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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu komoditas air tawar yang

mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah serta pemerhati masalah

perikanan dunia, berkaitan dengan usaha peningkatan gizi masyarakat di negara–

negara berkembang (Khairuman dan Amri, 2008). Ikan nila memiliki

pertumbuhan yang cepat, mudah dikembangbiakan dan memiliki toleransi tinggi

terhadap perubahan lingkungan. Selain hal tersebut, ikan nila juga berpotensi

sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat (Rukmana, 1997). Ikan nila GIFT

merupakan salah satu jenis ikan nila yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan

menjadi komoditas penting dalam bisnis ikan air tawar dunia. Ikan nila GIFT

adalah varietas unggul yang berhasil dikembangkan oleh International Center for

Living Aquatic Resources Management (ICLARM), yang merupakan hasil

persilangan beberapa varietas nila yang ada di beberapa negara di dunia. Hingga

saat ini varietas baru tersebut telah tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia

(Arie, 2001).

Penyakit merupakan salah satu kendala dalam budidaya ikan yang dapat

menyebabkan penurunan tingkat produksi ikan (Dewi, 2011). Perkembangan

suatu penyakit dalam akuakultur meliputi suatu interaksi yang kompleks antara
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tingkat virulensi patogen, derajat imunitas inang, kondisi fisiologis dan genetik

hewan, stress dan padat tebaran (Irianto, 2004). Streptococcosis merupakan

penyakit yang menyebabkan kematian pada ikan nila, striped bass, rabbit fish,

rainbow trout dan baramudi (Evans et al., 2000). Di Indonesia, Streptococcosis

dilaporkan telah banyak menimbulkan kerugian pada sistem budidaya ikan nila

(Supriyadi et al., 2002). Streptococcosis dapat menyebabkan kematian ikan lebih

dari 50% populasi dalam tiga hingga tujuh hari setelah terinfeksi (Tukmechi et al.,

2009). Jenis bakteri penyebab penyakit tersebut adalah Streptococcus iniae (Al

Harbi 1994, 1996; Perera et al., 1994). Streptococcus iniae dan Streptococcus

agalactiae adalah spesies bakteri utama yang mempengaruhi produksi nila di

dunia (Evans et al., 2006a).

Upaya pengendalian penyakit yang dilakukan biasanya dengan menggunakan obat

–obatan, namun penggunaan obat-obatan memiliki kelemahan seperti adanya efek

samping dan kelemahan dalam pengendalian penyakit pada budidaya ikan (Kordi

dan Ghufran, 2004). Pemakaian obat-obatan yang berlebihan dapat berdampak

negatif terhadap ikan, diantaranya dapat membunuh organisme bukan sasaran,

timbulnya patogen yang resisten mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangbiakan, serta menimbulkan pencemaran lingkungan (Akbar, 2008).

Oleh karenanya perlu diadakan pendekatan lain untuk melihat kemampuan suatu

bahan alami dalam meningkatkan ketahanan tubuh ikan nila terhadap penyakit

Streptococcosis.
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Indonesia kaya dengan berbagai makroalgae, antara lain adalah jenis Gracilaria

sp., Gelidium sp., Eucheuma sp. (Rhodophyta), Sargassum sp., Turbinaria sp.,

Padina sp. (Phaeophyta) dan Ulva sp. (Chlorophyta) merupakan jenis-jenis yang

banyak ditemukan dan cukup melimpah (Rachmaniar, 2005). Rumput laut

berpotensi besar dalam memodulasi bakteri saluran pencernaan dan berpotensial

untuk dikembangkan sebagai suplemen pakan kesehatan (Sujaya, 2007). Rumput

laut memiliki kandungan metabolit primer dan sekunder. Kandungan metabolit

primer seperti vitamin, mineral, serat, alginat, karaginan dan agar banyak

dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik untuk pemeliharaan kulit. Selain

kandungan primernya yang bernilai ekonomis, kandungan metabolit sekunder dari

rumput laut berpotensi sebagai produser metabolit bioaktif yang beragam dengan

aktivitas yang sangat luas sebagai antibakteri, antivirus, antijamur dan sitotastik

(Zainuddin dan Malina, 2009).

Penggunaan protein rumput laut pada pakan ikan ditujukan untuk memulihkan

berat badan kembali dan menaikkan dekomposisi trigliserida dan protein dalam

otot. Pengaruh lainnya mengenai penggunaan rumput laut pada pakan ikan adalah

menaikkan ketahanan ikan pada stress atau penyakit (Fleurence, 1999).

