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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Gurame 

2.1.1 Klasifikasi  

Adapun klasifikasi Ikan Gurame (Osphronemus gouramy) menurut Romero  

(2002) adalah sebagai berikut:  

Filum   : Chordata  

Kelas   : Actinopterygii  

Ordo   : Perciformes  

Subordo  : Belontiidae  

Famili   : Osphronemidae  

Genus   : Osphronemus 

Spesies  : Osphronemus gouramy 

  

 

Gambar 1. Ikan Gurame (Sitanggang, 2007) 

 



6 
 

2.1.2 Morfologi Ikan Gurame (Osphronemus gouramy)  

Menurut  Sarwono (2007), ikan gurami mempunyai bentuk badan yang khas 

dengan bentuk tubuhnya agak panjang, pipih, dan lebar.  Badan tertutupi oleh sisik 

yang kuat dengan tepi yang kasar.  Ikan ini memiliki ukuran mulut yang kecil yang 

letaknya miring tidak tepat di bawah ujung moncong.  Bibir bawah terlihat sedikit 

lebih maju dibandingkan dengan bibir atas dan dapat disembulkan.  Menurut Respati 

dan Santoso (1993), warna badan umumnya biru kehitam-hitaman, bagian perut 

berwarna putih, bagian punggung berwarna kecoklatan.  Warna tersebut akan berubah 

menjelang dewasa, yakni pada bagian punggung berwarna kecoklatan dan pada 

bagian perut berwarna keperakan atau kekuningan.  Pada Ikan Gurame muda terdapat 

garis tegak berwarna hitam berjumlah ± 7–8 buah dan akan tidak terlihat bila sudah 

menjadi ikan dewasa.   

2.1.3 Habitat dan Kebiasaan Hidup 

 Habitat asli Ikan Gurame (Osphronemus gouramy) adalah perairan tawar yang 

tenang dan tergenang seperti rawa dan sungai dengan kadar oksigen yang cukup dan 

mutu air yang baik.  Apabila dibudidayakan di daerah dataran rendah dengan 

ketinggian 50–600 m dari permukaan laut ikan gurami akan berkembang dengan 

baik.  Ikan Gurame juga akan menunjukkan pertumbuhan optimal apabila 

dikembangkan di dataran dengan ketinggian 50-400 m dari permukaan laut dengan  

suhu 24-28 oC (Agri, 2011).  
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Di Indonesia Ikan Gurame dijuluki sebagai Giant Gouramy karena ukurannya 

yang besar.  Mulanya Ikan Gurame banyak ditemukan di pulau Sumatera , Jawa, dan 

Kalimantan.  Namun karena banyak digemari oleh masyarakat karena rasanya yang 

enak dan gurih, Ikan Gurame sudah banyak diperkenalkan ke negara lain sejak abad 

18, seperti Madagaskar, Sychales, Australia, Srilanka, Mauritius, Suriname, Haiti, 

Martinique, dan Guyane (Robert, 1992). 

2.1.4 Makan dan Kebiasaan Makan 

 Secara umum Ikan Gurame merupakan herbivore (pemakan tumbuhan). Pakan 

alami Ikan Gurame ialah rotifer, cacing tubifex, dan infusoria. Setelah umur beberapa 

hari, benih Ikan Gurame memilih larva insekta, krustcea dan zooplankton. Setelah 

beberapa bulan benih Ikan Gurame mengkonsumsi tumbuhan air yang lunak. Ikan 

Gurame biasanya memakan tumbuhan daun pepaya, daun talas, kangkung dan daun 

singkong. Ikan Gurame juga bias diberi makan ampas tahu, dedak dan bungkil. 

Rayap pun juga bisa menjadi alternatif pakan benih maupun induk Ikan Gurame 

(Susanto, 2014) 

2.2 Penyakit Bakteri Aeromonas hydrophila 

 Awalnya Aeromonas hydrophila dikenal dengan nama Bacilus hydrophilus 

fuscus, pertama kali diisolasi dari kelenjar pertahanan katak yang mengalami 

pendarahan septicemia. Kluiver dan Van Niel pada tahun 1936 mengelompokkan 

genus Aeromonas. Tahun 1984, Popof memasukan genus Aeromonas ke dalam famili 

Vibrionaceae. Aeromonas hydrophila diisolasi dari manusia dan binatang sampai 
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dengan tahun 1950. Bakteri ini memiliki nama sinonim A. formicans danA. 

liquefaciens (Sismeiro et al. 1998). 

