
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Ikan  mas (Cyprinus carpio L) merupakan komoditas perikanan yang sangat 

populer dan termasuk jenis ikan konsumsi yang banyak diminati oleh masyarakat 

Indonesia karena mudah didapatkan, dagingnya empuk, dan rasanya yang gurih 

(Mones, 2008).  Produksi ikan mas di Indonesia dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan. Produksi ikan 

mas selalu meningkat yaitu berturut-turut dari tahun 2005-2009 yang dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Data Produksi Ikan Mas 

No Tahun Jumlah (ton) 

1 2005 216,920 

2 2006 247,633 

3 2007 285,100 

4 2008 375,000 

5 2009 446,800 

Sumber : Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2009 

 

Keberhasilan budidaya ikan mas dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah kualitas benih yang baik. Namun, salah satu kendala produksi benih yang 

baik adalah serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian ikan budidaya 

hingga 100%.  Hal ini tentunya sangat merugikan para pembudidaya ikan 



khususnya dari segi ekonomi. Timbulnya penyakit pada ikan merupakan interaksi 

antara jasad patogen (parasit), ikan (inang) dan lingkungan.  Penyakit pada ikan 

dapat disebabkan oleh jamur, parasit, bakteri, dan virus.  Salah satu jenis penyakit 

yang disebabkan bakteri Aeromonas salmonicida dan dapat menjadi masalah 

serius pada kegiatan budidaya khususnya pada budidaya ikan Salmon Atlantik 

disebut dengan penyakit furunculosis (Anonim, 2007). 

 

Bakteri  A. salmonicida ini dapat juga mengginfeksi ikan air tawar, contohnya 

ikan mas yang disebut dengan penyakit carp erytrodermatitis.  A. salmonicida 

banyak terdapat di daerah budidaya salmonid Amerika Serikat, Jepang, Eropa, 

Australia kecuali di Tasmania dan Selandia Baru. Sedangkan di Indonesia 

dijumpai di Jawa, Aceh Tengah, dan Kalimantan Barat (Anonim, 2007). 

 

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

A. salmonicida  umumnya menggunakan antibiotik.  Antibiotik dapat diberikan  

melalui penyuntikan, perendaman, atau dicampur dengan pakan.  Di Norwegia 

pada tahun 1990, untuk mengontrol  A. salmonicida  pada ikan digunakan 30 ton 

antibiotik (Sorum, 2000 dalam Soeripto, 2002).  Penggunaan antibiotik dapat 

mengobati ikan yang terinfeksi dengan cepat, namun penggunaan dalam jangka 

panjang dapat menyebabkan timbulnya resistensi dan bersifat residu pada ikan 

(Astuti, dkk., 2003).  

 

Oleh sebab itu untuk pengendalian penyakit tersebut diperlukan adanya 

pencegahan penyakit yang aman bagi ikan, manusia, dan lingkungan yaitu dengan 

vaksinasi.  Vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit dengan 

cara pemberian vaksin ke dalam tubuh ikan (Soeripto, 2002).  Vaksin terdiri dari 



dua macam, yaitu vaksin hidup (vaksin aktif) dan vaksin mati (vaksin inaktif). 

Pada penelitian kali ini jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin inaktif.  

Vaksin Inaktif adalah vaksin yang berasal dari  mikroorganisme yang telah 

dimatikan untuk merangsang agar tubuh memproduksi antibodi sendiri.  Beberapa 

keuntungan dari vaksin inaktif antara lain dapat memberikan respon imun 

humoral jika diberikan vaksinasi ulang (booster), dan tidak menyebabkan mutasi 

atau reverse yang akan menimbulkan virulen kembali pada ikan (Radji, 2010).  

Pemberian vaksin dapat meningkatkan kekebalan ikan terhadap antigen yang 

diberikan dan tidak menimbulkan pencemaran di lingkungan perairan (Syawal 

dan Siregar, 2010).   

