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Ikan Nila (Oreochromis sp)adalah salah satu jenis ikan budidaya air tawar  
yang banyak dibudidayakan petani baik pada budidaya, pembenihan maupun 
pembesaran. Ikan nila mempunyai nilai ekonomis tinggi dan produksinya dapat 

mencapai diatas rata-rata ikan konsumsi lainnya. Sebagai salah satu jenis ikan 
budidaya air tawar, ikan nila termasuk yang paling banyak dibudidayakan oleh 

petani sebagai alternatif pemilihan usaha. Selain memiliki rasa daging yang enak  
dan gurih, ikan nila juga memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga tidak  
mengherankan jika banyak diminati konsumen.  

Penyakit merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi da lam usaha 
budidaya ikan. Penyakit ikan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan 

gangguan pada ikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan 
terhadap ikan dapat disebabkan oleh organisme lain, pakan, maupun kondisi  
lingkungan. Penyakit yang sering menyerang ikan nila ini adalah jenis bakteri 

Aeromonas hydrophilla. Penanggulangan penyakit ini dapat dilakukan dengan 
upaya pencegahan dan pengobatan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui  

karantina, vaksinasi dan desinfeksi. Sedangkan upaya pengobatan dapat 
menggunakan antibiotik. Pengobatan dengan antibiotik akan membawa efek  
samping jika digunakan dalam jangka waktu lama, karena bakteri akan resisten 

terhadap antibiotik yang digunakan. Selain itu vaksin atau antibiotik ini hanya  
manjur bagi satu jenis penyakit tertentu dan bukan tidak mungkin ikan yang telah 

divaksin atau diberi antibiotik ini dengan mudah diserang oleh bakteri atau 
penyakit lain. Oleh karena itu perlu dicari alternatif baru untuk penanggulangan 
penyakit ikan. 

Upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh ikan sendiri tanpa ada 
pengaruh samping akhir-akhir ini sudah mulai di kembangkan. Pengkajian baru 

yang masih perlu perlakuan yang cermat ini menggunakan “immunostimulant”,,  
yaitu senyawa yang dapat merangsang aktifitas kekebalan tubuh. Immunostimulan 
merupakan bahan kimia, obat atau stressor yang bekerja dengan cara  

meningkatkan pertahanan non spesifik.  

 


