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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biologi Ikan Kerapu Cantang 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Kerapu Cantang 

Menurut Rizkya (2012), klasifikasi ikan kerapu cantang adalah sebagai 

berikut: 

Filum : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Chondrichthyes 

Subkelas  : Ellasmobranchii 

Ordo : Percomorphi 

Subordo : Percoidea 

Famili : Serranidae 

Genus : Epinephelus 

Spesies : Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus  

 

Gambar 1. Ikan Kerapu Cantang 

Sumber: http://penyuluhpi.blogspot.co.id/2017/12/mengenal-budidaya-kerapu-

cantang.html 

Menurut Widyanto (2014) menyatakan bahwa varietas baru ini belum 

memiliki nama ilmiah (klasifikasi dan taksonomi) dan dilepas kepada masyarakat
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oleh BBAP Situbondo dengan nama Kerapu cantang (akronim dari Macan 

danKertang) dengan harapan dapat memberikan kontribusi peningkatan produksi 

dan pendapatan masyarakat. 

2.1.2 Morfologi Ikan Kerapu Cantang 

 Ikan kerapu cantang merupakan hasil silangan atau hibridasi. Ikan kerapu 

cantang adalah hasil dari penelitian BPBAP Situbondo dan merupakan 

perkawinan dari ikan Kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus) betina dan ikan 

Kerapu Kertang (Epinephelus lanceoulatus) jantan. Tingkat pertumbuhan 

benihnya bahkan bisa mencapai 2 kali lipat pertumbuhan kerapu macan sendiri 

(Wibowo, 2010). 

 Menurut Ainol (2016), ikan Kerapu Cantang (Epinephelus fuscoguttatus x 

Epinephelus lanceolatus) mempunyai ciri-ciri morfologi; bentuk tubuh compres 

dan relative membulat dengan ukuran lebar kepala sedikit atau hampir sama 

dengan lebar badannya, warna kulit coklat kehitaman dengan 5 gari hitam 

melintang di bagian tubuhnya, semua sirip ( pectoral, anal, ventral, dorsal dan 

caudal ) bercorak seperti ikan Kerapu Kertang dengan dasar berwarna kuning 

dilengkapi dengan bintik-bintik hitam, bintik-bintik hitam juga banyak tersebar di 

kepala dan didekat sirip pectoral dengan jumlah yang berlainan pada setiap 

individu, sirip punggung semakin melebar ke arah belakang, sirip punggung 

menyatu dan terdiri atas 11 jari-jari keras dan 15 jari-jari lunak, sirip pectoral 

terdiri atas 17 jari-jari lunak, sirip ventral terdiri dari 1 jari-jari keras dan 5 jari-jari 

lunak, sirip anal terdiri dari 2 jari-jari keras dan 8 jari-jari lunak, sedangkan sirip 

caudal terdiri atas 13 jari-jari lunak, bentuk ekor rounded, bentuk mulut lebar, 
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superior (bibir bawah lebih panjang dari bibir atas), tipe sisik stenoid (bergerigi), 

dan bentuk gigi runcing (canine). 

2.1.3 Pakan dan Kebiasaan Makan Ikan Kerapu Cantang 

Menurut Perius (2011) dalam Yanuar (2017), pakan merupakan sumber 

materi dan energi untuk menopang kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan 

namun di sisi lain pakan merupakan komponen terbesar (50-70%) dari biaya 

produksi. Kian meningkatnya harga pakan ikan tanpa disertai kenaikan harga jual 

ikan hasil budidaya adalah permasalahan yang harus dihadapi setiap pembudidaya 

ikan. Oleh karena itu, upaya pencarian pakan alternatif dilakukan agar dapat 

mengurangi biaya produksi. 

Pembuatan pakan ikan pada prinsipnya adalah pemanfaatan sumber daya 

alam yang tidak layak dikonsumsi secara langsung oleh manusia atau 

pemanfaatan surplus yang memiliki nilai nutrisi dan nilai ekonomis yang lebih 

kecil daripada bahan pangan hewani yang akan dihasilkan (Afrianto dan 

Liviawaty, 2005). 

Ikan Kerapu,cantang merupakan hewan karnivora, sebagaimana jenis-jenis 

ikan kerapu lainnya yaitu pemakan ikan-ikan kecil, kepiting, dan udang-udangan, 

sedangkan larvanya pemangsa larva moluska (trokofor), rotifer, mikro krustasea, 

kopepoda, dan zooplankton. Dalam produksi benih Kerapu cantang, ada beberapa 

jenis pakan yang digunakan yaitu pakan cair, rotifera, naupli Artemia, pakan 

buatam (pelet), dan udang rebon (Widyanto 2014). 
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2.2 Daya Tahan Tubuh Ikan 

Inem Ode (2013) menyampaikan bahwa sistem kekebalan atau daya tahan 

tubuh (sistem imunitas) adalah mekanisme pertahanan diri terhadap partikel asing 

(pathogen). Setiap adanya infeksi mikroorganisme baik bakteri, virus dan 

parasit/jamur ke dalam tubuh, maka ikan akan memberikan respon dengan sistem 

pertahanan tubuh. Pada ikan Sistem kekebalan tubuh terdiri dari :  

