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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ikan Lele 

Ikan lele termasuk jenis ikan hibrida yang memiliki pertumbuhan tubuh 

lebih cepat dibanding jenis ikan air tawar lainnya, termasuk protein hewani 

alternatif dengan harga yang murah, mudah di olah, bergizi tinggi serta rasa yang 

enak, oleh sebab itu ikan lele dengan mudah menjadi populer di kalangan 

masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat 6 jenis ikan lele diantaranya Clarias 

batrachus dikenal sebagai ikan lele (Jawa), ikan kalang (Sumatera Barat), ikan 

maut (Sumatera Utara), dan ikan pintet (Kalimantan Selatan); Clarias teysmani 

dikenal sebagai lele Kembang (Jawa Barat), Kalang putih (Padang); Clarias 

melanoderma yang dikenal sebagai ikan duri (Sumatera Selatan), wais (Jawa 

Tengah), wiru (Jawa Barat); Clarias nieuhofi yang dikenal sebagai ikan lindi 

(Jawa), limbat (Sumatera Barat), kaleh (Kalimantan Selatan); Clarias loiacanthus 

yang dikenal sebagai ikan keli (Sumatera Barat), ikan penang (Kalimantan 

Timur); Clarias gariepinus Burchell yang dikenal sebagai lele dumbo berasal dari 

Afrika (Aji, 2009). 

Pada kondisi air yang minim akan ketersediaan O2 ikan lele tetap mampu 

bertahan hidup karena ikan lele memiliki alat pernapasan tambahan yang disebut 

arborescent. Walaupun ketahanan ikan lele kuat, namun kondisi perairan yang 

buruk dapat menyebabkan ikan lele terserang penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri dan parasit. Salah satu jenis penyakit yang menyerang ikan lele adalah 

penyakit Trichodiniasis yang disebabkan oleh parasit Trichodina sp. Ikan lele 
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yang terserang penyakit ini akan memiliki ciri kulit mengalami iritasi, lendir 

berlebih, warna insang pucat, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan (Putra, 

2016). Sedangkan ikan lele yang sehat berciri warna kulit cerah, tidak 

mengeluarkan lendir berlebihan, tubuh ikan ideal, tak ada luka iritasi, warna 

insang tidak pucat serta bergerak lincah. 

2.1.1. Klasifikasi Ikan Lele 

Ikan lele dengan nama latin Clarias sp. termasuk dalam kingdom 

Animalia, sub kingdom Metazoa, fillum Chordata, sub fillum Vertebrata, kelas 

Pisces, sub kelas Teleostei, ordo Ostariophysi, sub ordo Siluroidea, famili 

Clariidae, genus Clarias dan spesies Clarias sp. (Abdullah, 2008). 

 

Gambar 1. Ikan Lele (Clarias sp.) 

(google.com) 

2.1.2. Morfologi 

Secara umum ikan lele memiliki ciri morfologi dengan tipe tubuh agak 

bulat memanjang yang licin karena tidak memiliki sisik dan berlendir, warna 

tubuh kelabu sampai hitam, memiliki 4 sungut atau kumis pada bagian mulutnya, 

mulut terletak pada bagian kepala dimana ikan lele memiliki kepala panjang 

(hampir mencapai seperempat dari panjang tubuh), kepala depressed (pipih ke 

bawah) serta di tutupi oleh tulang pelat pada bagian atas dan bawah, terdapat alat 
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pernapasan tambahan berupa arborescent yang terletak pada ruang rongga di atas 

insang, memiliki mata yang berukuran kecil dan sepasang lubang hidung yang 

berfungsi sebagai pendeteksi bau, sirip ekor membulat tidak tergabung dengan 

sirip punggung ataupun sirip anal, sirip pectoral memiliki patil yang berfungsi 

sebagai pelindung dari gangguan luar (Mahyuddin, 2008). 

2.1.3. Habitat dan Kebiasaan Hidup 

Ikan lele hidup pada perairan tawar yang tenang, memiliki kebiasaan 

membuat lubang pada tepi sungai ataupun kolam, lebih aktif bergerak pada malam 

hari untuk mencari makan karena ikan lele bersifat nokturnal serta memiliki alat 

pernapasan tambahan yaitu arborescent yang berfungsi sebagai penyerap oksigen 

dari udara sekitar (Rachmatun, 2007). 

2.1.4. Makan dan Kebiasaan Makan 

Menurut Hariani dan Kusuma (2007) ikan lele merupakan ikan yang aktif 

pada malam hari dan menyukai tempat yang gelap, tipe pemakan segala 

(omnivora) dengan kebiasaan mencari makan di dasar perairan sehingga air pada 

kolam tampak keruh. Saat masih anakan ikan lele memakan jenis rotifera, 

crustacea, fitoplankton dan protozoa. Sedangkan ikan lele dewasa memakan larva 

insekta, udang, cacing, jasad yang telah membusuk, ikan kecil dan bahan organik 

(Hadiroseyani dkk, 2006). 

