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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 
 
 
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumber andalan dalam 

pembangunan perikanan di Indonesia. Namun berbagai permasalahan 

menghambat upaya peningkatan produksi tersebut, antara lain kegagalan produksi 

akibat serangan wabah penyakit ikan yang bersifat patogenik baik dari golongan 

parasit, jamur, bakteri, dan virus.  Timbulnya serangan wabah penyakit tersebut 

pada dasarnya sebagai akibat terjadinya gangguan keseimbangan dan interaksi 

antara ikan, lingkungan yang tidak menguntungkan ikan dan berkembangnya 

patogen penyebab penyakit.  Masalah ini akan semakin serius apabila sistem 

budidaya ikan sudah mencapai tahapan budidaya intensif dan kualitas lingkungan 

yang kurang memadai sehingga kondisi tersebut akan melahirkan tekanan atau 

stress terhadap komoditas yang dibudidayakan, sehingga rentan terhadap 

munculnya penyakit (Purwaningsih dan Taukhid, 2010). 

 
Penyakit bakterial merupakan masalah yang cukup serius. Penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri umumnya bersifat oportunis artinya akan menyerang saat 

ikan berada dalam kondisi stress atau terluka. Ikan yang sakit karena serangan 

bakteri pada umumnya diobati dengan menggunakan antibiotik dan bahan kimia 

seperti oxytetracyline, streptomycine ataupun chloramphenicol.  Zat antibiotik 
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dapat menghambat bahkan membunuh mikroorganisme patogen, tetapi pemakaian 

antibiotik ternyata menimbulkan masalah baru karena sifatnya yang tidak ramah 

lingkungan. Zat-zat antibiotik tersebut dapat meningkatkan resistensi hama yang 

ingin ditanggulangi sehingga semakin tidak mempan atau dosis yang digunakan 

akan terus meningkat (Trianto dkk, 2004).  Oleh karena itu perlu dilakukan 

pencarian metode lain yang aman bagi biota dan lingkungannya, seperti 

memanfaatkan bahan-bahan alami dari tanaman. 

 

Beberapa keuntungan menggunakan bahan-bahan alami dari tanaman antara lain 

relatif lebih aman, mudah diperoleh, murah, tidak menimbulkan resistensi, dan 

relatif tidak berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya.  Salah satu bahan alami 

yang dapat dimanfaatkan adalah dari tanaman mangrove jenis Rhizophora sp. 

Hampir semua bagian tanaman Rhizophora sp. mengandung senyawa alkaloid, 

saponin, flavonoid dan tannin dimana senyawa ini merupakan antibakteri (Rohaeti 

dkk, 2010).  Oleh karena itu Rhizophora sp. memiliki potensi yang sangat baik 

untuk dikelola dan dikembangkan, terutama sebagai antibiotik alami. 

 
B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk: 

1. mengetahui respon hambat dan nilai ketoksikan ekstrak buah Rhizophora sp. 

terhadap bakteri patogen ikan air tawar. 

2. mengetahui waktu hambat ekstrak buah Rhizophora sp. terhadap bakteri 

patogen ikan air tawar. 
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C. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat 

tentang potensi ekstrak buah mangrove Rhizophora sp. sebagai antibakteri alami 

terhadap beberapa bakteri penyebab penyakit pada ikan air tawar. 

 

D. Kerangka Pemikiran 
 

 

Penyakit merupakan salah satu pembatas keberhasilan dalam usaha budidaya 

perikanan yang bisa diakibatkan oleh virus, jamur, parasit, dan juga bakteri. 

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang sering menyerang ikan beberapa 

diantaranya antara lain bakteri jenis Aeromonas sp. yang menyebabkan penyakit 

aeromoniasis pada ikan air tawar seperti ikan lele, ikan mas, dan gurame; bakteri 

dari jenis Streptococcus sp. yang menyebabkan penyakit streptococcosis pada 

ikan nila; serta bakteri jenis Edwarsiella sp. yang menyebabkan penyakit  

edwardsiellosis. 

 
Selama ini pencegahan dan pengobatan terhadap serangan bakteri dilakukan 

dengan pemberian antibiotik sintesis dan bahan kimia. Akan tetapi obat-obatan 

kimiawi memiliki dampak negatif apabila diberikan secara terus menerus karena 

selain dapat menyebabkan organisme patogen menjadi resisten, juga residu dari 

antibiotik dapat mencemari lingkungan perairan yang mengakibatkan penurunan 

kualitas air.  Hingga saat ini pencarian bahan-bahan alami sebagai alternatif 

antibiotik kimiawi terus dilakukan dengan harapan dapat ditemukannya bahan 

yang ampuh digunakan sebagai antibakteri, sekaligus tidak memiliki dampak 

negatif yang tidak diinginkan. Salah satu tumbuhan yang memiliki potensi sebagai 

antibakteri alami adalah jenis mangrove Rhizophora sp. karena hampir semua 
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bagian Rhizophora sp. mengandung senyawa antibakteri seperti alkaloid, saponin, 

flavonoid dan tannin (Rohaeti dkk, 2010)  

 

Bagian-bagian Rhizophora sp. seperti pada bagian kulit kayu, bunga, dan daunnya 

telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk pengobatan alami 

(Purnobasuki, 2004).  Bagian lain Rhizophora sp. yang perlu diteliti potensinya 

dalam pengobatan adalah bagian buahnya. Bagian ini diduga mengandung 

senyawa-senyawa antibakteri yang berguna bagi pengobatan infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri.  Penelitian terhadap buah Rhizophora sp. belum banyak 

dilakukan, oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap buah 

Rhizophora sp. akan potensinya sebagai bahan alami yang bisa digunakan sebagai 

antibakteri alternatif yang ampuh dalam pengobatan penyakit bakterial dan juga 

bersifat aman, baik terhadap ikan budidaya, lingkungan, dan manusia, apabila 

digunakan dalam jangka panjang. 

 
 
 


