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I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara kepulauan yang besar dengan jumlah pulau 

kurang lebih 17.000 pulau besar dan kecil, juga memiliki garis pantai terpanjang 

kedua di dunia setelah Australia dengan panjang pantai 81.000 km (Ghufran dan 

Kordi, 2005). Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi laut yang luas, Indonesia 

memiliki sumber daya laut yang besar.  

 Peningkatan jumlah penduduk, diikuti pula dengan peningkatan kebutuhan 

pangan, dan sektor perikanan  merupakan salah satu potensi strategis yang siap 

untuk dimanfaatkan terutama perikanan budidaya. Akan tetapi, pesatnya 

perkembangan budidaya perikanan saat ini juga menimbulkan efek negatif, yaitu 

kondisi lingkungan yang buruk dan menyebabkan banyaknya patogen yang 

berkembang di perairan, sehingga menyebabkan penyakit pada ikan. 

 Penyakit ikan dapat didefisnisikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menimbulkan gangguan suatu fungsi atau struktur dari alat tubuh atau sebagian 

alat tubuh, baik secara langsung atau tidak langsung (Ghufran dan Kordi, 2005).  

Penyakit merupakan salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan budidaya. 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan penyakit suatu organisme, diantaranya 

adalah lingkungan yang buruk dan patogen.  Penyakit yang sering menimbulkan 

masalah umumnya disebabkan oleh jasad – jasad yang tergolong ke dalam jamur, 
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parasit, bakteri dan virus (Cholik dkk., 2005).   Serangan penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri sering menimbulkan kendala dalam budidaya perikanan. 

Bakteri yang sering menimbulkan penyakit pada budidaya ikan air payau dan air 

laut adalah Vibrio spp., penyebab penyakit vibriosis. Beberapa spesies Vibrio 

diketahui pathogen terhadap ikan – ikan air payau dan laut. V. alginolyiticus 

misalnya, menyebabkan ulcerative diseases (luka bernanah) yang dapat 

menyebabkan kematian massal pada benih ikan kerapu ukuran fingerling yang 

dipelihara di dalam keramba jaring apung.  Sedangkan V. anguillarum diketahui 

sejak lama menyerang ikan salmon di Eropa (Bullock, 1977). 

 Penanggulangan serangan bakteri pada umumnya dilakukan dengan 

pemberian antibiotik  dan bahan kimia seperti oxytetracyline, streptomysin atau 

kloramfenicol.  Akan tetapi, penggunaan antibiotik  ternyata dapat menimbulkan 

efek samping bagi patogen itu sendiri maupun terhadap ikan yang dipelihara. 

Kerugian dari digunakannya antibiotik secara terus menerus adalah timbulnya 

residu antibiotik dan resistensi bakteri terhadap antibakteri. Residu antibiotik 

dapat membahayakan konsumen karena akan terbawa dalam produk perikanan 

(Soeripto, 2002).  

 Pemanfaatan produk alami merupakan salah satu alternatif yang dapat 

mengatasi permasalahan resistensi dan residu (Rinawati, 2011). Beberapa jenis 

bahan alami dapat dicobakan untuk pengobatan penyakit ikan, karena bahan alami 

mudah hancur serta aman dan tidak ada residu di dalam tubuh ikan sehingga ramah 

lingkungan (Yuhana, 2008).   Salah satu bahan alami yang banyak ditemui dan 

dapat dimanfaatkan sebagai obat – obatan alamiah adalah tumbuhan mangrove. 

Ekstrak dan bahan mentah dari mangrove telah banyak dimanfaatkan oleh 
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masyarakat pesisir untuk keperluan obat-obatan alamiah, baik bagian daun, buah, 

maupun kulit batangnya (Bandaranayake, 1998).  Selain itu beberapa spesies  

tumbuhan mangrove digunakan pula sebagai bahan tradisional insektisida dan 

pestisida alami (Purnobasuki, 2004). 

 Mangrove di Provinsi Lampung banyak ditemukan di daerah pesisir Timur 

dan pesisir Selatan.  Pesisir Selatan Lampung dapat ditemukan mangrove dari 

jenis  Sonneratia alba dan Rhizophora sp. tepatnya di daerah Pantai Puri Gading 

Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Mangrove juga 

ditemukan di sekitar Pantai Ringgung Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 

Pesawaran, yang  didominasi jenis Rhizophora sp. dengan ketinggian 4-8 meter 

(Soeroya dan Suyarso, 2000). 

 Banyak ditemukannya Rhizophora sp. di daerah Lampung, membuka 

peluang pemanfaatan yang lebih luas. Saat ini pemanfaatan Rhizopora sp. hanya 

sebatas pada pemanfaatan langsung yaitu sebagai bahan bakar, bahan 

bangunan, alat penangkap ikan, makanan, minuman, peralatan rumah tangga, 

pertanian (pupuk), produk kertas dan pemanfaat secara tidak langsung seperti 

sebagai fishing ground bagi organisme laut, penahan abrasi dan penahan 

gelombang tsunami (Irwanto, 2006).  Masih banyak pemanfaatan Rhizophora sp. 

yang belum dieksploitasi secara optimal seperti potensinya sebagai bahan dasar 

pembuatan antibakteri alamiah. 

 Potensi ekstrak daun Rhizophora apiculata sebagai penghambat 

bakteri Vibrio sp. telah dilakukan. Pada penelitian (Feliatra, 2000) yang 

dilakukan dengan menggunakan diagnosis melalui metoda cakram (paper disk 
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method) dengan mengamati zona bebas bakteri. Ekstrak daun Rhizophora 

apiculata ternyata memiliki Daya hambat terhadap bakteri Vibrio sp. 

