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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Mas  

2.1.1  Klasifikasi dan Morfologi  Ikan Mas (Cyprinus carpio) 

  Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, memiliki badan dengan 

bentuk panjang dan pipih kesamping serta memiliki daging yang lunak. Ikan mas 

sendiri sudah dipelihara sejak tahun 475 sebelum masehi di Cina sedangkan di 

Indonesia, ikan mas dipelihara sekitar tahun 1920. Ikan mas yang terdapat di 

Indonesia merupakan merupakan jenis ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, 

Taiwan dan Jepang. Hingga saat ini sudah terdapat 10 jenis ikan mas yang telah 

diidentifikasi berdasarkan karakteristik morfologisnya. Klasifikasi ikan mas adalah 

sebagai berikut (Bachtiar 2002) : 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  : Osteichthyes 

Subkelas : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Subordo : Cyprinoidea 

Famili  : Cyprinidae 

Subfamili : Cyprininae 

Genus  : Cyprinus 

Spesies : Cyprinus carpio 

  Saat ini ikan mas mempunyai banyak ras atau strain. Perbedaan sifat dan 

ciri dari ras disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya interaksi 

antara genotipe dan lingkungan kolam, musim dan cara pemeliharaan. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari penampilan bentuk fisik, bentuk tubuh dan warnanya. 
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Gambar 1. Morfologi Ikan Mas  

      Ikan mas memiliki bentuk tubuh yang agak memanjang dan sedikit memipih 

ke samping (compressed). Sebagian besar tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik. 

Moncongnya terletak di ujung tengah (terminal) dan dapat disembulkan (protaktil). 

Pada bibirnya yang lunak terdapat dua pasang sungut (berbel) dan tidak bergerigi. 

Pada bagian dalam mulut terdapat gigi kerongkongan (pharynreal teeth) sebanyak 

tiga baris berbentuk geraham. Sirip punggung ikan mas memanjang dan bagian 

permukaannya terletak berseberangan dengan permukaan sirip perut (ventral). Sirip 

punggungnya (dorsal) berjari-jari keras, sedangkan di bagian akhir bergerigi. 

Seperti halnya sirip punggung, bagian belakang sirip dubur (anal) ikan mas ini pun 

berjari-jari keras dan bergerigi pada ujungnya. Sirip ekornya menyerupai cagak 

memanjang simetris hingga ke belakang tutup insang, sisik ikan mas relatif besar 

dengan tipe sisik lingkaran (cycloid) yang terletak beraturan. Garis rusuk atau gurat 

sisi (linea lateralis) yang lengkap terletak di tengah tubuh dengan posisi melintang 

dari tutup insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor (Bachtiar 2002). 

2.1.2 Habitat dan Penyebaran Ikan Mas 

  Habitat yang disukai ikan mas adalah perairan dengan kedalaman 1 meter 

yang mengalir pelan, dan subur yang ditandai melimpahnya pakan alami, misalnya 

rotifer, rotatoria, udang-udang renik dan lain-lain. Sebaliknya larva ikan mas 
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menyukai perairan dangkal, tenang dan terbuka. Sedangkan benih ikan mas yang 

berukuran cukup besar lebih menyukai perairan yang agak dalam, mengalir dan 

terbuka. Di negara tropis ikan mas berpijah pada musim hujan. Waktu pemijahan 

biasanya bertepatan dengan turunnya hujan. Kesiapan proses pemijahan induk 

dapat terganggu jika media hidupnya tercemar, kandungan oksigen terlarut 

menurun dan kondisi kesehatan induk menurun (Djarijah 2011). 

Di alam bebas ikan mas hidup di pinggiran sungai, danau, atau perairan 

tawar lain dengan kedalaman air yang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras 

aliran airnya. Lingkungan perairan yang ideal untuk tempat hidup ikan mas adalah 

daerah dengan ketinggian 150 – 600 m di atas permukaan laut. Habitat utama ikan 

mas adalah dalam air tawar. Namun dapat hidup juga di daerah muara sungai yang 

airnya payau. Penyebaran ikan mas merata di daratan Asia juga Eropa, sebagian 

Amerika Utara dan Australia.  Di Indonesia, ikan mas terdapat di sungai dan danau-

danau di pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa (Narantaka, 2012).  

2.1.3 Pakan dan Kebiasaan Makan 

Ikan mas tergolong jenis omnivora, yakni ikan yang dapat memangsa 

berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun binatang renik, 

misalnya invertebrata air, udang - udangan renik, larva dan serangga air, kerang-

kerangan dan tanaman air. Ikan ini juga lahab memakan berbagai jenis biji-

bijianyang dicampurkan sebagai suplemen makanan buatan (artificial foods). 

