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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan komoditas perikanan air 

tawar yang berprospek cerah untuk dibudidayakan. Hal ini ditunjang dari 

keuntungan dalam membudidayakan ikan nila yaitu mudah berkembangbiak, 

pertumbuhannya relatif  cepat  dan  toleran  terhadap  kondisi  lingkungan  

perairan  yang  kurang  baik. Pesatnya perkembangan usaha budidaya ikan nila 

menjadi budidaya intensif menyebabkan ikan lebih rentan terserang penyakit 

bakterial. Penyakit bakterial yang sering menyerang ikan nila disebabkan oleh 

bakteri Aeromonas hydrophila  dan Steptococcus agalactiae.  

Gejala klinis ikan nila yang terserang penyakit Motile Aeromonad 

Septicemia (MAS) yang disebabkan bakteri Aeromonas hydrophila ditandai 

dengan pendarahan pembusukan pada bagian sirip, hemoragik pada insang 

dan pembengkakan pada organ internal (ginjal) (Tantu dkk, 2013). Upaya 

pengobatan terhadap penyakit bakteri dengan memberikan antibiotik. Padahal 

pemberian antibiotik membutuhkan biaya mahal dan menimbulkan resistensi 

dari bakteri penyebab penyakit serta membentuk residu di dalam tubuh ikan 

maupun manusia.  

Salah  satu  alternatif  untuk  menangani penyakit bakterial dengan  

memanfaatkan bahan  alami  seperti  temulawak  (Curcuma xanthorrhiza  

Roxb.).  Menurut Samsundari (2006), temulawak sebagai bahan alami 
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mengandung kurkumin dan minyak atsiri sebagai zat aktif yang efektif 

menghambat pertumbuhan bakteri, mudah didapat, murah, dampak negatif 

terhadap lingkungan rendah.  

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penelitian ini sangatlah 

penting dilakukan untuk mengetahui potensi antibakteri temulawak 

menggunakan pelarut etanol melalui uji invitro, sebagai langkah awal untuk 

penanggulangan penyakit bakterial yang menyerang ikan nila.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah ekstraksi temulawak menggunakan pelarut etanol dengan 

konsentrasi yang berbeda berpengaruh terhadap daya hambat pertumbuhan 

bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan nila? 

2. Berapa konsentrasi ekstrak temulawak yang memberikan lebar daya 

hambat terbesar? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini  sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kemampuan hasil ekstraksi temulawak menggunakan 

pelarut etanol dengan konsentrasi yang berbeda dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi hasil ekstraksi temulawak menggunakan 

pelarut etanol yang memberikan daya hambat terbesar.  

 

 



3 
 

1.4 Hipotesa Penelitian 

H0 : Diduga ekstrak temulawak tidak efektif dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan 

nila.  

H1 : Diduga ekstrak temulawak efektif dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan nila.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

alternatif  pengobatan  Motile Aeromonas Septicaemia (MAS) atau penyakit 

bercak merah akibat  Aeromonas hydrophila, yang lebih  ekonomis  dan  aman  

dengan memanfaatkan bahan – bahan alami serta  dapat  memberikan  

kontribusi  terhadap  kesehatan  ikan.  

 

 

 

 

 

 

 


