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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Ikan kerapu merupakan jenis ikan laut yang mempunyai prospek pasar 

yang luas dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Diantara berbagai jenis ikan 

kerapu, kerapu tikus (Cromileptes altivelis) merupakan komoditas andalan karena 

diminati konsumen dan memiliki nilai jual yang tinggi (Aslianti, et al., 2003).  

Keberhasilan budidaya ikan kerapu tikus seringkali terhambat oleh serangan 

penyakit, misalnya Viral Nervous Necrosis (VNN), Vibrio sp., Aeromonas sp., 

Pseudomonas sp., Streptococcus sp., Pasteurella sp. dan Mycobacterium sp. 

(Ariani, 2009). Saat ini pemberian obat kimia atau antibiotik merupakan salah 

satu upaya yang sering dilakukan untuk mengobati ikan, akan tetapi dengan 

pemberian obat dikhawatirkan masih menyisakan residu obat didalam tubuh ikan, 

sehingga jika dikonsumsi oleh manusia dapat mengganggu kesehatan manusia. 

Sedangkan pada pemberian vaksin, masih belum bisa diterapkan secara luas 

mengingat harga vaksin yang mahal dan vaksin hanya dikhususkan untuk satu 

jenis penyakit saja. 

 Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan budidaya kerapu tikus, maka 

perlu dilakukan alternatif pencegahan penyakit dengan meningkatkan kekebalan 

non-spesifik ikan. Sistem pertahanan non-spesifik adalah sistem pertahanan awal 

yang dimiliki makhluk hidup sejak lahir. Sistem kekebalan non-spesifik dapat 

dirangsang dan ditingkatkan dengan pemberian immunostimulant.  

Imunostimulant merupakan sekelompok senyawa sintetis yang dapat 

meningkatkan respon imun non-spesifik. Adapun beberapa jenis imunostimulant 
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yang dapat merangsang kekebalan non-spesifik seperti MDP (Muramyl dipeptide) 

yang berasal dari Mycobacterium (Kodama et. al, 1993), Lipopolisaccharide 

(LPS) bakteri Vibrio anguillarum (Sakai, 1999), chitin (Esteban MA. et al., 2001), 

glucan (Jeney G., 1993), levamisole (Siwicki, 1985), lactoferrin (Sakai, 1993), 

nisin (Villamil L. et al., 2003), RNA dari ragi (Choudhury et al., 2005).  

Penelitian tentang β –glucan sebagai immunostumulant pada hewan akuatik 

sudah banyak dilakukan. Salah  satunya tentang pengaruh suplementasi β- glucan 

dari Ragi Roti dalam Pakan terhadap aktivitas fagositosis, aktivitas NBT, Total 

Protein Plasma dan Aktivitas Aglutinasi Darah Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

oleh Hastuti (2012). Hasil penelitian tersebut menunjukkan β –glucan dari ragi 

roti dapat meningkatkan respon sistem kekebalan.  

Jamur Tiram merupakan salah satu jenis jamur yang banyak dibudidayakan 

diseluruh dunia terutama diasia dan eropa karena teknologi produksi untuk 

budidaya jamur tiram tergolong sederhana dan murah (Mane et al., 2007). Jamur 

Tiram sangat kaya dengan sumber protein, mineral (Ca, P, Fe, K dan Na) dan 

vitamin C, B-complex (thiamin, riboflavin, asam folat dan niacin) (Caglarırmak, 

2007). Bahan lain yang diketahui memiliki kandungan polisakarida khususnya β -

glucan sehingga berpotensi sebagai imunostimulan adalah jamur tiram. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian tentang Pengaruh Penambahan β –Glucan  

dari  Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) pada Pakan terhadap Sistem Kekebalan 

dan Laju Pertumbuhan Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis).   

  



3 
 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah penambahan β –glucan  dari  Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) 

pada pakan berpengaruh terhadap Sistem Kekebalan Ikan Kerapu Tikus 

(Cromileptes altivelis)? 

2. Berapakah dosis penambahan β –glucan Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) 

pada pakan yang memberikan hasil terbaik terhadap Sistem Kekebalan 

Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis)? 

 

1.3.  Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan β –glucan  dari  Jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus) pada pakan terhadap Sistem Kekebalan Ikan Kerapu 

Tikus (Cromileptes altivelis) 

2. Untuk mendapatkan dosis penambahan β –glucan Jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) pada pakan yang memberikan hasil terbaik terhadap Sistem 

Kekebalan Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis). 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan alternatif dalam kontrol penyakit pada ikan Kerapu tikus. 

2. Memberikan informasi tentang dosis penambahan Jamur tiram pada pakan 
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3. Memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lainnya. 

 

 

1.5.  Hipotesis 

H0 :   Diduga penambahan β –glucan  dari  Jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) pada pakan tidak berpengaruh terhadap Sistem 

Kekebalan Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) 

H1 :   Diduga penambahan β –glucan  dari  Jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) pada pakan berpengaruh terhadap Sistem Kekebalan 

Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