Sumber protein, vitamin, lemak, dan mineral sebagai sumber energi metabolisme 

tubuh dan pertumbuhan diperoleh dari makanan renik berupa plankton, yaitu 

plankton nabati (phitoplankton) dan plankton hewani (zooplankton). Hewan-hewan 
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kecil tersebut disedot bersama lumpurnya, diambil yang dapat dimanfaatkan dan 

sisanya dikeluarkan melalui mulut (Djarijah, 2011). Ikan mas sering mencari 

sumber makanan (jasad-jasad renik) di sekeliling pematang, oleh sebab itu 

pematang sering rusak dan longsor karenanya. Ikan mas juga suka mengaduk-aduk 

dasar kolam untuk mencari makanan yang bisa dimanfaatkan seperti larva insecta, 

cacing-cacingan dan sebagainya. Aktivitas ini akan membantu kawanan benih 

mencari makanan karena binatang-binatang di dasar kolam yang teraduk ke atas 

dapat menjadi santapan bagi benih (Santoso,1993).    

2.1.4 Penyakit Pada Ikan Mas 

  Penyakit merupakan salah satu hambatan dalam proses budidaya ikan, 

selain faktor lingkungan dan manajemen. Penyakit ikan dapat didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan suatu fungsi alat tubuh baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit menyerang ikan melalui proses 

hubungan antara tiga faktor, yaitu kondisi lingkungan (kondisi di dalam air), 

kondisi inang (ikan), dan adanya jasad patogen (jasad penyakit). Penyakit bakterial, 

virus, dan lainnya merupakan suatu kendala dalam usaha budidaya ikan air tawar 

(Pasaribu & Sumantri, 2004).  Penyakit MAS (Motil Aeromonas Septicemia) pada 

ikan disebabkan oleh bakteri A. hydrophila, dan penyakit ini bersifat sistemik 

(Hernayanti et al., 2004). Bakteri tersebut menyerang apabila daya tahan tubuh ikan 

turun akibat stress dan penurunan kualitas lingkungan (Munajat & Budiana, 2003). 

Penyakit MAS (Motil Aeromonas Septicemia)  sering pula menjadi infeksi sekunder 

setelah serangan parasit.  Dalam budidaya ikan, Penyakit ikan dapat mengakibatkan 

kerugian ekonomis. Kerugian yang ditimbulkan bergantung pada presentase 
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populasi yang terserang penyakit, umur ikan yang sakit, parahnya penyakit, dan 

adanya infeksi sekunder. Penyakit-penyakit tersebut banyak yang bersifat infeksi 

seperti juga penyakit pada hewan berdarah panas. Bagi ikan, faktorfaktor 

noninfeksi juga sangat berperan (Hernayanti et al., 2004). 

2.1.5 Sistem Pertahanan Tubuh Ikan 

  Seperti hewan pada umumnya, ikan memiliki mekanisme pertahanan diri 

terhadap patogen.  Pada ikan teleostei terdapat dua macam sistem imun  yaitu sistem 

imun bawaan  (innate) yang bersifat spesifik dan sistem imun dapatan (adaptive) 

yang bersifat non spesifik.  Sistem imun non spesifik ikan, meliputi penghalang 

fisik (mukus, kulit, sisik, dan insang), pertahanan humoral dan sel-sel fagositik.  

Tizard (1982), mekanisme dasar respon kekebalan untuk memerangi infeksi bakteri 

yaitu dengan netralisasi toksin/enzim oleh antibodi, pemusnahan oleh antibodi, 

komplemen dan lisozim, penelanan dan penghancuran bakteri serta penelanan dan 

penghancuran intraselular bakteri oleh makrofag yang diaktifasi. 

  Proses pembentukan antibody diawali dengan masuknya bakteri (antigen) 

ke dalam tubuh ikan yang akan difagosit oleh makrofag, menyerapnya dan 

menghamburkan bagian – bagian asing itu ke permukaan. sel T mulai menyerang 

benda asing tersebut dan mengikat denagan reseptor antigen. Sel limfosit B 

berperan dalam sistem imun spesifik humoral. Apabila sel B dirangsang oleh benda 

asing, maka sel tersebut akan berpoliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma 

yang dapat membentuk antibodi dan sel memori.  Antibodi yang dilepas dapat 

ditemukan dalam darah.  Sel limfosit T berperan dalam sistem imun spesifik 

selular. Banyak mikroorganisme yang berkembang biak secara intra-selular. Untuk 



9 
 

melawan mikroorganisme intraselular tersebut, diperlukan respon imun selular 

yang merupakan fungsi dari limfosit T (Kresno, 1996).  Proses fagositosis oleh sel-

sel fagosit (makrofag) berperan pula dalam mekanisme penyajian antigen (antigen 

precenting cell) untuk menstimulasi respon sel limfosit.  Sistem imun non spesifik  

merupakan pertahanan tubuh dalam menghadapi serangan berbagai mikroorganisme 

dengan memberikan respon langsung terhadap antigen, sedangkan sistem imun 

spesifik memerlukan waktu untuk mengenal antigen terlebih dahulu sebelum dapat 

memberikan responnya. Sistem imun spesifik memiliki kemampuan untuk 

mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Apabila sel imun tersebut 

bertemu kembali dengan benda asing yang sama, maka benda asing itu akan dikenali 

dengan lebih cepat, kemudian segera dihancurkan (Baratawidjaja, 1991). 

