
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Budidaya perikanan banyak diminati masyarakat untuk meningkatkan pendapatan 

serta memperoleh keuntungan yang cukup banyak. Salah satu budidaya ikan yang 

bisa dijadikan usaha oleh masyarakat adalah budidaya kerapu tikus atau biasa 

disebut dengan kerapu bebek (Cromileptes altivelis). Ikan ini memiliki potensi 

untuk dikembangkan di Indonesia serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Harga 

kerapu tikus ditingkat nelayan dapat mencapai Rp 400.000/Kg (KKP, 2012). Total 

potensi budidaya laut Indonesia sebesar 3.776.000 ha dan yang sudah 

dimanfaatkan sebesar 45.676 ha. Permintaan dunia akan kerapu cenderung 

meningkat baik dari sisi kuantitas maupun harganya. Total permintaan produksi 

kerapu saat ini mencapai 35.000 ton per tahun dengan kisaran harga US$ 25 – 

US$ 125 (KKP, 2012). 

 

Permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan budidaya adalah adanya 

penyakit yang menginfeksi organisme budidaya. Penyakit-penyakit dalam 

kegiatan budidaya biasanya disebabkan oleh parasit, bakteri, jamur, dan virus. 

Penyakit yang umumnya menginfeksi kerapu tikus adalah Viral Nervous Necrosis 

(VNN). Viral Nervous Necrosis (VNN) adalah jenis virus Nodaviridae yang 

menyerang ikan kerapu, terutama pada stadia larva dan benih. VNN dapat 
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menyebabkan kematian masal hingga mencapai 100% pada stadia larva (Putri et 

al., 2013). Prayitno (2002) menyatakan bahwa penyakit Viral Nervous Necrosis 

(VNN) dapat menyebabkan kematian karena virus ini merusak saraf sentral pada 

ikan, sehingga berbagai rangsangan tidak mampu direspon dan keseimbangan 

dalam bergerak terganggu sehingga sulit berenang dan akhirnya ikan mengalami 

kematian.  

 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah kerapu yang terinfeksi virus adalah 

dengan perbaikan nutrisi dengan memanfaatkan respon imun yang terdapat pada 

tubuh ikan (Suprayudi, 2006). Khasiat jintan hitam bagi kesehatan sudah banyak 

dirasakan oleh masyarakat, namun untuk penelitian yang dimanfaatkan kepada 

hewan masih sedikit. Berdasarkan penelitian Dorucu et al. (2009), pemanfaatan 

ekstrak jintan hitam pada ikan rainbow trout dapat menurunkan mortalitas yang 

disebabkan oleh serangan patogen.  

 

Pemeriksaan histopatologi dilakukan melalui pemeriksaan terhadap perubahan-

perubahan abnormal pada tingkat jaringan. Purivirojkul (2012) menyatakan 

bahwa kelebihan pemeriksaan histopatologi dalam mendiagnosa penyakit infeksi 

adalah untuk mengetahui penyebab infeksinya, klasifikasi penyakit berdasarkan 

waktu dan distribusi penyakit serta terdeteksinya penyakit infeksi pada ikan-ikan 

yang tidak menunjukkan gejala klinis. 

 

Virus dalam menginfeksi inangnya dapat menyebabkan perubahan morfologi 

dalam sel. Informasi penting sering terlewatkan apabila pengamatan mikroskopis 
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dari sampel jaringan tidak dilakukan (Gupta, 2009). Guarner dan Brandt (2011), 

menyatakan bahwa untuk mengetahui adanya invasi jaringan dan reaksi inang 

terhadap infeksi perlu dilakukan diagnosis histopatologi. Gambaran dari infeksi 

virus, baik dalam sel maupun jaringan dapat menggambarkan perubahan gejala 

serta fungsi sel dan jaringan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang 

difokuskan pada pengaruh penambahan jintan hitam pada konsentrasi yang 

berbeda pada kerapu tikus yang diinfeksi VNN terhadap perubahan struktur 

jaringannya. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dilakukannnya penelitian ini adalah untuk mengetahui profil histopatologi 

kerapu tikus (C. altivelis) yang diberi jintan hitam (N. sativa) dan diinfeksi Viral 

Nervous Necrosis (VNN).  

 

1.3 Kerangka Pikir 

Masalah yang sering dihadapi dalam budidaya kerapu tikus yaitu sering 

terinfeksinya kerapu tikus oleh VNN yang bisa menyebabkan kematian sehingga 

merugikan pembudidaya. Pengendalian atau pencegahan terhadap VNN yang 

menyerang kerapu tikus perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang lebih 

besar bagi para pembudidaya. 

 

Pengendalian agar penyakit tidak semakin menyebar luas adalah dengan 

pemakaian bahan kimia, namun pemakaiannya untuk jangka waktu yang panjang 

dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian 
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yang salah satunya dengan menggunakan imunostimulan (imunisasi – vaksinasi) 

untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan terhadap serangan patogen dan 

pemakainnya yang ramah lingkungan.  

 

Zaher et al. (2008), menyatakan bahwa jintan hitam efektif digunakan untuk 

mengobati penyakit virus, kanker, gangguan angiogenetic dan stres oksidatif. 

Muhtasib et al. (2006), melaporkan keamanan dalam mengkonsumsi jintan hitam 

dalam jangka waktu yang lama. Kekebalan ikan kerapu terhadap infeksi VNN 

yaitu dapat dengan peningkatan respon imun non-spesifik (Roza et al., 2006). 

 

Ikan yang terserang suatu patogen strukur jaringannya akan mengalami 

kerusakan. Sebuah gambaran infeksi virus baik dalam sel dan jaringan dapat 

menggambarkan gejala dan fungsi sel dan jaringan (Yuwanita et al., 2013). Virus 

mempunyai sifat spesifik terhadap sel jaringan dan spesies tertentu. Ikan yang 

terinfeksi VNN terdapat kerusakan sel berupa hipertrofi, kongesti, hemorrage, dan 

vakuolasi pada seluruh sel dalam jaringan mata dan otak (Putri et al., 2013). 

Gambaran dari infeksi virus, baik dalam sel maupun jaringan dapat menunjukkan 

perubahan gejala serta fungsi sel dan jaringan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian yang difokuskan pada pengaruh penambahan jintan hitam pada 

konsentrasi yang berbeda pada kerapu tikus yang diinfeksi VNN terhadap 

perubahan struktur jaringannya. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai 

keamanan dalam mengkonsumsi jintan hitam pada kerapu tikus yang terinfeksi 

VNN. 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian  
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