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1.1. Latar belakang 

 Ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai 

ekonomis sebagai ikan konsumsi air tawar. Ikan nila digemari karena memiliki 

kelebihan diantaranya mengandung gizi yang baik, rasa dagingnya lezat, gurih 

dan memiliki tekstur daging yang tidak lembek.  

 Salah satu yang menjadi penyebab kegagalan dalam budidaya ikan nila 

adalah serangan penyakit ikan. Menurut (Lukistyowati dan Kurniasih, 2011), 

bakteri Aeromonas hydrophila  pernah menyebabkan wabah penyakit pada ikan 

karper di wilayah Jawa Barat dan menyebabkan kematian sebanyak 125 ton. 

Kemudian di tahun yang sama kejadian serupa juga terjadi dan menyerang spesies 

ikan mas, penyakit tersebut dikenal dengan penyakit “Ulcerative disease” atau 

penyakit borok atau penyakit merah yang mengakibatkan kematian sekitar kurang 

lebih 173 ton ikan mas termasuk di dalamnya 30 % ikan-ikan kecil atau benih 

mati disebabkan oleh bakteri Aeromonas sp dan Pseudomonas sp, yang 

mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 126 juta.   

 Upaya untuk mencegah terjadinya penyakit adalah dengan meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh ikan. Sistem kekebalan pada ikan hampir sama dengan 

hewan mamalia yang terdiri dari sistem kekebalan spesifik dan non spesifik 

(Anderson, dalam Yanuar, 2011). Sistem pertahanan non spesifik merupakan 

sistem pertahanan bawaan yang mampu mengenal setiap benda asing yang masuk 

kedalam tubuh ikan dan berusaha untuk memusnahkan benda asing tersebut. 

Kekebalan non spesifik bisa dirangsang dengan pemberian suatu substansi yang 
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mampu dikenali oleh sistem pertahanan tubuh ikan sebagai materi asing. 

Substansi yang mampu meningkatkan respon kekebalan ini biasa disebut dengan 

imunostimulan (Anderson dalam Yanuar, 2011). 

 Tanaman herbal juga diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan 

non spesifik pada ikan salah satunya adalah daun pepaya. Daun papaya diketahui 

memiliki kandungan senyawa yang dapat bersifat sebagai imunostimulan. 

Diantaranya terdapat senyawa alkaloid, flavonoid, dan saponin. Flavonoid 

kuersetin mampu menstimulasi aktivitas makrofag peritoneum dan meningkatkan 

aktivitas sel NK (Natural Killer) yaitu jenis sel T sitoksik yang mempunyai andil 

sangat besar dalam system kekebalan turunan (Ika dan Ratih, 2011).  

Flavonoid bekerja pada sel-sel tubuh yang menjadi bagian dari sistem imun 

dengan mengirimkan sinyal intraseluler pada reseptor sel sehingga bekerja lebih 

optimal. Ditambahkan menurut (Nugroho, 2012) Flavonoid  berpotensi bekerja 

terhadap limfokin yang dihasilkan oleh sel T sehingga akan merangsang sel-sel 

fagosit untuk melakukan respon fagositosis. Menurut penelitian terdahulu 

menyatakan bahwa ekstrak daun pepaya dengan dosis 20 mg/ml efektif mencegah 

infeksi penyakit bakteri Aeromonas hydrophila yang diinjeksi pada ikan lele. 

 Kekebalan tubuh ikan dapat dilihat dari gambaran hematologi, aktifitas 

fagositosis, dan kelulusan hidup ikan yang diuji tantang dengan bakteri 

Aeromonas hydrophila, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu solusi pencegahan penyakit dalam usaha budidaya ikan nila. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian ekstrak daun pepaya dengan dosis yang berbeda secara 

injeksi dapat meningkatkan sistem kekebalan non spesifik pada ikan nila? 

2. Berapakah dosis ekstrak daun pepaya yang terbaik dalam meningkatkan 

sistem kekebalan non spesifik pada ikan nila terhadap infeksi Aeromonas 

hydrophila? 

1.3. Tujuan 

1. Untuk mengetahui efektifitas pemberian ekstrak daun pepaya dengan cara 

injeksi pada dosis yang berbeda dalam meningkatkan sistem kekebalan non 

spesifik pada ikan nila. 

2. Untuk mengetahui dosis ekstrak daun pepaya yang terbaik untuk 

meningkatkan kekebalan non spesifik pada ikan nila terhadap infeksi 

Aeromonas hydrophila. 

1.4. Kegunaaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi  bagi 

penulis dan masyarakat luas, terutama bagi pembudidaya ikan, bahwa ekstrak 

daun pepaya berpotensi dalam meningkatkan sistem kekebalan non spesifik pada 

ikan nila. 

1.5. Hipotesis 

H0 : Diduga pemberian ekstrak daun papaya sebagai imunostimulan tidak 

berpengaruh dalam meningkatkan kekebalan non spesifik ikan nila 
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yang meliputi Level Hematokrit, Level Leukokrit, Aktifitas 

Fagositosis, dan Sintasan. 

H1: Diduga pemberian ekstrak daun papaya berpengaruh dalam 

meningkatkan kekebalan non spesifik ikan nila yang meliputi Level 

Hematokrit, Level Leukokrit, Aktifitas Fagositosis, dan sintasan. 


