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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Morfologi dan Klasifikasi dan Ikan Nila 

Secara morfologi ikan nila memiliki bentuk tubuh pipih, sisik besar dan 

kasar, kepala relatif kecil, garis linea lateralis terputus dan terbagi dua, yaitu bagian 

atas dan bawah memiliki lima buah sirip. Toleransi ikan ini terhadap perbedaan 

lingkungan sangat tinggi, dapat hidup pada salinitas 0-29 permil, pada suhu 14-

380C, dan pH 5-11, merupakan omnivora yang sangat menyenangi pakan alami 

berupa rotifera, Daphnia sp., benthos, perifiton dan fitoplankton, disamping itu, 

bisa juga diberi pakan seperti pellet, dan dedak. Ikan ini dapat melakukan 

pemijahan sepanjang tahun dan mulai memijah pada umur 6-8 bulan. Seekor induk 

sbetina ukuran 200-400 gram dapat menghasilkan larva 500-1000 ekor 

(Rochdianto, 2009). 

Keuntungan dari budidaya ikan nila adalah kemampuan untuk bereproduksi 

cukup tinggi. Antara 2-3 bulan dari bibit, ikan nila sudah dewasa dan dapat 

menghasilkan telur setiap bulan satu kali. Sifat ikan nila yang cepat menghasilkan 

anak ikan menyebabkan kelebihan populasi ikan nila dalam kolam, yang 

berdampak pada pertumbuhan ikan yang lambat. Hal ini dapat dilihat pada saat 

panen ikan nila terdapat berbagai ukuran dari kecil, sedang dan besar (Pandre, 

2010).  
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Klasifikasi ikan Nila menurut Sutanto dan Danuri (1996) dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Kelas  : Osteichthyes 

Subkelas  : Acanthoptherigii 

Ordo  : Percomorphi 

Subordo  : Percoidea 

Famili  : Cichlidae 

Genus  : Oreochromis 

Spesies  : Oreochromis niloticus 

2.2 Habitat dan Penyebaran 

Habitat ikan nila adalah air tawar, seperti sungai, danau, waduk dan rawa-

rawa, tetapi karena toleransinya yang luas terhadap salinitas (eury haline) sehingga 

dapat pula hidup dengan baik di air payau dan laut. Salinitas yang cocok untuk nila 

adalah 0 – 35 ppt (part per thousand), namun salinitas yang memungkinkan nila 

tumbuh optimal adalah 0 – 30 ppt. Ikan nila masih dapat hidup pada salinitas 31 – 

35 ppt, tetapi pertumbuhannya lambat 

 (Kordi, 2010) 

2.3 Jenis Penyakit Yang Menyerang Ikan Nila Bakteri 

Jenis penyakit bakteri yang sering menyerang ikan nila yaitu penyakit 

Streptococcusis adalah salah satu penyakit  yang disebabkan oleh bakteri 

Streptococcus ineae, S. Faecalis, S. agalactiae. Pada manajemen budidaya yang 

kurang baik penyakit ini dapat menyebabkan kematian massal pada ikan nila hingga 

100%. Bakteri Aeromonas sp yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan nila yaitu 
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Aeromonas salmonicida dan  Aeromonas hydrophila. A Salmonicida merupakan 

bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit peradangan pada bagian kulit 

yang terinfeksi secara akut maupun kronis yang biasa disebut dengan furunculosis 

(Rantam, 2003). 

Penyakit bakterial yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas 

hydrophilla,Merupakan  bakteri patogen penyebab penyakit “Motil Aeromonas 

Septicemia” (MAS), terutama untuk spesies ikan air tawar di perairan tropis. Bakteri 

ini termasuk  patogen oportunistik yang hampir selalu ada di air dan siap 

menimbulkan penyakit apabila ikan dalam kondisi kurang baik. Penyakit yang 

disebabka  Aeromonas hydrophilla berakibat bercak merah pada ikan dan 

menimbulkankerusakan pada kulit, insang dan organ dalam. Penyebaran penyakit 

bakterial pada ikan umumnya sangat cepat serta dapat menimbulkan kematian yang 

sangat tinggi pada ikan-ikan yang diserangnya (Kordi,2013). 

