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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumber andalan 

dalam pembangunan perikanan di Indonesia. Produksi dari perikanan budidaya 

sendiri secara keseluruhan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata 4,9 % per 

tahun. Target tersebut antara lain didasarkan atas dasar potensi pengembangan 

daerah perikanan budidaya yang memungkinkan di wilayah Indonesia. Melihat 

besarnya potensi pengembangan perikanan budidaya serta didukung peluang pasar 

internasional yang masih terbuka luas, maka diharapkan sumbangan produksi 

perikanan budidaya semakin besar terhadap produksi nasional dan penerimaan 

devisa negara, keterkaitannya dalam penyerapan angkatan, serta peningkatan 

kesejahteraan petani/nelayan di Indonesia. (Sukadi, 2004). 

Ikan merupakan bahan pangan yang berprotein tinggi, murah, dan mudah 

dicerna oleh tubuh. Di Indonesia terdapat lebih dari 4000 jenis ikan laut, payau 

dan air tawar, akan tetapi baru 20 jenis dari ikan tersebut yang telah dapat 

dibudidayakan, salah satu diantaranya adalah ikan mas (Cyprinus carpio L.)  

(Suseno, 2002). Ikan mas adalah jenis ikan konsumsi air tawar yang banyak 

digemari masyarakat karena rasa dagingnya gurih dan memiliki kadar protein 

tinggi (Khairuman, 2002).  

Ikan mas banyak disukai oleh petani karena ikan ini sudah lama dikenal 

masyarakat sehingga mudah pemasarannya dan secara teknis juga mempunyai 
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beberapa keunggulan sebagai ikan budidaya, diantaranya adalah dapat dipijahkan 

dalam kolam maupun dengan suntikan hormon, kemudian dapat hidup dengan 

kepadatan yang tinggi dan makanannya beragam mulai dari makanan alami 

sampai makanan buatan yang berkadar protein (Anonymous 2002). Menurut 

Suseno (2000) ikan mas memiliki keunggulan dibandingkan dengan ikan 

konsumsi jenis lainnya, karena mempunyai daging tebal, durinya sedikit, 

kandungan kolesterol rendah, mudah dalam perawatan, mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, serta dapat mencapai usia relatif panjang sekitar 4-5 tahun. 

Banyaknya permintaan konsumen terhadap ikan mas tiap tahun, maka 

usaha tersebut berkembang ke arah intensif. Budidaya ikan secara intensif 

ditandai dengan padat penebaran yang tinggi dan pemberian pakan buatan dengan 

tujuan memproduksi hasil perikanan dalam jumlah yang maksimal pada areal 

tetap, sehingga seringkali mengakibatkan penurunan kualitas air. Dengan semakin 

berkembangnya usaha budidaya maka banyak pula kendala yang harus dihadapi, 

salah satu diantaranya yang berkaitan dengan penyakit dan kesehatan ikan yang 

dibudidayakan (Prajitno, 2003). 

Hama penyakit yang sering menyerang ikan mas adalah bakteri 

Aeromonas hydrophila. Bakteri Aeromonas hydrophila merupakan penyebab 

penyakit haemorrhagic septicaemia yang juga disebut sebagai MAS (Motile 

Aeromonad Septicaemia), ditandai dengan adanya luka di permukaan tubuh, lokal 

hemorrhagi terutama pada insang, borok, abses, exopthalmia dan perut kembung 

(Sugianti, 2005). Kemampuan menimbulkan penyakit dari bakteri Aeromonas 

hydrophila cukup tinggi. Gejala yang menyertai serangan bakteri ini antara lain ulser 

yang berbentuk bulat/tidak teratur dan berwarna merah keabu-abuan, inflamasi dan 
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erosi di dalam rongga dan di sekitar mulut seperti penyakit mulut merah (red mouth 

disease). Tanda lain adalah haemorhagi pada sirip dan eksopthalmia (pop eye) yaitu 

mata membengkak dan menonjol (Sugianti, 2005). Ciri-ciri lainnya adalah 

pendarahan pada tubuh, sisik terkuak, borok, nekrosis, busung, dan juga ikan lemas 

sering di permukaan atau dasar kolam (Dana, 2001). 

Untuk mengatasi permasalahan akibat serangan penyakit MAS (Motile 

Aeromonad Septicaemia)  pada ikan, para petani maupun pengusaha ikan banyak 

menggunakan berbagai bahan-bahan kimia maupun antibiotika dalam 

pengendalian penyakit tersebut. Dilain pihak pemakaian bahan kimia dan 

antibiotik secara terus menerus dengan dosis/konsentrasi yang kurang/tidak tepat, 

akan menimbulkan masalah baru berupa meningkatnya resistensi mikroorganisme 

terhadap bahan tersebut. Masalah lainnya adalah bahaya yang ditimbulkan 

terhadap lingkungan sekitarnya, ikan yang bersangkutan, dan manusia yang 

mengonsumsinya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu ada alternatif 

bahan obat yang lebih aman yang dapat digunakan dalam pengendalian penyakit 

ikan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan tumbuhan obat 

tradisional yang bersifat antiparasit, antijamur, antibakteri, dan antiviral. Beberapa 

keuntungan menggunakan tumbuhan obat tradisional antara lain relatif lebih 

aman, mudah diperoleh, tidak menimbulkan resistensi, dan relatif tidak berbahaya 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

