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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya ikan kerapu masih terkendala dalam ketersediaan benih akibat 

rentannya terhadap suatu penyakit terutama yang disebabkan oleh bakteri (Fajriani 

dkk., 2011). Penelitian yang telah dilakukan oleh Ismi dkk. (2013) menunjukkan 

bahwa tingkat kelulushidupan ikan kerapu batik paling rendah yakni 4,63%, 

dibanding dengan ikan kerapu macan yakni 17,44% dan ikan kerapu cantik yakni 

24,59%. 

Kematian pada benih ikan kerapu tikus di hatchery (panti pembenihan) dalam 

jumlah besar disebabkan karena adanya infeksi patogen yang disebabkan oleh virus, 

bakteri, parasit maupun jamur. Salah satu penyebab adalah penyakit vibriosis 

disebabkan oleh bakteri dari genus Vibrio yang menyebabkan kematian benih sampai 

80 – 90% (Taslihan, 2000).Vibriosis adalah salah satu penyakit bakteri yang paling 

serius dalam budidaya ikan (Liao et al., 1996).  

Masalah utama budidaya laut yang menyebabkan kematian tinggi dan 

kerugian ekonomi yang parah di banyak negara disebabkan oleh Vibriosis (Goarant et 

al., 1999). Vibriosis adalah penyakit dalam budidaya ikan kerapu (Lee, 1995). 

Penyakit ini dapat menyebabkan lebih dari 70% kematian pada ikan kerapu. 

Pencegahan penyakit Vibriosis di lapangan menggunakan vaksin yang diberikan 

secara injeksi sudah dilaporkan. Kendala pencegahan menggunakan vaksin tersebut 

di lapangan adalah cara pemberian yang tidak efektif. Penggunaan vaksin Vibrio 

alginolyticus di lapangan dengan cara diberikan secara oral belum banyak dilaporkan. 
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Vibriosis adalah penyakit akibat infeksi bakterial yang paling banyak 

menyerang di panti pembenihan, disebabkan oleh bakteri dari genus Vibrio antara 

lain Vibrio alginolyticus dan V. parahaemolyticus. Vibriosis pada ikan kerapu tikus 

mengakibatkan rendahnya survival rate berkisar antara 1,2 – 2,9 %, bahkan dapat 

menyebabkan kematian benih kerapu hingga 100% di puncak wabah (Sumaryam dkk, 

2015). 

Vibrio alginolyticus merupakan bakteri yang virulen berdasarkan titer 

haemaglutinin yang telah diujikan dengan eritrosit ikan kerapu. Berdasarkan tingkat 

serangan bakteri telah ditemukan sebelumnya bahwa pathogenesis bakteri V. 

alginolyticus diperankan oleh fungsi dari protein reseptor dan adhesion dari bakteri V. 

alginolyticus (Yanuhar, 2006) 

Usaha untuk menanggulangi kematian benih kerapu tikus tersebut banyak 

dilakukan melalui penggunaan bahan kimia dan antibiotika, akan tetapi apabila hal ini 

dilakukan terus menerus akan berakibat timbulnya resistensi pada bakteri, terjadinya 

residu obat pada tubuh ikan dan juga mencemari lingkungan perairan dan 

menyebabkan penurunan kualitas air (Rinawati, 2011). Salah satu cara yang menjadi 

pilihan adalah dengan metode vaksinasi yang dapat meningkatkan kekebalan ikan 

(Novriadi dkk, 2010).  

Salah satu macam bentuk vaksin adalah dengan Whole Cell Vaccine (WCV). 

Menurut Suprapto et al. (1996), penggunaan vaksin Whole Cell dan Extraceluller 

product dapat memberikan sintasan yang tinggi pada udang.Cara ini merupakan 

imunogen yang baik, lebih mudah dipergunakan dan cocok untuk persiapan vaksin. 
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Penggunaan Whole Cell Vaccine pada benih ikan kerapu cantang masih perlu diteliti 

efektifitasnya. 

Vaksinasi dapat dilakukan dengan cara suntikan, perendaman, atau oral. 

