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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumput laut merupakan alga multiselular yang mengandung substansi 

yang aktif secara imunologi. Pemanfaatan rumput laut selama ini masih terbatas 

pada produk karagenan dan agar. Potensi rumput laut di bidang pengendalian 

penyakit masih belum banyak di eskplorasi dan di eksploitasi. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa rumput laut mempunyai prospek yang masih terbuka 

pengembangannya untuk bidang pengendalian penyakit. Ekstrak rumput laut telah 

diketahui mempunyai aktivitas sebagai antitumor, meningkatkan aktivitas 

kemotaksis macrophage, menstimulasi aktivitas sekresi radikal oksigen dan 

fagositosis pada peritonial and splenic murine macrophage.  

 Rumput laut juga merupakan sumber bahan bioaktif yang menghasilkan 

sejumlah senyawa yang bisa berfungsi sebagai sitosatik (terapi sistematik), anti 

viral (anti virus), anti helmint (anti parasit), anti cendawan (anti jamur) dan 

aktivitas antibakterial. Senyawa ini berasal dari alga hijau, coklat dan merah. 

Beberapa bahan yang diperoleh dari rumput laut, terutama polisakarida 

dapat memodifikasi beberapa komponen sistem imun pada ikan dan meningkatkan 

proteksi terhadap infeksi bakteri. Polisakarida dari rumput laut dapat menstimulasi 

sistem imun non spesifik dalam hal ini fagositosis dan aktifitas ”respiratori burst”  

melalui mekanisme interaksi molekul dengan permukaan reseptor. 



2 
 

Gracilaria sp adalah rumput laut yang termasuk pada kelas alga merah 

(Rhodophyta) dengan nama daerah yang bermacam-macam, seperti: sango-sango, 

rambu kasang, janggut dayung, dongi-dongi, bulung embulung, agar-agar karang, 

agar-agar jahe, bulung sangu dan lain-lain. 

Polisakarida dari alga merah dapat meningkatkan aktivitas fagositosis dan 

mampu melawan infeksi bakteri setelah disuntik secara intraperitoneal pada ikan 

Cyprinus carpio (Castro et al., 2004). Polisakarida diketahui merupakan 

komponen essensial bagi semua organisme dan mempunyai berbagai fungsi vital 

biologis diantaranya adalah sebagai antitumor, antiinflamasi, antikoagulan, 

antikomplementer, imunologi dan antivirus. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh ekstrak Gracilaria sp sebagai imunostimulan terhadap kekebalan tubuh 

ikan nila (Oreochromis niloticus).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Apakah penambahan ekstrak Gracilaria sp sebagai imunostimulan 

pada pakan efektif meningkatkan kekebalan ikan nila ? 

2) Berapakah dosis ekstrak Gracilaria sp yang paling efektif dalam 

meningkatkan kekebalan ikan nila terhadap infeksi Aeromonas 

hydrophila ? 
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1.3 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut : 

1) Mengetahui efektifitas penambahan ekstrak Gracilaria sp pada pakan 

dalam meningkatkan kekebalan ikan nila (Oreochromis niloticus). 

2) Untuk mengetahui dosis yang paling efektif untuk meningkatkan 

kekebalan ikan nila terhadap infeksi Aeromonas hydrophila. 

 

1.4 Sasaran 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat khususnya para pembudidaya ikan nila mengenai ekstrak Gracilaria 

sp sebagai imunostimulan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan, khususnya 

ikan nila. 

 

1.5 Hipotesis 

H0 :  Diduga pemberian ekstrak Gracilaria sp sebagai imunostimulan 

tidak efektif dalam meningkatkan kekebalan non spesifik ikan nila 

(Oreochromis niloticus) yang meliputi Level Hematokrit, Level 

Leukokrit dan Sintasan. 

H1 :  Diduga pemberian ekstrak Gracilaria sp efektif dalam 

meningkatkan kekebalan non spesifik ikan nila (Oreochromis 

niloticus) yang meliputi Level Hematokrit, Level Leukokrit dan 

Sintasan. 

 


