
 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan gur ame ( Osphronemus gouramy) m erupakan sal ah s atu i kan ai r t awar 

yang di budidayakan s ecara m eluas d an k omersial. Ikan i ni t ersebar di k awasan 

tropis mulai dari India sampai Semenanjung Malaya dan Indonesia. Ikan gurame 

bernilai ekonomis dan harganya di pasar cukup tinggi (Effendi dkk., 2006). Salah 

satu kendala yang dihadapi peternak ikan gurame adalah gangguan penyakit, baik 

yang bersifat infeksius maupun yang bersifat non-infeksius. Vibriosis merupakan 

penyakit infeksius yang mampu menyerang ikan gurame. Bakteri ini berdampak 

pada pe nurunan ha sil produksi dan menyebabkan kematian massal seh ingga 

menimbulkan ke rugian ekonomi ya ng c ukup t inggi ( Purwaningsih da n Taukhid, 

2010). 

Vibriosis m erupakan p enyakit y ang salah s atunya disebabkan o leh Vibrio 

anguillarum (V. anguillarum) (Desrina dkk., 2006). Gejala klinis yang di tunjukan 

oleh i kan y ang t erinfeksi Vibrio adalah l esu, w arna kul it ge lap, sisik l epas, 

peradangan pa da r ahang, a bdomen, t utup i nsang, pa ngkal s irip, l uka ya ng 

berkembang m enjadi ulcer pada tubuh, pe rdarahan pa da o rgan da lam, ha ti dan 

ginjal bengkak (Nitimulyo dkk., 2005). Menurut Sarjito dkk., (2007) perdarahan 

pada or gan ( haemorarrghic) diakibatkan o leh a danya haemolysin yang 

dikeluarkan oleh bakteri dan merusak sel darah merah. 

Vibrio m erupakan ba kteri ya ng berkemampuan s ebagai pa togen ketika 

mekanisme pertahanan inang melemah yang ada dalam lingkungan pemeliharaan, 
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bakteri v ibrio in i berkembang menjadi p atogenik bi la b erada p ada kondi si 

lingkungan yang memungkinkan. Bakteri vibrio dapat hidup di bagian luar tubuh 

organisme de ngan j alan m enempel, m aupun pa da or gan t ubuh b agian da lam 

seperti hati, usus, dan lain sebagainya (Yanuhar, 2011). Bakteri memasuki darah 

melalui i nsang da n m enyebar pa da or gan d alam, ba kteri dapat m enyebabkan 

kematian sep erti septicaemia. Vibriosis pa da or gan e ksternal da n i nternal 

memperlihatkan haemorrhage dan ulcer superficial tertutup pada kepala atau anus 

(Valiente et al., 2008). Bakteri vibrio memiliki haemolysin yang bila dikeluarkan 

dapat memecah eritrosit dan keluar dari pembuluh darah (Sarjito dkk., 2007). 

Pengendalian vibriosis de ngan menggunakan a ntibiotik seperti ampicilin, 

chloramphenicol, tetracycline belum memberikan ha sil ya ng m emuaskan. 

Penggunakan antibiotik untuk jangka lama mempunyai beberapa kelemahan yaitu 

menimbulkan r esistensi pada ba kteri, mencemari l ingkungan da n meninggalkan 

residu pada tubuh ikan (Desrina dkk., 2006 ; Lukistyowati dan Syawal, 2013). 

Alternatif y ang da pat digunakan adalah p enggunaan a nti ba kterial ya ng 

bersifat a lami, efektif, dan mudah t eruarai di p erairan sal ah sa tunya ad alah 

meniran (phyllantus niruri L.) (Sudarno dkk., 2011).  

Tanaman meniran d apat b erfungsi seb agai an tibakteri karena m emiliki 

kandungan ba han a ntibakteri di antaranya f lavonoid, a lakaloid, f enol, da n t anin 

(Sudarno dkk., 2011). Penelitian yang di lakukan M angunwardoyo dkk., (2009) 

pada pengujian aktivitas anti mikroba terhadap bakteri Gram positif, Gram negatif, 

dan kha mir. E kstrak m eniran yang mengandung s enyawa gol ongan a lkaloid, 

flavonoid, tanin dan s afonin, m emiliki a ktifitas a ntimikroba te rlihat d ari 
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penghambatan pe rtumbuhan mikroba ha l i ni terjadi karena ad anya h ambatan 

sintesis d inding s el, pe rubahan pe rmeabilitas membran s el a tau t ransport a ktif 

melalui membran sel, penghambatan s intesis protein, dan penghambatan s intesis 

asam nukleat. 

