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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi, dan fluktuasi harganya relatif stabil per kg berkisar Rp. 12.000 – 

14.000. Jenis ikanini banyak disukai oleh konsumen dan permintaannya terus 

tinggi walaupun banyak jenis ikan budidaya lain sebagai pilihan. Selain itu, ikan 

ini mudah untuk dipelihara dan pertumbuhannya relatif lebih cepat. 

Pemerintah merencanakan akan meningkatkan produksi ikan nila sebesar 

1,25 juta ton pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata 27% per tahunnya dengan 

total kenaikan sebesar 329% (Poernomo 2009), sehingga perlu diusahakan 

budidaya dengan sistem intensif. Di dalam perdagangan internasional ikan ini pun 

populer dibudidayakan dengan sistem intensif. Meskipun intensifnya sistem 

budidaya,ikan nila tidak terlepas dari serangan penyakit bakterial. Sebagai contoh 

bakteri Streptococcosis sp yang dapat menyebabkan kematian pada ikan (Perera 

etal. 1994). 

Streptococcosis sp akibat infeksi Streptococcus agalactiae merupakan 

penyakit padaikan nila yang biasa dihadapi oleh pembudidaya dan dapat 

menyebabkan kematian yang tinggi. Serangan bakteri S. agalactiae telah 

menyebabkan kematian hingga 60% pada budidayaa ikan nila di Sumatera 

Selatan(Yuasa et a, 2008). Penyakit Streptococcosis sp timbul akibat rendahnya 

ketahanan tubuh ikan dalam menghadapi serangan penyakit bakterial,lingkungan 
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pemeliharaan yang buruk dan manajemen pemberian pakan yang kurang baik 

sehingga terjadi ketidak seimbangan. 

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, dan perendaman (Sheehan et al. 2009). 

Salah satu faktor yang menentukan efektifitas vaksin adalah dosis yang 

diberikan. Pada penelitian terdahulu (Hastuti 2008), berdasarkan pengamatan titer 

antibodi terlihat bahwa vaksin dengan dosis 10µl menghasilkan titer antibodi yang 

terbanyak dan lebih stabil dibandingkan dengan dosis 5 dan 15 µl. Oleh karena itu 

penelitian ini mencoba untuk mengekstrasi antigen bakteri Streptococcus 

agalactiae sebagai vaksin yang diberikan secara oral (cekok) terhadap ikan nila 

dan kemudian diamati titer antibodinya. 

Proses patogenisitas dari serangan bakteri S. agalactiae baik tipe β- 

hemolitik maupun tipe non-hemolitik terhadap ikan nila ini belum diketahui dan 

dipelajari pada jaringan dan organ tubuh ikan nila sehingga informasi yang 

diperoleh diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya pengendalian penyakit 

bakterial pada budidaya ikan nila. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah aplikasi antigen bakteri Streptococcus agalactiae secara oral 

berpengaruh terhadap titer antibodi dan kelulushidupan ikan nila 

(Oreochromis niloticus)? 

2. Dosis antigen berapakah yang memberikan titer antibodi dan kelulushidupan 

yang paling baik pada ikan nila (Oreochromis niloticus) ? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antigen bakteri Streptococcus agalactiae secara 

oral terhadap respon titer antibodi dan kelulushidupan ikan nila (Oreochromis 

niloticus). 

2. Untuk mengetahui dosis antigen yang paling efektif yang memberikan titer 

antibodi dan kelulushidupan ikan nila (Oreochromis niloticus). 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi 

bagi penulis sendiri dan masyarakat luas, terutama bagi para pembudidaya ikan 

nila (Oreochromis niloticus), khususnya mengenai penanggulangan terhadap 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus agalactiae melalui upaya 

vaksinasi dengan metode oral. 

 



4 
 

1.5.Hipotesis 

H0 : Diduga pemberian vaksin antigen bakteri Streptococcus 

agalactiae secara oral tidak berpengaruh terhadap titer antibodi 

dan kelulushidupan pada ikan nila (Oreochromis niloticus). 

H1 : Diduga pemberian vaksin antigen Streptococcus agalactiae 

secara oral berpengaruh terhadap titer antibodi dan 

kelulushidupan pada ikan nila (Oreochromis niloticus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