2.2 Mengkudu (Morinda citrifolia L) 

2.2.1 Klasifikasi 

  Mengkudu (Morinda citrifolia L) atau yang disebut pace maupun noni 

merupakan tumbuhan asli Indonesia yang sudah dikenal lama oleh penduduk di 

Indonesia Pemanfaatannya lebih banyak diperkenalkan oleh masyarakat jawa yang 

selalu memanfaatkan tanaman atau tumbuhan herbal untuk mengobati beberapa 

penyakit (Djauhariya 2006). 

Klasifikasi mengkudu adalah sebagai berikut 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 
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Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus  : Morinda 

Spesies : Morinda citrifolia L. 

 
Gambar 2. Buah Mengkudu  

2.2.2 Morfologi 

  Tanaman mengkudu adalah salah satu tanaman yang sudah dimanfaatkan 

sejak lama hampir di seluruh belahan dunia. Di negeri Cina, laporan-laporan 

mengenai khasiat tanaman mengkudu telah ditemukan pada tulisan-tulisan kuno 

yang dibuat pada masa dinasti Han sekitar 2000 tahun lalu. Di Hawaii, mengkudu 

malah telah dianggap sebagai tanaman suci karena ternyata tanaman ini sudah 

digunakan sebagai obat tradisional sejak lebih dari 1500 tahun lalu. Mengkudu telah 

diketahui dapat mengobati berbagai macam penyakit, seperti tekanan darah tinggi, 

kejang, obat menstruasi, artistis, kurang nafsu makan, artheroskleorosis, gangguan 

saluran darah, dan untuk meredakan rasa sakit (Djauhariya 2006). 
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  Mengkudu tergolong dalam famili Rubiaceae. Nama lain untuk tanaman ini 

adalah Noni (bahasa Hawaii), Nono (bahasa Tahiti), Nonu (bahasa Tonga), 

ungcoikan (bahasa Myanmar) dan Ach (bahasa Hindi). Tanaman ini tumbuh di 

dataran rendah hingga pada ketinggian 1500 m. Tinggi pohon mengkudu mencapai 

3-8 m, memiliki bunga bongkol berwarna putih. Buahnya merupakan buah 

majemuk, yang masih muda berwarna hijau mengkilap dan memiliki totol-totol 

dan ketika sudah tua berwarna putih dengan bintik-bintik hitam (Djauhariya et al. 

2006). 

  Akhir-akhir ini banyak petani telah mulai membudidayakan mengkudu 

secara intensif karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan. 

Hal ini mengingat karena hampir semua bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan, 

daya adaptasinya yang luas serta mudah dibudidayakan dan diproses menjadi 

produk skala industri rumah tangga (Djauhariya 2006). Ciri dari tanaman 

mengkudu ini mudah sekali untuk dikenali karena tanaman ini dapat tumbuh liar 

dimana saja bisa di pekarangan rumah, pinggir jalan atau di taman dan di pot. Ciri 

dari tanaman ini adalah : 

a. Pohon 

  Pohonnya tidak terlalu besar, dengan tinggi, tingginya 3-8 m. Batangnya 

bengkok-bengkok berdahan kaku, memiliki akar tunggang yang tertancap dalam. 

Kulit batang coklat kekuningan, beralur dangkal, tidak berbulu, anak cabangnya 

segi empat. Tajuknya hijau seperti daun. Batang mengkudu mudah dibelah setelah 

dikeringkan dan bisa digunakan sebagai kayu bakar dan tiang. Di bidang pertanian 

kayu mengkudu digunakan untuk menopang tanaman lada (Djauhariya et al. 2006). 



12 
 

b. Daun  

  Daunnya besar dan tunggal. Daun kebanyakan bersilang berhadapan, 

bertangkai, bulat telur lebar hingga bentuk elips, kebanyakan dengan ujung runcing, 

sisi atas hijau tua mengkilat, sama sekali gundul, 5-17 cm. Daun penumpu 

bentuknya bervariasi, kadang bulat telur, bertepi rata, hijau kekuningan, gundul, 

dengan panjang 1,5 cm, dibawah karangan bunga selalu cukup tinggi dan tumbuh 

menjadi satu. Peruratan daun menyirip. Daun mengkudu dapat dimakan sebagai 

sayuran. Nilai gizinya tinggi karena banyak mengandung vitamin A (Djauhariya et 

al. 2006). 

