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BAB I 

PENDAHULUAN     

 

1.1 Latar Belakang 

 Usaha budidaya ikan air tawar semakin hari semakin menggiurkan. Menurut 

laporan Badan Pangan PBB, pada tahun 2021 konsumsi ikan perkapita penduduk dunia 

mencapai 19,6 kg per tahun. Meski saat ini konsumsi ikan lebih banyak dipasok oleh 

ikan laut. Hal ini karena perikanan tangkap akan mengalami penurunan akibat 

overfishing. Oleh karena, guna memenuhi kebutuhan ikan masyarakat, diperlukan 

peningkatan produksi budidaya ikan air tawar sebagai substitusi ikan laut (Direktorat 

Jenderal Perikanan Budidaya, 2017).  

 Budidaya lele dumbo sudah dapat dilakukan secara intensif dengan produksi 

ikan yang cukup besar dan berdampak pada keuntungan secara ekonomi bagi siapa pun 

yang membudidayakannya. Keberhasilan tersebut ditunjang oleh bibit lele dumbo yang 

semakin baik, pemberian pakan yang sesuai, dan manajemen kolam yang teratur. 

 Di lapangan, budidaya lele dumbo sering mendapat kendala oleh adanya 

penyakit yang menyerang ikan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan mulai dari kondisi 

fisik ikan rusak akibat timbulnya gejala penyakit seperti luka-luka, borok, korengan, 

sirip geripis, perut bengkak, sampai mata menonjol (exopthalmia/popeye). Akibat yang 

lebih parah sampai menimbulkan kematian ikan yang dapat mencapai ratusan bahkan 

ribuan ekor.  

 Penyakit pada ikan timbul karena adanya interaksi yang tidak serasi antara 
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inang, lingkungan, dan patogen. Secara umum patogen penyebab penyakit pada ikan 

dapat berupa bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Penularan penyakit tersebut bisa 

melalui air, ikan yang terkena penyakit, pakan, wadah budidaya, dan peralatan. Kondisi 

ikan yang stres, kekurangan gizi, dan pemberian pakan yang berlebihan juga dapat 

menyebabkan penyakit pada ikan (Kordi, 2004). Bakteri penyebab penyakit pada lele 

dumbo antara lain Aeromonas hydrophila, Streptococcus sp., Vibrio sp., Edwardsiella 

sp., Nocardia sp., Yersinia sp., dan Acinetobacter sp. (Setyobudi, 1997).  

 Dalam suatu usaha budidaya ikan lele tidak terlepas dari masalah penyakit dan 

parasit ikan. Penyakit dan parasit yang menyerang ikan karena sering menyebabkan 

kematian ikan menimbulkan suatu kerugian yang cukup besar bagi petani ikan yaitu 

secara massal, terutama pada benih ikan.  

 Pengetahuan tentang Identifikasi bakteri patogen pada ikan merupakan hal yang 

mendasar dan penting. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

mengisolasi bakteri patogen  pada usus ikan lele yang dibudidayakan pada kolam terpal 

bundar. Penelitian ini juga bisa dijadikan langkah awal untuk pencegahan terhadap 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen pada ikan lele dumbo.  

1.2 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  : 

1. Bagaimana cara Identifikasi dan Isolasi bakteri patogen pada usus ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus) yang dibudidayakan pada kolam terpal bundar ? 

2. Gejala apa yang ditimbulkan pada ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang 

terserang bakteri patogen ? 



3 
 

3. Bakteri patogen apa saja yang ditemukan dalam usus ikan lele dumbo  

(Clarias gariepinus) yang dibudidayakan pada kolam terpal bundar ? 

1.3 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui cara identifikasi dan isolasi bakteri pathogen pada usus 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang dibudidayakan pada kolam 

terpal bundar. 

2. Untuk mengetahui gejala yang ditimbulkan pada ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus) yang terserang bakteri patogen 

3. Untuk mengetahui bakteri patogen apa saja yang ditemukan dalam usus 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang dibudidayakan pada kolam 

terpal bundar. 

1.4 Manfaat 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bakteri patogen pada usus ikan lele 

yang dibudidayakan pada kolam terpal bundar. Dari hasil penelitian ini, diharapkan 

dapat mengetahui bakteri pathogen yang terdapat di usus lele dan dapat diaplikasikan 

pada budidaya lele dumbo pada kolam terpal bundar. 

1.5 Hipotesis 

 H0 : Diduga dalam usus lele tidak terdapat bakteri patogen 

 H1 : Diduga dalam usus lele terdapat bakteri patogen  

 