Salah satu tanaman yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia 

sejak dahulu, yaitu tanaman bawang putih (Allium sativum). Bawang putih 

mengandung zat-zat aktif diantaranya ajoene, allicin, allyl mercaptan, alpha  

phelandrene, caffeic acid, diallyl sulfide, diallyl disulfide, diallyl  trisulfide, 
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diallyl tetrasulfide, kaempferol, diallyl sulfide, S-allylmercaptocysteine (Duke 

2006). Senyawa  allicin adalah senyawa yang khas dimiliki oleh bawang putih, 

dan merupakan komponen yang penting dalam aktivitas antimikroba (termasuk 

aktivitas antibakteri, antifungi, antiprotozoa dan antiparasit) (Anonymous, 2002). 

Berbagai literatur diketahui bahwa senyawa allicin dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, bakteri 

Salmonella typhimurium dan bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang 

ikan, terutama ikan mas.  

Allicin bekerja dengan cara merusak membran sitoplasma dari sel bakteri 

yang berfungsi mengatur masuknya bahan-bahan atau nutrisi dan merupakan 

tempat ditemukan enzim-enzim essensial (hemolisin, protease, elastase, lipase, 

sitotoksin, enterotoksin, gelatinase, kaseinase, lecithinase dan leucocidin). Hal ini 

dapat menyebabkan terhambatnya sintesa enzim essensial sehingga berakibat 

terhadap perubahan protein yang terbentuk, maka pembentukan sintesa protein 

dan asam nukleat terhambat (Liu, 2005). 

Rinaldi,R (2008) membuktikan bahwa kandungan yang terdapat didalam 

bawang putih (Allium sativum) yaitu ajoene dan allicin melalui penelitiannya 

yang menggunakan E.coli menunjukkan bahwa dengan konsentrasi 6,25% mampu 

membunuh bakteri E.coli. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2009) 

menyebutkan bahwa allicin pada bawang putih mampu membunuh bakteri 

Aeromonas hydrophila pada ikan patin dengan dosis 25 mg/liter (Suplemen Media 

Indonesia, 2009). Menurut pelezer dan Chan (1986), daya kerja obat yang baik 
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akan dipengaruhi oleh dosis, jenis zat yang dikandungnya, lama pengobatan dan 

tidak menimbulkan kematian bagi hospesnya.  

Berdasarkan kajian teori di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH EKSTRAK BAWANG PUTIH (Allium sativum) 

TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP IKAN MAS (Cyprinus carpio L.) 

YANG TERINFEKSI BAKTERI Aeromonas hydrophila”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh ekstrak bawang putih (Allium sativum) terhadap 

kelangsungan hidup ikan mas (Cyprinus carpio L.) yang terinfeksi 

bakteri Aeromonas hydrophila? 

2.  Berapakah dosis ekstrak bawang putih (Allium sativum) terhadap 

kelangsungan hidup ikan mas (Cyprinus carpio L.) yang terinfeksi 

bakteri Aeromonas hydrophila? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang putih terhadap 

kelangsungan hidup ikan mas yang terinfeksi putih bakteri Aeromonas 

hydrophila. 

b) Untuk mengetahui dosis ekstrak bawang putih yang optimum terhadap 

kelangsungan hidup ikan mas (Cyprinus carpio L.) yang terinfeksi 

bakteri Aeromonas hydrophila?  
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1.4 Manfaat Penelitian 

a) Menyumbang pengetahuan tentang efektifitas senyawa allicin yang 

dapat membunuh bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan 

mas. 

b) Memberikan informasi ilmiah kepada pembaca dan pembudidaya ikan 

tentang pengaruh ekstrak bawang putih terhadap kelangsungan hidup 

ikan mas yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. 

c) Sebagai obat alternatif alami untuk menanggulangi ikan mas yang 

terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. 

 

1.5 Batasan Istilah 

a) Pengaruh adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan efek 

suatu hal terhadap hal yang lain (Poerwadarminta dalam Mirnawati, 

2006). 

b) Dosis adalah takaran obat atau ukuran pengobatan untuk sekali pakai 

(dimakan, diminum, disuntikkan, dsb) dalam jangka waktu tertentu 

(Tim Kashiko, 2004). 

c) Ekstrak adalah kentalan/pati atau sediaan yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati maupun hewani 

mengunakan pelarut yang sesuai (Tim Kashiko, 2004).  

d) Kelangsungan hidup adalah tidak terhenti dan terus hidup, masih 

bernafas dan bergerak untuk melanjutkan hidup sebagaimana 

mestinya seperti tumbuh (Susilo, 2004). 


