
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Ikan konsumsi yang dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi adalah ikan mas. Data 

KKP menunjukkan bahwa produksi ikan mas pada tahun 2010 mencapai 282.695 

ton, dengan persentasi kenaikan produksi sebesar 13,41% dari tahun 2009. Ikan 

mas terus dikembangkan dengan tujuan sebagai penyangga perekonomian suatu 

daerah (KKP, 2011). 

 

Ikan mas memiliki  pertumbuhan yang relatif cepat, fekunditas dan sintasan yang 

tinggi, dapat diproduksi secara massal dan memiliki peluang pengembangan skala 

industri. Ikan mas dikenal sebagai komoditi yang berprospek cerah, karena 

memiliki harga jual yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan mas mendapat 

perhatian dan diminati oleh para pengusaha untuk membudidayakannya (Martin, 

2008). Secara morfologi, ikan mas memiliki bentuk tubuh agak memanjang , pipih 

dan tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Secara umum, 

hampir semua permukaan tubuh ikan mas ditutupi sisik (Khairuman et al., 2008).    

 

Budidaya ikan mas masih sering mengalami beberapa kendala salah satunya 

adalah serangan penyakit. Terdapat dua jenis  penyakit pada ikan yaitu yang 

disebabkan oleh non-infeksi dan infeksi. Penyakit non-infeksi adalah penyakit 
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yang timbul akibat adanya gangguan faktor yang bukan patogen, sedangkan 

penyakit infeksi biasanya timbul karena gangguan organisme patogen berupa 

parasit, jamur, bakteri, dan virus (Kurniastuty et al., 2004). Salah satu bakteri 

patogen yang menyerang ikan mas adalah bakteri yang juga biasa menyerang 

ikan-ikan air tawar jenis lainnya, yaitu Aeromonas sp. dan Pseudomonas sp. 

Maulina et al., (2006) menjelaskan gejala yang menunjukkan ikan mas terserang 

bakteri Aeromonas sp. adalah : 

a. Selaput lendir (mucus) berkurang sehingga tubuh ikan tidak licin, menjadi 

kasar dan ikan mudah dipegang. 

b. Sisik di beberapa bagian tubuh menjadi mudah rontok, sedangkan kulitnya 

tampak melepuh. 

c. Sirip punggung, dada, dan ekor rusak dan pecah-pecah. 

d. Insang rusak, berwarna putih sampai kebiru-biruan. 

e. Keadaan ikan lemah, tidak lincah dan hilang keseimbangan. 

Ikan yang terkena penyakit akibat bakteri sangat mudah menular, sehingga ikan 

yang terserang bakteri cukup parah harus segera dimusnahkan (Rahardjo, 2010). 

 

Aeromonas sp. dapat menyerang semua jenis ikan tawar dan penyakitnya disebut 

Motil Aeromonas Septicemia (MAS) atau sering juga disebut Hemorhage 

Septicemia (Austin dan Austin, 1993; Sugianti, 2005). Bakteri ini sangat mudah  

menyerang ikan apabila ketahanan tubuh menurun akibat stress yang biasanya 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penurunan kualitas air, kekurangan 

pakan atau penanganan yang kurang cermat (Afrianto dan Liviawaty, 1992). Salah 

satu jenis dari bakteri Aeromonas sp adalah Aeromonas salmonicida. Secara 



umum A. salmonicida merupakan bakteri penyebab utama penyakit infeksi pada 

ikan-ikan salmonid dengan penyakit yang dikenal dengan furunculosis, namun 

sejumlah laporan menunjukkan bahwa terdapat juga gejala infeksi  bakteri A. 

salmonicida pada ikan- ikan Cyprinid misalnya ikan mas hias dan ikan mas 

konsumsi (Irianto, 2005).  

 

Wabah furunculosis terjadi di Skotlandia pada tahun 1989 sebanyak 15 kali pada 

ikan-ikan air tawar dan 127 kali pada ikan-ikan air laut (Nursalim, 2006). 