2.3.1 Parasit 

Jenis parasit yang menyerang ikan nila adalah Trichodina yang disebut 

penyakit Trichidiniasis yang ditandai adanya bintik putih terutama bagaian kepala 

dan punggung dan ikan terlihat lemah dan tidak nafsu makan. White spot penyakit 

yang disebabkan oleh  parasit jenis protozoa yaitu ichthyopthrius multifilis penyakit 

yang ditimbulkan disebut Ichthyopthiriasis. Ikan nila yang terserang penyakit ini 

terlihat bintik – bintik putih terutama bagain sirif dan tutup insang serta bagain 

tubuh. Gyrodactyliasis disebabkan parasit  Gyrodactilus Sp gejala ikan Ikan megap-

megapdipermukaanair 

Infeksi yang cukup parah dan diikuti oleh infeksi bakteri yang dapat menyebabkan 
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bakterial sistemik yang hebat pada bagian tubuh yang terinfeksi.Argulosis penyakit 

yang disebabkan parasit argulus sp dengan cara menggigit dengan rahang yang 

menyebabkan ikan melompat, ikan terlihat kurus bahkan dapat mati akabit disengat 

dan dihisab darahnya (Salmah,2008). 

2.3.2 Virus 

 Virus  merupakan organisme penyebab dan sumber penyakit yang sangat 

kecil (200- 300 nm) sehingga dapat dilihat menggunakan mikrsokop. Jenis virus 

yang sering menyerang ikan  nila adalah Iridovirus (DNA) penyakit ini disebut 

Lymphocystis. virus ini menyerang ikan nila diperairan payau dan laut  tapi tidak 

menutup kemungkinan menyerang ikan nila  diperairan tawar karena virus ini dapat 

menyebabkan Hypertrophi (penebalan) sel - sel jaringan pada ikan dan penonjolan 

pada sirif atau kulit (Kordi,2013) 

2.4 Sistem Pertahanan Tubuh 

Sistem pertahanan tubuh pada ikan dipengaruhi oleh kondisi anatomis, 

fisiologis, spesies, umur, berat badan, dan lingkungan luar sehingga memungkinkan 

adanya tingkatan yang berbeda-beda (Schaperclaus, 1992).  nonspesifik dan spesifik 

(Davies, 1997). 

2.4.1 Sistem Pertahanan Spesifik  

Sistem pertahanan spesifik berfungsi untuk mempertahankan diri terhadap 

penyakit tertentu dan pembentukannya memerlukan rangsangan terlebih dahulu. 

Rangsangan dapat terjadi secara alami dan buatan atau dengan vaksinasi Sistem 

pertahanan spesifik terdiri atas dua macam, yaitu sistem pertahanan seluler atau  cell 
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mediated immunity(CMI) dan sistem pertahanan humoral (produksi antibodi) (Ellis, 

1989).   

Sistem pertahanan seluler dihasilkan oleh aktivitas limfosit yang disebuts 

sel-sel T, yang berlangsung dalam kelenjar timus. Bila terjadi kontak dengan antigen 

spesifik,  sel-sel T berdiferensiasi menjadi sel-sel yang mampu mengadakan 

interaksi langsung dengan sel atau jaringan asing dan kemudian merusaknya. Oleh 

karena itu, sel-sel T disebut  sel pembunuh. Fungsi sel pembunuh ditingkatkan 

melalui kontak langsung antara sel-sel T efektor dengan membran permukaan 

selsasaran, atau melalui pelepasan mediator yang bersifat larut nonspesifik dan 

nonantibodi yang disebut lymphokines (Noble & Noble, 1989). Pertahanan humoral 

diprakarsai oleh golongan limfosit yang disebut sel-sel B, yang bila diaktivasi oleh 