2.2. Trichodina sp. 

Trichodina sp. merupakan protozoa bersilia yang termasuk dalam filum 

Protozoa, sub filum Ciliophora, kelas Ciliata, sub kelas Petrichida, ordo 

Mobilina, famili Trichodinidae, sub famili Trichodininae, genus Trichodina, 
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spesies Trichodina sp. yang biasanya ditemukan pada kulit dan insang ikan air 

tawar maupun air laut (Abo-Esa, 2008). Parasit ini berbentuk bulat dengan 

diameter antara 75,1–76,9 µm, dikelilingi oleh border membran dengan lebar 3,2–

3,9 µm, denticle blade seperti bulan sabit berjumlah 24, diameter denticle ring 

berkisar antara 43,1–43,7 µm, thorn tajampada bagian ujung dan melengkung 

dengan panjang 9,3–11,5 µm, tumbuh optimal pada suhu 25–31
o
C (Windarto dkk, 

2013). 

Parasit ini tidak menyebabkan masalah ringan bagi ikan yang terinfeksi, 

namun parasit ini dapat menyebabkan perubahan patologis bahkan menyebabkan 

kematian pada ikan. Trichodina sp. menyebabkan iritasi dengan cara memberi 

makan pada lapisan epitel sel yang menutupi permukaan kulit serta insang ikan 

sehingga menyebabkan kulit ikan terluka. Luka ini dapat langsung mengakibatkan 

lecet, luka dan muncul tonjolan seperti bisul sehingga memungkinkan infeksi 

bakteri sekunder untuk mengembangkan pertumbuhannya di lokasi yang terkena 

dampak (Xu dkk, 2015). 

Trichodiniasis merupakan penyakit yang menyerang ikan disebabkan 

oleh Trichodina sp.. Trichodina mempunyai peranan yang sangat besar terhadap 

penurunan daya tahan tubuh ikan dan menyebabkan terjadinya infeksi sekunder. 

Trichodina dilaporkan telah banyak menyerang berbagai jenis ikan antara lain 

ikan swordtail (Xiphophorus helleri), platy (X. maculatus), mas koki (C. auratus) 

dan mas (Cyprinus carpio) dengan menyerang pada bagian kulit serta insang 

(Mahasri dan Kismiyati, 2008). 
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Gambar 2. Trichodina sp. 

(google.com) 

Siklus hidup Trichodina sp. sangat sederhana dimana parasit jenis ini 

menjadi inang tunggal dan tidak melakukan penggandaan diri secara aseksual 

pada inang. Trichodina sp. melakukan reproduksi dengan pembelahan biner dan 

konjugasi dengan suhu optimum untuk reproduksi pada kisaran 20–29 °C, selain 

itu apabila kadar bahan organik dalam air cukup tinggi juga membuat 

pertumbuhan parasit ini meningkat (Lestari, 2011).  

2.3. Daun Kersen (Muntingia calabura) 

Kersen (Muntingia calabura) merupakan tumbuhan yang banyak 

dijumpai, memiliki akar, batang, daun, buah dan bunga. Antioksidan terbaik 

adalah pada bagian daun, uji aktivitas antioksidan pada bagian bunga, buah dan 

daun kersen telah dilakukan dengan menggunakan pelarut yang berbeda dan 

aktivitas antioksidan serta senyawa fenolik tertinggi dihasilkan oleh bagian daun. 

Kandungan senyawa bioaktif yaitu senyawa flavonoid, saponin, triterpen, steroid 

dan tannin memiliki fungsi masing–masing. Flavonoid dapat mengikat protein 

sehingga metabolisme bakteri terganggu dimana terdapat 3 mekanisme dalam 

memberi efek antibakteri diantaranya penghambat sintesis asam lemak, 
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penghambat fungsi membran sitoplasma dan menghambat metabolisme energi. 

Saponin dapat melisiskan membran sel karena dapat menurunkan tegangan 

permukaan dinding sel sehingga zat antimikroba masuk ke dalam sel kemudian 

mengganggu proses metabolisme bakteri serta tanin yang mampu mengkerutkan 

membran sel atau membran sel yang telah lisis akibat adanya senyawa flavonoid 

dan saponin sehingga senyawa tanin mampu memasuki sel bakteri dan terjadilah 

koagulasi protoplasma sel (Isnarianti dkk, 2013). 

Daun kersen di ekstraksi menggunakan larutan polar seperti air, metanol 

dan etanol karena larutan ini biasanya digunakan sebagai pelarut untuk 

mengekstrak senyawa yang bersifat polar. Dengan ekstrak polar menghasilkan 

aktivitas antioksidan tinggi (Kuntorini dkk, 2013). 

