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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang  

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan salah satu spesies 

unggulan ikan air tawar yang memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan ikan 

air tawar lainnya seperti, ikan mas dan ikan gurameh antara lain, mudah dipelihara 

dan tumbuh dengan cepat dalam waktu relatif singkat. Selain beberapa kelebihan 

terebut, ikan lele dumbo juga mempunyai kandungan protein sebesar 18,2%  yang 

merupakan nilai protein tertinggi kedua setelah ikan gurame yang memiliki 

kandungan protein sebesar 18,71 dan disusul oleh ikan mas yang memiliki 

kandungan protein sebesar 14,61%. Ikan lele dumbo juga memiliki beberapa 

kandungan yang lain seperti lemak 4,8%, air 1,2% dan karbohidrat sebanyak 7,6% 

(Sumarwan, 2015). Oleh karena itu, ikan lele dumbo (C. gariepinus) menjadi 

salah satu komoditas yang dikembangkan untuk peningkatan produksi ikan. 

Berdasarkan data statistik, jumlah produksi ikan lele dumbo di Kabupaten 

Banyumas adalah 1.208.061 kg pada tahun 2016. Jumlah tersebut berada di urutan 

ke-2 setelah ikan gurame (4.915.981 kg) (BPS Kabupaten Banyumas, 2017). 

Namun, keberhasilan budidaya ikan lele dumbo selalu dihadapi dengan berbagai 

hambatan karena beberapa faktor. Faktor- faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan sistem budidaya ikan ialah sistem pemeliharaan, nutrisi, kualitas 

benih, kualitas air, serta serangan hama dan penyakit (Mulyana & Mustikhasary 

2012). 
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Penyakit merupakan salah satu kendala pada budidaya ikan lele dumbo. 

Salah satu penyakit ikan yang populer adalah MAS (Motile Aeromonas 

Septicemia) atau Aeromoniasis yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas 

hydrophila. Penyakit MAS tersebut biasa dikenal sebagai penyakit bercak merah 

dan menyerang ikan budidaya yang dapat mengakibatkan kematian benih ikan 

(Wartono & Supriana, 2010). Bakteri A. hydrophila termasuk bakteri patogen 

oportunistik (Al-Harbi, 2012). Bakteri oportunistik berperan sebagai biofilter 

alami dalam proses perombakan bahan organik dalam air, serta tidak 

membahayakan organisme budidaya jika kondisi lingkungan budidaya dalam 

kisaran normal. 

Gejala infeksi A. hydrophila meliputi pembengkakan jaringan, pendarahan 

yang meluas pada permukaan kulit (haemorrhagic septicemia), nekrosis, luka 

pada kulit hingga luka terbuka (ulcer) pada permukaan tubuh hingga ke dalam 

jaringan. Gejala klinis yang ditimbulkan pada beberapa ikan seperti sirip 

punggung dan sirip ekor rontok, serta pembengkakan pada perut berisi cairan 

yang diikuti dengan kematian (Safratilofa dkk., 2015). Penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri A. hydrophila mudah menyebar melalui air yang terkontaminasi A. 

hydrophila atau penularan dari ikan yang sakit (Mulyana, 2012). Penyakit MAS 

juga dapat disebabkan oleh adanya interaksi yang tidak seimbang antar ikan 

karena kepadatan yang tinggi dan lingkungan yang tercemar serta adanya patogen, 

sehingga menyebabkan stres pada ikan dan akibatnya kekebalan tubuh ikan 

menjadi menurun sehingga mudah terinfeksi oleh penyakit. Apabila penyakit 

tersebut tidak segera diatasi dapat menyebabkan infeksi pada ikan yang cukup 

tinggi bahkan sampai mengalami kematian, sehingga perlu adanya upaya 

penanggulangan serangan penyakit MAS pada ikan lele dumbo. 
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Upaya penanggulangan serangan penyakit tersebut dapat dilakukan melalui 

tindakan pencegahan maupun pengobatan. Pencegahan penyakit pada ikan lele 

dumbo harus dilakukan sedini mungkin supaya tidak terjadi kerugian ekonomi 

yang terlalu tinggi. Selama ini metode yang digunakan para pembudidaya ikan 

lele dumbo untuk menanggulangi penyakit MAS yaitu dengan pengobatan. 

