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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Trichodiniasis merupakan salah satu penyakit yang sering ditemui pada 

budidaya lele. Lele yang terserang penyakit ini akan memunculkan gejala seperti 

warna tubuh kusam, terlihat lemas dan sering menggosokkan tubuhnya kedinding 

atau dasar kolam sehingga mudah menular karena kontak secara langsung melalui 

perantara air. Selama ini pengobatan parasit Trichodina sp. hanya mengandalkan 

bahan kimia seperti formalin dengan kadar 40 ppm–150 ppm (Xu dkk, 2015). 

Penggunaan bahan kimia seperti formalin menimbulkan dampak negatif, 

yakni menimbulkan pencemaran lingkungan, dapat menimbulkan kanker bagi 

konsumen yang mengkonsumsi, iritasi pada kulit, mata dan sukar bernapas. 

Dalam SNI 01–6729–2002 yang mengatur sistem pangan organik serta SNI 01–

6484.5–2002 yang mengatur pembesaran lele di kolam telah melarang 

penggunaan pestisida sintetik dan dianjurkan menggunakan pestisida yang terbuat 

dari bahan alami. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat alami 

bagi benih ikan lele adalah daun kersen (Muntingia calabura). 

Kersen merupakan jenis tanaman dengan kandungan thianin, riboflavin, 

flavonoid dan saponin (Hakim, 2012). Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa 

aplikasi ekstrak daun kersen pada uji aktivitas antibakteri terbukti dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Vibrio harveyi pada udang (Watunglawar, 

2013). Sifat antibakteri atau antimikroba yang terdapat pada ekstrak daun kersen 
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karena adanya kandungan tanin, flavonoid, saponin, terpenoid serta polifenol yang 

memiliki kemampuan sebagai antibakteri maupun antimikroba. 

Penggunaan ekstrak daun kersen akan didapatkan hasil pembasmian non 

toksik yang spesifik, mudah terdegradasi oleh alam dan tidak meninggalkan 

endapan residu dengan cara pembuatan yang simple. Aplikasi ekstrak daun kersen 

telah dipercaya dapat mengobati dan menurunkan mortalitas ikan yang sakit 

dalam kegiatan budidaya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan 

mengatasi masalah pada budidaya lele maka perlu diberikan aplikasi ekstrak daun 

kersen sebagai penanganan pada proses produksi ikan lele. Ekstrak daun kersen 

dapat dijadikan sebagai sumber obat antimikroba dengan melarutkan ekstrak daun 

kersen beserta etanol 96% melalui proses maserasi dan evaporasi (Nurhasanah, 

2016). 

Penelitian ini mengkaji pemberian konsentrasi optimal ekstrak daun 

kersen dalam mengobati penyakit Trichodiniasis pada benih ikan lele sehingga 

dapat diketahui keefektifan dan efisiensi penggunaan ekstrak daun kersen dalam 

menyembuhkan dan menurunkan mortalitas benih ikan lele pada kegiatan 

budidaya. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemberian ekstrak daun kersen dapat efektif terhadap

persentase prevalensi dan sintasan benih ikan lele (Clarias sp.) yang

terserang penyakit Trichodiniasis?

2. Berapa persen konsentrasi ekstrak daun kersen yang memberikan nilai

prevalensi dan sintasan terbaik bagi benih ikan lele (Clarias sp.)?
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1.3. Tujuan 

1. Mengetahui pemberian ekstrak daun kersen dapat efektif terhadap 

persentase prevalensi dan sintasan benih ikan lele (Clarias sp.) yang 

terserang penyakit Trichodiniasis. 

2. Mengetahui persen konsentrasi ekstrak daun kersen yang memberikan 

nilai prevalensi dan sintasan terbaik bagi benih ikan lele (Clarias sp.). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya 

para pembudidaya ikan lele yang terserang penyakit Trichodiniasis sehingga ikut 

mendukung program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 

2014 dalam rangka meminimalisir penggunaan bahan pencemar fisik maupun 

kimia yang dapat merusak kualitas perairan dan berdampak pada kesehatan 

pengkonsumsi ikan lele. 

1.5. Hipotesa Penelitian 

H0 : Diduga ekstrak daun kersen Muntingia calabura tidak efektif terhadap 

tingkat prevalensi dan sintasan benih ikan lele yang terinfeksi oleh 

ektoparasit Trichodina sp. 

H1 : Diduga ekstrak daun kersen Muntingia calabura efektif terhadap tingkat 

prevalensi dan sintasan benih ikan lele yang terinfeksi oleh ektoparasit 

Trichodina sp. 

 


