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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki perairan sungai, rawa, danau alam dan buatan yang

cukup luas mendekati 13 juta hektar. Perairan tersebut merupakan potensi alam

yang sangat baik bagi pengembangan usaha perikanan. Sektor perikanan

merupakan salah satu peluang usaha bisnis yang cerah dan didukung oleh faktor

tingginya permintaan komoditi perikanan untuk pasaran lokal nasional bahkan

internasional (ekspor).

Kebutuhan ikan nasional pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 10 juta

ton dan rata-rata tingkat konsumsi ikan nasional 30,17 kilogram per kapita per

tahun (VIVA news.com.2010). Produksi tersebut diharapkan bisa ditingkatkan

minimal menjadi 12 juta ton dalam tahun 2010. Peningkatan volume tersebut

disebabkan konsumsi ikan setiap penduduk Indonesia terus meningkat.

(kompas.com).

Jika rekomendasi Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia terpenuhi, yakni

konsumsi ikan penduduk Indonesia rata-rata 30 kg/kapita, maka pada 2010 total

kebutuhan ikan nasional (pasar domestik) sebesar 250 juta orang dikalikan 30

kg/orang, yaitu 7,5 juta ton. Belum lagi kebutuhan ikan dan produk perikanan

untuk ekspor, dan untuk industri tepung ikan dan minyak ikan (Dahuri, 2009).

Budidaya ikan air tawar yang berpotensi besar tersebut dihadapkan pada

beberapa kendala, salah satunya adalah kegagalan budidaya ikan air tawar yang

diakibatkan oleh penyakit. Menurut Kordi dan Ghufran (2004) timbulnya
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serangan wabah penyakit pada budidaya ikan disebabkan terganggunya

keseimbangan antar interaksi ikan, lingkungan yang tidak menguntungkan dan

berkembangnya patogen penyebab penyakit. Keberadaan mahkluk lain yang

bersifat sebagai hama seperti ikan liar, kura-kura, biawak, ular dan burung pada

dasarnya tidak terlalu serius bagi budidaya ikan. Masalah paling ditakuti oleh para

petani ikan adalah serangan penyakit yang bisa berakibat fatal, yakni matinya ikan

dalam jumlah  besar akibat bakteri.  Infeksi bakteri biasanya timbul apabila ikan

menderita stres. Kematian banyak terjadi pada ikan yang menderita stres karena

serangan bakteri yang menyebabkan infeksi.

Bakteri Aeromonas hydrophila merupakan salah satu bakteri yang

mengakibatkan penyakit dan mampu menyebabkan kegagalan budidaya ikan air

tawar.  Bakteri Aeromonas hydrophila pada mulanya dikenal dengan nama

Bacilus hydrophilus. Aeromonas hydrophila terkenal dengan nama Motile

Aeromonas Septicermia (MAS) atau bercak merah. Bakteri Aeromonas

hydrophila menyerang berbagai jenis ikan air tawar seperti Lele Dumbo (Clarius

glariepinus), Ikan mas (Cyprinus carpio), Gurami (Osphronemus gouramy) dan

Udang Galah (Macrobracium rusenbergil). Bakteri Aeromonas hydrophila dapat

menimbulkan wabah penyakit dengan tingkat kematian tinggi (80-100%) dalam

waktu 1-2 minggu. Penularan bakteri Aeromonas hydrophila sangat cepat, melalui

perantara air, kontak bagian tubuh ikan atau peralatan tercemar (Purwaningsih et

al., 2007). Aeromonas hydrophila menyebabkan kematian ikan gurame sebanyak

47 ton dan 2,1 juta ekor benih gurami yang siap dipasarkan mati disebabkan
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penyakit serupa di Lubuk Pandan, Sumatra Barat pada tahun 2005 (Anonim,

2009).

Menurut Jangkaru (2004) bakteri Aeromonas hydrophila, adalah jenis

bakteri yang bersifat patogen dan dapat menyebabkan sistemik serta

mengakibatkan kematian secara masal. Bakteri ini berbentuk batang pendek

berukuran 2-3 mikro dan bersifat gram negatif. Bakteri ini menginfeksi luka dan

menyebabkan kematian 80-100% setelah satu minggu ikan nila terinfeksi.

Kematian ikan nila yang sulit diatasi umumnya ketika larva berumur 2-3 minggu.

Penanggulangan hama dan penyakit pada ikan yang banyak dilakukan

adalah melalui sanitasi air dan kolam, desinfeksi peralatan dan ikan serta

vaksinasi. Sementara pengobatannya dapat di lakukan dengan mengunakan bahan

kimia dan antibiotik melalui perendaman dalam pakan dan injeksi (Jangkaru,

2004). Metode yang banyak digunakan untuk menanggulangi penyakit ikan

budidaya adalah pengobatan dengan zat kimia atau antibiotik. Antibiotik biasanya

diberikan melalui makanan, perendaman, atau penyuntikan, sehingga residu

antibiotik dapat terakumulasi pada ikan (Anonim, 2002).

Menurut Ghufron (2004) dalam menggunakan antibiotik atau pengobatan

secara kimiawi seperti tetracyline, malachite green, oxytetra cyline dan berbagai

antibiotik lainnya, kepekaan bakteri terhadap obat yang dipilih harus diketahui.