c. Bunga  

  Perbungaan  mengkudu  bertipe bongkol dengan tangkai 1-4 cm, rapat, 

berbunga banyak, tumbuh di ketiak. Bunga berbau harum dan mahkotanya 

berbentuk tabung, terompet, putih, dalam lehernya berambut wol, panjangnya 

tabung bisa mencapai 1,5 cm. Benang sari berjumlah 5, tumbuh jadi satu dengan 

tabung mahkota hingga berukuran cukup tinggi, tangkai sari berambut wol 

(Djauhariya et al. 2006). 

d. Buah  

  Kelopak bunga tumbuh menjadi buah yang bulat atau lonjong seperti telur 

ayam. Permukaan buah terbagi dalam sel-sel poligonal (bersegi banyak) yang 

berbintik-bintik atau berkutil. Bakal buah pada ujungnya berkelopak dan berwarna 

hijau kekuningan. Awalnya buah berwarna hijau ketika masih muda, dan menjadi 

putih kekuningan menjelang buahnya masak dan setelah benar-benar matang 

menjadi putih transparan dan lunak. Daging buah tersusun atas buah-buah batu 
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yang berbentuk pyramid atau bentuk memanjang segitiga dan berwarna coklat 

kemerahan (Djauhariya et al. 2006) 

e. Biji 

   Biji mengkudu berwarna hitam, memiliki albumen yang keras dan ruang 

udara yang tampak jelas. Bijinya tetap memiliki daya tumbuh tinggi, walaupun 

telah disimpan selama 6 bulan. Perkecambahannya 3 - 9 minggu setelah biji 

disemaikan. Pertumbuhan tanaman setelah biji tumbuh sangat cepat. Dalam waktu 

6 bulan, tinggi tanaman dapat mencapai 1,2 - 1,5 m. Perbungaan dan pembuahan 

dimulai pada tahun ke-3 dan berlangsung terus-menerus sepanjang tahun. Umur 

maksimum dari tanaman mengkudu adalah sekitar 25 tahun (Djauhariya et al. 

2006). 

2.2.3 Kandungan Mengkudu (Morinda citrifolia L) 

   Mengkudu atau Noni memiliki banyak zat aktif yang sangat berkhasiat 

dalam mencegah dan mengatasi berbagai penyakit. Berikut adalah kandungan 

senyawa berkhasiat yang terdapat dalam mengkudu : 

a. Senyawa Terpenoid 

  Senyawa terpenoid adalah senyawa hidrokarbon isometrik yang juga 

terdapat pada lemak atau minyak esensial (essential oils), yaitu sejenis lemak yang 

sangat penting bagi tubuh. Zat-zat terpenoid membantu tubuh dalam proses sintesa 

organik dan pemulihan sel-sel tubuh ( Purbaya, 2002). 

b. Zat Anti-bakteri 

  Acubin,  Asperuloside,  Alizarin  dan  beberapa  zat  Antraquinon  telah 

terbukti sebagai zat anti bakteri. Zat-zat yang terdapat di dalam buah mengkudu 
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telah terbukti menunjukkan kekuatan melawan golongan bakteri infeksi: 

Pseudonmonas aeruginosa, Proteus morganii, Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis dan Escherichia coli (Winarti 2005).  

  Zat anti-bakteri dalam buah mengkudu dapat mengontrol dua golongan 

bakteri yang mematikan (patogen), yaitu Salmonella dan Shigella. Penemuan zat-

zat anti bakteri dalam sari buah mengkudu mendukung kegunaannya untuk 

merawat penyakit infeksi kulit, pilek, demam dan berbagai masalah kesehatan yang 

disebabkan oleh bakteri (Winarti 2005). 

c. Jenis Asam lainnya 

  Asam askorbat yang ada di dalam buah mengkudu adalah sumber vitamin 

C yang luar biasa. Vitamin C merupakan salah satu antioksi dan yang hebat. 

Antioksidan bermanfaat untuk menetralisir radikal bebas partikel-partikel 

berbahaya yang terbentuk sebagai hasil sampingan proses metabolisme yang dapat 

merusak materi genetik dan merusak sistem kekebalan tubuh). Asam kaproat, asam 

kaprilat dan asam kaprik termasuk golongan asam lemak. Asam kaproat dan asam 

kaprik inilah yang menyebabkan bau busuk yang tajam pada buah mengkudu 

(Winarti 2005). 

d. Scopoletin 

  Pada tahun 1993, peneliti universitas Hawaii berhasil memisahkan zat-zat 

scopoletin dari buah mengkudu. Zat-zat scopoletin ini mempunyai khasiat 

pengobatan dan para ahli percaya bahwa scopoletin adalah salah satu di antara zat-

zat yang terdapat dalam buah mengkudu yang dapat mengikat serotonin, salah satu 

zat kimiawi penting di dalam tubuh manusia. Scopoletin berfungsi memperlebar 
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saluran pembuluh darah yang mengalami penyempitan dan melancarkan peredaran 

darah. Selain itu scopoletin juga telah terbukti dapat membunuh beberapa tipe 

bakteri, bersifat fungisida (pembunuh jamur) terhadap Pythium sp. dan juga bersifat 

anti-peradangan dan anti-alergi (Winarti 2005). 

e. Xeronine dan Proxeronine 

  Salah satu alkaloid penting yang terdapat dalam buah mengkudu adalah 

xeronine. Xeronine dihasilkan juga oleh tubuh manusia dalam jumlah terbatas yang 

berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim dan mengatur fungsi protein di dalam 

sel. Xeronine ditemukan pertama kali oleh Dr. Ralph Heinicke (ahli biokimia). 

