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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan nila hitam (Oreochromis niloticus Bleeker) merupakan salah satu jenis  

ikan konsumsi air tawar. Ikan nila  memiliki nilai ekonomis tinggi dan prospek 

pasar yang cukup bagus. Permintaan pasar akan ikan nila tiap tahunnya 

mengalami peningkatan sehingga budidaya ikan nila dilakukan secara intensif. 

Para pembudidaya saat ini membudidayakan ikan nila secara intensif, dengan 

padat tebar yang tinggi dan pemberian pakan buatan (pellet) yang terus menerus 

sehingga  akan menyebabkan perubahan  kualitas air yang buruk dan ikan akan 

mengalami serangan penyakit bakterial. Salah satu bakteri yang menyebabkan 

penyakit pada budidaya ikan nila adalah Aeromonas hydrophilla (Supriyadi et al, 

1998). Ikan yang terserang penyakit akan mengalami pendarahan pada bagian 

tubuh terutama bagian dada, perut dan pangkal sirip. Ikan yang terinfeksi bakteri 

mudah menular pada ikan lainnya, sehingga pada akhirnya dapat mengalami 

kematian massal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi serangan 

penyakit pada ikan budidaya antara lain dengan pemberian desinfektan dan 

antibiotik  jika penggunaan dalam waktu yang lama dapat menimbulkan efek 

resistensi terhadap bakteri, residu pada daging ikan dan dampak negatif berupa 

pencemaran  lingkungan. Untuk pencegahan penyakit pada ikan salah satu upaya 

yang dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan 

(imunitas) dengan pemberian imunsotimulan. 
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Imunostimulan merupakan suatu bahan yang dapat meningkatkan sistem 

kekebalan non spesifik ikan, dan merupakan alternatif bagi penggunaan bahan 

kimia atau obat-obatan (Shalaby et.al., 2006).  

 Salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai imunostimulan 

adalah  tanaman  temulawak  dimana tanaman ini mengandung  kurkumin dan 

minyak atsiri yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, karena didalam minyak 

atsiri mengandung  flavonoid. Flavonoid memiliki sifat mudah larut dalam air dan 

berfungsi sebagai antimikroba, antivirus, dan immunostimulan (Naiborhu, 2002; 

Middleton, 2000). senyawa flavonoid dapat meningkatkan aktifitas sel fagosit 

untuk melakukan aktifitas fagositosis. Didalam temulawak juga terdapat  

kandungan senyawa polisakarida dimana senyawa ini diketahui merupakan 

komponen essensial bagi semua organisme dan mempunyai berbagai fungsi vital 

biologis diantaranya adalah sebagai antitumor, antiinflamasi, antikoagulan, 

antikomplementer, imunologi dan antivirus (Castro et al., 2004).  

 Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh ekstrak  temulawak sebagai imunostimulan terhadap level hematokrit, 

level leukokrit, pertumbuhan dan kelulusanhidupan ikan nila. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) sebagai 

imunostimulan pada ikan nila hitam (Oreochromis niloticus Bleeker) yang di 
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infeksi bakteri Aeromonas hydrophilla terhadap level leukokrit level 

hematokrit , pertumbuhan dan kelulushidupan? 

2. Pada dosis berapakah pengaruh ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza 

Roxb) sebagai imunostimulan pada ikan nila hitam (Oreochromis niloticus 

Bleeker) terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophilla yang menghasilkan level 

leukokrit, level hematokrit, pertumbuhan dan kelulushidupan terbaik? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) 

sebagai imunostimulan pada ikan nila hitam (Oreochromis niloticus Bleeker) 

yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophilla yang menghasilkan level 

leukokrit, level hematokrit, pertumbuhan dan kelulushidupan. 

2. Untuk mendapatkan dosis berapakah yang pengaruh ekstrak temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb) sebagai imunostimulan ikan nila hitam 

(Oreochromis niloticus Bleeker) terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophilla 

yang menghasilkan level leukokrit, level hematokrit, pertumbuhan dan 

kelulushidupan terbaik. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektifitas 

ekstrak temulawak sebagai imunostimulan ikan nila hitam yang terinfeksi bakteri 

Aeromonas hydrophilla. 
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1.5  Hipotesa Penelitian 

 H0 : Diduga pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) 

sebagai imunostimulan tidak berpengaruh terhadap level leukokrit, 

level hematokrit pertumbuhan dan sintasan ikan nila hitam 

(Oreochromis niloticus Bleeker) yang di infeksi bakteri Aeromonas 

hydrophilla. 

 H1 : Diduga pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) 

sebagai imunostimulan berpengaruh terhadap level leukokrit, level 

hematokrit, pertumbuhan dan sintasan ikan nila hitam (Oreochromis 

niloticus Bleeker) yang di infeksi bakteri Aeromonas hydrophilla. 

 