Kesalahan dalam pengobatan selain akan merusak lingkungan perairan juga dapat

menyebabkan beberapa jenis penyakit menjadi kebal terhadap pengobatan serta

ikan-ikan budidaya mudah mengalami kematian. Menurut Anonim (2002)

pengobatan dengan zat kimia atau antibiotik memiliki resiko tinggi karena dapat
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menimbulkan resistensi terhadap bakteri, memerlukan biaya yang cukup mahal,

serta dapat mencemari lingkungan.

Tingginya resiko penggunaan zat kimia atau antibiotik menuntut adanya

penggunaan bahan alternatif yang aman dalam pengobatan penyakit ikan. Salah

satu bahan alternatif yang potensial digunakan adalah teh (Camelia sinensis L.).

Teh (Camelia sinensis) merupakan salah satu bahan minuman alami yang sudah

populer dikalangan masyarakat. Selain sebagai bahan minuman, teh mempunyai

berbagai macam khasiat sebagai obat alami untuk melawan berbagai macam

penyakit (antioksidan). Jenis teh yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat ada

tiga macam, yaitu teh hitam, teh hijau, dan teh oolong. Perbedaan dari ketiga

macam teh tersebut terletak pada proses pengolahannya.

Khasiat utama teh berasal dari senyawa polifenol (katekin) yang

dikandungnya. Polifenol juga memperkuat mekanisme pertahanan suatu

organisme, memiliki sifat anti-mikroba, anti-kanker, dan antioksidan (Czerwinska,

2006). Katekin memainkan peranan penting dalam proses daya anti bakteri teh

(Komari dkk, 2006). Polifenol atau katekin dalam teh dilaporkan dapat

mempengaruhi mikroflora, termasuk virus dan bakteri dalam saluran pencernaan.

Polifenol teh dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen tetapi tidak menekan

pertumbuhan bakteri yang menguntungkan (Weisburger, 2006). Mbata (2006)

menyatakan bahwa konsentrasi 20% dari ekstrak daun teh (Camelia sinensis)

sudah dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus,

Escherichia coli, dan Vibrio cholera, sehingga pada konsentrasi tersebut daun teh

(Camelia sinensis) sudah dapat digunakan sebagai bahan antimikroba.
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Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang

“Pengaruh Berbagai Konsentrasi Filtrat Daun Teh Hijau (Camelia sinensis

L.) terhadap Diameter Zona Hambat Bakteri Aeromonas hydrophila secara

In Vitro”.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah

dalam penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Adakah pengaruh pemberian filtrat daun teh hijau (Camellia sinensis)

terhadap diameter zona hambat bakteri Aeromonas hydrophila?

1.2.2 Konsentrasi filtrat daun teh hijau (Camellia sinensis) berapakah yang

paling baik pengaruhnya terhadap diameter zona hambat bakteri

Aeromonas hydrophila?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Mengetahui pengaruh pemberian filtrat daun teh hijau (Camellia sinensis)

terhadap diameter zona hambat bakteri Aeromonas hydrophila.

1.3.2 Mengetahui konsentrasi filtrat daun teh hijau (Camellia sinensis) yang

paling baik pengaruhnya terhadap diameter zona hambat bakteri

Aeromonas hydrophila?
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Dapat digunakan sebagai sumber informasi awal bahwa filtrat daun teh

hijau (Camellia sinensis) dapat digunakan sebagai obat untuk membunuh

bakteri Aeromonas hydrophila yang umumnya menginfeksi berbagai jenis ikan

budidaya.

1.4.2 Mengetahui konsentrasi yang terbaik dalam penggunaan filtrat daun teh

hijau (Camellia sinensis) sebagai obat untuk membunuh bakteri

Aeromonas hydrophila yang menginfeksi berbagai jenis ikan budidaya.

1.4.3 Dapat digunakan sebagai sarana informasi dalam menambah wawasan dan

pengetahuan bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

dengan penelitian ini.

1.5 Batasan Istilah

1.5.1 Pengaruh adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan efek suatu hal

terhadap hal yang lain.

1.5.2 Filtrat adalah hasil dari penyaringan, biasanya berwujud cair yang terpisah

campuran padatnya atau cairan jernih hasil dari penyaringan.

1.5.3 Konsentrasi filtrat daun teh adalah banyaknya zat yang terlarut

dibandingkan dengan jumlah pelarut yang dinyatakan secara khusus.

1.5.4 Diameter zona hambat adalah daerah yang terpengaruh oleh suatu bahan

antimikroba. Berpengaruh atau tidaknya suatu bahan antimikroba dapat

dilihat dari besar kecilnya area yang tidak ditumbuhi mikroba.
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1.6 Batasan Penelitian

1.6.1 Penelitian ini mengamati zona hambat bakteri Aeromonas hydrophila yang

diberi perlakuan dengan filtrat daun teh hijau (Camellia sinensis).

1.6.2 Penelitian ini dilakukan secara in vitro (di laboratorium).

1.6.3 Penelitian ini menggunakan bakteri Aeromonas hydrophila dan filtrat daun

teh hijau (Camellia sinensis).


