
 

 

 

 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 
 

 

Penyakit ikan merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi dalam  usaha 

budidaya ikan. Akibat yang ditimbulkan biasanya tidak sedikit antara lain dapat 

menyebabkan gangguan pada ikan budidaya bahkan dapat menyebabkan kematian 

hingga 100% dan sangat merugikan terutama secara ekonomi (Kurniastuty et al., 

2004). 

 

Bahan kimia dan antibiotika telah banyak digunakan dalam penangulangan 

penyakit pada ikan. Namun demikian penggunaan bahan kimia secara terus 

menerus tentu saja akan menimbulkan efek negatif baik bagi lingkungan, ikan 

maupun konsumen dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan timbulnya 

resistensi serta bersifat residu pada ikan (Astuti et al., 2003). 

 

Noga (2000) menjelaskan bahwa pemakaian antibiotik sebagai obat utama dalam 

penanganan suatu penyakit akan menimbulkan resistensi dari bakteri penyebab 

penyakit, jadi semakin banyak antibiotik yang digunakan maka masalah yang 

dihadapi akan semakin besar. Oleh karena itu pencegahan penyakit dengan 

menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan kekebalan baik dengan 



menggunakan vaksin maupun imunostimulan mulai banyak dikembangkan 

sebagai alternatif lain dalam pencegahan penyakit ikan. 

 

Penggunaan vaksin merupakan salah satu upaya preventif yang memungkinkan 

untuk diterapkan dalam pengendalian penyakit bakteri. Soeripto (2002) 

menyebutkan bahwa vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit 

serta terjadinya resistensi bakteri dan residu antibakteri pada hewan (termasuk 

ikan) dengan cara pemberian vaksin ke dalam tubuh ikan. Vaksin merupakan 

sediaan antigen yang didapat dari mikroorganisme patogen yang dilemahkan atau 

dimatikan, dan meningkatkan kekebalan dengan pembentukan antibodi (Bangun 

1992). 

 

Beberapa vaksin yang telah dikembangkan dan berhasil menanggulangi penyakit 

ikan antara lain vaksin A. salmonicida terhadap penyakit furunculosis di 

Norwegia pada tahun 1993. Vaksin tersebut berhasil memberikan dampak yang 

luar biasa dimana wabah penyakit tersebut menurun dan penggunaan antibiotik 

yang semula mencapai puluhan ton per tahun menjadi hanya beberapa ratus 

kilogram saja (Markedstat dan Grave, 1997). Vaksin A. hydrophila dapat 

menanggulangi penyakit Motile Aeromonas Septisemia (MAS) atau penyakit 

merah yang dapat menyebabkan tingkat kematian lebih dari 60% (Supriyadi dan 

Rukyani, 1990) dalam waktu sekitar 7 hari (Triyanto, 1990). Saat ini telah 

dikembangkan vaksin inaktif A. salmonicida di Fakultas Pertanian Jurusan 

Budidaya Perairan Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan vaksin 



tersebut memiliki imunogenisitas yang cukup tinggi pada ikan mas yang 

ditunjukkan dengan titer AB yang mencapai 2
7 

(Setyawan et al., 2012). 

 

Vaksin memiliki beberapa keuntungan dalam penanggulangan penyakit ikan  

antara lain adalah dampak sampingan relatif tidak ada atau sangat kecil baik 

terhadap lingkungan hidup maupun ikan, tingkat perlindungan cukup tinggi, 

perlindungan cukup lama sehingga dengan satu kali vaksinasi dapat melindungi 

ikan terhadap infeksi selama pemeliharaan yang kira-kira 3 – 4 bulan (Kamiso, 

1990). Namun vaksin juga memiliki kendala antara lain cara pemberian vaksin, 

daya penyerapan ke dalam tubuh ikan serta masalah penyimpanan. Penelitian ini 

lebih difokuskan pada masalah penyimpanan. Vaksin mudah rusak sehingga 

diperlukan alat dan cara penyimpanan tertentu, misalnya tempat yang bebas sinar 

matahari dan dingin, dimana hal ini merupakan kesulitan bagi petani (Kamiso, 

1990). Vaksin merupakan substansi biologi yang cukup sensitif dan berpotensi 

untuk rusak selama dalam proses penyimpanan terutama untuk waktu yang lama, 

sekitar 2 bulan. 

 

Penyimpanan vaksin yang tidak baik menyebabkan vaksin mudah rusak yang 

berarti tidak dapat digunakan untuk melawan target penyakit karena 

imunogenisitas dan efektifitas vaksin menurun. Kerusakan vaksin dapat 

dipercepat apabila kondisi tempat penyimpanan tidak baik (Meek, 2004). 

