
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang bernilai ekonomis 

tinggi. Budidaya ikan mas telah lama berkembang di Indonesia, karena selain 

mudah, peluang usaha budidaya ikan mas juga cukup menjanjikan. Permintaan 

pasar akan ikan mas baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri cukup tinggi 

(KKP, 2010). Hal tersebut yang membuat ikan mas terus dibudidayakan secara 

intensif. Namun, usaha budidaya ikan mas tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan diantaranya adalah masalah penyakit. 

 

Penyakit pada budidaya ikan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu 

penyakit infeksi dan non-infeksi (Kordi, 2004). Salah satu penyakit infeksi adalah 

penyakit akibat serangan bakteri patogen (bacterial disease) yang dapat 

mengakibatkan kematian ikan sebanyak 50-100% (Kordi, 2010), dan juga dapat 

menurunkan mutu daging karena adanya borok atau luka pada daging ikan yang 

terinfeksi sehingga bisa menurunkan minat konsumen (Maulina, 2006 dan Kordi, 

2010). 

 

Salah satu penyakit bakterial yang dapat menyerang ikan air tawar adalah 

furunculosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh serangan bakteri Aeromonas 

salmonicida. Furunculosis termasuk salah satu dari sekelompok penyakit 



septicemia yaitu haemorraghe septicemia atau sering juga disebut Motil 

Aeromonas Septicemia (MAS) yaitu penyakit yang disebabkan oleh jenis bakteri 

Aeromonas (Richards et al., 1978 dalam Sunartatie, 1986). A. salmonicida 

merupakan jenis bakteri yang bersifat oportunis (memanfaatkan kondisi ikan yang 

menurun), sehingga bakteri ini dapat menyerang ikan saat ketahanan tubuh ikan 

menurun akibat stress yang disebabkan oleh penurunan kualitas air, kekurangan 

pakan, dan padat tebar yang tinggi (Afrianto et al., 1992 dalam Anonim, 2010).  

 

Furunculosis dilaporkan telah tersebar luas di dunia yaitu Amerika Serikat, 

Kanada, Perancis, Norwegia, Belgia, Austria, Swiss, Australia dan negara-negara 

Asia termasuk Indonesia. Pada tahun 1989, di Skotlandia terjadi wabah 

furunculosis sebanyak 15 kali pada ikan-ikan air tawar dan 127 kali pada ikan-

ikan air laut (DKP, 2007). Pada bulan Oktober tahun 1980, di Indonesia terutama 

di daerah Jawa Barat dan sekitarnya terjadi kematian massal ikan baik ukuran 

benih maupun induk yang disebabkan oleh mewabahnya bakteri Aeromonas sp. 

Sebanyak 34,8% dari seluruh isolat yang dikumpulkan pada saat terjadi wabah 

tersebut adalah A. salmonicida (Pramono et al., 1980 dalam Sunartatie, 1986). 

Kerugian yang ditimbulkannya sangat besar karena terjadi penurunan produksi 

secara besar-besaran. Pada bulan Agustus tahun 2002, di perairan Waduk 

Saguling juga terjadi kematian ikan secara massal, sebanyak 361 ton ikan yang 

dipelihara dalam jaring apung mati akibat serangan bakteri Aeromonas sp. (Harian 

Pikiran Rakyat, 2003 dalam Maulina, 2006). 

 

Selama ini, penanggulangan penyakit pada budidaya ikan umumnya 

menggunakan antibiotik. Namun, penggunaan antibiotik secara terus menerus 



dapat menyebabkan terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut dan 

terdapatnya residu antibiotik dalam tubuh ikan (Mulyana, 2011). Selain itu, 

produk perikanan yang mengandung residu antibiotik juga dapat menyebabkan 

penolakan ekspor ke negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang (Khasani, 

2007 dan Mulyana, 2011). Namun, penggunaan antibiotik tidak bisa dihindari jika 

wabah penyakit sudah terjadi. Oleh karena itu diupayakan metode pencegahan 

penyakit yang dinilai lebih aman yaitu dengan penggunaan probiotik untuk dapat 

menciptakan budidaya perikanan yang berkelanjutan (sustainable). 

 

Probiotik adalah makanan tambahan (suplemen) berupa sel-sel mikroba hidup 

yang menguntungkan hewan inang yang mengonsumsinya melalui 

penyeimbangan flora mikroba intestinalnya (Fuller, 1987 dalam Agustina, et al., 

2006). Namun beberapa penelitian telah melaporkan bahwa probiotik dapat 

meningkatkan respon imun non-spesifik hewan inang, antara lain meningkatkan 

jumlah makrofag, aktivitas lisozim, dan terbukti meningkatkan kelangsungan 

hidup hewan inang (Irianto, 2002 dalam Agustina, et al., 2006). Lactobacillus sp. 

merupakan jenis bakteri pertama yang digunakan sebagai probiotik (Mulyana, 

2011). Penggunaan probiotik pada budidaya perikanan telah dimulai belasan 

tahun yang lalu, yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas air, melancarkan 

pencernaan ikan, meningkatkan sistem imun, laju pertumbuhan, dan survivalitas 

ikan. 

