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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan nila (Oreochromis sp) merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai 

prospek pasar yang luas dan memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Ikan nila banyak 

digemari oleh masyarakat baik lokal maupun Internasional. Food Agriculture 

Organization, (2010) dalam Tambunan (2013) mengatakan bahwa produksi ikan nila 

dunia terus mengalami peningkatan sekitar 769.936 ton tahun 2007 menjadi berkisar 

2,3 juta ton tahun 2008, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 2,5 juta ton. Dari sini 

terlihat ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi dan 

telah dibudidayakan secara intensif. Potensi yang besar dan prospek pengembangan 

yang begitu terbuka, bukan jaminan bahwa budidaya ikan akan berjalan mulus, tanpa 

permasalahan.  

Kendala dalam budidaya adalah seringnya muncul penyakit bakterial yang 

disebabkan bakteri Aeromonas hydrophila. Para petani kebanyakan menggunakan 

antibiotik untuk menangani penyakit bakterial tersebut, padahal penggunaan 

antibiotik dalam pengobatan menyebabkan dampak negatif seperti mencemari 

lingkungan perairan, bahkan berdampak pada kesehatan dengan adanya residu kimia 

dari antibiotik pada produk perikanan yang dikonsumsi. Untuk menghindari dampak 

negatif dari penggunaan antibiotik, perlu dicari alternatif pengobatan yang efektif, 

murah, aman terhadap manusia dan ramah lingkungan. Upaya pencegahan dan 

pengobatan penyakit ikan pada sistem budidaya sedang diarahkan pada penggunaan 
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imunostimulant dari bahan alami yang terbukti efektif dan aman untuk manusia dan 

lingkungan.  

Imunostimulant adalah senyawa yang dapat merangsang aktifitas kekebalan 

tubuh ikan. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai imunostimulant 

adalah kitosan. Bullock et al, (2000) menyatakan bahwa kitosan dalam budidaya 

perikanan dapat digunakan sebagai bahan imunostimulant untuk mengatasi penyakit 

akibat serangan bakteri dan sebagai bahan suplemen dalam pakan ikan.  

Kitosan merupakan limbah hasil perikanan yang diperoleh dari hasil ekstraksi 

kulit krustasea. Bahan dasar kitosan ini mudah diperoleh, tersedia dalam jumlah 

banyak, dan belum termanfaatkan secara optimal. Kitosan sebagai polimer alami 

yang memiliki berat molekul yang tinggi, dan tidak beracun dapat merangsang sistem 

imun, mempercepat penyembuhan luka, dan bersifat antibakteri (Suptijah, 2006). 

Teori yang mendasari sifat antibakteri kitosan adalah adanya gugus fungsional amina 

pada kitosan yang dapat membentuk ikatan dengan dinding sel bakteri dan 

mengakibatkan timbulnya kebocoran konstituen intraseluler sehingga bakteri akan 

mati (Andres et al, 2007). 

Pemberian kitosan pada ikan terbukti mampu meningkatkan kesehatan ikan 

yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila melalui peningkatan sistem kekebalan 

tubuh. Fauzi (2001) menyatakan bahwa ikan memiliki sistem pertahanan tubuh 

spesifik dan pertahan non-spesifik yang berfungsi untuk melawan berbagai macam 

penyakit. Sehingga upaya tubuh untuk melindungi diri dari serangan patogen 

tersebut, ikan melakukan mekanisme fagositosis yang dilakukan oleh sel fagosit yang 

merupakan mekanisme kekebalan non spesifik (Hastuti, 2012). Diketahui bahwa 



3 
 

sistem kekebalan non spesifik ini dapat dirangsang oleh berbagai jenis 

imunostimulant, salah satunya adalah kitosan (Siwicki et al., 1994). Selain itu, untuk 

mengetahui tingkat kekebalan non spesifik ikan, dapat pula dilakukan pengukuran 

total protein plasma. konsentrasi protein dalam plasma dapat dijadikan acuan untuk 

mengukur sampai sejauh mana tingkat kekebalan pada suatu makhluk hidup, 

termasuk ikan (Hastuti, 2012). Hasil penelitian Sukenda et al, (2008) menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan nilai survival rate dan indeks fagosit ikan lele Dumbo 

seiring peningkatan pemberian dosis kitosan pada ikan tersebut, yaitu diperoleh 

hematokrit pada (dosis 6 µg/g) menunjukkan hasil yang berbeda nyata (p>0.05) dan 

nilainya tertinggi sebesar 31.09% dari perlakuan 2 µg/g dan 4 µg/g. Sedangkan 

peningkatan nilai survival rate dan indeks fagosit ikan lele Dumbo yaitu diperoleh SR 

80%, indeks fagosit 23,25% (dosis 2 µg/g), SR 83.33%, indeks fagosit 27,31% (dosis 

4 µg/g), dan SR 93.33%, indeks fagosit 31,72% (dosis 6 µg/g). Pada penelitian 

Maqsood, (2010) juga menyatakan bahwa suplementasi kitosan dalam pakan dengan 

dosis 2% dapat meningkatkan nilai feed conversion ratio (1.81), specific growth rate 

(2.67), dan survival rate (82.78%) pada ikan Cyprinus carpio.  

Berdasarkan kemampuan dari kitosan tersebut, maka dalam penelitian ini akan 

dicobakan pemberian kitosan pada ikan nila melalui penyuntikan, untuk mengetahui 

peningkatan sistem kekebalan non spesifik pada ikan nila. Parameter utama yang 

akan diukur sebagai indikator pengaruh dari pemberian kitosan adalah level 

hematokrit, leukokrit dan pertumbuhan ikan nila. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pemberian Kitosan pada ikan nila merupakan hal baru, oleh karena itu 

masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Apakah pemberian kitosan berpengaruh terhadap level hematokrit, leukokrit dan 

pertumbuhan ikan nila (Oreochromis niloticus) ?  

2.  Berapakah dosis kitosan yang memberikan level hematokrit, leukokrit dan 

pertumbuhan terbaik ikan nila (Oreochromis niloticus) ?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kitosan terhadap level hematokrit, 

leukokrit dan pertumbuhan ikan nila (Oreochromis niloticus).  

2. Untuk mendapatkan dosis kitosan yang memberikan level hematokrit, leukokrit 

dan pertumbuhan terbaik ikan nila (Oreochromis niloticus). 

1.4 Kegunaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu kepada penulis 

dan masyarakat tentang pemberian kitosan sebagai upaya pencegahan terhadap 

serangan penyakit bakterial terutama oleh bakteri Aeromonas hydrophila pada ikan 

nila melalui upaya peningkatan kekebalan tubuh ikan dengan immunostimulant. 
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1.5 Hipotesa 

H0 : Diduga pemberian kitosan berpengaruh terhadap hematokrit, leukokrit dan 

pertumbuhan ikan nila (Oreochromis niloticus).  

H1 : Diduga penambahan kitosan tidak berpengaruh terhadap hematokrit, leukokrit 

dan pertumbuhan ikan nila (Oreochrois niloticus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


