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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Gurame merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak 

dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia karena memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi. Hal ini karena ikan gurame memiliki kelebihan yaitu rasa daging yang 

enak, pemeliharaan mudah, harga relatif stabil serta permintaan pasar sangat 

tinggi. Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia pada ikan gurame mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2009 

mencapai 29,08 kg per kapita per tahun, tahun 2010 meningkat menjadi 30,47 kg 

per kapita per tahun, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 31,64 

kg per kapita per tahun (KKP, 2012). 

Kebutuhan ikan yang terus mengalami peningkatan mendorong 

masyarakat membudidayakan ikan khususnya ikan air tawar. Namun, dalam 

pembudidayaan ikan air tawar para pelaku usaha mengalami banyak kendala, 

salah satunya yaitu penyakit Motil Aeromonas Septicemia (MAS) yang 

disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila.bakteri tersebut bersifat patogen 

oportunistik yaitu dapat mengakibatkan penyakit apabila kondisi ikan melemah 

atau stres (Cipriano. et al, 2001). Bakteri Aeromonas hydrophiladapat menyebar 

secara cepat pada ikan dan dapat mengakibatkan kematian benih sekitar 90 % 

(Kabata, 1995). 

Pada tahun 1980 di Jawa Barat terdapat 82,2 ton ikan air tawar mati dalam 

waktu satu bulan, pada tahun 2005 di Lubuk Pandan, Sumatra Barat terdapat 47 
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ton Ikan Gurame dan 2,1 juta ekor benih Ikan Gurame yang siap dipasarkan mati. 

Setelah dilakukan uji laboratorium ternyata dapat diidentifikasi bahwa penyebab 

kematian ikan tersebut ialah bakteri Aeromonas hydrophila (Diraja, 2007). 

Berbagai penelitian mengenai pencegahan dan pengobatan telah banyak dilakukan 

diantaranya dengan pemberian vaksin berupa polivalen, untuk pengobatan dengan 

pemberian antibiotik berupa rifampicin, cloramphenicol, kanamycin, erithomycin, 

dan xytetraciclin. 

Selama ini para pembudidaya ikan memberikan antibiotik untuk 

pencegahan maupun pengobatan penyakit ikan dengan bahan kimia yang dapat 

beresiko menimbulkan resistensi terhadap bakteri. sehingga diperlukan usaha 

untuk mengembangkan obat yang berasal dari tanaman yang dapat membunuh 

bakteri yang resisten terhadap antibiotik sebagai obat herbal. Salah satu bahan 

alami yang mengandung zat antibakteri adalah Daun Api api Avicennia marina.  

Daun mangrove mengandung senyawa steroid, saponin, flavonoid dan 

tanin yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan alergi kulit dan 

kandungan metabolit sekunder sebagai produser metabolit bioaktif yang beragam 

dengan aktivitas yang sangat luas sebagai antibakteri, antivirus, antijamur dan 

sitotastik sebagai antifungi, serta antimikroba. 

Salah satu kandungan Daun Api api Avicennia marina yang sangat penting 

ialah flavonoid, dimana flavonoid berfungsi sebagai antibakteri yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan metabolisme bakteri dengan cara merusak 

membran sitoplasma dan mendenaturasi protein Avicennia marina yang 

mempunyai kemampuan menghambat beberapa jenis bakteri, seperti Aeromonas 

hydrophila, Tricodina sp, dan Streptococus. Oleh karena itu penelitian tentang 
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pengaruh ekstrak Daun Api api Avicennia marina terhadap bakteri Aeromonas 

hydrophila pada Ikan Gurame Osphronemus gouramy perlu dilakukan. 

1.1 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh ekstrak Daun Api api Avicennia marina terhadap uji daya 

hambat bakteri Aeromonas hydrophila ? 

2. Berapa konsentrasi ekstrak Daun Api api Avicennia marina yang memberikan 

nilai terbaik terhadap daya hambat bakteri Aeromonas hydrophila ? 

1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak Daun Api api 

Avicennia marina terhadap daya hambat bakteri Aeromonas hydrophila pada Ikan 

Gurame Osphronemus gouramy, serta untuk mengetahui konsentrasi ekstrak Daun 

Api api Avicennia marina terhadap bakteri Aeromonas hydrophila pada Ikan 

Gurame Osphronemus gouramy yang memberikan nilai terbaik setelah 

diinfeksikan bakteri Aeromonas hydrophila. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi tentang 

penggunaan obat herbal alternatif yang aman untuk pengobatan Ikan Gurame 

yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila yang merupakan salah satu 

penyebab penyakit. 

1.4 Hipotesa Penelitian 

H0 : Diduga ekstrak Daun Api api Avicennia marina tidak berpengaruh dalam 

pengobatan Ikan Gurame yang diinfeksi oleh bakteri Aeromonas 

hydrophila. 
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H1 : Diduga ekstrak Daun Api api Avicennia marina berpengaruh dalam 

pengobatan Ikan Gurame yang diinfeksi oleh bakteri Aeromonas 

hydrophila 