pengenalan suatu benda atau substansi asing berusaha menjadi sel-sel plasma yang 

memproduksi antibodi (Noble & Noble, 1989), sedangkan pengenalannya dilakukan 

setelah antigen diproses oleh makrofag. Kemudian makrofag memberikan pesan 

kepada limfosit (Anderson, 1974). Antibodi ini dihasilkan di hati, ginjal, limpha, 

dan kelenjar timus (Lagler  et al., 1977 dalam Anonim 2013).  

2.4.2 Sistem Pertahanan Nonspesifik  

Sistem pertahanan nonspesifik berfungsi untuk melawan segala jenis 

patogen, bersifat permanen, diturunkan kepada anakannya, dan tidak perlu adanya 

rangsangan (Schaperclaus, 1992). Pada ikan, pertahanan pertama untuk melawan 

patogen terdapat pada permukaan tubuh. Secara fisik, daerah permukaan tubuh 

dapat menghambat masuknya patogen ke dalam tubuh ikan meliputi mukus, kulit, 

insang, dan saluran gastrointestinal (Ellis,1989).  
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Menurut Kamisio dan Triyanto (1990) sistem pertahan nonspesifik 

mencakup pertahanan pertahanan pertama dan kedua. Dimana pertahanan pertama 

meliputi kulit, sisik, lendir, tingkat keasaman. Sedangkan  perthanan kedua meliputi 

darah. Sel darah yang paling berperan penting dalam sistem kekebalan  adalah sel 

darah putih atau leukosit. Beberapa jenis leukosit mempunyai beberapa fungsi 

dalam melawan benda asing yang masuk kedalam tubuh hewan. Untuk 

meningkatkan kemampuan leukosit tersebut dapat ditingkatkan dengan 

imunostimulan. 

2.5  Klasifikasi Mengkudu ( Morinda citrifolia Linnaeus )  

2.5.1 Klasifikasi 

Kingdom  : Plantae 

Division  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Order  : Gentianales 

Family  : Rubiaceae 

Genus  : Morinda 

Species  : Morinda citrifolia.  (Djauhariya, 2003) 

2.5.2 Habitus Mengkudu 

Tinggi pohon mengkudu berkisar 4-6 meter, kulit batang cokelat keabuabuan 

(Djauhariya, 2003). Daun berbentuk bulat telur, melebar hingga membentuk 

elips,ujung runcing dengan tepi rata mempunyai warna hijau tua mengkilap. 

Kedudukan daun bertipe silang berhadapan dan bertangkai daun. Daun 

mempunyai ukuran panjang 10-40 cm dan lebar 5-17 cm (van Steenis, 1997). 
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Perbungaan mengkudu bertipe bonggol yang bertangkai, rapat, berbunga 

banyak, dan berkelamin dua. Mahkota berbentuk tabung terompet, berwarna putih, dan 

berambut di bagian dalamnya. Benang sari berjumlah 5, tumbuh jadi satu dengan 

mahkota tinggi, tangkai sari berambut wol (van Steenis, 1997).  

2.4.3 Kandungan Kimiawi Mengkudu 

Senyawa dalam mengkudu antara lain flavonoid, alkaloid, antrakuinon, 

skopoletin, glikosida, asam glukoronat, sebagai zat antibakteri; morindin, 

morindanigrin, soranjideol sebagai zat penenang dan memiliki efek analgesik; 

damnakantal sebagai zat antikanker; khlororubin, asam kapron, asam kapryolat, asam 

askorbat sebagai zat imunostimulan; vitamin C sebagai antioksidan (A. K.Palu et al., 

2008; Djauhariya, 2003), dan zat antidiabetes (Adnyana et al., 2004). Senyawa 

antibakteri yang terkandung pada buah mengkudu dapat digunakan sebagai obat batuk 

alami (Yulianto et al., 2008). 