Berdasarkan kandungan pigmennya, rumput laut dikelompokkan ke dalam empat

kelas, yaitu Rhodophyceae (ganggang merah), Phaeophyceae (ganggang coklat),

Chlorophyceae (ganggang hijau) dan Cyanophyceae (ganggang biru)

(Anggadiredja dkk, 2010). Hasil penelitian Pringgenies et al., (2011)

menunjukkan potensi rumput laut sebagai antibakteri patogen yang dapat

menyebabkan penyakit infeksi.
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Chlorophyceae atau alga hijau merupakan salah satu kelompok alga terbesar

dengan keanekaragaman jenis yang tinggi. Rumput laut hijau secara umum

mengandung senyawa klorofil a dan b yang berfungsi sebagai antibakteri,

imunitas, pengganti sel rusak, menyembuhkan luka dan antioksidan (Limantara et

al., 2007). Umumnya, senyawa kimia yang dihasilkan oleh jenis alga hijau adalah

senyawa terpenoid dan senyawa aromatik yang memiliki aktivitas sebagai

antiinflamasi, antimikroba, antivirus, antimutagen dan insektisida (Simanjuntak,

1995; Angka dan Suhartono, 2000). Rumput laut jenis Codium, Enteromorpha,

Halimeda, Ulva, Acanthophora, Hypnea, Chondrus dan Corallina telah

dibuktikan menunjukkan aktivitas antibakteri (Angka dan Suhartono, 2000).

Ulva yang berasal dari kelas Chlorophyceae menjadi makroalga penting yang

telah diteliti sebagai bahan makanan untuk berbagai spesies ikan dalam beberapa

tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Wahbeh (1997) menunjukkan Ulva

sp. kaya akan nilai gizi sehingga bisa digunakan sebagai alternatif bahan pakan

ikan. Spesies Ulva memiliki vitamin dan mineral yang baik serta sangat kaya

asam askorbat (Ortiz et al., 2006; Garcı'a-Casal et al., 2007). Ulva sp. digunakan

dalam penelitian ini sebagai suplemen pakan ikan, karena memiliki kandungan

kadar protein kasar antara 10-26% (berat kering) dalam talusnya serta berpotensi

sebagai makanan fungsional dan pakan ikan (Fleurence, 1999). Protein Ulva sp.

juga dianggap sebagai protein kualitas tinggi yang mengandung semua asam

amino esensial (EAA) dan memiliki 42,1-48,4% dari total asam amino (Wong dan

Cheung, 2000).
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Selain itu, Ulva merupakan sumber vitamin C, protein, asam folat dan beberapa

jenis mineral, seperti Ca, K, Mg, Na, Cu, Fe dan Zn (Trono et al., 1998). Vitamin

C meningkatkan metabolisme lipid yang dapat mengakibatkan perubahan

komposisi tubuh dan deposisi gizi pada ikan, dengan demikian dapat mengurangi

karakas lemak dan meningkatkan kadar protein (Miyasaki et al., 1995; Ji et al.,

2003). Zn berperan dalam fungsi imun, penyembuhan luka, dan mendukung

produksi sel darah putih untuk mengaktifkan sel B dan sel T yang dibutuhkan oleh

sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus dan bakteri (Shankar, 1998).

Rumput laut Ulva sp. juga telah terbukti mampu meningkatkan aktifitas

imunostimulan udang (Castro et al., 2004; Selvin et al., 2004). Penggabungan

Ulva dalam pakan menghasilkan peningkatan pertumbuhan, pemanfaatan pakan,

aktivitas fisiologis, tahan penyakit, kualitas karkas dan mengurangi respon stres

(Mustafa dan Nakagawa 1995; Wassef et al., 2005; Valente et al., 2006). Potensi

ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan Ulva sp.

sebagai suplemen pakan untuk meningkatkan ketahanan tubuh ikan nila GIFT

yang diinfeksi Streptococcus iniae.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mempelajari pengaruh Ulva sp. sebagai suplemen pakan ikan dengan

konsentrasi yang berbeda terhadap pengendalian bakteri S. iniae

2. Mengetahui konsentrasi Ulva sp. yang tepat dalam mempengaruhi

pengendalian bakteri S. iniae
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1.3 Kerangka Pikir

Harga ikan nila yang terjangkau dan nilai gizi yang tinggi menyebabkan

permintaan yang besar terhadap ikan nila untuk kebutuhan domestik dan luar

negeri. Hal ini mendorong perkembangan budidaya ikan nila di Indonesia. Potensi

yang besar dan prospek pengembangan yang begitu terbuka, bukan jaminan

bahwa budidaya ikan akan berjalan mulus, tanpa permasalahan. Banyak masalah

yang dihadapi oleh sektor budidaya ikan (Kordi dan Ghufran, 2004). Salah satu

permasalahan yang menyebabkan penurunan produksi ikan nila ada serangan

penyakit Streptococcosis. Salah satu jenis bakteri penyebab penyakit tersebut

adalah Streptococcus iniae (Al Harbi 1994, 1996; Perera et al., 1994).