 

Pola pemberian probiotik yang baik perlu diperhatikan guna mempertahankan 

efektifitasnya (Agustina et al., 2006). Pemberian imunostimulan seperti halnya 

pemberian probiotik secara terus menerus akan menyebabkan penurunan 



efektifitasnya karena sudah tidak dianggap lagi sebagai antigen (Affandi et al., 

2002 dalam Agustina et al., 2006), sehingga pemberian probiotik dengan waktu 

pemberian berselang diharapkan akan menghasilkan sistem imun yang lebih baik 

karena setiap probiotik yang masuk ke dalam tubuh akan dikenal sebagai antigen 

yang menguntungkan karena dapat merangsang aktifnya sistem imun dan tidak 

menyebabkan penyakit (Raa, 1996 dalam Agustina et al., 2006). 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Agustina et al. (2006) tentang pengaruh 

pola pemberian probiotik yang berbeda terhadap kelangsungan hidup bawal air 

tawar yang diuji tantang dengan bakteri A. hydrophila menunjukkan bahwa pola 

pemberian probiotik setiap 5 hari sekali menghasilkan respon imun yang lebih 

baik dilihat dari jumlah leukosit dan makrofag. Tingkat kelangsungan hidup 

setelah diuji tantang dengan A. hydrophila juga lebih baik dengan survivalitas 

mencapai 90%.  

 

Peningkatan sistem imun pada ikan diharapkan dapat melindungi ikan dari 

serangan bakteri patogen, dalam hal ini A. salmonicida. Manajemen budidaya 

yang baik disertai penggunaan probiotik secara efektif diharapkan dapat 

meningkatkan kesehatan ikan mas yang berujung pada hasil sintasan yang tinggi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. mengetahui pengaruh waktu pemberian probiotik yang berbeda terhadap 

respon imun non-spesifik ikan mas yang diuji tantang dengan bakteri            

A. salmonicida, 



2. mengetahui waktu pemberian probiotik terbaik yang dapat meningkatkan 

respon imun non-spesifik ikan mas yang diuji tantang dengan bakteri            

A. salmonicida. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

Usaha peningkatan produksi ikan mas tidak terlepas dari masalah penyakit yang 

diantaranya disebabkan oleh bakteri A. salmonicida penyebab penyakit 

furunculosis. Penanggulangan penyakit pada budidaya ikan umumnya masih 

menggunakan antibiotik yang mempunyai dampak negatif cukup tinggi, baik bagi 

ikan maupun manusia yang mengonsumsinya. Namun, penggunaan antibiotik 

tidak bisa dihindari jika wabah penyakit sudah terjadi. Oleh karena itu, 

diupayakan metode pencegahan penyakit yang dinilai lebih aman yaitu dengan 

penggunaan probiotik. Mekanisme kerja probiotik diantaranya dapat sebagai 

penstimulasi sistem imun non-spesifik pada ikan. 

 

Namun, pemberian probiotik yang dilakukan secara terus menerus dapat 

menurunkan keefektifannya, sehingga pemberian probiotik dengan waktu 

berselang diharapkan akan lebih efektif dan dapat menghasilkan sistem imun yang 

lebih baik karena setiap probiotik yang masuk ke dalam tubuh dapat langsung 

merangsang aktifnya sistem imun. 

 

Peningkatan sistem imun tersebut diharapkan dapat melindungi ikan dari serangan 

bakteri A. salmonicida sehingga kesehatan ikan mas dapat meningkat dan 

didapatkan sintasan yang tinggi. Skema kerangka pikir penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

 

D. Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh perlakuan waktu pemberian 

probiotik yang berbeda sebagai berikut: 

H0 : σi = 0  Tidak ada pengaruh waktu pemberian probiotik yang berbeda 

terhadap respon imun non-spesifik ikan mas yang diuji tantang dengan 

bakteri A. salmonicida pada selang kepercayaan 95%. 

H1 : σi ≠ 0  Ada pengaruh waktu pemberian probiotik yang berbeda terhadap 

respon imun non-spesifik ikan mas yang diuji tantang dengan bakteri          

A. salmonicida pada selang kepercayaan 95%. 
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Selanjutnya jika hasil berbeda nyata dilakukan pengujian pengaruh antar 

perlakuan menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : σi = σj = 0; untuk i≠j  tidak ada pengaruh antar perlakuan waktu 

pemberian probiotik yang berbeda terhadap respon imun non-spesifik ikan 

mas yang diuji tantang dengan bakteri A. salmonicida pada selang 

kepercayaan 95%. 

H1 : σi ≠ σj ≠ 0; untuk i≠j  minimal ada sepasang perlakuan waktu pemberian 

probiotik yang berbeda yang memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

respon imun non-spesifik ikan mas yang diuji tantang dengan bakteri          

A. salmonicida pada selang kepercayaan 95%. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan 

probiotik secara efektif untuk meningkatkan respon imun non-spesifik ikan mas 

yang terinfeksi A. salmonicida. 

 