Walaupun buah mengkudu hanya mengandung sedikit xeronine, tetapi mengandung 

bahan-bahan pembentuk (prekursor) xeronine, yaitu proxeronine dalam jumlah 

besar (Purbaya, 2002). 

  Proxeronine adalah sejenis asam koloid yang tidak mengandung gula, asam 

amino atau asam nukleat seperti koloid-koloid lainnya dengan bobot molekul relatif 

besar, lebih dari 16.000. Apabila mengkonsumsi proxeronine maka kadar xeronine 

di dalam tubuh akan meningkat. Di dalam tubuh manusia (usus) enzim proxeronase 

dan zat-zat lain akan mengubah proxeronine menjadi xeronine. Fungsi utama 

xeronine adalah mengatur bentuk dan rigiditas (kekerasan) protein-protein spesifik 

yang terdapat di dalam sel. Hal ini penting mengingat bila protein-protein tersebut 

berfungsi abnormal maka tubuh akan mengalami gangguan kesehatan Nuryati 

(2003). 
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2.3 Meniran (Phyllanthus niruri L.) 

  Meniran merupakan terna liar yang tumbuh dan tersebar diseluruh daratan 

Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut : Tinggi 

batangnya 30 – 50 cm, berwarna hijau kemerahan (Phyllanthus urinaria) atau hijau 

pucat (Phyllanthus niruri), bercabang-cabang. Daun tunggal, letaknya berseling. 

Helaian daun bundar telur sampai bundar memanjang, ujung tumpul, pangkal 

membulat, permukaan bawah berbintik kelenjar, tepi daun rata, dengan panjang 1,5 

cm dan lebar sekitar 7 mm, berwarna hijau. Pada satu tanaman terdapat bunga 

jantan dan bunga betina. Bunga jantan keluar dari bawah ketiak daun, sedangkan 

bunga betina keluar dari atas ketiak daun. Buah meniran berupa buah kotak, bulat 

pipih, licin, diameter 2 - 2,5 mm. Bijinya kecil, keras, berbentuk ginjal dan 

berwarna coklat. 

  Meniran tumbuh di daerah dataran rendah sampai ke dataran tinggi dengan 

ketinggian 1.000 m diatas permukaan laut. Meniran dapat dijumpai pada hampir 

semua tempat, di semak-semak, pekarangan rumah, di antara rerumputan, dan 

tempat lain. Meniran dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, terutama tanah 

berpasir. Meniran menyukai tempat yang lembab dan akan tumbuh dengan subur 

apabila tanah kaya akan bahan organik. Meniran hijau lebih toleran tumbuh di tanah 

yang miskin bahan organik dibandingkan dengan meniran merah (Lasmadiwati, 

2010). 

Nama meniran yang dikenal di berbagai daerah (Lasmadiwati, 2010). 

a. Sumatera : ba’me tano, sidukung anak, dudukung anak, baket sikolop 

b. Jawa : meniran, meniran merah, meniran ijo, memeniran (Sunda) 



17 
 

c. Sulawesi : bolobungo, sidukung anak 

d. Maluku : belalang babiji, gosau ma dungi, gosau ma dungi roriha (Ternate) 

e. Asing : Zhen zhu cao, hsieh hsia chu (Cina), chanca piedra, quebra pedra,  

kilanelli (India), child pick a back (Inggris), stone breaker, shaterrstone, chamber 

bitter, leafflower, quinine weed (Amerika Selatan), arrebenta pedira (Brasil). 

2.3.1 Klasifikasi Meniran (Phyllanthus niruri L.) 

Kingdom : Plantae  

Subkingdm : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Phyllanthus 

Spesies  : Phyllanthus niruri L. 

 
Gambar 3. Daun Meniran. 
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2.3.2 Kandungan Kimia Meniran 

  Meniran mengandung lignan yang terdiri dari phyllanthine, 

hypophyllanthine, phyltetralin, lintretalin, nirathin, nitretalin, nirphylline, nirurin, 

dan niruriside. Terpecah terdiri dari cymene, limonene, lupeol, dan lupeol acetate. 

Flavanoid terdiri dari quercetin, quercitrin, isoquercitrin, astragalin, dan rutine. 

Lipid terdiri dari ricinoleic acid, dotriancontanoic acid, linoleic acid, dan linolenic 

acid. Benzenoid terdiri dari methylsalicilate. Alkaloid terdiri dari norsecurinine, 4-

metoxy-norsecurinine, entnorsecurinina, nirurine, phyllantin, dan phyllochrysine. 