Vaksinasi yang tepat untuk benih kerapu tikus adalah secara oral melalui pakan, 

karena cara suntikan dan perendaman mudah menimbulkan stress bagi benih ikan 

yang dapat memicu kematian. Vaksinasi secara oral memiliki kendala yaitu dapat 

mengalami kerusakan saat memasuki sistem pencernaan akibat pH yang terlalu 

rendah dan cepat larut dalam air sehingga antigen yang terkandung di dalamnya tidak 

sempat masuk ke dalam tubuh ikan (Suprapto, 2009).Sumaryam (2015) menyatakan 

bahwa untuk ikan seukuran benih, vaksinasi yang dianggap paling tepat adalah secara 

oral. Kendala vaksinasi secara oral adalah larutnya antigen dalam air sebelum sempat 

masuk ke dalam tubuh ikan dan rusaknya antigen saat melewati saluran pencernaan 

karena pH yang rendah, sehingga vaksin harus diberi suatu lapisan yang dapat 

melindungi antigen saat berada dalam air dan mencegah kerusakan selama melewati 

sistem pencernaan ikan. Suprapto (2009) berpendapat bahwa dibutuhkan metode 

pelapisan yang bisa melindungi antigen agar melewati sistem pencernaan.Salah satu 

metode pelapisan yang bisa diaplikasikan pada usus ikan untuk melindungi anti gen 

adalah mikroenkapsulasi, yaitu teknologi yang melapisi inti dengan dinding lapisan 

polimer dan menjadi partikel kecil mikroskopis yang terlindungi dari lingkungan luar.  

Mikroenkapsulasi digunakan secara luas dalam farmasetika dan bidang 

lainnya untuk menutupi rasa atau bau, memperpanjang waktu pelepasan obat, 

meningkatkan stabilitas molekul obat, memperbaiki bioavailabilitas dan sebagai 
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bentuk sediaan multi partikel untuk memproduksi sistem penghantaran obat yang 

terkontrol dan menuju target (Lachman et al., 1994). 

Natrium alginat digunakan untuk mikroenkapsulasi obat tanpa menggunakan 

pelarut organik sehingga meminimalisasi efek toksik akibat penggunaan pelarut 

organik dalam pembuatan mikrokapsul (Rowe et al., 2006). Gel Alginat dapat 

menyusut dalam kondisi asam, dan terkikis dalam kondisi basa sehingga bisa 

melindungi antigen bila diekspos oleh asam dalam perut ikan, kemudian melepaskan 

antigen dalam pencernaan ikan yang memiliki kondisi basa. Gel Alginat juga 

mucoadhesive yang bisa menempel pada mukosa usus sehingga antigen tidak segera 

dikeluarkan dari tubuh ikan melalui kotoran. Mikroenkapsulasi Formalin Killed Cell 

Vibrio sp di usus akan melepaskan antigen secara bertahap sehingga dapat 

merangsang sistem kekebalan tubuh ikan kerapu dan bisa menyebabkan kekebalan 

alami ikan melawan vibriosis (Suprapto, 2009). 

Untuk mengetahui keberhasilan antigen yang masuk ke sel usus diperlukan 

pembuktian secara mikroskopis. Salah satu teknik pembuktian tersebut adalah 

menggunakan metode Scanning Elektron Mikroskop (SEM).  

 

 

 

 

 

 

 



5 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TESIS WHOLE CELL VACCINE Vibrio alginoliticus…  FRANCH DALAHI 
 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Apakah Whole Cell Vaccine (WCV) bakteri V. alginolyticus yang 

dimikroenkapsulasi dengan gel alginate yang diberikan secara oral dapat masuk 

ke dalam sel usus yang dibuktikan menggunakan metode Scanning Elektron 

Mikroskop (SEM)? 

2) Apakah Whole Cell Vaccine (WCV) bakteri V. alginolyticus yang 

dimikroenkapsulasi dengan gel alginate dapat meningkatkan kelulushidupan 

benih ikan Kerapu Cantang Epinephelus fuscoguttatus-lanceolatus ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui Whole Cell Vaccine (WCV) bakteri V. alginolyticus 

yang dimikroenkapsulasi dengan gel alginate yang diberikan secara oral 

dapat masuk ke dalam sel usus yang dibuktikan menggunakan metode 

Scanning Elektron Mikroskop (SEM) 

2) Untuk mengetahui kemampuan Whole Cell Vaccine (WCV) bakteri 

Vibrio alginolyticus dengan metode pelapisan mikroenkapsulasi gel 

alginate sebagai vaksin oral alginate particle V. alginoliticus untuk 

meningkatkan kelulushidupan benih ikan kerapu cantang Epinephelus 

fuscoguttatus-lanceolatus. 
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1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan ikan kerapu cantang yang resisten 

terhadap bakteri Vibrio alginolyticus yang merupakan pathogen utama dalam 

budidaya ikan kerapu. Dengan meningkatkan kelulushidupan benih ikan kerapu 

cantang diharapkan produksi ikan kerapu juga meningkat. 

 


