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 Penyakit merupakan salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan 
budidaya ikan karena dapat menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Salah 
satu penyakit dapat disebabkan oleh bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh 
bakteri sering didukung oleh tingginya kadar bahan organik yang ada di perairan. 
Salah satu penyakit infeksius adalah Micrococcosis. Micrococcosis merupakan 
salah satu penyakit bakteri pada ikan yang disebabkan oleh bakteri Gram positif 
berbentuk bulat yaitu Micrococcus luteus. Penyakit Micrococcosis biasa 
ditemukan pada ikan air tawar 
 Pencegahan dan pengobatan penyakit ikan selama ini menggunakan bahan 
kimia dan antibiotik. Antibiotik juga memiliki kelemahan sehingga penelitian ini 
mencoba mencari bahan alami untuk mencegah dan mengobati penyakit 
Micrococcus. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kemangi 
(Ocimum sanctum Linn.). Penelitian ini mencoba menggunakan ekstrak daun 
kemangi (Ocimum sanctum Linn.) sebagai antibakteri terhadap Micrococcus 
luteus. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) dan Minimum Bactericidal Concentration (MBC) dari 
ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum Linn.) terhadap Micrococcus luteus. 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 – 20 September 2011 di Balai 
Karantina Ikan Kelas I Juanda dan Laboratorium Bahan Organik Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya.  
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental. 
Parameter yang diamati adalah Minimum Inhibitory Concentration (MIC) dan 
Minimum Bactericidal Concentration (MBC). Hasil yang diamati akan dianalisi 
secara deskriptif.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi mempunyai 
daya antibakteri terhadap Micrococcus luteus. Berdasarkan hasil pengamatan yang 
dilakukan pada konsentrasi 12,5 % ekstrak daun kemangi dapat menghambat 
pertumbuhan Micrococcus luteus sedangkan pada konsentrasi 25% ekstrak daun 
kemangi dapat membunuh bakteri Micrococcus luteus.  
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