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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan salah satu spesies ikan 

air tawar yang memiliki prospek yang baik untuk dibudidayakan. Ikan ini 

memiliki laju pertumbuhan cepat, mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang 

kurang baik dan mudah dibudidayakan, selain itu digemari oleh masyarakat luas 

karena memiliki citarasa yang enak, gurih, teksturnya empuk, dan memiliki gizi 

yang cukup tinggi (Agustina et al., 2010). 

Lele dumbo (C. gariepinus) merupakan salah satu jenis ikan konsumsi dan 

permintaannya terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk (Soares, 2011). Hal ini menyebabkan produksi ikan lele juga 

mengalami peningkatan.Sebagai ilustrasi secara nasional produksi ikan lele pada 

tahun 2005 sebesar 69.386 ton, naik menjadi 91.735 ton pada tahun 2007 dan 

terus meningkat menjadi 273.554 ton pada tahun 2010 (Departemen Kelautan dan 

Perikanan, 2010). 

Peningkatan produksi ikan lele secara intensif seringkali mengalami 

resiko, salah satunya adalah timbulnya berbagai penyakit. Upaya pencegahan 

penyakit pada ikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kekebalan tubuh 

sehingga ikan dapat tahan terhadap berbagai penyakit yang menyerang. Saat ini, 

metode yang umum digunakan untuk menanggulangi penyakit pada ikan budidaya 

adalah pengobatan dengan menggunakan antibiotik. Penggunaan antibiotik secara 
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terus-menerus dan tidak terkontrol menyebabkan munculnya bakteri patogen yang 

resisten terhadap beberapa jenis antibiotik. Antibiotik adalah obat yang mahal, 

sehingga pada skala kolam penggunaan antibiotik menyebabkan biaya yang tinggi 

sehingga kurang efisien (Angka et al., 2004). Untuk menghindari dampak negatif 

dari penggunaan antibiotik, perlu dicari alternatif pengobatan yang efektif, harga 

terjangkau,aman terhadap manusia, dan ramah lingkungan. Upaya pencegahan 

dan pengobatan penyakit ikan pada budidaya ikan sedang diarahkan pada 

penggunaan immunostimulan dari bahan alami yang terbukti efektif dan aman 

untuk manusia dan lingkungan. 

Imunostimulan merupakan sekelompok senyawa biologi dan sintetis yang 

dapat meningkatkan respons imun non spesifik (Zafran et al., 1999). Diketahui 

bahwa sistem kekebalan non spesifik ini dapat dirangsang oleh berbagai jenis 

immunostimulan seperti levamisol, glucan yang ditambahkan vitamin C, 

lipopolisakarida, zeranol, dan kitosin (Hastuti, 2012). Immunostimulan berperan 

dalam mengaktivasi sel darah putih sehingga tubuh memiliki daya tahan yang 

lebih baik terhadap serangan virus, bakteri, jamur, dan parasit.  

Salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan 

immunostimulan adalah jahe (Zingiber officinale). Jahe (Z. officinale) merupakan 

tanaman rempah dan obat yang sudah lamadikenal masyarakat Indonesia (Paimin 

& Murhanoto, 2008). Jahe digunakan sebagai bumbu masakan, campuran 

minuman dan makanan ringan, serta bahan baku industri obat-obatan, kosmetik, 

dan ramuan obat tradisional. Kandungan senyawa metabolit sekunder yang 

terdapat pada ekstrak tanaman jahe adalah golongan flavonoid, fenol, terpenoid, 

Respons Imun Non Spesifik..., Maelasari, FKIP UMP, 2016



3 
 

dan minyak atsiri. Kandungan minyak atsiri jahe merah berkisar antara 2,58-

3,72% dari bobot kering. 

Hasil penelitian Zakaria et al. (1999) menunjukkan bahwa ekstrak jahe 

dapat meningkatkan daya tahan tubuh yang direfleksikan dalam sistem kekebalan 

yaitu memberikan respons kekebalan inang terhadap mikroba pangan yang masuk 

ke dalam tubuh. Hal itu disebabkan ekstrak jahe dapat memacu proliferasi limfosit 

dan menekan limfosit yang mati Zakaria et al. (1996). Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mencari dosis optimal dari penggunaan simplisia jahe 

sebagai bahan imunostimulan yang diberikan dengan metode pencampuran lewat 

pakan sebagai upaya untuk meningkatkan respons imun non spesifik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Apakah penggunaan simplisia jahe (Z. officinale) pada pakan dapat 

meningkatkan respons imun non spesifik ikan lele dumbo (C. gariepinus)? 

2. Berapakah dosis simplisia jahe (Z. officinale) yang optimal dalam 

meningkatkan respons imun non spesifik ikan lele dumbo (C. gariepinus)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Penggunaan simplisia jahe (Z. officinale) pada pakan dapat meningkatkan 

respons imun non spesifik ikan lele dumbo (C. gariepinus) 
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2. Dosis simplisia jahe (Z. officinale) yang optimal dalam meningkatkan respons 

imun non spesifik ikan lele dumbo (C. gariepinus) 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Memberikan informasi tentang pencegahan penyakit pada budidaya ikan lele 

dumbo dengan menggunakan immunostimulan; 

2. Memberikan informasi tentang simplisia jahe yang dicampur dengan pakan 

mampu meningkatkan respons ikan lele dumbo; 

3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lainnya yng akan meneliti pengaruh 

simplisia jahe terhadap respons imun non spesifik pada ikan lainnya.  
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