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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Ikan Kerapu merupakan komoditas ikan air laut yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi. Anonim (2013) menyatakan, harga ikan Kerapu tergantung dari spesiesnya 

berkisar Rp 100.000 - Rp 350.000/kg di tingkat pembudidaya. Diantara berbagai 

spesies ikan Kerapu, spesies yang umum dibudidayakan adalah Kerapu Tikus 

(Cromileptes altivelis), Kerapu Macan (Epinephelus  fuscoguttatus) dan Kerapu 

Cantang (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) (Anonim, 2012). 

Budidaya ikan Kerapu Cantang berkembang dengan pesat dan menjadi trend 

baru dikalangan pembudidaya ikan Kerapu karena ikan ini memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan ikan Kerapu jenis lain diantaranya, pertumbuhan lebih cepat 

dan lebih toleran terhadap kondisi lingkungan budidaya yang kurang optimal. 

Semakin berkembangnya budidaya ikan Kerapu Cantang berbanding lurus dengan 

munculnya permasalahan yang dihadapi selama proses budidaya, salah satunya 

adalah permasalahan penyakit yang timbul karena serangan bakteri Vibrio 

alginolyticus yang menyebabkan penyakit Vibriosis.  

Serangan bakteri Vibrio alginolyticus bersifat akut dan dapat menyebabkan 

kematian, bahkan mortalitas dapat mencapai 90% (Kurniastuty dan Hartono, 2004). 

Penyakit ini banyak menyerang ikan Kerapu ukuran benih dan besar. Penyakit 

Vibriosis timbul akibat rendahnya ketahanan tubuh ikan dalam menghadapi   

serangan penyakit bakterial, perubahan lingkungan, stress dan kepadatan populasi 

ikan yang dibudidayakan. 
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Salah satu alternatif dalam kontrol penyakit ikan adalah upaya untuk 

meningkatkan kekebalan tubuh ikan dengan “immunostimulant”. Immunostimulant 

adalah senyawa yang dapat merangsang aktivitas kekebalan tubuh. Salah satu bahan 

alami yang dapat dipergunakan sebagai immunostimulant adalah Jintan hitam 

(Nigella sativa). 

Ekstrak Jintan hitam (Nigella sativa) mengandung minyak atsiri, etanol, 

thymoquinone, dithymoquinone, carvacrol, nigellicine, nigellidine, dan alpha-hedrin. 

Kandungan thymoquinone dalam ekstrak Jintan hitam dapat meningkatkan jumlah sel 

limfosit dan monosit, meningkatkan rasio antara sel - T helper dan sel - T supressor 

yang berarti meningkatkan aktivitas fungsional sel kekebalan tubuh (El Dakhakhny        

et al., 2002).  

Kekebalan tubuh ikan dapat dilihat dari gambaran hematologi dan kelulusan 

hidup yang diuji tantang dengan bakteri, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan    

dapat menjadi salah satu solusi pencegahan penyakit dalam usaha budidaya ikan        

Kerapu Cantang. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1.  Apakah penambahan Jintan hitam (Nigella sativa) pada pakan berpengaruh 

terhadap gambaran hematokrit, leukokrit, aktifitas fagositosis dan kelulusan hidup 

ikan Kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) ? 
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2.  Berapakah dosis Jintan hitam (Nigella sativa) yang memberikan gambaran 

hematokrit, leukokrit, aktifitas fagositosis dan kelulusan hidup terbaik pada ikan 

Kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan Jintan hitam (Nigella sativa)             

pada pakan terhadap gambaran hematokrit, leukokrit, aktifitas fagositosis          

dan kelulusan hidup ikan Kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus x       

Epinephelus lanceolatus). 

2. Untuk mendapatkan dosis Jintan hitam (Nigella sativa) yang memberikan 

gambaran hematokrit, leukokrit, aktifitas fagositosis dan kelulusan hidup terbaik 

pada ikan Kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) 

. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

       Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat dan informasi 

bagi penulis dan masyarakat luas, terutama bagi para pembudidaya ikan Kerapu 

cantang (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) tentang kontrol dan 

pencegahan penyakit Vibriosis yang disebabkan oleh bakteri Vibrio alginolyticus 

melalui upaya peningkatan kekebalan tubuh ikan dengan immunostimulant. 
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1.5 Hipotesis 

      H0   :  Diduga penambahan Jintan hitam (Nigella sativa) pada pakan tidak 

berpengaruh terhadap respon kekebalan dan kelulusan hidup ikan Kerapu 

cantang  (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus)  

      H1  :   Diduga penambahan Jintan hitam (Nigella sativa) pada pakan berpengaruh 

terhadap  respon kekebalan dan kelulusan hidup ikan Kerapu cantang  

(Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