Klasifikasi bakteri Aeromonas hydrophila berdasarkan ilmu taksonomi 

sebagai berikut (Holt et. al. 1994): 

Filum   : Protophyta 

Kelas   : Schizomycetes 

Ordo   : Pseudanonadeles 

Family  : Vibrionaceae 

Genus   : Aeromonas 

Spesies  : Aeromonas hydrophila 

 

 

Gambar 2. Aeromonas hydrophila (Drake, 2002) 

Bakteri Aeromonas hydrophila termasuk bakteri gram negatif, dimana 

mempunyai karakteristik berbentuk batang pendek, bersifat aerob dan fakultatif 

anaerob, tidak berspora, motil,  mempunyai satu flagel, hidup pada kisaran suhu 25-
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300C.  Jika organisme terkena serangan bakteri maka akan mengakibatkan gejala 

penyakit hemoraghic septicaemia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: terdapat 

luka dipermukaan tubuh, insang, ulser, abses, dan perut gembung. Tidak hanya 

menyerang organisme budidaya seperti ikan, tetapi penyakit ini juga menyerang 

manusia dimana menyebabkan infeksi pada gastroenteristis, diare dan extra intestinal 

pada manusia.  

Bakteri Aeromonas hydrophyla sangat mempengaruhi usaha budidaya ikan air 

tawar dan seringkali menimbulkan wabah penyakit dengan tingkat kematian yang  

tinggi (80 – 100 %) dalam kurun waktu yang singkat (1 – 2 minggu). Sehingga sangat 

merugikan petani ikan dalam usaha budidaya ikan. Tingkat virulensi dari bakteri 

A.hydrophila  dapat  menyebabkan kematian ikan  tergantung dari racun  yang 

dihasilkan. Dalam tubuh bakteri Aeromonas hydrophila terdapat Gen Aero dan hlyA 

yang bertanggung jawab dalam memproduksi racun aerolysin dan hemolysin dimana 

Aerolisin merupakan protein extraseluler yang diproduksi oleh beberapa strain  A. 

hydrophila yang bisa larut, bersifat hydrofilik dan mempunyai sifat hemolitik serta 

sitolitik.  Mekanisme racun Aerolysin pada bakteri Aeromonas hydrophila 

 dalammenyerang dan menginfeksi racun pada ikan yaitu dengan mengikat reseptor 

glikoprotein spesifik pada permukaan sel eukariot sebelum masuk ke dalam lapisan 

lemak dan membentuk lubang. Racun aerolysin yang membentuk lubang melintas 

masuk ke dalam membran bakteri sebagai  suatu preprotoksin yang mengandung 

peptida. Racun tersebut dapat menyerang sel-sel epithelia dan  menyebabkan 

gastroenteristis (Lukistyowati dan Kurniasih, 2012). 
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Proses invasi bakteri patogen Aeromonas hydrophila  kedalam tubuh host 

adalah diawali dengan melekatnya bakteri pada permukaan kulit dengan 

memanfaatkan pili, flagela dan kait untuk bergerak dan melekat kuat pada lapisan 

terluar tubuh ikan yaitu sisik yang dilindungi oleh zat kitin. Selama proses 

berlangsung bakteri Aeromonas hydrophila  memproduksi enzim kitinase  yang 

berperan dalam mendegradasi lapisan kitin sehingga bakteri dapat dengan mudah 

masuk kedalam host. Selain memanfaatkan kitinase bakteri Aeromonas hydrophila 

 juga mengeluarkan enzim lainnya seperti lesitinase dalam upaya  masuk kedalam 

aliran darah (Mangunwardoyo et al., 2010). 

