

pemasarannya mudah dan modal usaha yang dibutuhkan rendah serta mempunyai 

nilai ekonomis yang tinggi. Upaya budidaya ikan lele sampai dengan akhir tahun 

2009 ditargetkan mencapai produksi 175.000 ton atau meningkat rata-rata 21,64% 

per tahun. Target produksi ikan tawar nasional pada tahun 2013 adalah 3,35 juta 

ton dengan produksi lele sebesar 670.000 ton. Produksi ini meningkat 39,5% dari 

tahun 2012(Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013). 
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Namun, keberhasilan budidaya ikan ini sering mendapat kendala karena 

adanya penyakit MAS (Motile Aeromonas Septicemia) atau penyakit bercak 

merah yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila. Penyakit MAS 

sampai saat ini merupakan penyakit terpenting yang menyerang ikan air tawar dan 

menimbulkan kerugian yang sangat besar. Yogananth et al.,(2009) menyatakan 

bahwa Aeromonas hydrophila merupakan mikroorganisme akuatik yang berada di 

perairan laut maupun perairan tawar, dalam kondisi stres bakteri tersebut menjadi 

patogen dan bersifat patogen oportunistik pada penyakit Hemoragi septicemia 

(penyakit bercak merah) pada ikan. Pada ikan lele tingkat kematian dapat 

mencapai 80%, bahkan 100% dalam waktu sekitar satu minggu. Penyebaran 

penyakit ini sangat luas dan cepat sejalan dengan meluasnya usaha budidaya dan 

meluasnya jaringan penyebaran benih dan ikan konsumsi, baik ikan segar maupun 

ikan hidup (Triyanto et al.,1997). 

Bakteri Aeromonas hydrophila dapat menginfeksi melalui permukaan tubuh 

yang luka atau insang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan organ 

dalam lainnya (Kabata, 1985). Lapisan epitel insang yang tipis dan berhubungan 

langsung dengan lingkungan luar menyebabkan insang berpeluang besar terpapar 

oleh bahan pencemar yang ada di perairan (Saputra dkk., 2013).  Kerusakan 

sekecil apapun dapat menyebabkan terganggunya fungsi insang sebagai pengatur 

osmose dan kesulitan bernafas (Hoole et al., 2001). Pengamatan mengenai 

perubahan secara patologis ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang terinfeksi 

Aeromonas hydrophila masih sedikit seperti pada penelitian kadir  dkk (2013) 

yang melihat gambaran histopatologi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus)   yang 
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diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila tetapi hanya dengan dosis 107 CFU/ml, 

sehingga perlu adanya pembuatan preparat histopatologi dari insang ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus) yang diinfeksi oleh Aeromonas hydrophila dengan 

dosis yang berbeda untuk membantu mengetahui perubahan patologi jaringan 

dalam berbagai tingkat infeksi. 

 
Pemeriksaan histopatologi untuk memeriksa penyakit berdasarkan  pada 

adanya perubahan dan terlihatnya lokasi luka dalam sel atau jaringan sehingga 

dapat memberikan penentuan diagnosa penyakit pada ikan, pendukung dari suatu 

diagnosa dan juga dapat menjadi pemeriksaan diagnosa utama dari suatu penyakit 

(Sudaryatma dkk., 2013). 

Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimanakah tingkat kerusakan insang ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) yang diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila dalam dosis 

yang berbeda pada gambaran histopatologi ? 

Landasan Teori 
 

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) memiliki pertumbuhan yang cepat 

namun sangat rentan terhadap penyakit khususnya serangan bakteri. Salah satu 

bakteri yang menyerang ikan lele dumbo yaitu Aeromonas hydrophila (Angka 

dkk., 2005). Bakteri Aeromonas hydrophila termasuk gram negatif, merupakan 

salah satu bakteri patogen pada ikan yang dapat menyebabkan Motil Aeromonas 

Septicaemia  (MAS)  atau  Bacterial  Haemorrhagic  Septicemia  (Yesmin  et    al, 
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2004). Aeromonas hydrophila merupakan penyebab utama infeksi pada luka atau 

timbulnya penyakit sekunder akibat stres dari perubahan suhu, penanganan yang 

salah, atau kualitas air yang buruk pada ikan (Yardimchi and Aydin, 2011). 

