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I.    PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

 Ikan Nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu jenis  ikan yang 

banyak dibudidayakan di Indonesia.  Ikan ini memiliki nilai ekonomis yang cukup 

tinggi dan disukai konsumen, selain itu mudah untuk dipelihara dan 

pertumbuhannya relatif lebih cepat. Produksi ikan Nila setiap tahunnya 

mengalami peningkatan pada tahun 2004 produksi ikan Nila sejumlah 97.116 ton 

dan tahun 2008 mencapai volume produksi hingga 220.900 ton (Poernomo, 2009). 

 Penyakit bakterial merupakan salah satu masalah penting yang kerap 

timbul dalam usaha budidaya ikan air tawar.  Salah satu penyakit bakterial yang 

akhir-akhir ini banyak menyerang ikan Nila adalah Streptococcosis yang 

disebabkan oleh bakteri Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae 

banyak menyerang ikan baik pada perairan umum maupun pada ikan budidaya 

yang menyebabkan banyak terjadinya kerusakan organ.   

 Wabah bakteri Streptococcus agalactiae bersifat akut dan dapat 

menyebabkan kematian tinggi hingga mencapai 100% pada ikan budidaya 

(Lusiastuti et al., 2009).  Gejala tingkah laku ikan Nila sebelum mati terlihat 

seperti berenang lemah dan berada di dasar akuarium, respon terhadap pakan 

menurun, berenang whirling (menggelepar), tubuh membentuk huruf “C”, 

perubahan pada warna tubuh, dan bukaan operkulum menjadi lebih cepat. 

Penyakit Streptococcosis ini timbul akibat rendahnya ketahanan tubuh ikan dalam 

menghadapi serangan penyakit bakterial, lingkungan pemeliharaan yang buruk 
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dan manajemen pemberian pakan yang kurang baik sehingga terjadi 

ketidakseimbangan. 

 Pengobatan penyakit  bakterial pada ikan Nila kerap kali dilakukan dengan 

pemberian antibiotik. Akan tetapi, penggunaan secara terus menerus 

dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik 

tersebut. Selain itu, meningkatnya isu mengenai keamanan pangan dan lingkungan 

kerap menjadi faktor pembatas dalam penggunaan antobiotik. Oleh karena itu 

penanggulangan penyakit bakterial melalui upaya pencegahan dengan vaksinasi 

menjadi hal penting.   

Vaksinasi merupakan upaya penanggulangan penyakit yang murah dan 

mudah dilaksanakan.  Prinsip penggunaan vaksin adalah untuk meningkatkan 

daya tahan inang dengan pertahanan humoral yang bersifat spesifik juga dapat 

meningkatkan pertahanan seluler yang bersifat non spesifik. Vaksinasi dapat 

dilakukan dengan metode oral, injeksi, perendaman, pencelupan, dan 

penyemprotan. Vaksinasi dengan metode injeksi lebih baik dan efektif karena 

dapat menginduksi antibodi ikan secara optimal, menimbulkan respon antibodi 

yang lebih cepat, dan memberikan perlindungan yang lebih lama (Anderson 

(1974) dalam Ellis (1982)). 

Salah satu faktor yang menentukan efektifitas vaksin adalah dosis yang 

diberikan.  Pada penelitian terdahulu berdasarkan pengamatan titer antibodi 

terlihat bahwa vaksin dengan dosis 10 µg menghasilkan titer antibodi yang 

terbanyak dan lebih stabil dibandingkan dengan dosis 5 dan 15 µg.  Penelitian 

tentang pembuatan vaksin ikan dengan metode injeksi masih sedikit.  Oleh karena 
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itu penelitian ini mencoba untuk mengekstraksi antigen bakteri Streptococcus 

agalactiae sebagai kandidat vaksin yang diberikan secara injeksi terhadap ikan 

Nila dan kemudian diamati titer antibodi dan kelulushidupan ikan tersebut.  

1.2    Perumusan Masalah 

1. Apakah pemberian vaksin Streptococcus dengan metode injeksi 

berpengaruh terhadap titer antobodi dan kelulushidupan ikan Nila 

(Oreochromis niloticus)? 

2. Dosis berapakah yang memberikan titer antibodi dan kelulushidupan 

tertinggi? 

 

1.3    Tujuan  

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian vaksin Streptococcus secara 

injeksi terhadap titer antibodi dan kelulushidupan ikan Nila (Oreochromis 

niloticus). 

2. Untuk mendapatkan dosis vaksin yang memberikan titer antibodi dan 

kelulushidupan tertinggi. 

 

1.4     Manfaat Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat luas tentang penanggulangan penyakit bakterial yang disebabkan oleh 

bakteri Streptococcus agalactiae melalui vaksinasi dan juga memberikan 

informasi tentang dosis vaksinasi yang tepat dan efektif. 
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1.5    Hipotesa 

H0 : Diduga pemberian vaksin Streptococcus dengan metode injeksi 

tidak berpengaruh terhadap titer antibodi dan kelulushidupan ikan 

Nila yang diinfeksi bakteri bakteri Streptococcus agalactiae. 

H1 : Diduga pemberian vaksin Streptococcus dengan metode injeksi 

berpengaruh terhadap titer antibodi dan kelulushidupan ikan Nila 

yang diinfeksi bakteri bakteri Streptococcus agalactiae. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