Furunculosis yaitu suatu penyakit dengan ciri-ciri luka yang khas seperti nekrosis 

pada otot, pembengkakan di bawah lapisan kulit dengan luka terbuka berisi nanah, 

dan jaringan yang rusak di puncak luka tersebut seperti cekungan (Nitimulyo et 

al., 1993). Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 menetapkan bahwa  

A. salmonicida merupakan jenis hama dan penyakit ikan karantina penyebab 

furunculosis yang telah mewabah di dalam negeri yaitu di Jawa Tengah, Aceh 

Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Jambi (Kepmen, 2010). 

 

Para petani maupun pengusaha ikan banyak menggunakan berbagai bahan kimia 

maupun antibiotik untuk mengatasi permasalahan akibat serangan agen patogenik 

pada ikan dalam pengendalian penyakit tersebut. Namun di lain pihak pemakaian 

bahan kimia secara terus menerus dengan dosis yang kurang tepat, akan 

menimbulkan masalah baru berupa meningkatnya resistensi mikroorganisme 

terhadap bahan tersebut. Selain itu, masalah lainnya adalah bahaya yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya, ikan yang bersangkutan, dan 

manusia yang mengkonsumsinya (Sugianti, 2005). Oleh karena itu, untuk 



menciptakan budidaya perikanan yang berkelanjutan (sustainable), maka sistem 

budidaya yang aman bagi manusia dan lingkungan harus diterapkan. Salah satu 

metodenya yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap wabah tersebut.  

Pencegahan penyakit yang dinilai aman untuk manusia adalah dengan probiotik 

(Zhou et al., 2002; Setyawan, 2006).  

 

Probiotik diketahui dapat menstimulasi imunitas yaitu dengan meningkatkan 

aktifitas makrofag, meningkatkan produksi antibodi sistematis, dan meningkatkan 

antibodi lokal pada permukaan mucus seperti pada dinding usus (Conway, 2000). 

Probiotik berperan sebagai pengurai zat-zat organik yang bersifat toksik sehingga 

dapat memperbaiki kualitas air, mudah di produksi dan disimpan serta memiliki 

toleransi lebih baik (Thye, 2005). Adriani (2006) menjelaskan bahwa probiotik 

yang mengandung Bacillus coagulans, Bacillus firmus, dan Bacillus laterosporus 

diketahui berpotensi dalam mencegah serangan bakteri patogen untuk   

Aeromonas spp.  

 

Sistem imun terbagi menjadi dua berdasarkan sifat responnya dalam menghadapi 

agen patogen penyerang yaitu sistem pertahanan alamiah (innate immunity) yang 

bersifat non spesifik dan pertahanan adaptif (adaptive immunity) yang bersifat 

spesifik. Ikan juga memiliki sistem kekebalan innate atau non spesifik selain 

memiliki sistem kekebalan spesifik atau adaptif (Ellis, 1988). Sistem kekebalan 

non spesifik ini dapat dirangsang dengan pemberian suatu bahan yang biasa 

disebut dengan immunostimulant (Robert, 1989). Pertahanan non spesifik 

merupakan pertahanan tubuh terdepan, bereaksi cepat/langsung dalam 



menghadapi serangan berbagai mikroorganisme patogen (antigen) (Irianto, 2005). 

Sedangkan sistem pertahanan spesifik membutuhkan waktu untuk mengenal 

antigen terlebih dahulu sebelum dapat memberikan responnya (Afrianto et al., 

1992). Pertahanan non spesifik merupakan lapis pertahanan pertama yang 

meliputi pertahanan mekanik dan kimiawi serta respon seluler yang melibatkan 

sel-sel yang mampu memfagosit (makrofag dan kelompok granulosit)      

(Roberts, 1989). Sirkulasi sel darah putih (monosit/makrofag dan granulosit) 

dapat membentuk suatu kesatuan jaringan pertahanan yang mampu mengeliminasi 

berbagai patogen penyerang melalui fagositosis tanpa suatu aktivasi awal (Ellis, 

1997). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh probiotik terhadap 

respon imun pada ikan mas yang diinfeksi A. salmonicida. Penelitian lebih lanjut 

perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas probiotik dan respon imun pada ikan 

mas agar penggunaan probiotik ini dapat digunakan secara tepat.  