Insang termasuk organ osmoregulasi dan pernapasan (Prajitno, 2005). Dalam 

menjalankan fungsinya sebagai osmoregulator, insang mengalami  kontak 

langsung dengan air sekitar sehingga memiliki resiko cukup tinggi untuk terpapar 

benda asing seperti bakteri Aeromonas hydrophila. Infeksi Aeromonas hydrophila 

pada insang menunjukkan angka 42,8% (Erdem et al.,2009). Jumlah    Aeromonas 

hydrophila  pada  perairan  melebihi  3x104   CFU/ml  maka  akan  dapat   menjadi 
 

patogen (Austin dan Austin, 1993). Kordi (2004) menambahkan bahwa infeksi 

bakteri Aeromonas hydrophila dengan dosis 3x108 CFU/ml dalam waktu singkat 

menyebabkan ikan akan mati. 

Insang ikan 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 sedangkan karbondioksida dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk 

dilepaskan ke air di sekitar insang (Rastogi, 2007). Oleh sebab itu apapun 

perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perairan akan secara langsung 

dan tidak langsung berdampak kepada struktur dan fungsi insang. Terjadinya 

perubahan struktur morfologi insang disebabkan karena ikan mengalami hipoksia 

karena kesulitan mengambil udara dari dalam air sehingga terjadi perubahan sel 

epitel insang yang menyebabkan ikan kurang mampu berenang (Darmono,2011). 
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Infeksi Aeromonas hydrophila menyebabkan perubahan  morfologi yang 

terjadi pada insang karena adanya kerusakan insang berupa penebalan lamela. Hal 

ini diakibatkan oleh toksin yang dikeluarkan bakteri Aeromonas hyrophila berupa 

endotoksin. Endotoksin merupakan protein gram negatif yang berbentuk LPS dan 

mempunyai mekanisme yang menyebabkan timbulnya kerusakan insang berupa 

hiperplasia dan fusi lamela (Evi, 2007). Hiperplasia mengeluarkan mucus (lendir) 

secara terus menerus tetapi mucus tersebut yang menghambat pertukaran oksigen 

pada insang karena tidak ada pengikatan oksigen oleh hemoglobin darah. (Sukarni 

dkk, 2012). Hiperplasia yang terjadi secara terus menerus akan menyebabkan fusi 

lamela sekunder (Robert, 2001). Fusi lamela sekunder menyebabkan ikan sulit 

bernafas karena kandungan oksigen berkurang. Apabila terjadi kerusakan fusi 

lamela secara terus menerus pada jaringan insang menyebabkan kematian ikan. 

Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan histopatologi 

insang ikan Lele dumbo (Clarias gariepinus) yang diinfeksi bakteri Aeromonas 

hydrophila dengan dosis yang berbeda. 

Manfaat Penelitian 
 

Dari penelitian ini secara ilmiah dan pengetahuan dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat perubahan histopatologi pada insang ikan Lele dumbo 

(Clarias gariepinus) yang diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila yang didukung 

oleh perubahan makrokopis sehingga dapat membantu diagnosis suatu penyakit 

pada ikan dan dimanfaatkan oleh petani ikan Lele dumbo (Clarias gariepinus) 

untuk mengetahui pencemaran air dalam kolam lele sehingga dapat  memperbaiki 
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manajemen pemeliharaan dan mengurangi tingkat kerugian dalam bisnis bidang 

perikanan. 

Hipotesis 
 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas dapat diajukan hipotesis, yaitu, 

terdapat tingkat kerusakan gambaran histopatologi insang ikan Lele Dumbo 

(Clarias gariepinus) yang diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila dengan dosis 

yang berbeda. 
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manajemen pemeliharaan dan mengurangi tingkat kerugian dalam bisnis bidang 

perikanan. 

Hipotesis 
 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas dapat diajukan hipotesis, yaitu, 

terdapat tingkat kerusakan gambaran histopatologi insang ikan Lele Dumbo 

(Clarias gariepinus) yang diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila dengan dosis 

yang berbeda. 
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