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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ikan Nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan Nila (Oreochromis 

niloticus) ialah salah satu jenis ikan budidaya air tawar yang banyak 

dibudidayakan petani baik pada budidaya, pembenihan maupun pembesaran. 

Budidaya ikan nila merupakan usaha yang menjanjikan keuntungan yang besar. 

Selain memiliki rasa daging yang enak dan gurih, ikan nila juga memiliki 

kandungan protein yang tinggi, sehingga tidak mengherankan jika banyak 

diminati konsumen. 

Usaha budidaya yang semakin berkembang biasanya menggunakan sistem 

intensif. Pada sistem ini lahan yang digunakan tidak terlalu luas, padat penebaran 

tinggi dan pemberian pakan semakin ditingkatkan, sehingga air yang ada dalam 

kolam secara bertahap mengalami pengotoran dan memicu pertumbuhan hama 

dan penyakit. Penyakit ikan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan 

gangguan pada ikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu 

penyebab penyakit pada ikan nila dikarenakan oleh wabah bakteri. 

Bakteri berasal dari kata Latin, yaitu bacterium (jamak: bacteria), adalah 

sekelompok organisme hidup yang mempunyai ukuran tubuh mikro. Bakteri yang 

sering dijumpai menyerang ikan nila adalah bakteri Streptococcus agalactiae. 

Tanda-tanda serangan bakteri tersebut pada bagian luar tubuh ikan nila yaitu 

timbulnya gejala borok pada bagian luar tubuh ikan, mata menonjol keluar, warna 
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tubuh kehitam-hitaman, bagian bibir ikan memucat, dan tubuh ikan melengkung 

membentuk huruf “C”. 

Upaya pengobatan yang selama ini dilakukan adalah dengan menggunakan 

antibiotik. Pengobatan dengan antibiotik akan membawa efek samping jika 

digunakan dalam jangka waktu lama, karena bakteri akan resisten terhadap 

antibiotik yang digunakan. Upaya pencegahan dapat melalui karantina, vaksinasi 

dan desinfeksi. Vaksinasi dilakukan untuk meningkatkan sistem imun ikan nila 

untuk mencegah infeksi Streptococcus agalactiae. Sistem imun bisa dilihat dari 

gambaran darah (hematologi) yang meliputi level hematokrit, leukokrit serta 

aktivitas fagositosis ikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hematologi ikan nila setelah divaksin dengan antigen bakteri 

Streptococcus agalactiae yang diberikan dengan metode injeksi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah pemberian antigen bakteri Streptococcus agalactiae secara 

injeksi berpengaruh terhadap hematologi yang meliputi level 

hematokrit, leukokrit serta aktivitas fagositosis darah ikan nila 

(Oreochromis niloticus)? 

2. Berapakah dosis antigen yang memberikan level hematokrit, leukokrit 

serta aktivitas fagositosis yang tertinggi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pengaruh pemberian antigen bakteri Streptococcus 

agalactiae secara injeksi terhadap hematologi yang meliputi level 

hematokrit, leukokrit serta aktivitas fagositosis darah ikan nila 

(Oreochromis niloticus). 

2. Untuk mengetahui dosis antigen yang memberikan level hematokrit, 

leukokrit serta aktivitas fagositosis yang tertinggi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

pemilihan alternatif dalam usaha pencegahan penyakit Streptokosiasis melalui 

vaksinasi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh ikan Nila. 

 

1.5 Hipotesa 

H0 =  Diduga pemberian antigen bakteri Streptococcus agalactiae secara injeksi 

tidak berpengaruh terhadap level hematokrit, leukokrit serta aktivitas 

fagositosis ikan Nila (Oreochromis niloticus). 

H1 =  Diduga pemberian antigen bakteri Streptococcus agalactiae secara injeksi 

berpengaruh terhadap level hematokrit, leukokrit serta aktivitas fagositosis 

ikan Nila (Oreochromis niloticus). 

 

 

 


