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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan ikan konsumsi air 

tawar dengan tubuh memanjang dan kulit licin. Ikan lele dumbo tidak 

ditemukan di air payau, atau air asin. Habitatnya di sungai dengan arus air 

yang perlahan, rawa, telaga, waduk, dan sawah yang tergenang air. Ikan lele 

dumbo bersifat nocturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam 

hari. Pada siang hari, ikan lele dumbo berdiam diri dan berlindung di tempat-

tempat gelap. Di alam, ikan lele dumbo memijah pada musim penghujan 

(Aulia, 2009). 

Ikan memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi 

kebutuhan protein hewani terutama pada saat krisis ekonomi (tahun 1999) 

dan pada masa peralihan (tahun 2002) (Suryawati et al., 2005), sehingga 

produksi ikan lele meningkat. Peningkatan konsumsi ikan lele dumbo sangat 

cepat di beberapa lokasi terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 

Jakarta, Sumatra, Kalimantan, dan Bali (Azwar et al., 2006 dalam Handayani, 

2011). Masalah utama budidaya ikan lele dumbo adalah adanya penyakit 

MAS (Motile Aeromonas Septicemia) yang disebabkan oleh bakteri 

Aeromonas hydrophila. Serangan bakteri ini dapat menyebabkan kematian 

benih ikan lele sampai 80-100% dalam waktu sekitar satu minggu (Triyanto 

et al., 1997 dalam Mulia et al., 2004). Gejala internal ikan yang sakit 
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menunjukkan pembengkakan dan kerusakan pada ginjal, hati dan empedu 

lengket menjadi satu, septicemia, hemorhagik pada usus, dan nekrotik (Ellis, 

1988).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Khotimiati Staf UPT BBI 

Pandak produksi ikan lele dumbo di wilayah Banyumas untuk pemeliharaan 

di Pandak sampai bulan Oktober 2011 sebanyak 110.000 ekor, di Tambak 

Sogra mencapai 86.000 ekor, di Singasari mencapai 94.000 ekor.  Adapun 

ikan yang mati sekitar 10 % dari biomassa ikan di daerah tersebut karena 

penyakit MAS. 

Penanggulangan hama dan penyakit ikan selama ini tertumpu pada 

penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan secara terus-menerus akan 

menimbulkan residu obat-obatan di dalam tubuh ikan, maupun pencemaran 

lingkungan yang akhirnya dapat mempengaruhi organisme perairan yang 

berguna (Kamiso et al., 1997). Pencegahan timbulnya penyakit bakterial 

dapat dilakukan dengan sanitasi lingkungan, meningkatkan nutrisi yang 

diberikan, maupun dengan vaksinasi. Usaha vaksinasi untuk mencegah 

penyakit yang disebabkan bakteri A. hydrophila, mempunyai prospek yang 

baik tetapi masih terdapat beberapa masalah. Salah satu masalah utama 

ditimbulkan oleh adanya macam-macam antigen dari bakteri (Plumb, 1984 

dalam Kamiso et al., 1997). 

Vaksin adalah bahan atau antigen yang dibuat dan sengaja 

dimasukkan ke dalam tubuh ikan dengan metode tertentu untuk memperoleh 

dan meningkatkan kekebalan spesifik (Aprila, 2008). Vaksin merupakan 
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suatu alternatif yang efektif dan efisien untuk mencegah penyakit MAS 

(Kamiso et al., 1997 dalam Mulia, 2007). Vaksin merupakan salah satu 

bentuk pencegahan yang telah berkembang pada manusia maupun hewan 

vertebrata. Vaksin yang dikehendaki adalah vaksin yang efektif  penggunaan 

dan manfaatnya. Vaksin terdiri dari dua jenis, yaitu vaksin monovalen dan 

vaksin polivalen. Vaksin monovalen merupakan vaksin yang dibuat dari satu 

strain  bakteri, sedangkan vaksin polivalen merupakan vaksin yang dibuat 

lebih dari dua strain dari spesies mikroorganisme atau virus yang sama, atau 

biasa juga diistilahkan vaksin multivalen (Mulia, 2012). Penelitian yang 

dilakukan oleh Kamiso et al. (2005) telah berhasil menggunakan vaksin 

polivalen untuk mengendalikan vibriosis pada kerapu tikus secara suntik, 

oral, dan rendaman, sintasan mencapai 100% dibandingkan kontrol 80%. 