Kerusakan vaksin dapat disebabkan karena suhu yang panas atau karena proses 

pembekuan. Suhu penyimpanan vaksin yang dianjurkan berkisar antara 2 – 8
o
 C, 



karena pada kondisi tersebut vaksin akan lebih stabil (Anonim 1995 ; Millien et 

al. 2004). 

 

Selain dengan memperhatikan waktu penyimpanan vaksin, penyimpanan vaksin 

juga dapat dilakukan dengan penambahan bahan kimia, salah satunya yaitu 

menggunakan gliserol. Gliserol merupakan media yang digunakan untuk 

melindungi kerusakan bahan yang disimpan dengan metode pendinginan. Gliserol 

berperan sebagai komponen antifreeze dalam suatu campuran atau larutan 

(Anonim, 2006a). Gliserol akan mencegah kerusakan pada proses pembekuan 

karena gliserol akan menurunkan suhu pembekuan. Selain itu gliserol juga 

merupakan bahan penetrating cryoprotectant, yaitu bahan pelindung dalam proses 

cryopreservation yang melindungi bahan secara intraseluler maupun ekstraseluler 

(Lee, 2001). Gliserol dapat digunakan sebagai pengawet yang dapat 

mempertahankan kualitas bahan karena sifatnya yang stabil (David, 2006). 

 

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian tentang penyimpanan vaksin 

polivalen Vibrio dengan penambahan gliserol. Hasil yang didapatkan perlakuan 

penambahan gliserol 0,50% yang disimpan pada suhu refrigerator menunjukkan 

kecenderungan penurunan kualitas vaksin yang lebih stabil (Ratmonojati, 2007). 

Dengan mempertimbangkan masalah penyimpanan tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang penambahan gliserol dalam penyimpanan vaksin A. 

salmonicida agar tetap memiliki imunogenisitas yang tinggi. 

 

 



1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dosis gliserol terbaik 

dalam penyimpanan vaksin A. salmonicida. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat mengenai gliserol yang dapat mempertahankan tingkat imunogenisitas 

vaksin dan dapat menyimpan vaksin dalam waktu relatif lama. 

 

1.4 Kerangka Pikir 

 

 

Penyakit pada ikan merupakan masalah yang umum dihadapi para pembudidaya 

ikan. Kerugian yang diakibatkan seperti penurunan kualitas ikan bahkan dapat 

mencapai kematian pada ikan. Cara menanggulangi permasalahan tersebut 

kebanyakan dilakukan dengan penggunaan bahan kimia dan antibiotika. Namun 

penggunaan bahan – bahan tersebut secara terus menerus dapat menyebabkan 

timbulnya resistensi dan bersifat residu pada ikan (Astuti et al., 2003). Oleh sebab 

itu pencegahan penyakit dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat 

menimbulkan kekebalan baik dengan menggunakan vaksin maupun 

imunostimulan telah banyak dilaksanakan. Saat ini sedang dikembangkan vaksin 

A. salmonicida di Laboratorium Budidaya Perikanan, Program Studi Budidaya 

Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Vaksin tersebut memiliki 

imunogenisitas yang cukup tinggi yang ditunjukkan nilai titer antibodi mencapai 

2
7
 pada ikan mas (Setyawan et al.,2012). 



Untuk mempertahankan imunogenisitas vaksin A. salmonicida tersebut terutama 

dalam penyimpanan untuk waktu yang cukup lama, perlu dilakukan penelitian 

tentang penyimpanan vaksin A. salmonicida dengan menambahkan gliserol. Lee 

(2001) menyebutkan bahwa gliserol merupakan bahan penetrating cryoprotectant, 

yaitu merupakan bahan pelindung dalam proses cryopreservation yang 

melindungi bahan secara intraseluler maupun ekstraseluler. Keunggulan dari 

gliserol itu sendiri menurut Anonim (2006b) yaitu : 

1. melindungi kerusakan bahan yang disimpan dengan metode pendinginan, 

misalnya dalam pembekuan darah ataupun jaringan tubuh yang lain. 

2. mencegah kerusakan pada proses pembekuan karena gliserol akan 

menurunkan suhu pembekuan. 

3. melindungi sel dari kontaminasi dan dapat  mencegah perubahan genetik pada 

sel tersebut. 

4. dapat digunakan sebagai pengawet yang dapat mempertahankan kualitas 

bahan karena sifatnya yang stabil. 

5. gliserol juga dapat berperan sebagai levigation agent untuk mereduksi ukuran 

partikel menjadi bentuk powder. 
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