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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele sangkuriang (C. gariepinus) merupakan salah satu komoditas perikanan 

yang digemari masyarakat Indonesia dan memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan. Hal inilah yang menarik minat pengusaha untuk 

membudidayakannya. Selain mudah dibudidayakan, ikan lele juga memiliki kisaran 

adaptasi yang tinggi pada berbagai kondisi lingkungan. Keberhasilan budidaya 

ditunjukkan dengan menghasilkan produk berkualitas baik, maka ikan lele harus 

tumbuh sehat, cepat, ukuran sesuai ukuran konsumsi, berkualitas tinggi, dan yang 

terpenting bebas dari berbagai penyakit.  

Permasalahan yang sering timbul dalam budidaya lele adalah penyakit, terutama 

pada ukuran benih. Penyakit merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan 

budidaya, karena selain dapat menurunkan kualitas produk, juga dapat 

menyebabkan kematian massal. Salah satu cara yang sering digunakan 

pembudidaya ikan untuk menanggulangi penyakit ikan adalah dengan penggunaan 

bahan kimia. Namun, penggunaan bahan kimia dalam jangka panjang dapat 

menimbulkan dampak negatif, yaitu resistensi patogen dan berdampak buruk bagi 

lingkungan, contohnya degradasi lingkungan, bahkan berdampak pada kesehatan 

konsumen (Alifuddin, 2002).
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Salah satu alternatif penanggulangan penyakit ikan yang aman adalah dengan 

pemberian imunostimulan untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh (imunitas) 

non spesifik ikan. Imunostimulasi biasa dilakukan dengan pemberian komponen 

mikroba seperti β-glukan dan lipopolosakarida (LPS) atau sel bakteri yang telah 

dimatikan (Smith et al., 2003). Kelemahan dari imunostimulan ini adalah harganya 

yang mahal dan sulit didapat. Untuk itu diperlukan usaha pencarian sumber 

alternatif imunostimulan yang murah, mudah didapat dan mudah untuk 

diaplikasikan, salah satunya yaitu bioflok. 

Bioflok tersusun atas bakteri, mikroalga, zooplankton, dan senyawa 

mikroorganisme lainnya (Crab et al., 2009). Bakteri sebagai penyusun utama 

bioflok mampu menghasilkan senyawa polyhydroxybutyrate (PHB) yang berfungsi 

sebagai pembentuk ikatan, serta berperan sebagai imunostimulan (De Schryver et 

al., 2010). Dinding sel bakteri juga mengandung peptidoglikan dan lipopolisakarida 

(LPS) dimana kedua senyawa tersebut digunakan sebagai imunostimulan. 

Berdasarkan uraian tersebut, bioflok mempunyai potensi sebagai suplemen pakan 

untuk meningkatkan sistem pertahanan non spesifik ikan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai penggunaan tepung bioflok sebagai suplemen pakan 

untuk meningkatkan sistem pertahanan non spesifik ikan lele sangkuriang. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. menganalisis efektifitas penggunaan tepung bioflok sebagai agen 

imunostimulan pada sistem pertahanan non spesifik dan kelangsungan hidup 

atau survival rate (SR) ikan lele sangkuriang (C. gariepinus). 

2. mengetahui perlakuan terbaik dalam penggunaan tepung bioflok sebagai agen 

imunostimulan untuk menstimulasi sistem pertahanan non spesifik dan SR ikan 

lele sangkuriang (C. gariepinus). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

efektifitas penggunaan tepung bioflok sebagai agen imunostimulan pada sistem 

pertahanan non spesifik dan SR ikan lele sangkuriang (C. gariepinus). 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Penyakit merupakan salah satu masalah krusial yang dapat menyebabkan kegagalan 

budidaya ikan, tidak terlepas pula pada budidaya lele sangkuriang (C. gariepinus). 

Penyakit dapat menyebabkan penurunan kualitas produk bahkan kematian pada 

ikan budidaya sehingga menimbulkan kerugian bagi pembudidaya ikan. 

Penaggulangan penyakit ikan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan dilakukan sebelum ikan terserang penyakit, sementara 

pengobatan dilakukan setelah ikan terserang penyakit. Pemberian obat pada ikan 
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yang terserang penyakit tidak dapat dihindari meskipun pemakaiannya harus 

dikontrol, oleh sebab itu pencegahan timbulnya penyakit ikan perlu dilakukan.  

