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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan sumber daya perairan atau perikanan secara optimal akan 

memberikan beberapa keuntungan yaitu dapat meningkatakan pendapatan 

pembudidaya ikan dan nelayan, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan 

konsumsi bahan makanan sumber protein hewani. Salah satu komoditas perikanan 

yang mempunyai potensi besar adalah ikan kerapu cantang (Epinephelus 

fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus). 

Ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) 

adalah kerapu hasil persilangan kerapu macan dan kerapu kertang. Perekayasaan 

hibridisasi ikan kerapu antara ikan kerapu macan betina dan kerapu kertang jantan 

telah menghasilkan satu varietas baru yang secara morfologis mirip dengan kedua 

spesies induknya, sedangkan partumbuhannya lebih baik dari pada ikan kerapu macan 

dan kerapu kertang itu sendiri. Hadirnya benih varietas baru ini diharapkan dapat 

menjadi produk benih unggulan dengan nilai ekonomis tinggi dipasar lokal maupun 

internasional. 

Semakin meningkatnya jumlah produksi ikan kerapu cantang, ketersediaan 

larva yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil benih yang 

bermutu tinggi, akan tetapi adanya bakteri penyebab penyakit menjadikan usaha 

pembenihan ikan kerapu cantang mengalami hambatan. Salah satu jenis bakteri yang 

biasa menyerang ikan kerapu cantang adalah bakteri Vibrio alginolyticus. 
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Vibrio alginolyticus adalah suatu jenis bakteri gram-negatif yang merupakan 

penyebab penyakit vibriosis yang masih merupakan masalah utama bagi industri 

budidaya ikan kerapu dan menyebabkan kematian hingga mencapai 100 persen. 

Dari hasil penelitian, kulit manggis diketahui memiliki beberapa senyawa 

dengan aktivitas farmakologi misalnya anti inflamasi sebagai anti peradangan, anti 

histamin sebagai anti alergi, anti bakteri dan anti jamur yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri dan jamur (Jinsart, 1992). 

Salah satu langkah pencegahan untuk penyakit ini adalah dengan 

memanfaatkan bahan alami seperti kulit buah manggis. Kulit manggis yang dahulu 

hanya dibuang saja ternyata menyimpan kandungan bahan alami yang dapat 

digunakan sebagai bahan anti bakteri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh ekstrak kulit manggis dalam pengobatan ikan kerapu cantang 

yang terinfeksi bakteri Vibrio alginolyticus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak kulit manggis berpengaruh terhadap uji daya hambat, prevalensi 

dan sintasan ikan kerapu cantang yang diinfeksi bakteri Vibrio alginolyticus ? 

2. Berapa konsentrasi ekstrak kulit manggis yang memberikan nilai prevalensi dan 

sintasan terbaik pada ikan kerapu cantang yang diinfeksi bakteri Vibrio 

alginolyticus ? 
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1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak kulit manggis 

terhadap uji daya hambat, prevalensi dan sintasan serta untuk mengetahui konsentrasi 

ekstrak kulit manggis yang memberikan nilai prevalensi dan sintasan terbaik pada 

ikan kerapu cantang yang diinfeksi bakteri Vibrio alginolyticus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi tentang 

penggunaan obat herbal alternatif yang aman untuk pengobatan ikan kerapu cantang 

yang disebabkan oleh bakteri patogen Vibrio alginolyticus yang merupakan salah satu 

penyebab kematian pada pembenihan ikan kerapu cantang. 

1.5 Hipotesa Penelitian 

H0 : Di duga ekstrak kulit manggis tidak efektif dalam menurunkan prevalensi dan 

meningkatkan sintasan ikan cantang yang diinfeksi bakteri Vibrio 

alginolyticus. 

H1: Di duga ekstrak kulit manggis efektif dalam menurunkan prevalensi dan 

meningkatkan sintasan ikan kerapu cantang yang diinfeksi bakteri Vibrio 

alginolyticus. 

Apabila nilai p<0,05 (pada taraf nyata 95%) maka tolak H0 dan terima H1, 

sementara apabila nilai p>0,05 (pada taraf nyata 95%) maka tolak H1 dan terima H0. 

 

 

 