     

B. Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui pengaruh perbedaan dosis probiotik terhadap respon imun non 

spesifik ikan mas (Cyprinus carpio L.) yang diinfeksi bakteri A. 

salmonicida.  

2. mencari dosis terbaik probiotik yang dapat meningkatkan respon imun non 

spesifik ikan mas (Cyprinus carpio L.) yang diinfeksi bakteri A. 

salmonicida. 

 



C. Kerangka Pemikiran 

 

Penggunaan antibiotik dan bahan kimia dalam penanganan penyakit pada ikan air 

tawar yang terserang furunculosis disebabkan oleh bakteri A. salmonicida yang 

dilakukan secara terus menerus, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan  

resistensi terhadap bakteri. Antibiotik dianggap tidak efektif, dan dapat 

menimbulkan efek karsinogenik (penyebab kanker) pada manusia (Ayuningtyas, 

2008). Dampak negatif tersebut dapat dihindari melalui strategi pengendalian 

yang lebih baik, yaitu dengan melakukan pencegahan sebelum wabah bakteri A. 

salmonicida menyerang. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan  

bahan-bahan alami, seperti vaksinasi dan probiotik (Verschuere et al,. 2002). 

Penelitian ini menggunakan probiotik untuk mengetahui respon imun non spesifik 

pada ikan mas yang diinfeksi A. salmonicida karena probiotik memiliki beberapa 

keuntungan yaitu tidak memiliki risiko menjadi virulen, mudah diproduksi dan 

disimpan serta memiliki toleransi lebih baik dibandingkan dengan antibiotik 

(Thye, 2005). 

 

Roberts (1989) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis sistem imun yaitu sistem 

imun alamiah (innate immunity) yang bersifat non spesifik dan imun adaptif 

(adaptive immunity) yang bersifat spesifik. Sistem imun non spesifik diartikan 

sebagai lapis pertahanan pertama yang terdiri dari pertahanan mekanik dan 

kimiawi serta respon seluler yang mampu memfagosit (makrofag dan kelompok 

granulosit) (Afrianto et al., 1992). Sirkulasi sel darah putih (monosit/makrofag 

dan granulosit) dapat membentuk suatu kesatuan jaringan pertahanan yang 



mampu mengeliminasi berbagai patogen penyerang melalui fagositosis tanpa 

suatu aktivasi awal (Ellis, 1997). Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

respon imun non spesifik ikan mas yang telah diberi probiotik terhadap infeksi 

bakteri Aeromonas salmonicida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 

D. Hipotesis 

 

1. H0 : αi = 0 Tidak ada pengaruh pemberian probiotik terhadap peningkatan 

respon imun non spesifik ikan mas (Cyprinus carpio L.) yang diinfeksi 

bakteri Aeromonas salmonicida. 
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     H1 : αi ≠ 0  Ada pengaruh pemberian probiotik terhadap peningkatan respon 

imun  non spesifik ikan mas (Cyprinus carpio L.) yang diinfeksi bakteri 

Aeromonas salmonicida. 

2.  H0 : σi = σj = 0; untuk i≠j Tidak ada pengaruh antar berbagai dosis probiotik 

terhadap peningkatan respon imun non spesifik ikan mas (Cyprinus 

carpio L.) yang diinfeksi bakteri Aeromonas salmonicida pada selang 

kepercayaan 95%. 

     H1 : σi ≠ σj ≠ 0; untuk i≠j Setidaknya ada sepasang dosis probiotik yang 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan respon imun non spesifik 

ikan mas (Cyprinus carpio L.) yang diinfeksi bakteri Aeromonas 

salmonicida pada selang kepercayaan 95%. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang pengaruh probiotik terhadap peningkatkan respon imun non spesifik ikan 

mas (Cyprinus carpio L.).   
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