 

2.4.4 Senyawa Antibakteri pada Mengkudu 

Salah satu zat aktif yang paling utama adalah antrakuinon dan skopoletin yang 

yang terdapat dalam akar; flavonoid dan asam glukoronat pada buah mengkudu yang 

memiliki aktifitas sebagai senyawa antibakteri 

(Djauhariya, 2003). 

Menurut hasil penelitian, ektrak metanol buah mengkudu efektif menghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif maupun gram negatif diantaranya 

adalah bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa, 

Bacillus substilis, Shigella flexneri, Enterobacter faecalis, Klebsiella pneumoniae. 
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Hasil signifikan didapatkan pada penghambatan bakteri Salmonella paratyphi, 

Chromobacterium violaceum, Aeromonas hydrophila oleh ekstrak metanol buah 

mengkudu (Jayaraman et al., 2008). 

Zat alkaloid dalam buah mengkudu merupakan zat dasar organik yang berguna 

untuk menghasilkan xeronin, yaitu aktivator enzim dan pengatur sintesis protein. Buah 

mengkudu juga mengandung banyak protein nabati, dan proxeronin, yaitu sejenis asam 

alkaloid yang tidak mengandung gula, asam amino dan asam nukleat. Senyawa-

senyawa itulah yang berperan sebagai bahan aktif yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus (Yulianto et al.,2008). Menurut Jawetz et 

al. (2001) pertumbuhan bakteri yang terhambat atau kematian bakteri akibat suatu zat 

antibakteri dapat disebabkan oleh penghambatan terhadap sintesis dinding sel, 

penghambatan terhadap fungsi membran sel, penghambatan terhadap sintesis protein, 

atau penghambatan terhadap sintesis asam nukleat. 

2.6 Klasifikasi Meniran Phyllanthus niruri 

2.6.1 Klasifikasi  

Meniran merupakan tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis yang tumbuh 

liar. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut (Syamsuhidayat dan Hutapea, 

1990): 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Bangsa  : Geraniales  
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Suku   : Euphorbiaceae  

Marga   : Phyllanthus  

Jenis   : Phyllanthus niruri 

2.6.2 Habitus Meniran 

Meniran dapat tumbuh di atas tanah berbatu, di lapangan rumput dengan 

ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut. Tanaman ini berupa rumput-rumputan, 

tingginya 30-40 cm dan memiliki bunga jantan dan betina (Yuliani dan Hernani, 1988). 

Tanaman ini bercabang terpencar, cabang mempunyai daun tunggal yang berseling dan 

tumbuh mendatar dari batang pokok. Batangnya berwarna hijau, bentuk daunnya bulat 

telur sampai bundar memanjang, panjang daun 5 mm sampai 10 mm, lebar 2,5 mm 

sampai 5 mm. Meniran mempunyai akar tunggang. Meniran mempunyai bunga 

berwarna putih, tunggal dan menggantung dekat tangkai anak daun. Buah berbentuk 

bulat dengan diameter sekitar 2 mm sampai 2,5 mm, berwarna hijau keunguan dengan 

biji kecil, keras dan berwarna cokelat.  

2.4.3 Kandungan Kimiawi Meniran 

Meniran Phyllanthus niruri merupakan jenis tanaman obat yang dapat 

bermanfaat untuk menurunkan panas, obat batuk, radang, batu ginjal, susah buang air 

kecil, disentri, sakit ayan, hepatitis, rematik. Selain itu, meniran dapat mencegah 

berbagai macam infeksi virus dan bakteri serta mendorong sistem kekebalan tubuh. Hal 

ini dikarenakan terdapat kandungan flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan vitamin C 

(Triarsari, 2009). 

