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ABSTRAK 

 

Rumput laut Gracilaria sp merupakan salah satu bahan alami yang memiliki 

metabolit sekunder yang dapat membunuh bakteri sehingga dapat digunakan untuk 

menekan atau menghambat pertumbuhan bakteri patogen dari ikan nila. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui tingkat daya hambat ekstrak makroalga merah 

Gracillaria sp terhadap pertumbuhan bakteri patogen penyebab penyakit dari ikan 

nila (Oreochromis niloticus). Penelitian mengunakan metode eksperimen yang 

dirancang dengan Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan yang diuji terdiri atas 4 

konsentrasi Gracillaria sp yaitu 20%, 40%, 60% dan 80%. Ampicillin digunakan 

sebagai kontrol positif sedangkan Aquadest sebagai kontrol negatif. Masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan. Data penelitian dianalsis menggunakan 

sidik ragam dengan taraf nyata 5%. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

ekstrak makroalga merah Gracillaria sp berpengaruh secara signifikan (F hitung > 

F tabel) terhadap pertumbuhan bakteri patogen dari ikan nila. Uji lanjut BNT 5% 

menunjukkan hasil yang efektif terdapat pada ekstrak dengan konsentrasi 80% tidak 

yang berbeda nyata dengan kontrol positif Ampicillin. 

 

Kata kunci: Daya hambat bakteri, Ekstrak Gracillaria sp, Bakteri patogen ikan nila 

 

Pendahuluan 

Ikan merupakan sumber protein hewani penting bagi tubuh manusia dengan 

kandungan protein sekitar 15-24% dari berat badannya. Kadar protein beberapa 

jenis ikan air tawar bervariasi mulai dari 14% ikan belut, 16% ikan mujair san 

sampai 17% ikan nila (Ramlah et al., 2016). 

Dengan tingginya kadar protein tersebut maka daging ikan sangat dibutuhkan 

bagi kehidupan manusia untuk menunjang kesehatannya, karena itu ikan memiliki 

ekonomis maupun pangsa pasar baik skala lokal, regional, nasional bahkan 

mencapai internasional. Sebagai gambaran permintaan ekspor ikan nila diperlukan 

90 juta ton setiap tahunnya (Saparinto, 2011). Dengan demikian buidaya ikan air 

tawar akan bersifat menguntungkan secara ekonomi karena dapat meningkatkan 

pendapatan pembudidaya atau masyarakat pada umumnya.  
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Budidaya ikan nila, umumnya dihadapkan pada masalah atau kendala utama 

pada laju pertumbuhan yang lambat, nilai Feed Convertion Ratio (FCR) yang tinggi 

dan tingginya angka kematian pada ikan. Dari kendala utama yang menjadi 

penghambat budidaya ikan nila karena adanya ganggunan penyakit yang 

disebabkan oleh beberapa jenis patogen antara lain jamur, parasit, virus dan bakteri 

(Ashari et al., 2014). Diantara patogen tersebut bakteri diketahui sebagai salah satu 

patogen penyebab penyakit ikan yang paling dominan mematikan ikan nila. sebagai 

gambaran bakteri patogen yang menyerang ikan nila. Menurut Kurniawan (2012) 

bahwa penyakit bakterial merupakan penyakit yang pada umumnya timbul seiring 

dengan tingginya padat penebaran dan bahan organik. Ikan stres akan lebih mudah 

terserang oleh bakteri. Pada saat wabah terjadi pada ikan, tingkat kematian dapat 

mencapai 50% atau lebih. Ikan yang terinfeksi nafsu makannya akan menurun 

sehingga akan mengakibatkan pertumbuhannya terhambat. Berdasarkan pernyataan 

tersebut diperlukan adanya upaya untuk mengetahui jenis bahan alam yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Berdasarkan studi literatur yang telah 

dilakukan diketahui ekstrak makroalga dilaporkan mengandung antibakteri. 

Menurut Sari et.al, (2016) bahwa makroalga merah mengandung senyawa aktif 

seperti saponin, terpenoid, steroid, fenol, flavonoid dan alkaloid yang mempunyai 

peran penting sebagai anti mikroba. Sebagai contoh yang termasuk dalam 

makroalga merah adalah Gracilaria sp. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang makroalga merah Gracilaria sp yang efektif untuk menekan 

patogen penyebab penyakit pada ikan nila. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi ikan nila yang pada 

akhirnya akan bermuara pada penigkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat daya hambat ekstrak makroalga merah 

Gracillaria sp terhadap pertumbuhan bakteri patogen dari  ikan nila (Oreochromis 

niloticus). 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan termasuk penelitian eksperimental yang terdiri atas 

6 perlakuan dan 3 kali ulangan yang dilakukan di laboratorium. Percobaan terdiri 

atas 2 (dua) kontrol yaitu kontrol negatif (aquades) dan kontrol positif (Ampicillin) 
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sedangkan untuk perlakuan uji E1= konsentrasi ekstrak 20%; E2=konsentrasi 

ekstrak 40%; E3= konsentrasi ekstrak 60%; E4= konsentrasi ekstrak 80% ekstrak. 

Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga secara keseluruhan terdapat 18 perlakuan 

dan data yang telah diperoleh diuji secara statistik. Penelitian ini mengunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan diuji lanjut menggunakan uji BNT 5% 

Alat dan Bahan Penelitian 

  Alat alat yang digunakan dalam penelitan ini adalah kamera digital, cawan 

petri, erlenmeyer, jarum ose, gunting, tabung reaksi, bunsen, autoklaf, laminary air 

flow, incubator, refrigerator, rak tabung reaksi, hotplate, timbangan analitik, 

blender, oven. akuades, kertas label, sarung tangan, masker,air, tissue, ikan nila, 

media TSA (Trypticase Soy Agar), alkohol 70%, etanol 96%,  alat tulis, bahan 

ekstrak makroalga Gracilaria sp.  

Pembuatan Ekstrak Makroalga 

Ekstraksi makroalga yang digunakan pada penelitian ini yaitu maserasi. 

Makroalga dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air tawar untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel dan meminimalkan kandungan garam 

dengan dijemur selama 3-4 hari. Makroalga tersebut yang sudah kering diamplop 

dan ditimbang kemudian dioven sampai memiliki berat konstan. Setelah memiliki 

berat konstan sampel alga yang sudah kering dipotong kecil-kecil kemudian 

dihancurkan dengan blender hingga menjadi serbuk. Serbuk tersebut ditimbang 

sebanyak 500 g dan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer 2000 ml lalu dilakukan 

maserasi dengan larutan etanol 96% sebanyak 1000 ml sebanyak 3 kali maserasi. 

Hasil maserasi tersebut berupa larutan yang kemudian disaring atau difilter untuk 

memisahkan serat kasar pada serbuk tersebut dengan menggunakan kertas saring. 

Ekstrak tersebut selanjutnya dievavorasi pada suhu 34-40°C hingga diperoleh 

ekstrak kental yang akan digunakan untuk pengujian bakteri pada ikan nila (Kemer 

et al., 2015).  

Persiapan Media Tumbuh Bakteri 

Pembuatan media TSA (Trypticase Soy Agar) meliputi penimbangan bahan-

bahan dengan menggunakan timbangan analitik sesuai dengan komposisi yang 

telah ditentukan (Tabel 2). Semua bahan dimasukkan kedalam Erlenmeyer dan 

dimasukkan kedalam autoclave pada suhu 121oC selama 15 menit. Bahan media 
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selanjutnya diangkat dan masukkan kedalam waterbath pada suhu 55oC selama 30 

menit. Media TSA yang masih cair dituangkan kedalam cawan petri dan didiamkan 

sampai menjendal. Bahan siap digunakan untuk menumbuhkan bakteri. 

Tabel 2. Komposisi pembuatan media TSA untuk media pertumbuhan bakteri 

(Andrianti. N.D, 2017). 

No Bahan Berat Satuan  

1 TSA 6.5 g 

2 Aquadest 100 ml 

Isolasi Bakteri  

Bakteri diambil dibagian tubuh ikan nila yang ditunjukkan dengan adanya 

luka borok setelah itu dilakukan isolasi dengan cara menggoreskan ose ke bagian 

luka. Selanjutnya goresan ose dibiakkan pada media Trypticase Soy Agar (TSA) 

pada cawan petri menggunakan  metode poure plate, lalu diinkubasi di incubator 

selama 24 jam pada suhu 37oC (Lubis et al., 2015). 

Perlakuan Bakteri Pada Ekstrak Makroalga 

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode sumuran 0.7 mm. 

Media yang masih cair pada petri dish kemudian didiamkan sampai menjendal, 

setelah itu isolat bakteri diuji dengan metode suap/apusan. Masing-masing sumuran 

kemudian ditetesi dengan pelarut aquadest sebagai kontrol negatif, ampicillin 

sebagai kontrol positif dan masing-masing ekstrak rumput laut gracilaria sp dengan 

konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% sebanyak 1 ml pada bakteri uji sesuai dengan 

nomor atau kode (Gambar 5). Setelah itu diinkubasi  pada incubator selama 24 jam 

pada suhu 37°C, kemudian ukur diameter hambat yang terbentuk (Melki et al., 

2010).  

Hasil Dan Pembahasan 

Uji daya hambat bakteri patogen gram positif dengan morfologis batang 

pendek pada media yang mengandung ekstrak ruput laut Gracillaria sp. Hasil uji 

daya hambat menunjukan bahwa bakteri patogen gram positif yang diuji 

memperlihatkan respon yang berbeda terhadap ekstrak Gracilaria sp (Gambar 12). 