Steroid berupa beta-sitosterol. Alcanes berupa triacontanal dan triacontanol. 

Komponen lain berupa tannin, vitamin C dan vitamin K. Akar dan daun meniran 

kaya akan senyawa flavonoid, antara lain phyllanthin, hypophyllanthin, qeurcetrin, 

isoquercetin, astragalin, dan rutin. Minyak bijinya mengandung beberapa asam 

lemak seperti asam ricinoleat, asam linoleat, dan asam linolenat (Lasmadiwati, 

2010). 

2.4  Aeromonas hydrophila 

  Aeromonas hydrophila merupakan bakteri yang ditemukan dalam air tawar 

dan infeksi Aeromonas hydrophila dapat terjadi akibat perubahan kondisi 

lingkungan, stress, perubahan temperatur, air yang terkontaminasi dan ketika inang 

tersebut telah terinfeksi oleh bakteri atau parasit lainnya (infeksi sekunder), oleh 

kerena itu bakteri ini disebut dengan bakteri yang bersifat patogen oportunistik 

(Dooley et al. 1985). Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan kematian tinggi (80-

100%) dalam waktu 1-2 minggu. Selain itu, pengendalian bakteri ini sulit karena 

memiliki banyak strain dan selalu ada di air serta dapat menjadi resisten terhadap 
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obat-obatan. Penyakit ini umumnya menyerang ikan tropis, ikan air tawar dan ikan 

hias (Volk dan Wheeler 1998) 

2.4.1 Klasifikasi (A.hydrophila) 

  Aeromonas hydrophila merupakan bakteri heterotrophic unicellular, tergolong 

protista prokariot yang memiliki membran untuk memisahkan inti dengan 

sitoplasma (Gambar 2.4). Berikut adalah klasifikasi  bakteri A. hydrophila. 

Domain : Bacteria 

Kingdom : Proteobacteria 

Phylum : Gammaproteobacteria 

Class  : Aeromonadales 

Genus  : Aeromonas 

Species : Aeromonas hydrophila 

 
Gambar 4. Bakteri A. hydrophila 

2.4.2 Morfologi 

  A. hydrophila merupakan bakteri gram-negatif, mempunyai batang pendek 

dengan ukuran bervariasi antara lebar 0,8 sampai 1,0 mikron dengan panjang 1,0 

sampai 3,5 mikron, tidak memiliki spora, bakteri bersifat motil karena mempunyai 

flagela monotrichous. . Ciri utama bekteri A. hydrophila adalah fakultatif aerobik 

(dapat hidup dengan atau tanpa oksigen), tidak berspora, bersifat motil (bergerak 
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aktif) karena mempunyai satu flagel (monotrichous flagella) yang keluar dari salah 

satu kutubnya. Penyakit ini hidup di lingkungan dengan pH 5,5 – 9. Bakteri ini 

membentuk koloni permukaannya agak menonjol, berbentuk bulat, dengan 

diameter 2-3 mm (Austin 1993). 

  Bakteri ini berukuran 0,7-1,8 x 1,0-1,5 µm dan bergerak menggunakan 

sebuah polar flagel. A. hydrophila bersifat motil dengan flagela tunggal di salah 

satu ujungnya. Bakteri ini berbentuk batang sampai dengan kokus dengan ujung 

membulat, fakultatif anaerob, dan bersifat mesofilik dengan suhu optimum 20 - 30 

ºC (Kabata 1985). 

  A.hydrophila merupakan mikroorganisme psikrotrof dan sering disebut 

mikroorganisme psikrofilik fakultatif, maka dapat tumbuh pada ruang pendingin 

(refrigator), temperatur maksimum 450C, temperatur minimum 0-40C, temperatur 

optimum 370C. Aeromonas hydrophila memiliki potensial foodborne patogen, 

secara klinis menyebakan sakit pada manusia. Keberadaannya sering ditemukan 

pada air, hewan domestik, pangan asal hewan seperti daging ayam, sapi, ikan dan 

fillet. A. hydrophila menghasilkan faktor-faktor virulen yang berbeda termasuk 

eksotoksin, sitotoksin dan lainnya dimana spektrum penyakit meliputi 

gastroenteritis, septisemia, dan infeksi pada satwa aquatik (Daskalov 2005). 

 Selain menyerang ikan air tawar, bakteri A. hydrophila juga dapat 

menyerang manusia yaitu yang bersifat enterotoksigenik dan cukup potensial 

terhadap patogenitas di saluran pencernaan manusia. Aeromonas hydrophila 

menghasilkan berbagai toksin ekstraseluler salah satunya Aerolysin yang mungkin 

merupakan faktor virulen (Hiroko dan Aoki, 1991)  
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2.4.3 Siklus Hidup 

 Bakteri A.hydrophila umumnya hidup di air tawar terutama yang 

mengandung bahan organik tinggi. Ada juga yang berpendapat bahwa bakteri ini 

hidup di saluran pencernaan. Bakteri A. hydrophila mudah di jumpai pada musim 

kemarau dan penghujan, terutama dikolam-kolam yang tercemar bahan Organik. 

