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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan pesat, hal ini tidak terjadi 

pada beberapa sektor saja akan tetapi terjadi pada banyak sektor termasuk pada 

sektor perikanan. Salah satunya ialah usaha budidaya secara intensif yang bertujuan 

untuk meningkatkan produksi di bidang perikanan. Budidya secara intensif dapat 

di lakukan tidak hanya pada perikanan payau saja tetapi dapat di di lakukan pada 

budidaya laut maupun darat.  

Usaha budidaya secara intensif di darat yang banyak di lakukan yaitu 

budidaya ikan mas (Cyprinus carpio), Ikan ini banyak dibudidayakan karena 

memiliki peminat ikan ini sehingga tidak akan hilang dari pasar perikanan. Ikan 

mas banyak di gemari oleh konsumen bukan karena rasa daging yang enak saja 

tetapi juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, Menurut Endah dan Rini (2011) 

kandungan gizi ikan mas dalam 100 gram bahan meliputi kadar air 80 gram, protein 

16 gram, energi 86,6 Kkal, Kalsium 2 mg, besi 20 mg dan Vitamin A 150 SI. Dari 

usaha bubidaya ikan mas secara intensif yang di lakukan tersebut terdapat beberapa 

kendala dalam budidaya ikan mas (Cyprinus carpio) salah satunya kendalanya ialah 

terdapat penyakit yang di sebabkan oleh bakteri.  

  Salah satu penyakit bacterial yang sering menyerang ikan adalah penyakit 

bercak merah (Red-Sore Disease), yang disebabkan oleh bakteri A. hydrophila atau 

dikenal dengan nama “ Motile Aeromonas Septicemia “ (Swann dan White 1991). 

Penyakit ini sering menyerang ikan air tawar dan dapat menimbulkan wabah 

penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi (80 – 100%) dalam waktu 1 – 2 
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minggu (Angka, S.L., 2005). Untuk mengobati ikan yang terhadap serangan bakteri 

umumnya dilakukan dengan pemberian antibiotik. Akan tetapi, penggunaan 

antibiotik dapat menimbulkan efek samping bagi patogen itu sendiri maupun 

terhadap ikan yang dipelihara. Pemberian antibiotik secara terus menerus dapat 

menyebabkan organisme patogen menjadi resisten, sehingga penggunaan antibiotik 

menjadi tidak efektif. Sedangkan untuk ikan yang dipelihara, pemberian antibiotik 

dapat menyebabkan bioakumulasi, sehingga jika ikan yang dikonsumsi akan 

menimbulkan efek karsinogenik (penyebab kanker) (Ward dalam Gloria, 1999). 

 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 mas 

(Cyprinus carpio). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian Ekstrak tanaman yang berbeda 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 ikan mas yang di infeksi bakteri A. hydrophila  
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1.4 Manfaat Penelitian  

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang ekstrak 

tumbuhan yang paling efisien antara ekrtrak mengkudu, ekstrak meniran dan 

alfamind terhadap bakteri A. hydrophila yang seringkali menyerang ikan mas dan 

sebagai salah satu alternatif  terbaik untuk mengatasi infeksi bakteri A. hydrophila 

pada ikan mas dengan menggunakan ekstrak yang paling efisien dan kontribusi 

untuk meningkatkan produk perikanan masyarakat Indonesia. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

H0 : Diduga pemberian Ekstrak Tanaman yang berbeda secara oral melalui 

pakan tidak berpengaruh terhadap sintasan Ikan Mas (Cyprinus carpio).  

H1 : Diduga pemberian Ekstrak Tanaman yang berbeda secara oral melalui 

pakan berpengaruh terhadap sintasan Ikan Mas (Cyprinus carpio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