Adjuvant adalah suatu unsur yang ditambahkan kedalam vaksin untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh ikan. Adjuvant yang paling sederhana adalah 

senyawa yang berfungsi untuk memperlambat pengeluaran antigen ke dalam 

tubuh (Tizard, 1982). Antigen yang biyasanya bertahan dalam beberapa hari 

dapat bertahan di dalam tubuh dalam beberapa minggu dengan teknik ini. 

Adjuvant tersebut hanya mempengaruhi tanggap kebal primer dan sedikit 

pengaruhnya terhadap tanggap kebal sekunder (Tizard, 1982).  

Penambahan vitamin C ke dalam vaksin juga perlu dilakukan, karena 

vitamin C dapat meningkatkan ketahanan rainbow trout (Oncorhyncus 

mykiss) terhadap virus infectious hematopoetic (IHNV). Selain meningkatkan 

antibodi, vitamin C yang memadai juga meningkatkan aktivitas Cell 
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Mediated Immunity (CMI) atau faktor non spesifik lainnya (Setyabudi et al., 

1992).  

Hasil penelitian Handayani (2011) telah membuktikan bahwa 

penggunaan vaksin polivalen A. hydrophila dengan penambahan adjuvant 

aluminium hidroksida dapat meningkatkan respons imun lele dumbo dalam 

skala laboratorium dengan dosis optimal 6 ppm. Untuk mengetahui apakah 

vaksin polivalen  A. hydrophila dengan penambahan adjuvant aluminium 

hidroksida dapat meningkatkan respons imun lele dumbo dalam skala lapang 

maka perlu dilakukan uji lapang penggunaan vaksin polivalen untuk 

mengetahui efikasi vaksin polivalen A. hydrophila tersebut. Maka dari itu, 

pada penelitian ini dilakukan aplikasi vaksin polivalen Aeromonas hydrophila 

dengan penambahan adjuvant dan vitamin C secara lapang pada ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus) di  Desa Dukuh Waluh, Banyumas. Hasil 

penelitian Mulia et al. (2010) telah membuktikan bahwa penggunaan vaksin 

polivalen A. hydrophila dapat mengendalikan penyakit MAS pada gurami 

selama uji lapang. Vaksin polivalen A. hydrophila dapat meningkatkan 

respons imun gurami berupa titer antibodi, dapat meningkatkan sintasan 

hingga 1,4 kali dibandingkan dengan kontrol, Tingkat Perlindungan Relatif 

(Relative Percent Survival) hingga 85,41%, dan produksi gurami meningkat 

hingga 2,3 kali dibandingkan dengan kontrol. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

Apakah aplikasi vaksin polivalen A. hydrophila dengan penambahan adjuvant  

dan vitamin C secara lapang pada ikan lele dumbo (C. gariepinus) di Desa 

Dukuh Waluh, Banyumas dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan sintasan 

ikan terhadap penyakit MAS? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi vaksin polivalen A. 

hydrophila dengan penambahan adjuvant dan vitamin C secara lapang pada 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) di Desa Dukuh Waluh, Banyumas dapat 

meningkatkan kekebalan tubuh dan sintasan ikan terhadap penyakit MAS. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efikasi 

vaksin polivalen A. hydrophila dengan penambahan adjuvant dan vitamin C 

dalam mengendalikan penyakit MAS pada lele dumbo (C. gariepinus) dan 

dapat dijadikan alternatif untuk aplikasi di lapangan. 
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