Bakteri Aeromonas hydrophila termasuk patogen oportunistik yang hampir 

selalu terdapat di air dan seringkali menimbulkan penyakit apabila ikan dalam kondisi 

yang kurang baik. Penyakit yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophila ditandai 

dengan adanya bercak merah pada ikan dan menimbulkan kerusakan pada kulit, 

insang dan organ dalam. Penyebaran penyakit bakterial pada ikan umumnya sangat 

cepat serta dapat menyebabkan kematian yang sangat tinggi pada ikan-ikan yang 

diserangnya. Gejala klinis yang timbul pada ikan yang terserang infeksi bakteri 

Aeromonas hydrophila adalah gerakan ikan menjadi lamban, ikan cenderung diam di 

dasar akuarium; luka/borok pada daerah yang terinfeksi; perdarahan pada bagian 

pangkal sirip ekor dan sirip punggung, dan pada perut bagian bawah terlihat buncit 

dan terjadi pembengkakan. Ikan sebelum mati naik ke permukaan air dengan sikap 

berenang yang labil (Rahmaningsih, 2012). 
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Menurut (Tanjung et al., 2011), tanda-tanda  sekunder  serangan bakteri 

Aeromonas hydrophila terlihat dengan tumbuhnya jamur berwarna putih pada bagian 

ujung sirip ikan dan pada bagian tubuh yang mengalami luka memar. Sekresi lendir 

tampak berlebihan menyeliputi tubuh ikan, dengan warna tubuh yang memucat. 

Nafsu makan berkurang mulai pada hari ke dua. Indikasi ikan mendapat serangan 

bakteri dari mata pucat umumnya tampak setelah hari ke lima, sedangkan kerusakan 

sisik dan tumbuhnya jamur sudah muncul mulai dari hari pertama. Warna tubuh pucat 

umumnya tampak setelah hari ke tiga. Adapun beberapa analisis yang digunakan 

untuk mengetahui serangan dari bakteri Aeromonas hydrophila  antara lain: 

–               Analisis morfologis 

Indikasi-indikasi serangan bakteri terhadap berbagai strain Ikan Gurame 

cukup beragam, baik ciri maupun waktunya. Serangan bakteri tersebut dicirikan oleh 

perubahan warna mata menjadi abu-abu dan terjadi  penonjolan  bola  mata  atau 

exophthalmia, luka memar yang bisa meliputi sekujur tubuh, warna tubuh menjadi 

pucat, dan sirip rusak, dengan waktu (hari) serangan yang bervariasi. Tanda-tanda 

yang paling peka terhadap serangan bakteri, ditandai     waktu      munculnya 

serangan umumnya sudah tampak pada hari pertama. Jenis yang paling tahan adalah 

strain Padang dengan indikasi serangan umumnya setelah dua hari. Hal ini sesuai 

dengan tingkat ketahanan hidupnya yang paling tinggi (8-10 hari). Indikasi kerusakan 

pada sirip tidak selalu muncul, dalam hal ini ikan yang tidak menunjukkan sisik atau 

sirip rusak, boleh jadi ikan tersebut sudah terserang bakteri. 

–               Analisis histologis intestin dan hati 
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Pada ikan yang sehat irisan hati berwarna cerah serta sel-sel hepatosit   mengandung 

nukleus dan heterokromatin. Ikan yang terkena serangan A. hydrophila menunjukkan 

kondisi sel hati yang rusak karena mengalami infeksi, tetapi tidak mengeluarkan 

nanah (non purulent multifocal hepatitis). Kantung empedu dan sel hati mengalami 

peradangan atau infeksi (cholangiohepatitis), yang pada kondisi parah infeksi ini 

dapat mencapai jaringan parenkim hati. Ditemukan juga vakuola dan sel-sel darah 

karena terjadi pendarahan dalam (internal haemoragy). Kematian sel-sel  hati  (focal  

nekrosis)  merupakan manifestasi yang umum terjadi pada ikan yang terserang  A. 

hydrophila. Intestin ikan Gurami yang terpapar A. hydrophilamenunjukkan kondisi 

yang mengalami deplesi pada sel lamina intestin tersebut sehingga terkikis habis. 

Mukosa intestin juga mengalami kematian sel (nekrosis) yang disebabkan oleh 

degradasi enzimatik yang dikeluarkan oleh  A. hydrophila. 

