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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang 

diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya kandungan protein yang terkandung 

dalam ikan, maka permintaan  produk perikanan semakin meningkat. Salah satu 

produk perikanan air tawar yang mempunyai permintaan pasar yang luas adalah 

ikan gurami (Osphronemus gouramy). Ikan gurami merupakan ikan yang banyak 

dikonsumsi dan dibudidayakan oleh masyarakat. Dalam upaya memenuhi 

permintaan pasar perlu dilakukan upaya budidaya secara intensif, namun dalam 

budidaya secara intensif sering dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu 

kendala yang sering terjadi dalam usaha budidaya ikan adalah serangan penyakit 

yang diakibatkan oleh bakteri. Salah satu penyakit pada ikan air tawar yang 

diakibatkan oleh bakteri adalah penyakit Motil Aeromonas Septicemia  (MAS). 

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila dan dikenal dengan 

nama penyakit bercak merah yang serangannya dapat mematikan benih ikan 

dengan tingkat kematian  mencapai 80-100% dalam waktu 1-2 minggu (Cipriano, 

2001). 

 Upaya penanggulangan terhadap serangan penyakit ini dapat dilakukan 

melalui tindakan pencegahan maupun pengobatan. Upaya pencegahan dapat 

dilakukan dengan cara mengontrol kualitas air dan pemberian pakan yang sesuai, 

baik kualitas maupun kuantitasnya, sedangkan pengobatan dapat dilakukan 

dengan menggunakan antibiotik. Antibiotik yang umum digunakan, diantaranya 
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oxytetracyline, oxolonic acid, erytromycin, streptomycin, dan chloramphenicol. 

Penggunaan antibiotik yang terus-menerus dapat menimbulkan resistensi. Lebih 

dari 50% isolat Vibrio resisten terhadap beberapa jenis antibiotik, seperti 

oxytetracyline, oxolonic acid, erytromycin, dan chloramphenicol, sedangkan lebih 

dari 50% isolat Aeromonas sensitif terhadap jenis antibiotik tersebut. Antibiotik 

tersebut tidak mudah terurai secara alami sehingga dikategorikan tidak ramah 

lingkungan. Penggunaan antibiotik sintetis dalam waktu yang lama juga dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia (Angka, 1997). 

Salah satu upaya untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan bahan 

antibiotik sintetis adalah menggunakan bahan alami yang lebih aman, mudah 

didapat, mudah diaplikasikan, dan mudah terurai secara alami di  perairan atau 

ramah  lingkungan. Bahan alami telah diketahui sebagai sumber yang potensial 

sebagai antibakteri (Beatrice, 2010).Sebelumnya telah dilakukan  pencegahan dan 

pengobatan ikan gurami yang terinfeksi bakteri A. hydrophila menggunakan 

bahan alami berupa daun jambu biji (Psidium guajava L), yaitu dengan 

konsentrasi ekstrak daun  jambu biji sekitar  600,580 ppm atau 0,6 gram/liter 

aman digunakan untuk pengobatan benih ikan gurami yang terserang penyakit 

MAS (Rosidah & Afizia, 2012). Daun jambu biji mudah didapat, namun apabila 

daun ini digunakan secara terus menerus dapat mengganggu pertumbuhan buah 

jambu biji itu sendiri sebagai komoditi utama, sehingga perlu alternatif lain. 

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi penyakit MAS 

adalah buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl). Mahkota dewa 

merupakan salah satu tanaman obat yang banyak digunakan untuk  
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menanggulangi berbagai  penyakit. Menurut Wahjuningrum et al. (2007), dari 

hasil uji in vitro ekstrak buah mahkota dewa diperoleh bahwa bakteri yang 

tumbuh pada media TSA yang dicampur dengan mahkota dewa konsentrasi 2 dan 

4 gram/L lebih sedikit dibandingkan dengan media kontrol. Pada media dengan 

mahkota dewa konsentrasi 6, 8, dan 10 gram/L, tidak ditemukan adanya bakteri 

yang tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa rebusan buah mahkota dewa 

mengandung zat antibakteri terhadap A. hydrophila. Hasil uji in vivo diperoleh 

bahwa buah mahkota dewa mengandung zat yang bersifat antibakteri yang 

mampu mengobati infeksi penyakit Motil Aeromonas Septicemia (MAS) dengan 

meningkatkan daya tubuh ikan patin (Pangasionodon hypophthalmus) dengan 

konsentrasi ekstrak buah mahkota dewa terbaik sebesar 12 gram/L. Sejauh ini 

belum diketahui kemampuan ekstrak buah mahkota dewa dalam mengobati 

penyakit MAS pada ikan gurami sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai 

efektivitas ekstrak buah  mahkota dewa dalam mengobati penyakit MAS pada 

ikan gurami. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan perumusan 

masalah yaitu :  

1. apakah ekstrak buah mahkota dewa dapat mengobati penyakit Motile 

Aeromonas Septicemia (MAS) pada ikan gurami? 

2. berapa konsentrasi ekstrak buah mahkota dewa yang paling efektif dalam 

mengobati penyakit Motile Aeromonas Septicemia  (MAS) pada ikan gurami? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan 

penelitian ini, yaitu : 

1. mengkaji kemampuan ekstrak buah mahkota dewa dalam mengobati penyakit 

Motil Aeromonas Septicemia (MAS) pada ikan gurami; 

2. mengkaji konsentrasi ekstrak buah mahkota dewa yang paling efektif dalam 

mengobati penyakit Motil Aeromonas Septicemia (MAS) pada ikan gurami. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

informasi ilmiah kepada masyarakat tentang buah mahkota dewa sebagai bahan 

atau obat alternatif untuk pengobatan penyakit Motil Aeromonas Septicemia 

(MAS) yang dapat menyebabkan kematian pada ikan gurami sehingga dapat 

meminimalisir kerugian dalam membudidayakan ikan inidari penyakit MAS. 
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