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1.1 Latar Belakang 

Subsektor perikanan memegang peranan penting dalam menyediakan 

protein hewani bagi rakyat Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan 

(2010), FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai contoh sukses 

perikanan budidaya dunia menempatkan ikan patin di urutan ketiga setelah udang 

dan salmon. Ikan patin termasuk ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis 

tinggi, memiliki kandungan protein tinggi tapi rendah lemak dan kalori. 

Kandungan gizi ikan patin yaitu protein 68,65%, lemak 5,8%, abu 3,5%, dan air 

59%. Ikan ini mengandung omega-3, fosfor, kalium, vitamin B12, vitamin B-3, 

vitamin B-6, dan vitamin B-5. Berdasarkan nilai gizi yang dikandungnya ikan 

patin sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia di antaranya untuk mencegah 

kanker, kesehatan jantung, kesehatan otak, dan mengurangi penuaan dini. Oleh 

karena itu, banyak masyarakat yang mengkonsumsi ikan patin (Mulid, 2012). 

Pembudidayaan ikan patin (Pangasius hypophtalmus) terus dikembangkan  

dengan teknik dan cara yang berbeda. Selain itu dalam budidaya perikanan, yang 

bersifat komersial akan menggunakan pengelolaan secara intensif, dengan tingkat 

kepadatan yang tinggi (high density) seringkali mengalami resiko, salah satunya 

adalah timbulnya berbagai penyakit. Upaya pencegahan penyakit pada ikan dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan antibiotik, vaksin, 

dan imunostimulan. Menurut Smith (2003), pemakaian antibiotik/bahan kimia 

secara terus-menerus dengan dosis atau konsentrasi yang tidak tepat dapat 
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menimbulkan masalah baru, yaitu meningkatnya resistensi mikroorganisme 

terhadap bahan tersebut. Penggunaan vaksin merupakan metode yang sangat 

efektif dalam mencegah munculnya penyakit pada ikan. Namun demikian, vaksin 

belum banyak tersedia di pasaran dan harganya masih mahal. Oleh karena itu, 

perlu dicari alternatif lain untuk mengatasi berbagai macam penyakit pada ikan, 

yaitu dengan penggunaan imunostimulan dari bahan alami yang terbukti efektif 

dan aman untuk manusia dan lingkungan (Mayasari,  2005). 

Imunostimulan merupakan se nyawa kimia yang terkandung dari bahan 

alami, yang mampu meningkatkan mekanisme respons spesifik dan non spesifik 

ikan (Amrullah, 2004). Banyak perhatian telah ditujukan mengenai penggunaan 

imunostimulan pada akuakultur untuk mengendalikan infeksi penyakit (Affandi et 

al., 2002), di antaranya penggunaan makroalga laut. Indonesia sebagai negara 

tropis, mempunyai perairan yang luas dengan alga yang berlimpah. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan dan penggunaan imunostimulan secara 

alami dan informasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah menemukan 

adanya khasiat dari beberapa jenis alga cokelat (Padina sp.) yang berpotensi 

sebagai antibakteri patogen, Indonesia kaya dengan berbagai makroalgae, antara 

lain adalah jenis Gracilaria sp., Gelidium sp., Eucheuma sp., (Rhodophyta), 

Sargassum sp., Turbinaria sp., Padina sp. (Phaeophyta), dan    Ulva sp. 

(Chlorophyta) merupakan jenis-jenis yang banyak ditemukan dan cukup 

melimpah (Setiawati, 2004). Alga berpotensi besar dalam memodulasi bakteri 

saluran pencernaan dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai suplemen pakan 

kesehatan (Suami, 2013). Rumput laut memiliki kandungan metabolit primer dan 
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sekunder. Kandungan metabolit primer seperti vitamin, mineral, serat, alginat, 

karaginan dan agar banyak dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik untuk 

pemeliharaan kulit. Selain kandungan primernya yang bernilai ekonomis, 

kandungan metabolit sekunder dari rumput laut berpotensi sebagai produser 

metabolit bioaktif yang beragam dengan aktivitas yang sangat luas sebagai 

antibakteri, antivirus, antijamur, dan sitotastik (Sime, 2001). 

Rumput laut atau makroalga merupakan salah satu organisme laut yang 

berperan dalam siklus rantai makanan sebagai produser primer. Untuk 

mempertahankan diri dalam habitatnya, rumput laut memproduksi berbagai 

senyawa yang terdiri dari senyawa primer yang merupakan senyawa yang 

dihasilkan oleh makhluk hidup dan bersifat essensial bagi proses metabolisme sel 

seperti fikokoloid, vitamin, asam lemak tak jenuh (UFA), dan karbohidrat. 

