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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan komoditas perikanan air tawar yang 

berprospek cerah untuk dibudidayakan. Hal ini ditunjang dari keuntungan dalam 

membudidayakan ikan nila yaitu mudah berkembangbiak, pertumbuhannya relatif  

cepat  dan  toleran  terhadap  kondisi  lingkungan  perairan  yang  kurang  baik. Pesatnya 

perkembangan usaha budidaya ikan nila menjadi budidaya intensif menyebabkan ikan 

lebih rentan terserang penyakit bakterial. Penyakit bakterial yang sering menyerang 

ikan nila disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila  dan Steptococcus agalactiae.  

Gejala klinis ikan nila yang terserang penyakit Motile Aeromonad Septicemia 

(MAS) yang disebabkan bakteri Aeromonas hydrophila ditandai dengan pendarahan 

pembusukan pada bagian sirip, hemoragik pada insang dan pembengkakan pada organ 

internal (ginjal) (Tantu dkk, 2013). Upaya pengobatan terhadap penyakit bakteri 

dengan memberikan antibiotik. Padahal pemberian antibiotik membutuhkan biaya 

mahal dan menimbulkan resistensi dari bakteri penyebab penyakit serta membentuk 

residu di dalam tubuh ikan maupun manusia. 

Cara penanganan penyakit akibat infeksi bakteri A. hydrophila yang cukup 

efisien adalah dengan menggunakan bahan alami yang ada di sekitar lingkungan. 

Beberapa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi infeksi bakteri pada 

ikan adalah mengkudu, meniran dan alfamind yang berbahan dasar batang padi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanaman yang paling efektif dalam 

menghambat atau membunuh bakteri A. hydrophila, pada kesehatan Ikan nila 

(Oreochromis niloticus).  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak mengkudu, meniran, dan alfamin

terhadap sintasan ikan mas yang di infeksi bakteri A. Hydrophila

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui Bagaimana pengaruh pemberian Ekstrak mengkudu, meniran,   dan

alfamind terhadap sintasan ika mas yang di infeksi bakteri A. Hydrophila 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang ekstrak 

tumbuhan yang paling efisien terhadap bakteri Aeromonas hydrophilla yang seringkali 

menyerang ikan mas serta  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  kesehatan  ikan,  

terutama  dalam pencegahan penyakit  MAS (Motile Aeromonas Septicemia) dalam 

kegiatan budidaya  yang  dapat  menyebabkan  kematian  pada  ikan nila (Oreochromis 

niloticus). 