Penyakit bakterial dapat diobati menggunakan obat-obatan dan antibiotik sintetik. 

Namun, penggunaan bahan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan efek 

samping antara lain, menimbulkan resistensi pada bakteri patogen, mencemari 

lingkungan perairan dan adanya residu kimia dari antibiotik pada produk 

perikanan yang dikonsumsi. 

Penggunaan antibiotik cukup efektif untuk pengobatan penyakit, tetapi 

dapat meningkatkan frekuensi isolat bakteri yang resisten terhadap antibiotik 

(Rosidah, 2012). Penyebab resistensi pada bakteri terjadi apabila pemakaian 

antibiotik yang digunakan pada pengobatan ikan secara terus-menerus akan 

menjadikan bakteri semakin kuat untuk bertahan dalam pemberian dosis yang 

lebih tinggi. Alternatif pengobatan untuk menghindari hal tersebut digunakan 

herbal yang ramah terhadap lingkungan dan memiliki efek samping yang relatif 

rendah. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan tumbuhan bakau kacangan 

(Rhizophora apiculata). 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Santoso dkk., (2015) 

menyebutkan bahwa jamur endofit R.apiculata yang diisolasi dari tumbuhan 

mangrove R.apiculata mempunyai efek dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dan bakteri Staphylococcus aureus. 
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Pemanfaatan daun R apiculata untuk mengobati ikan lele dumbo yang 

terserang penyakit MAS secara in-vivo belum pernah dilakukan, sehingga perlu 

dilakukan  penelitian secara in-vivo dengan penggunaan daun bakau R. apiculata 

untuk mengobati ikan lele dumbo yang terserang penyakit MAS. Metode 

pengobatan bisa melalui penyuntikan, pakan, atau rendaman. Perendaman dinilai 

lebih praktis, karena dapat digunakan untuk mengobati ikan  dalam jumlah besar 

(Ward, 1982). Melalui perendaman tingkat stres yang dialami ikan lebih kecil 

dibandingkan dengan cara penyuntikan atau pakan, sehingga metode perendaman 

umum dilakukan oleh para pembudidaya ikan di Indonesia (Supriyadi & Rukyani, 

1990). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marliana (2017) menggunakan 

metode rendaman untuk mengobati ikan gurameh yang terserang penyakit MAS 

memiliki hasil sintasan sebesar 50%, nilai sintasan tersebut termasuk dalam 

kategori baik. 

Penelitian pengobatan ikan lele dumbo yang terserang penyakit MAS 

menggunakan ekstrak metanol R. apiculata dengan metode rendaman belum 

pernah dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian pengobatan ikan lele 

dumbo yang terinfeksi bakteri A. hydrophila (penyakit MAS) menggunakan 

ekstak metanol daun R. apiculata menggunakan metode rendaman. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut apakah penggunaan ekstrak daun bakau kacangan (Rhizophora 

apiculata) dapat mengobati ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang diinfeksi 

bakteri Aeromonas hydrophila? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitan adalah  untuk 

mengetahui penggunaan ekstrak daun  bakau kacangan (Rhizophora apiculata) 

dalam mengobati ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang diinfeksi bakteri 

Aeromonas hydrophila. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat antara lain. 

1. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat yang dapat diambil oleh peneliti dari hasil penelitian ini yaitu 

menjadikan lebih mengetahui penggunaan ekstrak daun bakau kacangan 

(R.apiculata) untuk mengobati ikan lele yang diinfeksi bakteri A.hydrophila 

 

2. Manfaat bagi pembaca 

Manfaat yang dapat diambil oleh pembaca dari hasil penelitian ini yaitu. 

a. Dapat dijadikan sebagai wacana dalam mengetahui kemampuan ekstrak daun 

bakau kacangan (R. apiculata) sebagai penghambat pertumbuhan bakteri A. 

hydrophila yang menyerang ikan lele (C. gariepinus) 

b. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak daun bakau kacangan (R. 

apiculata) sebagai penghambat pertumbuhan bakteri A. hydrophila yang 

menyerang ikan lele (C. gariepinus) 
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3. Manfaat bagi petani ikan 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, khususnya untuk para 

petani ikan diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang 

dihadapi pemberantasan penyakit MAS, sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas ikan lele dumbo. 
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