Pemberian desinfektan dan penggunaan antibiotik banyak dilakukan oleh

pembudidaya dalam menanggulangi penyakit, padahal antibiotik dapat

meninggalkan residu di tubuh ikan sehingga membahayakan bagi manusia yang

mengkonsumsinya. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi

penyakit ikan yakni dengan pemberian immunostimulan untuk meningkatkan

kekebalan tubuh ikan. Selain itu immunostimulan meningkatkan daya tahan

terhadap infeksi dengan meningkatkan mekanisme pertahanan spesifik (Sakai,

1999). Rumput laut merupakan bahan alami yang dapat digunakan sebagai

immunostimulan karena mengandung metabolit sekunder yang berpotensi sebagai

produser metabolit bioaktif sebagai antibakteri.

Kelompok algae jenis calcified coenocytic green algae dikenal mempunyai

aktivitas anti bakteri (Mtolera dan Semesi, 1996), anti jamur (Dzeha et al., 2003).



7

Umumnya, senyawa kimia yang dihasilkan oleh jenis alga hijau adalah senyawa

terpenoid dan senyawa aromatik yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi,

antimikroba, antivirus, antimutagen dan insektisida (Simanjuntak, 1995; Angka,

2000). Berdasarkan penelitian Tamat et al., (2007), ekstrak metanol rumput laut

hijau Ulva reticulate Forsskal menunjukkan adanya senyawa golongan

triterpenoid. Senyawa steroid/triterpenoid memiliki potensi sebagai senyawa

antibakteri. Senyawa triterpenoid menghambat pertumbuhan bakteri dengan

mekanisme penghambatan terhadap sintesis protein karena terakumulasi dan

menyebabkan perubahan komponen penyusun sel bakteri itu sendiri. Senyawa

steroid dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif (Ayuningtyas, 2008).

Ulva sp. digunakan dalam penelitian ini sebagai suplemen pakan ikan, karena

memiliki kandungan kadar protein kasar antara 10-26% (berat kering) dalam

talusnya yang berpotensi sebagai makanan fungsional dan pakan ikan (Fleurence,

1999). Selain itu, penggunaan rumput laut Ulva dapat meningkatkan jumlah total

hemosit udang (Selvine et al., 2004). Oleh karenanya, diharapkan pada penelitian

ini pemberian Ulva sp. dalam pakan ikan yang berfungsi sebagai immunostimulan

mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan terhadap bakteri

Streptococcus iniae pada ikan nila GIFT (Oreochromis sp.).

1.4 Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0 = τi = 0 Tidak ada pengaruh konsentrasi Ulva sp. terhadap respon imun non

spesifik ikan nila GIFT yang terinfeksi bakteri S. iniae
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H1 = τi ≠ 0  Terdapat pengaruh konsentrasi Ulva sp. terhadap respon imun non

spesifik ikan nila GIFT yang terinfeksi bakteri S. iniae

Jika hasil yang diperoleh terdapat perbedaan antara perlakuan yang diberikan,

maka akan dilanjutkan dengan uji BNT dengan selang kepercayaan 95% dengan

hipotesis sebagai berikut:

H0 : σi = 0 →Tidak ada pengaruh konsentrasi Ulva sp. antar perlakuan terhadap

respon imun non spesifik ikan nila GIFT yang terinfeksi bakteri S. iniae pada

selang kepercayaan 95%

H1: σi ≠ 0 → Setidaknya ada sepasang konsentrasi Ulva sp. antar perlakuan

terhadap respon imun non spesifik ikan nila GIFT yang terinfeksi bakteri S. iniae

pada selang kepercayaan 95%.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi Ulva sp.

yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan Streptococcus iniae.

Dengan demikian, informasi ini dapat memberikan kontribusi untuk alternatif

suplemen pakan untuk pengendalian penyakit pada budidaya ikan nila GIFT.