Flavonoid mengandung zat aktif antara lain quercetrin, astraigalin, quercitrin, 

isoquercitrin dan rutin. Flavonoid pada meniran banyak ditemukan pada bagian akar 
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dan daun. Menurut Suprapto (2006) flavonoid pada meniran dapat menempel pada sel 

imun dan memberikan sinyal intraseluler atau rangsangan untuk mengaktifkan kerja 

sel imun lebih baik. Flavonoid juga berfungsi sebagai senyawa antioksidan yang 

mampu merangsang kekebalan tubuh. 

Berdasarkan hasil riset peneliti-peneliti India, Brazil, Peru, Jepang dan 

Paraguay, meniran mengandung senyawa kelompok lignan seperti filantin, 

hipofilantin, niranin, nirtetralin, filtetralin, lintetralin, isotetralin dan filnirurin. Dari 

kelompok alkaloid ditemukan securinine, norsecurinine dan phylanthoside. Sedangkan 

dari kelompok steroid ditemukan senyawa estradiol dan sitosterol. 

Meniran yang mengandung senyawa dari golongan alkaloid, flavonoid dan 

lignan mempunyai aktivitas sebagai antimalaria (Fauzi, 2005). Di Indonesia meniran 

digunakan secara luas sebagai obat tradisional dan diyakini dapat menyembuhkan 

penyakit malaria, sariawan, disentri, batu ginjal, sakit kuning, demam, flu, tumor serta 

menambah nafsu makan (Dalimartha, 2000). 

Meniran dapat berfungsi sebagai imunomodulator atau imunostimulator 

dengan memperbaiki sistem imun yaitu dengan cara menstimulasi sistem imun 

(imunostimulan). Meniran dapat juga menekan sistem kekebalan yang berlebihan 

(imunosupresan) sehingga daya tahan tubuh selalu optimal dalam menjaga tubuh 

tetap kuat ketika diserang virus, bakteri ataupun mikroba lainnya (Suberno, 2006). 

Menurut Dalimartha (2000), efek antibakteri herba meniran 2% b/v dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan diameter zona 

radikal 12,74±0,25 mm, sedangkan pertumbuhan E.coli tidak dapat dihambat. Elva 

Annisa (1991) dalam Dalimartha (2000) melakukan penelitian terhadap kandungan 
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herba meniran dan hasilnya menunjukkan adanya kemungkinan 7 kandungan minyak 

atsiri, flavonoid, alkaloid, glikosida antrakuinon, senyawa golongan fenol dan tanin.  

Penelitian di bidang perikanan menggunakan meniran sebagai bahan 

antimikroba nabati pernah dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan mas. 

Perlakuan yang diujikan adalah pemberian serbuk meniran 15g/kg pakan selama 90 

hari kemudian diuji tantang dengan virus KHV (Koi Herpes Virus). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan meniran 15g/kg pakan selama 90 hari mampu 

meningkatkan daya tahan tubuh ikan mas. Sintasan ikan mas selama 90 hari 

pemeliharaan pada perlakuan meniran sebesar 85,3% dan setelah diuji tantang dengan 

virus KHV menghasilkan sintasan sebesar 66,7% (Departemen Kelautan dan 

Perikanan, 2007). 

2.5 Bakteri Aeromonas hydrophila 

Klasifikasi dari Aeromonas hydrophila  menurut Kreg dan Holt (1984) 

adalah sebagai berikut :  

Filum  : Protophyta 

Kelas : Schizomycetes 

Ordo  : Pseudomonadales 

Famili : Vibrionaceae 

Genus : Aeromonas 

Species  : Aeromonas hydrophila 

Aeromonas hydrophila  termasuk bakteri  gram negatif,  berbentuk batang 

pendek dengan  ukuran  1,0-1,5  x  0,7-0,8  µm,  bergerak  dengan  menggunakan  

sebuah “polar  flagel” (cambuk  yang  terletak  di  ujung  batang),  bersifat  oksidatif  
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fermentatif,  dan  dapat  tumbuh  optimum  pada suhu  20-30°C  (Kabata,1985).  