2.3 Mangrove Avicennia marina 

2.3.1 Klasifikasi dan Morfologi Avicennia marina 

 Avicennia marina merupakan salah satu tumbuhan mangrove yang termasuk 

kedalam Famili Avicenniaceae/Verbenaceae. Avicennia marina banyak ditemukan di 

ekosistem mangrove yang terletak paling luar atau dekat dengan lautan. Hidup 

ditanah berlumpur agak lembek atau dangkal, dengan substrat berpasir, sedikit bahan 

organik dan kadar garam tinggi (Afzal et al. 2011).  
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Menurut Bengen (2001), Klasifikasi dari Avicennia marina adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Filum   : Thacheophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Sapindales 

Famili   : Avicenniaceae 

Genus   : Avicennia 

Spesies   : Avicennia marina  

 

 

Gambar 3. Daun Api api Avicennia marina (Wibowo et. Al, 2009) 

Nama daerah dari Avicennia marina yaitu api-api, sia-sia-putih, api-api-

kacang, papi, merahu, marahuf. Jenis ini termasuk suku Avicenniaceae, termasuk 

komponen mangrove mayor. Jenis ini memiliki akar nafas seperti pensil. Daun 

tersusun tunggal, bersilangan, bentuk telur sungsang hingga elips, ujung daun 

membundar, panjang 8-11 cm, memiliki kelenjar garam, daun muda berambut. 
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Rangkaian bunga 7-10, berduri rapat, berada di ujung atau di ketiak daun pada pucuk, 

mahkota berjumlah 4, berwarna kuning, kelopak 5 helai, benang sari 4, diameter 

bunga 1,0-1,5 cm, panjang bunga 0,3-0,4 cm, berbulu dan melengkung (Kitamura 

dkk., 1997).  

 

Gambar 4. Morfologi Mangrove Avicennia marina (database.prota.org) 

 

Avicennia marina biasanya memiliki ketinggian sampai 12 m, bahkan kadang-

kadang sampai 20 m (Noor dkk., 2006). Pada umumnya memiliki akar tunjang dan 

akar nafas yang tipis, berbentuk jari dan ditutupi oleh sejumlah lentisel. Kulit kayu 

bagian luar memiliki permukaan yang halus berwarna hijau-keabu-abuan sampai abu-

abu kecoklatan serta memiliki intisel. Daun berwarna hijau tua pada permukaan atas 

dan hijau kekuningan atau abu-abu kehijauan di bagian bawah. Permukaan atas daun 

ditutupi oleh sejumlah bintik-bintik kelenjar berbentuk cekung. Unit dan letak yaitu 

sederhana dan berlawanan. Bentuk daun bulat telur terbalik, bulat memanjang, bulat 

telur terbalik atau elips bulat memanjang. Ujung daun membundar dan menyempit ke 
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arah gagang dengan ukuran daun 12,5 x 6 cm. Susunan bunga seperti trisula dengan 

bunga bergerombol muncul di ujung tandan dan bau menyengat. Daun mahkota 

bunga terbuka tidak beraturan, semakin tua warnanya semakin hitam, seringkali 

tertutup oleh rambut halus dan pendek pada kedua permukaannya. Letak bunga 

berada di ujung atau ketiak tangkai/tandan bunga dan dormasi bulir (2-10 bunga per 

tandan) (Noor dkk., 2006). 

Avicennia marina biasa berasosiasi dengan jenis mangrove Rhizophora 

sp.Tumbuhan Avicennia marina ini mempunyai akar napas, tumbuhdengan tegak, 

serta memiliki banyak cabang. Akar napas Avicennia marina tumbuh lurus,berbentuk 

ramping dan berjumlah banyak, memiliki daun yang tumbuhberhadapan, bertangkai, 

berbentuk bulat telur terbalik dengan ujung tumpul dan pangkal yang rata. Avicennia 

marina memiliki batang yang mengeluarkan getah dan memiliki rasa yang pahit. 

Bunga tumbuhan ini berwarna kuning dengan kelopak bunga yang pendek dan pucat. 

Buah berbentuk kotak, berkatup, berbiji satu serta berkecambah sebelum rontok 

(Bandaranayake 1999). 

Beberapa jenis tumbuhan yang tergolong dalam Genus Avicennia 

menghasilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk keperluan pengobatan, 

pangan, pakan, perumahan dan farmasi. Tumbuhan Avicennia marina ini banyak 

mengandung senyawa aktif, yaitu triterpenoid, steroid, alkaloid, senyawa flavonoid, 

saponin, dan tanin (Yusuf 2010). Avicennia marina termasuk pepohonan semak 

hingga medium dengan ketinggian 2 – 5 meter dan banyak ditemukan di ujung aliran 

sungai atau di area pasang terendah. Cukup toleran dengan salinitas yang cukup 
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tinggi dan pertumbuhan optimal terdapat pada salinitas 0-30 (Afzal etal.2011). 

