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ABSTRAK 

 

Budidaya ikan kerapu masih terkendala dalam ketersediaan benih akibat 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Vibriosis adalah penyakit akibat infeksi 

bakteri dari genus Vibrio antara lain Vibrio alginolyticus dan Vibrio 

parahaemolyticusyang paling banyak menyerang di panti pembenihan. Whole Cell 

Vaccine (WCV) mengandung komponen endotoksin sebagai antigen untuk 

merangsang pembentukan antibodi, diantaranya adalah lipopolisakarida yang 

berasal dari dinding sel bakteri Gram negatif. Vaksinasi secara oral memiliki 

kendala yaitu dapat mengalami kerusakan saat memasuki sistem pencernaan 

akibat pH yang terlalu rendah, Perlu dilakukan penelitian untuk kemampuan 

Whole cell vaccine (WCV) bakteri Vibrio alginoliticus dengan metode pelapisan 

mikroenkapsulasi gel alginate sebagai vaksin oral alginate particle Vibrio 

alginoliticus untuk meningkatkan kelulushidupan benih ikan kerapu cantang 

Epinephelus sp.Penelitian ini menggunakan empat jenis perlakuan, yaitu kontrol(-

) tanpa vaksin, kontrol(+) hanya menggunakan alginat, perlakuan dosis 0,025 

mg/5g BB ikan/hari dan 0,05mg/5g BB ikan/hari. Hasil pemberian vaksin Whole 

Cell Vaccine dengan proses mikrokapsul gel alginat dapat meningkatkan 

kelulushidupan benih ikan kerapu cantang sebesar 80% pada dosis 0,05mg/5g BB 

ikan/hari dan 73% pada dosis 0,025 mg/5g BB ikan/hari. 

 

Kata-kata kunci: Kerapu cantang, Vibrio alginolyticus, Whole Cell Vaccine, gel 

alginate, kelulushidupan 
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RINGKASAN 

 

FRANCH DALAHI. Whole Cell VaccineVibrio alginoliticus Dengan Proses 

Mikrokapsul Alginate Partikel Untuk Meningkatkan Kelulushidupan Benih 

Ikan Kerapu Cantang Epinephelus fuscoguttatus-lanceolatus. Dosen 

Pembimbing: Prof. Dr. Hari Suprapto, Ir., M.Agr. dan Dr. Mufasirin, drh., 

M.Si. 

 

 

Budidaya ikan kerapu masih terkendala dalam ketersediaan benih akibat 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Vibriosis adalah penyakit akibat infeksi 

bakteri dari genus Vibrio antara lain Vibrio alginolyticus dan Vibrio 

parahaemolyticusyang paling banyak menyerang di panti pembenihan.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. 

Whole Cell Vaccine (WCV) mengandung komponen endotoksin sebagai 

antigen untuk merangsang pembentukan antibodi, diantaranya adalah 

lipopolisakarida yang berasal dari dinding sel bakteri gram negatif. Vaksinasi 

secara oral memiliki kendala yaitu dapat mengalami kerusakan saat memasuki 

sistem pencernaan akibat pH yang terlalu rendah, Oleh sebab itu, perlu dilakukan 

penelitian untuk kemampuan Whole cell vaccine (WCV) bakteri Vibrio 

alginoliticus dengan metode pelapisan mikroenkapsulasi gel alginate sebagai 

vaksin oral alginate particle Vibrio alginoliticus untuk meningkatkan 

kelulushidupan benih ikan kerapu cantang Epinephelus sp. 

Penelitian ini menggunakan empat jenis perlakuan, yaitu kontrol(-) tanpa 

vaksin, kontrol(+) hanya menggunakan alginat, perlakuan dosis 0,025 mg/5g BB 

ikan/hari dan 0,05mg/5g BB ikan/hari. Pengambilan usus dilakukan setelah 

pemberian vaksin pada benih ikan kerapu cantang. Scanning Electron Microscope 

(SEM) pada usus benih ikan kerapu cantang bertujuan untuk mengetahui bahwa 

antigen berhasil terserap pada tubuh benih ikan kerapu cantang. 

Mikrokapsul vaksin WCV dengan gel alginate dapat melindungi antigen 

saat vaksin dalam sistem pencernaan ikan. Gel alginat yang melapisi antigen 

berperan sebagai pelindung antigen dari suasana asam pada saluran 

pencernaan.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 lebih. 

Hasil pada uji SEM pada perlakuan yang diberikan dosis 0,05mg/5g BB 

ikan/hari dan perlakuan 0,025 mg/5g BB ikan/hari terdapat antigen yang 

tertangkap oleh sel dalam usus ikan. Pada perlakuan kontrol(-) dan kontrol(+) 

tidak terdapat antigen pada makrofag usus. 

Antigen yang terikat oleh makrofag yang terdapat pada usus, dapat 

dikenali oleh reseptor imun spesifik untuk memproduksi antibodi. 

 