Bakteri patogen gram positif terlihat memiliki respon yang sensitif terhadap ekstrak 

makroalga, akan tetapi bakteri patogen gram positif terlihat memiliki respon yang 

lebih tinggi jika menggunakan antibakteri ampicillin. Hal tersebut dapat dilihat dari 

diamater zona hambat yang nilainya lebih tinggi dibandingkan zona hambat dari 
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ekstrak makroalga Gracillaria sp. Rata-rata diameter zona hambat untuk bakteri 

patogen gram positif tertinggi berada dikonsentrasi 80% adalah 48,67 mm 

sedangkan antibakteri Ampicillin 50 mm. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak 

Gracilaria sp berpengaruh secara signifikan (F hitung > F tabel 5%) pada 

peningkatan nilai daya hambat bakteri pada ikan nila. (Lampiran 2). Untuk 

mengetahui perlakuan yang signifikan maka dilakukan analisis uji lanjut 

menggunakan uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

memperlihatkan bahwa konsentrasi 60% berbeda nyata dengan konsentrasi 80% 

dan konsentrasi 80% tidak berbeda nyata dengan kontrol positif Ampicillin.  

 

 
(a) (b) 

Gambar 12. Zona Bening Uji Daya Hambat Ekstrak Makroalga Pada Bakteri Gram 

Positif (terlihat pada anak panah) Keterangan : a. Isolat II Bakteri Gram 

Positif; b. Kontrol Positif Ampicillin dan Kontrol Negatif Aquadest 
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Gambar 13.  Grafik hasil peningkatan zona bening ekstrak makroalga merah  

Gracillaria sp pada pertumbuhan bakteri gram positif dari ikan nila 

beserta nilai notasi signifikan uji lanjut BNT 5%. 

 

 
 

Gambar 14.   Grafik hasil perbandingan peningkatan persentase zona bening ekstrak 

makroalga merah Gracillaria sp dengan kontrol positif ampicillin 

beserta nilai notasi signifikan. 

 

Daya hambat ekstrak rumput laut Gracilaria sp terhadap bakteri patogen 

isolat II tergolong ke dalam kategori kuat, karena memiliki nilai rata-rata daya 

hambat bakteri sebesar 22 mm pada konsentrasi terendah yaitu 20% (Gambar 12). 

Bakteri patogen isolat II terlihat memiliki respon yang lebih sensitif terhadap 

ekstrak makroalga. Menurut Yulneriwarni (2016), sensifitas bakteri terhadap bahan 

bioaktif berbeda-berbeda yang dapat dipengaruhi oleh ketebalan komposisi dinding 

selnya. Daya hambat ekstrak rumput laut Gracilaria sp terhadap bakteri patogen 
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isolat II tergolong ke dalam kategori kuat. Greenwood (1995) menyatakan bahwa 

jika diameter daya hambat kurang dari 5 mm maka aktivitas daya hambatnya 

tergolong lemah, jika diameter daya hambat 5-10 mm maka aktivitas daya 

hambatnya tergolong sedang, jika diameter daya hambat 10-20 mm maka aktivitas 

daya hambatnya tergolong kuat, dan jika diameter daya hambat lebih dari 20 mm 

maka aktivitas daya hambatnya tergolong sangat kuat. 

Ekstrak kasar alga merah jenis Gracilaria sp bersifat bakteriostatik karena 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri pada media percobaan setelah 2-3 hari 

masa kultur. Menurut Mycek (2001), suatu antimikroba bersifat bakteriostatik jika 

senyawa antimikroba tersebut hanya mampu menghambat pertumbuhan bakteri jika 

pemberian senyawa terus dilakukan dan jika dihentikan atau habis, maka 

pertumbuhan dan perbanyakan dari bakteri akan kembali meningkat yang ditandai 

dengan berkurangnya diameter zona hambatan. Sebaliknya bersifat bakteriosida 

jika diamater zona hambatan meningkat, hal ini disebabkan karena senyawa ini 

mampu membunuh dan menghentikan aktivitas fisiologis dari bakteri, meskipun 

pemberian senyawa tersebut dihentikan. Senyawa flavonoid mempunyai  

mekanisme kerja dengan mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran 

sel tanpa dapat diperbaiki lagi. Flavonoid juga bersifat lipofilik yang akan merusak 

membran mikroba. Di dalam flavonoid mengandung suatu senyawa fenol yang 

berfungsi sebagai mengganggu pertumbuhan bakteri pada ikan nila yang 

disebabkan oleh senyawa fenol. Fenol merupakan suatu alkohol yang bersifat asam 

sehingga disebut juga asam karbolat. Fenol memiliki kemampuan untuk 

mendenaturasikan protein dan merusak membran sel. Kondisi asam oleh adanya 

fenol dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri patogen (Rahayu, 2000).  

Kesimpulan 

Ekstrak rumput laut Gracilaria sp memiliki kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen pada ikan nila yang ditunjukkan dengan terbentuknya 

zona bening di sekitar sumur. Ekstrak makroalga merah Gracillaria sp merupakan 

ekstrak yang paling efektif karena tidak berbeda nyata dengan kontrol positif 

Ampicillin dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen dari ikan nila. 
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