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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kendala yang sering dihadapi dalam budidaya ikan adalah serangan 

penyakit bakterial. Salah satu, jenis bakteri yang menimbulkan penyakit pada 

budidaya ikan air payau dan air laut adalah bakteri vibrio, dimana penyakitnya 

disebut vibriosis. Berkembangnya bakteri vibrio di suatu perairan atau disebutkan 

dengan kondisi perairan yang kurang menguntungkan bagi ikan dengan 

kandungan nutrien yang tinggi yang berasal dari penumpukkan sisa pakan. 

Penularan penyakit vibriosis ini dapat melalui air atau kontak langsung antar ikan 

dan menyebar sangat cepat pada ikan-ikan yang dipelihara dengan kepadatan 

tinggi. Vibrio sp. merupakan salah satu bakteri patogen famili Vibrionaceae, dan 

Gram negatif (Austin, 1988 dalam Feliatra, 1999). 

 Bakteri patogen utama yang sering menyerang udang maupun ikan 

terutama ikan kerapu adalah bakteri Vibrio alginolyticus. Udang yang terserang 

Vibrio alginolyticus menunjukkan gejala hitam kemerahan, beberapa organ luar 

tampak berwarna merah, terutama pada insang dan anggota gerak, sedangkan 

pada ikan Kerapu yang terserang Vibrio alginolyticus menunjukan gejala 

pembengkakan (furuncles) atau luka-luka kemerahan pada permukaan tubuh ikan. 

Bakteri Vibrio alginolyticus dapat menimbulkan kamatian massal, mulai stadia 

larva sampai dewasa, saat sudah dipelihara ditambak (Kumaravel et al., 2010). 

Selama ini pencegahan terhadap serangan bakteri pada umumnya 

dilakukan dengan pemberian antibiotik dan bahan kimia. Penggunaan antibiotik 
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ternyata dapat menimbulkan efek samping bagi patogen itu sendiri maupun 

terhadap ikan yang dipelihara. Pemberian antibiotik secara terus menerus dapat 

menyebabkan organisme patogen menjadi resisten, sehingga penggunaan 

antimikroba menjadi tidak efektif. Menurut Kusmaningrum et al., (2007 ) produk 

udang yang mengandung residu antibiotik nitrofurans, kloramfenikol, dan 

malachite green setelah digunakan beberapa bulan dan berpotensi sebagai 

pencemar. Dampak negatif yang diakibatkan oleh penggunaan antibiotik 

menyebabkan mempengaruhi komunitas mikroba di lingkungan sekitarnya, 

kualitas produk udang, dan mengawali terjadinya resistensi bakteri terhadap 

antibiotik sehingga menyebabkan penurunan efisiensi antibiotik dalam mengatasi 

infeksi pada hewan maupun manusia (Rinawati, 2010), untuk menghindari efek 

ini, maka dilakukan usaha menggunakan senyawa bioaktif dari alam yang berasal 

dari tanaman lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

antibakteri. Beberapa alternatif yang telah dilakukan dalam upaya untuk 

mendapatkan agens biokontrol antara lain, penggunaan spesies rumput laut 

sebagai antibakteri, salah satu rumput laut Gracilaria sp. 

Rumput laut memiliki kandungan Mg, Na, Fe, tanin, iodin dan fenol yang 

berpotensi sebagai bahan antimikroba terhadap beberapa jenis bakteri patogen, 

senyawa yang cukup berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah 

senyawa tannin dan fenol yang tersusun dalam polifenol juga iodine (Bachtiar et 

al., 2012). Hasil penelitian Pringgenies et al., (2011), menunjukkan potensi 

rumput laut sebagai antibakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit 

infeksi. Salah satu, penyakit infeksi yang sering terjadi adalah infeksi pada kulit. 

Potensi ekstrak rumput laut sebagai antibakteri telah dibuktikan oleh Melki et al.,  
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(2011), yang melakukan uji antibakteri menggunakan ekstrak Gracilaria sp. 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus yang ditunjukkan dengan warna bening di sekitar ekstrak. Nilai zona 

hambat terhadap bakteri Escherichia coli sebesar 14,33 ± 3,22 mm, sedangkan 

bakteri Staphylococcus aureus nilai zona hambatnya sebesar 12,67 ± 2,08 mm. 

Konsentrasi hambat minimum ekstrak Gracilaria sp. terhadap jenis bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus adalah pada konsentrasi 0,05%. 

Senyawa bioaktif dari ekstrak Gracilaria sp. bersifat antibakteri terhadap 

Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus tetapi belum diketahui aktivitas 

antibakteri terhadap Vibrio alginolyticus. Pada penelitian ini ingin mengetahui 

pengaruh senyawa bioaktif dari ekstrak Gracilaria sp. terhadap pertumbuhan 

bakteri Vibrio alginolyticus yang merupakan bakteri patogen dalam usaha 

budidaya perikanan air payau dan air laut. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh ekstrak rumput laut Gracilaria sp. terhadap daya 

hambat bakteri Vibrio alginolyticus. 

2. Berapakah dosis antibakteri ekstrak rumput laut Gracilaria sp. yang efektif 

terhadap daya hambat bakteri Vibrio alginolyticus. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak rumput laut Gracilaria sp. terhadap 

daya hambat bakteri Vibrio alginolyticus. 
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2. Untuk mendapatkan dosis antibakteri ekstrak rumput laut Gracilaria sp. 

yang paling efektif terhadap daya hambat bakteri Vibrio alginolyticus. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi bagi 

penulis dan masyarakat luas, terutama bagi para pembudidaya udang windu dan 

kerapu  tentang penanggulangan penyakit vibriosis yang disebabkan oleh bakteri 

Vibrio alginolyticus melalui upaya pemberian antibakteri dari ekstrak rumput laut 

Gracilaria sp. 

 

1.5  Hipotesis 

H0 : Diduga pemberian ekstrak rumput laut Gracilaria sp.  tidak 

berpengaruh terhadap daya hambat bakteri Vibrio alginolyticus. 

H1 :  Diduga pemberian ekstrak rumput laut Gracilaria sp. berpengaruh 

terhadap daya hambat bakteri Vibrio alginolyticus. 

 