 

Keberhasilan vaksinasi pada ikan  dapat dibuktikan pada tahun 1993 di Norwegia, 

vaksin A.salmonicida memberikan dampak yang luar biasa dengan menurunnya 

wabah penyakit furunculosis  dan penggunaan antibiotik yang semula mencapai 

puluhan ton per tahun menjadi hanya beberapa ratus kilogram saja (Soeripto, 

2002).  

 

Vaksinasi telah banyak dilakukan di Indonesia khususnya untuk mencegah 

beragam penyakit yang menyerang ikan.  Contohnya saja pemberian vaksin 

polivalen untuk pengendalian vibriosis pada kerapu tikus (Cromileptes altivelis) 

(Kamiso, dkk., 2005), aplikasi dan efektivitas vaksin anti parasit pada pembenihan 

ikan kerapu pasir (Epinephelus corallicola) di hatchery (Johnny, dkk., 2008), dan 

Imunisasi Ikan Jambal Siam (Pangasius hypophthalmus) dengan Vaksin 

Ichthyophthirius multifiliis (Syawal dan Siregar, 2010).  



Vaksin yang baik harus efektif dalam merangsang sistem imun sehingga dapat 

mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme patogen.  Vaksin juga 

harus stabil dan imunogenisitasnya tidak mudah berkurang, selain itu vaksin harus 

mudah didapat dengan harga yang terjangkau serta memenuhi persyaratan kualitas 

mutu yang baik dan aman untuk digunakan (Radji, 2010).  Agar respon kekebalan 

yang disebabkan oleh vaksin semakin meningkat dan tahan lama, maka 

diperlukan penambahan  adjuvant  ke dalam vaksin untuk meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh ikan.  

 

Pada penelitian ini, vaksin disuntikan pada benih ikan dengan bobot ±30 gram 

atau berukuran panjang 12-15 cm (Liptan Mataram, 2000).  Pemberian vaksin 

pada ukuran benih dikarenakan vaksin digunakan untuk pencegahan penyakit 

bukan mengobatinya. Ikan pada ukuran benih merupakan titik rawan untuk 

terserang infeksi bakteri (Azhar, 2011). 

 

Adjuvant  seringkali ditambahkan ke dalam vaksin untuk meningkatkan 

imunogenisitas vaksin.  Baratawidjaya (2006) menyebutkan bahwa adjuvant  yang 

baik harus mempunyai sifat dapat melepas antigen secara perlahan sehingga 

memperpanjang paparan antigen dengan sistem imun, mempertahankan integritas 

antigen, dan  memacu respon imun dengan afinitas tinggi.  Rajput, dkk., (2007)  

menyatakan  bahwa vaksin dengan penambahan  adjuvant  dapat meningkatkan 

potensi sistem imun serta menambah lamanya perlindungan terhadap suatu infeksi 

penyakit pada hewan dan manusia.  

 

Penelitian tentang penambahan adjuvant  ke dalam vaksin untuk meningkatkan 

imunogenisitas vaksin pernah dilakukan oleh Retmonojati (2007), vaksin yang 



dipergunakan adalah vaksin polivalen vibrio yang ditambahkan jenis adjuvant  

alumunium hidroksida (Al(OH)3) dan alumunium potasium sulfat (KAl(SO4)2) 

yang disuntikan pada mencit.  Hasil yang didapatkan berdasarkan grafik titer 

antibodi menunjukkan hasil tertinggi pada dosis 6 ppm.  Penggunaan adjuvant  

KAl(SO4)2 dan Al(OH)3 memberikan pengaruh terhadap hasil titer antibodi yang 

hampir sama, yaitu sekitar 2
9
. 