 Rhizophora sp. mengandung senyawa seperti alkaloid, flavonoid, fenol, 

terpenoid, steroid dan saponin. Golongan senyawa ini merupakan bahan 

pembuatan obat-obatan (Eryanti dkk., 1999).  Salah satu bagian Rhizophora sp. 

yang dapat dimanfaatkan adalah bagian buah, karena terdapat bagian hipokotil 

yang merupakan tempat menyimpan cadangan makanan dan bahan cadangan 

lainnya (Priyono, 2010). Kandungan-kandungan senyawa antibakteri  seperti 

alkaloid, flavonoid, fenol, terpenoid, steroid dan saponin yang terdapat pada 

mangrove Rhizophora sp. diperkirakan lebih banyak terkandung pada bagian 

buah.  Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian potensi ekstrak buah  

Rhizophora sp. dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen terutama bakteri 

Vibrio spp. Sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penanggulangan penyakit 

Vibriosis tersebut, yang efektif dan ramah lingkungan. 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah mengetahui aktifitas 

antibakteri ekstrak buah mangrove Rhizophora sp. sebagai antibakteri terhadap 

bakteri Vibrio spp.  

 

C. Manfaat  

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

aktifitas antibakteri ekstrak buah mangrove Rhizophora sp. terhadap bakteri 

Vibrio spp. 
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D. Kerangka Pemikiran  

 Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan hasil 

produksi budidaya perairan adalah dengan cara mengatasi kendala-kendala yang 

dapat menghambat kelancaran proses produksi budidaya,  diantaranya dengan 

mengatasi serangan-serangan virus atau bakteri yang dapat 

mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan organisme yang 

dibudidayakan. 

 Keberadaan bakteri patogen dalam proses budidaya ikan dapat 

menyebabkan kerugian yang sangat besar.  Bakteri patogen utama yang sering 

menyerang udang maupun ikan terutama ikan kerapu adalah bakteri Vibrio spp. 

(Rinawati, 2011).  Selama ini penanggulangan terhadap serangan bakteri pada 

umumnya dilakukan dengan pemberian antibiotik dan bahan kimia.  Akan tetapi, 

penggunaan antibiotik  ternyata dapat menimbulkan efek samping bagi patogen 

itu sendiri maupun terhadap ikan yang dipelihara. Kerugian dari digunakannya 

antibiotik adalah timbulnya residu antibiotik dan resistensi bakteri terhadap 

antibakteri. Residu antibiotik dapat membahayakan konsumen karena akan 

terbawa dalam produk perikanan (Soeripto, 2002).  Antibiotik  biasanya  

diberikan  melalui  makanan, perendaman, atau  penyuntikan,  sehingga residu 

antibiotik dapat terakumulasi pada ikan (Pasaribu, 1980). Dampak negatif 

penggunaan antibiotik, dapat dihindari dengan mengupayakan penggunaan bahan 

antibiotik yang bersifat alami, ramah lingkungan serta aman bagi organisme 

budidaya dan manusia yang akan mengkonsumsinya (Pasaribu, 1980). Oleh 

karena itu diperlukan adanya alternatif antibakteri alamiah yang mampu menekan 

pertumbuhan bakteri.   Salah satu alternatif yang digunakan untuk mengatasi 
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pemasalahan serangan penyakit adalah mengganti penggunaan antibiotik dengan 

bahan alami seperti tumbuhan obat yang dapat dijadikan sebagai antibakteri 

(Rinawati, 2011).  Potensi ekstrak daun Rhizophora apiculata yang 

dibandingkan dengan spesies mangrove lain sebagai penghambat bakteri Vibrio 

sp. telah dilakukan  (Feliatra, 2000). 

 Indonesia memiliki berbagai jenis mangrove yang banyak ditemukan 

seperti jenis api-api (Avicennia sp.), bakau (Rhizophora sp.), tancang (Bruguiera 

sp.), dan bogem atau pedada (Sonneratia sp.) (Irwanto, 2006). Telah banyak 

dilakukan penelitian mengenai manfaat mangrove sebagai obat. Hal ini 

menunjukan bahwa mangrove sangat berpotensi sebagai tanaman yang banyak 

mengandung banyak khasiat.  Rhizophora sp. juga merupakan salah satu tanaman 

mangrove yang berpotensi sebagai bahan dasar pembuatan antibakteri alamiah 

dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk pengobatan alami.  

 Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam 

pemanfaatan mangrove Rhizophora sp., sebagai antibakteri yang menghambat  

pertumbuhan bakteri Vibrio spp..  Salah satu bagian Rhizophora sp. yang dapat di 

manfaatkan adalah bagian buah, karena pada buah mangrove terdapat bagian 

hipokotil yang merupakan tempat menyimpan cadangan makanan dan bahan 

cadangan lainnya. Kandungan senyawa antibakteri seperti alkaloid, flavonoid, 

fenol, terpenoid, steroid dan saponin kemungkinan banyak terdapat pada bagian 

ini.   
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E. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 

H0 ≠ 0 ; Tidak terdapat aktifitas antibakteri ekstrak buah mangrove (Rhizopora 

sp.) terhadap bakteri penyebab penyakit vibriosis. 

H1 = 0 ; Terdapat aktifitas antibateri ekstrak buah mangrove (Rhizopora sp.) 

terhadap bakteri penyebab penyakit vibriosis. 
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