Bakteri A. hydrophila lebih banyak menyerang ikan di daerah tropis dan daerah sub 

tropis di bandingkan dengan daerah yang dingin. Aeromonas hydrophila dikenal 

dengan nama Bacilus hydrophilus. Bakteri ini pertama kali diisolasi dari kelenjar 

pertahanan katak yang mengalami perdarahan septisemia. Tahun 1984 Popoff telah 

memasukan genus Aeromonas ke dalam famili Vibrionaceae. Mikroorganisme ini 

secara normal dapat ditemukan dalam lingkungan perairan. A. hydrophila  diisolasi 

dari manusia dan binatang sampai dengan tahun 1950 (Popof 1984). 

2.4.4 Karakteristik Aeromonas 

 Aeromonas hydrophila diisolasi dari manusia dan hewan pada tahun 1950. 

Bakteri ini adalah yang paling terkenal dari enam spesies Aeromonas. Hal ini juga 

sangat tahan terhadap berbagai obat, klorin, dan suhu dingin. Genus Aeromonas 

mempunyai habitat di lingkungan perairan tawar. Keberadaan Aeromonas 

hydrophila di suatu perairan erat hubungannya dengan jumlah kandungan senyawa 

organik di perairan atau sedimen dasar. Bakteri ini diakui sebagai patogen pada 

hewan aquatik berdarah dingin. Infeksi bakteri Aeromonas hydrophila bersifat 

sekunder yaitu bakteri akan masuk ke dalam tubuh ikan jika ada kerusakan jaringan 

yang disebabkan oleh kerusakan fisik atau kerusakan akibat serangan virus atau 
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mikroorganisme lainnya. Aeromonas hydrophila merupakan penyerang sekunder 

yang memperparah kerusakan ikan (Baehaki et al. 2004). 

 Pada dasarnya A. hydrophila  merupkan patogen oportunistis artinya bakteri 

ini dapat menimbulkan penyakit apabila lingkungannya mendukung. Faktor 

pendukung ini antara lain ikan dalam kondisi stres, kepadatan yang terlalu tinggi, 

akibat transportasi, rendahnya asupan nutrisi dan rendahnya kualitas air. Kualitas 

air yang rendah tercermin dari tingginya kandungan nitrit, rendahnya oksigen 

terlarut dan tingginya kandungan karbon dioksida. Hal ini sangat umum dijumpai 

di air dan memiliki beragam serotype yang berbeda tingkatan virulensinya. 

Penyakit A. hydrophila  biasanya mewabah pada ikan-ikan yang mengalami stress 

atau pemeliharaan dengan padat tebar tinggi. Umumnya penyebaran penyakit ini 

terjadi secara horizontal lewat kontak langsung dengan air atau hewan yang sakit. 

Selain pada ikan, patogen ini juga menyebabkan penyakit pada amfibi, reptil, 

burung, mamalia dan manusia. Gejala klinis yang terjadi pada manusia yang 

terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila berupa gastroenteritis, diare, meningtis, 

peneumonia, serta septicaemia pada penderita leukimia, dan kanker. Aeromonas 

hydrophila memanfaatkan nutrisi dalam air dan mampu hidup lama walaupun tanpa 

induk semang (White 1989; Camus et al. 1998) 

2.4.5 Penyakit MAS (Motile Aeromonas Septicemia) 

  Motile Aeromonas Septicemia (MAS) mempunyai beberapa nama lain yaitu 

Hemorrhagic Septicemia, Ulcer Disease, Motile Aeromonad Infection (MAI), 

Redpest atau Red-Sore Disease. Nama lain ini terkait erat dengan lesio yang 
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disebabkan A. hydrophila yang dapat diisolasi dari air kolam, kulit dan saluran 

gastrointestinal ikan (White 1989; Camus et al. 1998). 

 Penyakit MAS mempunyai sebaran geografis di seluruh dunia. Di Indonesia 

penyakit ini mewabah pertama kali tahun 1980 di daerah Jawa Barat yang 

menyebabkan 82,2 ton ikan mati dalam waktu 1 bulan. Pada tahun 1981 penyakit 

ini menjadi wabah di Malaysia dan Thailand, kemudian di Burma dan Filipina pada 

tahun 1985. Selanjutnya wabah ini juga melanda Sri Langka tahun 1987, kemudian 

Bangladesh, India, dan Nepal tahun 1988 (Roberts et al. 1992). Sampai saat ini, 

wabah penyakit MAS masih sering terjadi di budidaya ikan air di Asia Tenggara 

termasuk Indonesia dengan jumlah kematian yang tinggi. 