Spesies ini ditemukan dari daerah hilir hingga pertengahan perairanpayau disemua 

kawasan pasang surut berlumpur hampir mendekati pantai (Bengen 2000). 

2.3.2 Flavonoid  

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang 

paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Flavonoid termasuk dalam 

golongan senyawa phenolik dengan struktur kimia C6-C3-C6. Kerangka flavonoid 

terdiri atas satu cincin aromatik A, satu cincin aromatik B dan cincin tengah berupa 

heterosiklik yang mengandung oksigen dan bentuk teroksidasi cincin, ini dijadikan 

dasar pembagian flavonoid ke dalam sub-sub kelompoknya. Sistem penomoran 

digunakan untuk membedakan posisi karbon di sekitar molekulnya (Maslarova, 

2001). 

 Berbagai jenis senyawa, kandungan dan aktivitas antioksidatif flavonoid 

sebagai salah satu kelompok antioksidan alami yang terdapat pada sereal, sayur-

mayur dan buah, telah banyak dipublikasikan. Flavonoid berperan sebagai 

antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui 

kemampuannya mengkelat logam, berada dalam bentuk glukosida (mengandung 

rantai samping glukosa) atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon. 

2.3.3 Kandungan Antibakteri Ekstrak Avicennia marina 

Mangrove Avicennia marina memiliki kandungan senyawa fenolik. Senyawa 

fenolik merupakan salah satu kandungan Avicennia marina yang berperan sebagai 

antioksidan alami. Senyawa fenolik memiliki hubungan dengan aktivitas antioksidan 
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pada Avicennia marina adalah semakin meningkatnya konsentrasi total feno;, maka 

semakin tinggi pula antioksidan dari Avicennia marina (Erukainure, 2011). 

Sabir (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa senyawa flavonoid 

memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri dengan beberapa 

mekanisme yang berbeda, antara lain flavonoid menyebabkan terjadinya kerusakan 

permeabilitas dinding bakteri, mikrosom dan lisosom sebagai hasil interaksi antara 

flavonoid dengan DNA bakteri, Mekanisme yang berbeda dikemukakan oleh Di 

Carlodkk., (1999) dan Estrela dkk., (1995) dalam Sabir (2005) yang menyatakan 

bahwa gugus hidroksil yang terdapat pada struktur senyawa flavonoid menyebabkan 

perubahan komponen organik dan transpor nutrisi yang akhirnya akan mengakibatkan 

timbulnya efek toksik terhadap bakteri. 

Ekstrak A. marina dengan pelarut metanol, juga ditemukan senyawa-senyawa 

lainyang berfungsi sebagai antibakteri, yaitu cholest-5-ene,3-bromo (8%) dan cholest-

5-en-3-ol-β (4.88%), kedua senyawa ini merupakan turunan senyawa keton steroid 

yang mempunyai fungsi sebagai antibakteri. Menurut Putra (2007), senyawa steriod 

merupakan senyawa antibakteri utama dalam fraksi kloroform ekstrak metanol kayu 

nangka. Lebihlanjut Reddy (2003) dalam Putra (2007) menyatakan bahwa keton 

steroid yaitu sitost-4-en-3-one yang diisolasi dari Boswlliaovali foliolata mampu 

menghambat pertumbuhan Saccharomyces, B. subtilis, P. aeruginosa dan B. 

sphaericus. Mekanisme kerja steroid dalam menghambat mikroba, adalah dengan 

merusak membran plasma sehingga menyebabkan bocornya sitoplasma keluar 

selyang selanjutnya menyebabkan kematian sel (Putra, 2007) 
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2.4 Metanol 

Methanol adalah salah satu senyawa hidrokarbon dari golongan alcohol 

(CnH2n+2O) dengan gugus alkil hidroksil (-OH). Alkohol memiliki keisomeran 

fungsi dengan eter. Rumus umum methanol adalah CH4O atau sering ditulis CH3-OH. 

Methanol merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada “keadaan atmosfer” 

Methanol berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah 

terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). 

Methanol diproduksi secara alami oleh metabolisme anaerobik oleh bakteri. Hasil 

proses tersebut adalah uap metanol (dalam jumlah kecil) di udara. Setelah beberapa 

hari, uap metanol tersebut akan teroksidasi oleh oksigen dengan bantuan sinar 

matahari menjadi karbondioksida dan air (Zenta, 2009). 
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