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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Ikan patin  adalah salah satu ikan air tawar yang dibudidayakan, 

karena merupakan salah satu ikan unggul. Ikan patin  merupakan ikan yang 

dibudidaya karena patin mengandung protein yang tinggi dan kolesterol 

yang rendah (Minggawati & Saptono, 2011).  Mahyuddin (2010) dalam 

Muhlisoh (2015) merincikan bahwa kandungan gizi dari ikan patin adalah 

68,8% protein, 5,87% lemak, abu 3,5%, dan 51,3% air.  

  Ikan patin memiliki nilai ekonomi tinggi baik pada tahap 

pembenihan maupun pada tahap pembesaran. Di Indonesia ikan patin 

banyak ditemukan di wilayah Asia seperti di Vietnam, Thailand, dan Cina 

(Ghufron dkk., 2012). Menurut kementrian kelautan perikanan (2013) 

bahwa produksi budidaya ikan patin dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2006 produksi ikan patin mencapai 31.490 ton/ 

tahun dan tahun 2012 meningkat hingga 651.000 ton/ tahun.  Potensi  ikan 

patin sebagai ikan budidaya memilki beberapa keunggulan yaitu mudah 

berkembangbiak, mempunyai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan dan 

pertumbuhan relatif cepat (Handayani, 2014)  

 Dalam usaha budidaya ikan sering kali terserang penyakit. 

Penyakit ikan merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh 

pembudidaya ikan, karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. 
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Kerugian ini dapat berupa kematian ikan sekitar 50-100% dan penurunan 

kualitas ikan sehingga secara ekonomis akan berakibat pada penurunan 

harga. Penyakit ikan dapat disebabkan bakteri, virus, fungi, maupun parasit. 

Salah satu penyakit yang sering menyerang ikan air tawar adalah penyakit 

MAS (Motile Aeromonas Septicemia) yang disebabkan oleh bakteri 

Aeromonas hydrophila. Penyakit ini dikenal dengan penyakit bercak merah. 

Jika salah satu ikan sudah terserang oleh penyakit MAS maka akan 

menyebar ke ikan yang lain, dan dapat menyebabkan kematian (Yuhana 

dkk., 2008). 

 Serangan penyakit menyebabkan penolakan konsumen terhadap 

ikan kaarena penurunan mutu dan kualitas ikan. Infeksi pada ikan juga 

berpengaruh terhadap kesehatan manusia apabila ikan mengandung parasit 

zoonotik (Post, 1987) dalam Clara & Manopo (2015). Upaya pencegahan 

penyakit dalam budidaya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

dengan menggunakan antibiotik, vaksin, dan imunostimulan. Pemakaian 

antibiotik secara terus menerus dengan dosis yang tidak tepat akan 

menimbulkan masalah baru berupa meningkatnya resistensi 

mikroorganisme. Masalah lainnya yaitu bahaya yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan sekitar, ikan yang bersangkutan dan manusia yang 

mengkonsumsinya (Clara & Manopo, 2015).  

 Penggunaan imunostimulan sebagai bahan alami untuk mengatasi 

permasalahan penyakit merupakan suatu langkah yang tepat karena 

imunostimulan dapat meningkatkan kekebalan tubuh ikan terhadap 
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perubahan lingkungan (Syawal dkk., 2008). Imunostimulan merupakan 

suatu bahan yang dapat meningkatkan mekanisme sistem kekebalan ikan 

baik humoral maupun seluler. Aplikasi imunostimulan dapat meningkatkan 

sintasan hidup dalam budidaya ikan dan juga upaya proteksi terhadap 

infeksi maupun fisiologik-homeostasi. Respon imunitas pada ikan terdiri 

atas dua macam yaitu respon imun nonspesifik dan spesifik (Mulia, 2012). 

Keuntungan dengan menggunakan imunostimulan adalah tidak 

meninggalkan residu dalam tubuh ikan sehingga aman bagi kesehatan 

manusia maupun lingkungan.  

  Salah satu bahan alami yang dapat meningkatkan respon imun 

non spesifik  adalah multivitamin. Dalam multivitamin terkandung 

beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin 

B1, vitamin B12, vitamin B6, vitamin B2, vitamin C, vitamin E. Vitamin E 

merupakan salah satu mikronutrien yang sangat diperlukan dan berperan 

penting dalam proses pertumbuhan, reproduksi dan kesehatan ikan (Hunt 

et al., 2004). Selain itu Vitamin E juga berperan sebagai antioksidan 

(Lehninger, 2003). Vitamin C dapat mempengaruhi pertumbuhan benih 

ikan kerapu macan, Epinephelus fuscoguttattus juga dapat meningkatkan 

ketahanan ikan (Giri dkk., 2003).  

Maka dari itu dilakukan penelitian dengan judul “respon imun 

non spesifik pada ikan patin siam (Pangasius hypophthalmus) yang diberi 

diet multivitamin dalam pakan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka dapat disusun 

rumusan masalah yaitu  

1. Apakah pemberian multivitamin dalam pakan berpengaruh terhadap 

respon non spesifik pada ikan patin siam (Pangasius 

hypophthalmus)? 

2. Berapakah dosis terbaik yang dalam pemberian multivitamin yang 

dicampur melalui pakan meningkatkan respon non spesifik ikan 

patin siam?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini yaitu:  

1. Mengetahui pengaruh pemberian multivitamin terhadap respon non 

spesifik pada ikan patin siam. 

2. Mengetahui dosis terbaik yang berpengaruh pada pemberian 

multivitamin yang dicampur melalui pakan dalam meningkatkan 

respon non spesifik ikan patin siam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi tentang multivitamin yang dicampur dengan 

pakan mampu meningkatkan respon ikan patin siam 

2. Menjaga keamanan lingkungan dari pencemaran bahan kimia serta 

kesehatan konsumen dari residu antibiotik. 
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