Saat ini sedang dikembangkan vaksin A. salmonicida, untuk itu perlu dilakukan 

penelitian penambahan adjuvant  pada vaksin A. salmonicida untuk mengetahui 

tingkat imunogenisitas vaksin inaktif A. salmonicida dengan penambahan jenis 

adjuvant yang berbeda pada ikan mas (Cyprinus carpio L).  Pengamatan tingkat 

imunogenisitas vaksin dengan penambahan adjuvant  dilakukan secara in vitro 

skala laboratorium dengan menggunakan titer antibodi. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat imunogenisitas vaksin 

inaktif A. salmonicida dengan penambahan jenis adjuvant yang berbeda pada ikan 

mas (Cyprinus carpio L). 

 

1.3 Kerangka Pikir 

 

Budidaya ikan mas tidak terlepas dari adanya kemungkinan terserang penyakit. 

Penyebab penyakit pada ikan mas salah satunya oleh bakteri, contohnya bakteri A 

salmonicida yang dapat menyebabkan kematian pada ikan yang dibudidayakan. 

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri A. salmonicida yang menyerang ikan mas 

disebut penyakit carp erytrodermatitis.  Upaya penanggulangan penyakit ini salah 



satunya dengan menggunakan antibiotik. Namun, pemakaian antibiotik yang 

terus-menerus dapat menyebabkan resistensi dan residu bagi ikan.  

 

Oleh karena itu diperlukan pencegahan penyakit yang aman bagi ikan, manusia 

dan lingkungan.  Salah satunya dengan menggunakan vaksin.  Vaksin yang 

digunakan pada penelitian ini adalah vaksin inaktif.  Keuntungan dari vaksin 

inaktif antara lain dapat memberikan respon imun humoral jika diberikan 

vaksinasi ulang (booster), dan tidak menyebabkan mutasi atau reverse yang akan 

menimbulkan virulen kembali pada ikan (Radji, 2010). 

 

Vaksinasi sudah menjadi cara yang paling efektif untuk menanggulangi penyakit 

(Lindblad, 2007).  Soeripto (2002) menyatakan bahwa vaksin Aeromonas yang 

digunakan untuk mencegah penyakit berhasil menurunkan penggunaan 

antibakteria secara drastis.  

 

Vaksin yang baik digunakan adalah vaksin yang stabil dan imunogenisitasnya 

tidak mudah berkurang  (Radji, 2010).  Salah satu cara untuk memperkuat sistem 

imunogenisitas vaksin adalah dengan penambahan adjuvant.  Adjuvant  dapat 

memperlambat proses penghancuran antigen dalam tubuh serta merangsang 

pembentukan kekebalan, sehingga akan terjadi kontak yang lebih lama dengan 

makrofag dan limposit.   

 

Vaksin dengan penambahan  adjuvant  dapat meningkatkan potensi sistem imun 

serta menambah lamanya perlindungan terhadap suatu infeksi penyakit pada 

hewan dan manusia (Rajput, dkk., 2007).  Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian penambahan adjuvant  pada vaksin A. salmonicida untuk mengetahui 



tingkat imunogenisitas vaksin inaktif A. salmonicida dengan penambahan jenis 

adjuvant yang berbeda pada ikan mas (Cyprinus carpio L). Pengamatan tingkat 

imunogenisitas vaksin dengan penambahan adjuvant  dilakukan secara in vitro 

skala laboratorium dengan menggunakan titer antibodi. Skema kerangka 

pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

1.4 Hipotesis 

 

(1) H0 = σi = 0 (Tidak ada satupun jenis adjuvant  yang dapat meningkatkan 

imunogenisitas vaksin inaktif A. salmonicida). 

(2) H1 = σi ≠ 0 (Minimal ada satu jenis adjuvant  yang dapat meningkatkan 

imunogenisitas vaksin inaktif A. salmonicida). 

 

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru tentang pengaruh 

penambahan adjuvant  untuk meningkatkan imunogenisitas vaksin, sehingga 

nantinya penggunaan vaksin ini akan menjadi lebih optimal. 

Adjuvant 

Vaksin inaktif A.salmonicida 

Peningkatan imunogenisitas vaksin  

Ikan Mas (Cyprinus carpio L) 

Peningkatan sistem imun ikan 

Carp erytrodermatitis 
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