 

Gambar 3. Daun Kersen (Muntingia calabura) 

(google.com) 

Menurut Tjitrosoepomo (1991) dalam Prasetyo (2015) tanaman kersen 

termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta (tumbuhan berbiji), sub 

divisi Angiosperma (tumbuhan berbiji tertutup), kelas Dicotyledoneae (tumbuhan 

berbiji belah atau dikotil), sub kelas Dialypetalae, ordo Malvales, sub ordo 
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Elaeocarpaceae, genus Muntingia, spesies Muntingia calabura L. Komposisi 

kimia daun kersen terdapat pada tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Kimia Daun Kersen 

Komposisi kimia % 

Bahan kering 9,11 

Protein kasar 2,76 

Abu 9,30 

Ekstrak eter 8,00 

Serat deterjen netral 27,60 

Deterjen asam serat 20,00 

Tanin 2,18 

Flavonoid  7,30 

Saponin 5,20 

(Krisdayanti dkk, 2011) 

Komposisi kimia yang terkandung pada daun kersen menurut Krisdayanti 

dkk, 2011) adalah bahan kering, protein kasar, abu, ekstrak eter, serat deterjen 

netral, deterjen asam serat, tanin, flavonoid dan tanin dengan persentase 

komposisi kimia yang berbeda seperti yang disajikan pada tabel 1 di atas. 

Sedangkan hasil skrining fitokimia terdapat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia 

Uji Hasil Keterangan 

Alkaloid 1. Bening kekuningan (Uji Mayer) ( – ) 

 2. Bening kecoklatan (Uji Bouchardat) ( – ) 

 3. Endapan merah kecoklatan (Uji Dragendorf) ( + ) 

Flavonoid Lapisan orange pada amil alkohol ( + ) 

Tanin Warna hijau kehitaman ( + ) 

Saponin Terdapat busa permanen pada lapisan atas ( + ) 

(Sentat dan Pangestu, 2016) 

2.4. Etanol 

Etanol merupakan cairan yang mudah menguap, memiliki titik didih 

sebesar 78,3
 
°C dengan rumus molekul C2H5OH, serta banyak digunakan sebagai 

pelarut berbagai bahan kimia contohnya dalam proses ekstraksi maserasi etanol 

digunakan sebagai pelarut karena mampu melarutkan senyawa yang bersifat polar, 
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tidak beracun, absorbsi baik, zat pengganggu yang larut pada etanol terbatas dan 

tidak memerlukan panas yang terlalu tinggi untuk proses pemekatan. Penggunaan 

etanol dengan konsentrasi 96% sebagai pelarut terbukti menghasilkan ekstrak 

salah satu senyawa (flavonoid) dengan kadar total lebih banyak dibandingkan 

pelarut etanol 70% dan air (Nirwana dkk., 2011). 

2.5. Aplikasi Ekstrak Daun Kersen dalam Pengobatan 

Ekstrak daun kersen telah banyak diaplikasikan dalam beberapa 

penelitian, diantaranya pengobatan udang vannamei yang terserang bakteri Vibrio 

harveyi dimana konsentrasi ekstrak yang digunakan sebesar 

0%;5%;10%;15%;20% dengan hasil daya hambat terbaik pada konsentrasi 20% 

(Watunglawar, 2013). 

Uji analgesik pada mencit putih jantan dengan dosis 100 mg/kgBB, 200 

mg/kgBB, 400 mg/kgBB menghasilkan daya analgesik paling terbaik pada dosis 

400 mg/kgBB (Sentat dan Pangestu, 2016). 

Uji efektivitas ekstrak daun kersen juga telah dilakukan untuk 

menurunkan kadar glukosa darah pada mencit. Dosis yang digunakan adalah 0,1 

mL/10grBB; 0,2 mL/10grBB dan 0,3 mL/10grBB, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dosis paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah adalah pada 

dosis 0,3 mL/10 grBB (Selvia dkk., 2015). 

Pengaplikasian ekstrak daun kersen pada beberapa penelitian telah 

terbukti dapat menjadi bahan antibakteri, antimikroba maupun obat herbal alami 

karena pada ekstrak daun kersen terdapat senyawa flavonoid (flavon, flavonol, 

auron, xanton, flavonon), tanin, saponin serta senyawa polifenol sehingga dapat 



12 

 

 

menghambat sintesis asam lemak, menghambat fungsi membran plasma, 

menghambat metabolisme, melisiskan dinding sel bakteri, serta koagulasi 

protoplasma sel yang menyebabkan proses pertumbuhan dan aktifitas hidup 

terhambat sehingga mengalami kematian (Nurhasanah, 2016). 