Senyawa sekunder (metabolit sekunder) adalah senyawa metabolit yang tidak 

esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau 

berbeda-beda antara spesies yang satu dan lainnya. Setiap organisme biasanya 

menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda-beda seperti terpenoid, 

steroid, kumarin, flavonoid, dan alkaloid. Fungsi metabolit sekunder adalah untuk 

mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. 

Menurut Deval (2001), metabolit sekunder berperan sebagai alat pertahanan inang 

(host) terhadap patogen, parasit, predator, dan epibiota, produksinya sangat 

tergantung pada kondisi biogeografi. Sifat metabolit sekunder sebagai alat 

pertahanan diri organisme laut ternyata mempunyai potensi yang sangat besar 

sebagai sumber bahan obat berbagai penyakit (Bachtiar, 2006).  
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Beberapa studi telah menguji pemakaian imunostimulan pada organisme 

akuatik untuk meningkatkan imunitas dan ketahanan terhadap patogen dengan 

penggunaan makro alga laut. Penambahan Gracilaria sp. dalam pakan dengan 

dosis 400 mg/kg pakan, periode pemberian secara kontinyu dan lama pemberian 

28 hari, dapat meningkatkan ketahanan tubuh ikan koi terhadap virus herpes 

dengan prosentase ikan terinfeksi 20% (Amrullah, 2004). Imunostimulan 

mengaktifkan mekanisme pertahanan non spesifik, cell-mediated immunity, dan 

respons imun spesifik. Pemberian ekstrak alga cokelat (Padina sp.) pada ikan lele 

memberikan respon imun non-spesifik yang lebih baik dibandingkan dengan 

kontrol, sehingga dapat meningkatkan jumlah eritrosit, leukosit, dan kadar 

hematokrit, hemaglobin, dan indeks fagositik ikan. Disamping itu prosentase 

limfosit, neutrofil, monosit, dan trombosit pada ikan yang diberi ekstrak rumput 

laut dengan dosis 6 µg/g akan lebih baik dibandingkan ikan kontrol (Suami, 

2013). Prasetyo (2008), menyatakan bahwa ekstrak alga cokelat  (Padina sp.) 

memiliki kemampuan untuk menstimulasi sistem ketahanan pada ikan lele. 

Menurut Aprianto et al. (2006), pemberian ekstrak Gracilaria verrucosa yang 

berulang dengan interval waktu tertentu yaitu 2 kali pemberian selama 30 hari 

pemeliharaan mampu memberikan kelangsungan hidup hingga 86% pada ikan 

patin. Oleh karena itu, sangat diperlukan penelitian tentang pengaruh pemberian 

ekstrak alga cokelat Padina sp. sebagai imunostimulan terhadap respons imun non 

spesifik pada ikan patin (Pangasius hypophtalmus) melalui pakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar   belakang tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan ekstrak alga cokelat yang dicampur pada pakan dapat 

meningkatkan kadar hematokrit, leukokrit, superoksida anion, dan aglutinasi 

dengan bakteri pada ikan patin (P. hypophtalmus)? 

2. Berapakah penggunaan dosis ekstrak alga cokelat (Padina sp.) cokelat yang 

optimal untuk meningkatkan kadar hematokrit, leukokrit, superoksida anion, 

dan aglutinasi dengan bakteri pada ikan patin (P. hypophtalmus )? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Penggunaan ekstrak alga cokelat (Padina sp.) yang dicampur pada pakan 

untuk dapat meningkatkan kadar hematokrit, leukokrit, superoksida anion, 

dan aglutinasi dengan bakteri pada ikan patin (P. hypophtalmus). 

2. Dosis ekstrak alga cokelat (Padina sp.) yang optimal dalam meningkatkan 

kadar hematokrit, leukokrit, superoksida anion, dan aglutinasi dengan bakteri 

pada ikan patin (P. hypophtalmus). 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain. 

1. Memberikan salah satu solusi untuk mencegah timbulnya penyakit pada ikan 

patin dengan menggunakan imunostimulan; 
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2. Memberikan informasi tentang ekstrak alga cokelat (Padina sp.) yang di 

campur pakan mampu meningkatkan respons imun pada ikan patin (P. 

hypophtalmus).  
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