Salah satu cara pencegahan penyakit ikan yang dilakukan oleh pembudidaya yaitu 

dengan pemberian bahan kimia. Namun, penggunaan bahan kimia yang tidak 

terkontrol sering menimbulkan dampak buruk, baik bagi ikan maupun 

lingkungannya. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan, tidak terkontrol 

ataupun terus-menerus dapat menimbulkan resistensi patogen dan menyisakan 

residu dalam tubuh ikan, serta pencemaran lingkungan. Salah satu alternatif untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah penggunaan imunostimulan untuk 

meningkatkan sistem pertahanan non spesifik ikan.  

Permasalahannya, imunostimulan yang sering digunakan seperti β-glukan dan 

lipopolosakarida harganya relatif mahal dan sulit didapat, sehingga perlu dicari 

alternatif imunostimulan yang murah, mudah didapat dan mudah cara 

pengaplikasiannya, salah satunya adalah dengan pemberian tepung bioflok 

(Gambar 1). Avnimelech (2009) menyatakan bahwa bioflok mampu meningkatkan 

sistem imun pada tilapia, nila dan udang vanamei. Prinsip dasar yang diterapkan 

dalam teknologi ini adalah merangsang pertumbuhan bakteri heterotrof dengan 

penambahan sumber karbon organik untuk memanfaatkan nitrogen (N) organik dan 

anorganik yang terdapat di dalam air dan menjadikannya N organik. Teknologi 

bioflok atau Biofloc Technology (BFT) merupakan penerapan teknologi dalam 

kegiatan budidaya dimana dalam penerapannya akan terbentuk ikatan atau “flok” 

antara mikroalga, nitrogen, karbon dan bakteri untuk kemudian dapat dimanfaatkan 

oleh ikan sebagai pakan.  
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Pakan yang mengandung bioflok tersebut akan mampu meningkatkan sistem 

pertahanan non spesifik ikan karena mengandung bakteri yang mampu 

menghasilkan polyhydoxybutyrate (PHB). Berdasarkan penelitian Boon et al., 

(2010) pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa PHB mampu menghambat 

patogen di usus dan berperan sebagai antimikroba bagi Vibrio, E coli, dan 

Salmonella. Bakteri sebagai penyusun utama bioflok mangandung peptidoglikan 

dan lipopolisakarida pada dinding selnya (Supono et al., 2014). Kedua senyawa 

tersebut merupakan imunostimulan yang mampu meningkatkan sistem pertahanan 

non spesifik ikan. 

Penelitian selama ini hanya mengarah kepada aplikasi bioflok pada sistem 

budidaya, namun belum secara langsung menjadikannya sebagai imunostimulan 

dalam bentuk tepung. Untuk itu diharapkan tepung bioflok ini dapat digunakan 

sebagai agen imunostimulan yang mampu meningkatkan sistem pertahanan tubuh 

non spesifik ikan lele sangkuriang (C. gariepinus) sehingga akan meningkatkan 

kelangsungan hidup ikan lele sangkuriang.  
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Hipotesis untuk pengamatan pertahanan non spesifik dan SR ikan lele 

sangkuriang 

H0 ; µ0 = 0 : Tidak ada pengaruh penggunaan tepung bioflok sebagai agen 

imunostimulan pada sistem pertahanan non spesifik dan SR ikan 

lele sangkuriang (C. gariepinus) pada selang kepercayaan 95%. 

H1 ; µ0 ≠ 0 : Ada pengaruh penggunaan tepung bioflok sebagai agen 

imunostimulan pada sistem pertahanan non spesifik dan SR ikan 

lele sangkuriang (C. gariepinus) pada selang kepercayaan 95%. 

b. Hipotesis untuk pengamatan perlakuan terbaik dalam meningkatkan sistem 

pertahanan non spesifik dan SR ikan lele sangkuriang (C. gariepinus) 

H0 ; µ0 = 0 : Tidak ada pengaruh penggunaan tepung bioflok sebagai agen 

imunostimulan dalam meningkatkan sistem pertahanan non 

spesifik dan SR ikan lele sangkuriang (C. gariepinus) pada 

selang kepercayaan 95%. 

H1 ; µ0 ≠ 0 : Ada setidaknya satu perlakuan penggunaan tepung bioflok 

sebagai agen imunostimulan yang memberikan pengaruh dalam 

meningkatkan sistem pertahanan non spesifik dan SR ikan lele 

sangkuriang (C. gariepinus) pada selang kepercayaan 95%. 

 

 