Menurut Janda (1991) dalam Sismeiro et al., (1998), Aeromonas hydrophila 

bakteri fakultatif anaerobik yang hidup di air tawar dan eustaria, Bakteri ini 

termasuk patogen oportunistik pada perairan, dunia hewan dan manusia.  

Pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila minimal pada suhu 00C –  500 C 

dengan kisaran pH 5,5 – 9 (Afrianto dan Liviawaty, 1992).  

Perkembangbiakan bakteri ini dapat berlangsung secara aseksual dengan 

pemanjangan sel yang diikuti pembelahan inti yang disebut pembelahan biner. 

Waktu yang diperlukan untuk pembelahan satu sel menjadi dua sel lebih kurang 

10 menit (Volk dan Wheeler, 1988). Bakteri Aeromonas hydrophila umumnya 

hidup di air tawar dengan kandungan bahan organik tinggi. Bakteri Aeromonas 

hydrophila menyebabkan penyakit BHS (Bacterial Hemorrhagic Septicemia) atau 

MAS (Motil Aeromonad Septicemia) (Irianto, 2005).  

Berdasarkan virulensinya bakteri Aeromonas hydrophila mempunyai tiga 

galur berdasarkan LD50 yaitu galur virulen, galur virulen lemah dan avirulen 

(Lallier et al., 1981). LD50 adalah dosis suatu bahan yang dapat menyebabkan 

setengah dari jumlah total hewan uji mengalami kematian selama jangka waktu 

tertentu (umumnya 96 jam) (Heath, 1987). LD50 dari Aeromonas hydrophila galur 

virulen adalah 10 4,5 – 5,4 cfu/ml, galur virulen lemah 10 5,5 – 6,9 cfu/ml dan galur 

avirulen lebih dari 107 cfu/ml.  

Penularan bakteri Aeromonas hydrophila melalui perantara air, kontak 

bagian tubuh ikan, atau peralatan budidaya yang terkontaminasi bakteri. 

Penyebaran terjadi secara cepat pada penebaran tinggi dan dapat mengakibatkan 
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kematian benih sampai 100%. Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan 

banyak ditemukan pada insang , kulit, hati dan ginjal serta ada juga pendapat 

bakteri ini dapat hidup di saluran pencernaan (Kabata, 1985).  

Menurut  Kabata  (1985)  penyakit Motile  Aeromonad  Septicemia  (MAS)  

memperlihatkan  gejala-gejala  sebagai berikut ini: 

1.Busung perut ditandai dengan membengkaknya rongga visceral oleh cairan.

2.Tukak (borok) ditandai dengan adanya luka pada kulit dan otot.

3.Haemorrhagic  septicemia  yang  disebut  juga  infectious  abdominal  dropsi

atau red  mouth  disease  atau  red  pest  dengan  tanda-tanda  kulit  kering,  kasar,

dan  melepuh. Sedangkan menurut Austin dan Austin (1993), secara

histopatologis tampak terjadi nekrosis pada limpa, hati, ginjal dan jantung.

Serangan  bakteri  Aeromonas  hydrophila  menurut  Amlacher  (1961)  

dalam Sniezko dan Axelrod (1971) dapat terjadi dalam 4 tingkatan sebagai berikut 

ini: 

1. Akut merupakan septicemia yang fatal, infeksi cepat dengan sedikit tanda- tanda

penyakit yang terlihat, ditandai dengan pembengkakan organ dalam.

2. Sub  akut  dapat  terlihat  dengan  gejala  seperti  dropsi,  lepuh,  abses  dan

pendarahan pada sisik.

3. Kronis  dapat  terlihat  dengan  gejala  seperti  tukak,  bisul-bisul,  dan    abses

yang  perkembangannya berlangsung lama.

4. Laten dapat terjadi dengan tidak memperlihatkan adanya gejala-gejala penyakit,

namun pada organ dalam terdapat bakteri penyebab penyakit.




