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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Budidaya ikan banyak mengalami kendala terutama penyakit yang

menyerang ikan antar lain di sebabkan  oleh  virus, bakteri, jamur, protozoa

dan metazoa. Bakteri menduduki peringkat kedua setelah virus berdasarkan

keganasanya sebagai penyebab kematian pada ikan, bakteri yang sering

menyerang ikan air tawar adalah A hydrophila yang sampai saat ini masih

menjadi ancaman dalam usaha budidaya ikan air tawar (Zonneveld, et al

1991).

Penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri A. hydrophila disebut

dengan MAS (Motile Aeromonas Septicemia). Penyakit tersebut memiliki

nama lain yaitu hemorrhagic septicemia, red sare of pike, redmouth disease,

red leg disease of frog dan bacterial septicemia (Mulia & Purbomartono,

2004), infectious dropsy, rubella, red pest, freswater sel disease (Newman,

1982 dalam Mulia & Purbomartono, 2004).

Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi baik pencegahan maupun

pengobatan penyakit yang disebabkan bakteri A. hydrophila adalah dengan

pemberian bahan-bahan kimia maupun pemberian antibiotik sintetis seperti

sulfameraszin, chloramphenikol, tetracilin, furazonidon, prefuran, elbasyen,

erythromycin dan genthamycin (Kordi, 2004). Pemberian antibiotik sintesis
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Oxytetracylin, streptomycin dilakukan melalui penyuntikan, perendaman atau

dicampur dengan pakan (Afrianto & Liviawaty, 1992).

Pemberian antibiotik selama ini dapat mencegah serangan

mikroorganisme, namun antibiotik berpengaruh terhadap patogen yang dapat

menimbulkan efek samping. Pengaruh pemberian antibiotik dapat

menyebabkan mikroorganisme patogen menjadi lebih resisten dan lebih

berbahaya. Selain itu residu yang disebabkan oleh antibiotik dapat mencemari

lingkungan yang akan menyebabkan kualitas lingkungan menjadi buruk

(Nanin, 2011). Menurut Boer & Zahran (1993) dalam Soemardiharjo et al

1999), zat antibiotik dapat menghambat bahkan membunuh mikroorganisme

patogen, tetapi pemakaian antibiotik ternyata menimbulkan masalah baru

karena sifatnya yang tidak ramah lingkungan. Zat-zat antibiotik tersebut dapat

meningkatkan resistensi patogen yang ingin ditanggulangi sehingga akan

semakin tidak mempan atau dosis yang digunakan akan terus meningkat.

Usaha mengurangi dampak kurang baik dari penggunaan antibiotik

sintetis adalah dengan menggunakan senyawa-senyawa herbal untuk

menangulangi penyakit pada ikan. Tumbuhan obat (herbal) yang digunakan

oleh masyarakat mempunyai kelebihan yaitu memiliki efek samping yang

kecil dibandingkan dengan pengobatan secara kimiawi (Kardinan & Taryono,

2003). Penelitian penggunaan senyawa herbal untuk menanggulangi penyakit

yang disebabkan oleh bakteri A. hydrophila telah banyak dilakukan misalnya

dilakukan oleh Septiana ( 2012 ) menggunakan ekstrak daun jambu biji

(Psidium Guajavana) yang dapat menghambat pertumbuhan A. hydrophila,
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demikian pula penelitian oleh Alfiana (2014)  yang menggunakan ekstak jahe

(Zingerber officinale Roxb). Hasilnya terdapat perbedaan yang signifikan

antara konsentrasi ekstrak jahe terhadap diameter zona hambat pertumbuhan

bakteri A. hydrophila.

Salah satu tanaman liar yang sudah di ketahui khasiat antibiotiknya

adalah jeruju (Achantus ilicifiolus). Jeruju merupakan salah satu bahan alami

yang dapat digunakan sebagai anti bakterial (Saptiani, 2011) sehingga

tumbuhan jeruju merupakan salah satu jenis tumbuhan di Indonesia yang

mempunyai potensi cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat

(Sriyanto, 1997).

Tumbuhan jeruju merupakan tumbuhan pada ekosistem mangrove.

Jeruju yang terdapat pada Segara Anakan Cilacap merupakan gulma yang

paling dominan dengan persentasi penutupan rata-rata 12,22% (Purbobasuki,

2004 dalam Binar & Retno, 2008). Kandungan yang terdapat dalam jeruju

yaitu senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada bagian tumbuhan

terutama pada bagian batang, akar, daun dan biji. Senyawa metabolit

sekunder yang terdapat pada tanaman jeruju merupakan sumber senyawa

nabati yang potensial digunakan sebagai peptisida yang aman karena

penggunaan peptisida atau antimikroba alami yang mudah terdegradasi

dilingkungan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan (Nursal, 1998).

Penelitian ekstrak jeruju untuk menanggulangi penyakit MAS belum

dilakukan, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
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pengaruh ekstrak daun jeruju terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas

hydrophila secara in vitro.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. apakah ekstrak daun jeruju dapat menghambat pertumbuhan bakteri

Aeromonas hydrophila secara in vitro ?

2. Berapakah konsentrasi terkecil dari daun jeruju yang masih mampu

menghambat  pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila yang

sebanding atau setara dengan antibiotik Chloramphenicol ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya hambat ekstrak

daun jeruju  terhadap bakteri Aeromonas hydropila. Disamping itu juga untuk

mengetahui konsentrasi terkecil ekstrak daun jeruju yang masih dapat

menghambat pertumbuhan Aeromonas hydrophila yang setara dengan

antibiotik chloramphenicol

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah ekstrak daun

jeruju dapat berperan sebagai antibiotik alternatif yang dapat digunakan untuk

menangulangi penyakit MAS
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1.5. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah ekstrak daun jeruju dapat menghambat

pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila. Terdapat konsentrasi terkecil

ekstrak daun jeruju yang masih dapat menghambat bakteri Aeromonas

hydrophila yang setara dengan antibiotik Chloramphenicol
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