 Ikan yang terkena penyakit MAS akan memperlihatkan gejala klinis 

beragam seperti kematian mendadak, tidak nafsu makan, berenang tidak biasanya, 

insang pucat, kembung dan ulkus pada kulit. Ulkus ini akan dikelilingi oleh jaringan 

yang berwarna merah. Organ dalam yang dapat terserang antara lain insang, ginjal, 

hati, pankreas, limpa, dan otot skelet. Timbulnya gejala ini dipengaruhi oleh faktor 

virulensi, resistensi stres dan septicemia (White 1989; Camus et al. 1998). Ikan mati 

tanpa menampakkan gejala klinis atau tampak gejala seperti lesi kecil di permukaan 

tubuh, hemoragi fokal, hemoragi organ, tukak kulit dalam, exophthalmia dan abses 

di rongga perut (Thune et al. 1993). Selain itu didapatkan pula akumulsi cairan di 

bagian perut, anemia dan kerusakan organ dalam terutama hati dan ginjal. Pada 

beberapa spesies ikan terjadi hemorrhagic septicemia fatal yang menyebabkan 

kematian ikan air tawar secara mendadak, atau terjadi dropsy, anoreksia dan 
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nekrosis di bagian dasar sirip serta tukak dengan morbiditas yang tinggi (Thune et 

al. 1993). 

2.4.6 Pengobatan dan Pencegahan 

 Pencegahan terbaik terhadap MAS adalah dengan meminimalkan terjadinya 

stres, perlakuan yang tepat, perbaikan nutrisi, transportasi yang baik, dan selalu 

menjaga kualitas air (White 1989; Camus et al. 1998). Tindakan pengobatan yang 

sering dilakukan adalah dengan pemberian antibiotik. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemberian terapi antibiotik adalah konsentrasi, pertimbangan 

terjadinya resisten dan efek sambaing terhadap manusia yang mengkonsumsi ikan 

yang diberi antibiotik sendiri (White 1989). Pengobatan dengan menggunakan 

tumbuhan yang mempunyai khasiat obat sudah lama dikenal, cara ini dikenal 

dengan cara tradisional. Kelebihan pengobatan cara tradisional adalah kecilnya efek 

samping yang ditimbulkan selain itu tumbuh-tumbuhan yang digunakan mudah dan 

murah untuk diperoleh. 

 Ada beberapa jenis tumbuhan dan umbian yang dapat mengobati penyakit 

MAS pada beberapa jenis ikan. Menurut Sukamto(2007) efektifitas ekstrak daun 

pepaya carica papaya untuk pencegahan dan pengobatan ikan lele dumbo clarias sp 

yang diinfeksi bakteri A. hydrophila, memberikan hasil uji in vitro dan uji in vivo 

ekstrak daun papaya dengan dosis 20 mg/ml efektif mencegah infeksi A. hydrophila 

pada ikan lele dumbo. Sedangkan Lukistyowati dan Kurniasih (2011) yang 

menggunakan ekstrak bawang putih (allium sativum) menghasilkan dengan 

pemberian pakan yang mengandung ekstrak bawang putih Kating dengan dosis 

10%/kg dapat meningkatkan kelangsungan hidup ikan sebesar 70%. Selain daun 
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papaya dan ekstrak bawang putih, masih banyak tumbuhan lain yang juga bisa 

digunakan sebagai obat alternatif untuk menanggulangi penyakit MAS. 

 Suhu merupakan salah satu faktor penting yaitu sebagai faktor pengontrol 

yang dapat mempengaruhi aktivitas fisiologis dan kimiawi organisme perairan 

(Boyd 1990). Suhu optimal perairan berbeda tergantung pada setiap spesies kisaran 

suhu yang diperlukan dalam pembudidayaan ikan nilem adalah antara 180C – 280C 

(Soeseno 2003). 

 Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion H+ dalam perairan. Semakin rendah 

pH, perairan semakin asam, air yang bersifat asam tidak sesuai untuk pemeliharaan 

ikan. Derajat keasaman (pH) yang ideal bagi kehidupan ikan berkisar antara 6,5 - 

8,5 (Hudanullah 2010). 

 Ikan memerlukan oksigen untuk bernafas dan proses metabolisme dalam 

tubuh yang akan menghasilkan aktivitas gerak, tumbuh, dan reproduksi. Nilai 

oksigen dalam pengelolaan pemeliharaan ikan sangat penting karena kondisi yang 

kurang optimal bagi ikan akan mengakibatkan stress yang dapat menghambat ikan 

untuk tumbuh dan berkembang. Oksigen terlarut merupakan salah satu parameter 

yang dapat digunakan sebagai pilihan untuk menentukan layak tidaknya sumber air 

untuk pemeliharaan ikan, kadar oksigen terlarut dalam perairan minimal 3 mg/L 

dan optimal 5 mg/L (Boyd 1990). 

 