Perendaman meniran pada i kan g urame yang b ersifat a ntibakteri dapat 

menghambat bahkan membunuh bakteri diharapkan dapat memberi perlindungan 

terhadap infeksi V. anguillarum yang terlihat dari perubahan kadar Haemoglobin 

(Hb), packed cell volume (PCV) dan jumlah eritrosit. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut yaitu apakah perendaman infusa meniran pada ikan gurame yang diinfeksi 

V. anguillarum dapat meningkatkan kadar Hb, PCV dan jumlah eritrosit ? 

 

1.3 Landasan Teori 

Penyakit Vibriosis berdampak pa da pe nurunan ha sil pr oduksi budi daya 

perikanan. P enyakit t ersebut m enyebabkan ke rugian be sar s erta m enghancurkan 

berbagai budidaya perikanan salah satunya adalah ikan gurame. Ikan gurame yang 

terserang V.anguillarum akan m enjadi l esu da n a kan m enyebabkan w arna k ulit 

ikan berubah menjadi gelap, sisik lepas, peradangan pada rahang, abdomen, tutup 

insang, pangkal s irip, perdarahan pada organ dalam dan akan bisa menyebabkan 

kematian massal (Sarida dkk., 2010). 
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Salah satu penyebab kematian massal yang terjadi pada ikan gurame karena 

adanya haemolysin yang diproduksi oleh bakteri V.anguillarum. Haemolysin yang 

dikeluarkan ol eh ba kteri V.anguillarum dapat m emecah e ritrosit da n da pat 

menyebabkan e ritrosit keluar dari pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan 

haemorrhage, dan bahkan dapat menyebabkan anemia (Nasi dkk., 2011). Anemia 

secara fungsional didefinisikan sebagai penurunan jumlah eritrosit. Secara praktis 

ada 3 pa rameter unt uk m enegakkan a danya anemia ya itu : ka dar H b, PCV da n 

jumlah eritrosit (Syawal dan Ikhwan, 2011). 

Meniran m erupakan tanaman ya ng m empunyai ba nyak kha siat s eperti 

memperbaiki j aringan hati da n d igunakan s ebagai oba t t radisional. Khasiat 

tanaman t ersebut be rasal da ri ka ndungan s enyawa gol ongan alkaloid, f lavonoid, 

tanin da n saponin ( Mangunwardoyo dkk., 2009) . S enyawa gol ongan tanin 

merupakan a ntibakterial yang da pat mencegah pe rtumbuhan ba kteri da n 

menghentikan pe rdarahan sehingga da pat m eningkatkan k adar H b, P CV da n 

jumlah eritrosit  (Mathivanan et al., 2006). Analisis karakteristik sel darah dapat 

memberikan beberapa petunjuk keberadaan penyakit yang ditemukan dalam tubuh 

organisme. P emeriksaan d arah sangat p erlu terutama p ada k eadaan patologis 

tertentu (Andayani dkk., 2006). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini be rtujuan unt uk membuktikan pengaruh perendaman infusa 

meniran dapat m eningkatkan kadar Hb, P CV d an jumlah eritrosit pada ikan 

gurame yang diinfeksi V. anguilarium. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Diharapkan hasil dari penelitian ini  dapat diketahui konsentrasi meniran yang 

dapat meningkatkan kadar Hb, PCV dan jumlah eritrosit pada ikan gurame yang 

diinfeksi bakteri V. anguillarium. 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan p ermasalahan tersebut d i atas da pat di ajukan hi potesis ba hwa 

perendaman infusa m eniran dapat m eningkatkan kadar Hb, P CV d an jumlah 

eritrosit pada ikan gurame yang diinfeksi V. anguilarium. 
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