
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Ikan kakap putih/ Asian seabass/ Barramundi (Lates calcarifer B.) merupakan 

ikan yang cukup dikenal saat ini baik di dalam maupun di luar negeri (Thorne, 

2002; Bromage, 2004; Philipose et al., 2010).  Ikan kakap putih banyak 

dibudidayakan di Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi (Utojo, 

1995; Indarjo et al., 2000; Maeno et al., 2004), memiliki kisaran toleransi 

fisiologis yang cukup luas, fekunditas tinggi dan pertumbuhan yang cukup cepat 

(FAO, 2007; Philipose et al., 2010; McGrouther, 2012). Namun, usaha budidaya 

ikan kakap putih tidak terlepas dari berbagai masalah seperti serangan penyakit 

infeksi.  Salah satunya adalah  penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu Viral 

Nervous Necrosis (VNN). Gejala yang biasa timbul pada ikan yang terserang 

VNN adalah ikan berwarna pucat, berenang membentuk spiral, kembung, 

terbentuknya vakuola di sel-sel otak dan sumsum tulang belakang (FAO, 2007; 

Kueh, 2012).   

 

Saat ini penggunaan bahan-bahan alami seperti obat herbal yang berfungsi sebagai 

imunostimulan mulai marak di masyarakat, hal ini timbul karena kesadaran akan 

efek samping dari penggunaan bahan-bahan kimia dan obat-obatan. Penggunaan 

imunostimulan yang lebih ramah lingkungan dapat menciptakan budidaya 
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perikanan yang berkelanjutan.  Imunostim ulan merupakan bahan yang mampu 

meningkatkan mekanisme non spesifik ikan. Peningkatan respon kekebalan ikan 

yang diberi imunostimulan dapat terjadi melalui peningkatan populasi dan jumlah 

leukosit, aktivitas fagosit, dan titer antibodi (Anderson, 1992). Jintan hitam 

merupakan salah satu imunostimulan yang berpotensi sebagai ekstrak anti-viral 

(Salem, 2005).  

 

Penelitian yang dilakukan oleh El-Tahir dan Bakeet (2006) telah membuktikan 

bahwa jintan hitam mengandung minyak atsiri yang secara signifikan mampu 

menekan pertumbuhan virus.  Penelitian lain yang dilakukan oleh Saad et al. 

(2013) menunjukan pemberian ekstrak jintan hitam mampu meningkatkan 

persentase limfosit dan monosit secara signifikan yang berperan dalam sistem 

imun pada ikan kakap yang diberikan vaksin bakteri Pseudomonas fluorescence.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas diharapkan pemberian ekstrak jintan hitam 

sebagai imunostimulan juga mampu meningkatkan sistem imun pada ikan kakap 

putih yang diuji tantang dengan virus VNN.  Peningkatan sistem imun pada ikan 

kakap putih menggunakan imunostimulan dari ekstrak jintan hitam diharapkan 

dapat menjadi upaya pencegahan dan penggulangan penyakit VNN yang efektif 

dan aman bagi lingkungan.   

 

 

1.2 Kerangka Pemikiran  

 

 

Viral Nervous Necrosis (VNN) merupakan penyakit yang berasal dari genus 

Betanodavirus (Barja, 2004; Moody dan Horwood, 2008; Yanong dan VMD, 

2010; OIE, 2012). Virus ini teridentifikasi pada beberapa jenis ikan air laut salah 
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satunya adalah ikan kakap putih (Chi et al., 2005).  Penyakit ini, sesuai dengan 

namanya Viral Nervous Necrosis (VNN) menunjukkan kerusakan saraf dalam 

sistem saraf pusat dan retina ikan kakap putih yang terserang (Kueh, 2012).  

 

Dampak negatif dari VNN terhadap sistem budidaya ikan kakap putih 

mengakibatkan menurunnya status kesehatan ikan hingga menyebabkan kematian 

mencapai 50 hingga 100% dalam tahap larva dan persentase semakin rendah 

seiring pertambahan usia ikan (Barja, 2004), dan pada akhirnya akan 

mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas produk budidaya yang 

dihasilkan.  Hal itulah yang akan berimbas kepada menurunnya produksi serta 

kerugian secara ekonomi (Utojo, 1995). Oleh karena itu untuk menanggulangi 

penyakit tersebut diperlukan adanya upaya pencegahan yang aman bagi ikan, 

manusia, dan lingkungan salah satunya  menggunakan imunostimulan.  

Imunostimulan menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya 

penyakit pada ikan dengan meningkatkan sistem imun.  

  

Sistem imun terbagi menjadi sistem imun alamiah (innate immunity) yang bersifat 

non spesifik dan imun adaptif (adaptive immunity) yang bersifat spesifik. Imunitas 

adaptif atau spesifik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu imunitas humoral 

(antibody-mediated):  Sel B dan imunitas seluler (cell-mediated): CD4
+
 (helper) 

dan CD8
+
 (cytolytic/cytotoxic) T cells.  Sistem imun alamiah terdiri atas sel-sel 

non spesifik, yaitu: granulosit, sel Natural Killer (NK), dan DC (Salem, 2005).  

CD8
+
 (cytolytic/cytotoxic) T cells dan sel NK adalah sel-sel yang berperan dalam 

proses penghancuran sel inang yang telah terinfeksi oleh virus (Madigan dan 

Martinko, 2006).  Penelitian yang dilakukan oleh Salem (2005) menunjukkan 
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jintan hitam dapat meningkatkan rasio CD8
+
 sel Tc sebesar 55% dan rasio sel NK 

sekitar 30%.  Hal ini sesuai dengan pendapat Dorucu et al. (2009) yang 

menjelaskan bahwa ekstrak jintan hitam mampu meningkatkan sel T cytolytic 

(CD8 +). Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan sistem 

imun kakap putih yang distimulasi dengan jintan hitam untuk menanggulangi 

infeksi VNN. 

 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan dosis terbaik jintan hitam yang 

untuk meningkatkan  respon imun non spesifik ikan kakap putih yang diuji 

tantang dengan VNN. 

 

 

1.4 Manfaat 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai efektivitas 

jintan hitam dalam meningkatkan imunitas ikan kakap putih terhadap penyakit 

VNN. 