 Sistem pertahanan innate atau sistem pertahanan bawaan /alami yang bereaksi 

pada semua bahan yang asing bagi tubuh seperti kolonisasi dan infeksi oleh 

organisme patogen. Sistem pertahanan ini juga disebut sistem pertahanan non 

spesifik  

 Sistem pertahanan dapatan atau yang diinduksi (Acruired) yaitu sistem 

pertahanan yang akan berfungsi dengan baik harus diinduksi antara lain dengan 

pemaparan pada patogen atau produkproduk yang berasal dari patogen 

(misalnya : LPS dan vaksin). Sistem pertahanan ini juga disebut pertahanan 

spesifik yang hanya bereaksi pada antigen tertentu. 

Sebagaian besar sistem pertahanan tubuh pada ikan berupa protein seperti 

antibodi, Ikan telah diketahui lebih mengandalkan mekanisme sistem kekebalan 

non-spesifiknya /alamiah /bawaan (innate immune system) (Hamzah dkk, 2012). 

2.2.1 Penyakit dan Bakteri Pada Ikan Kerapu Cantang 

 Secara umum tindakan pencegahan penyakit pada ikan merupakan tujuan 

utama dalam rencana pengendalian penyakit. Tindakan ini meliputi: 

mempertahankan kualitas air tetap baik, mengurangi kemungkinan penanganan 

yang kasar, pemberian pakan yang cukup baik (baik mutu, ukuran maupun 
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jumlahnya), dan mencegah menyebarnya organisme penyebab penyakit dari bak 

pemeliharaan yang satu ke bak pemeliharaan yang lain.  (Hijriati, 2012). 

Ikan kerapu sering terserang penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

serangan parasite dan bakteri. Salah satu jenis bakteri yang menyerang ikan 

kerapu adalah bakteri vibrio, bakteri ini  merupakan bakteri gram negatif yang 

berbentuk batang bengkok, oksidase dan katalase positif, memfermentasikan 

glukosa tanpa menghasilkan gas dan mempunyai flagel polar. Bakteri ini sangat 

umum dijumpai di air payau dan laut. Sebagian bersifat saproba namun ada 

beberapa spesies yang menyebabkan penyakit vibriosis pada hewan akuatik 

termasuk ikan. Beberapa Vibrio patogen antara lain V. alginolyticus, V. 

anguillarum, V. charcariae, V. cholerae, V. damsela, V. ordalii, V. Vulnificus, V. 

parahaemolyticus, V. mimicus, V. hollisae, V. Vulnificus, V. metchnikovii, dan V. 

furnisii  (Hijriati, 2012). 

2.3 Selenium 

Selenium (Se) adalah salah satu mikronutrien esensial bagi pertumbuhan 

dan kesehatan organisme. Mineral ini ditemukan menjadi bagian integral dari 

enzim glutation peroksidase. Fungsi penting lain mineral Se adalah peran sertanya 

dalam metabolisme hormon tiroid. Iodotironin deiodinase (ID) adalah suatu 

selenoenzim yang mengkatalisis produksi bentuk aktif hormon tiroid (3,5,3‟-

triiodtironin, T3) dari tiroksin (T4) (Hamzah dkk, 2012). Mineral berperan dalam 

berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor enzim. Salah satu mikromineral 

yang berperan terhadap pertumbuhan dan kesehatan ikan adalah selenium (Han et al., 

2011).  
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Selenometionin adalah bentuk kimia utama dari Se organik dalam pakan, 

dan dilaporkan mempunyai bioavailability lebih tinggi dari pada Se anorganik 

(sodium selenite) pada Atlantik salmon dan channel catfish (Bell dan Cowey, 

1989 dan Wang dan Lovel, 1997 dalam Hamzah dkk, 2012).  

 

Gambar 2. Rumus kimia selenomethionine dan selenocystein.  

Sumber : Burk RF et al, 1988 

2.3.1 Manfaat Selenium 

2.3.1.1 Manfaat Selenium Terhadap Pertumbuhan 

Salah satu peranan selenium yaitu memelihara fungsi kelenjar tiroid, 

kelenjar tiroid berfungsi meningkatkan laju metabolisme dan sangat penting untuk 

pertumbuhan serta perkembangan normal (Grag, 2007).  

Selenium merupakan trace element esensial yang dibutuhkan dalam pakan 

untuk pertumbuhan dan fungsi fisiologis. Selenium berfungsi sebagai komponen 

dari enzim iodothironin deiodinase dan glutation peroksidase (Dhingra & Bancas, 

2006). 

2.3.1.2 Manfaat Selenium Terhadap Daya Tahan Tubuh 

 Selenium (Se) adalah salah satu mikronutrien esensial bagi pertumbuhan 

dan kesehatan organisme. Mineral ini ditemukan menjadi bagian integral dari 
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enzim glutation peroksidase. Glutation peroksidase dan iodotironin deiodinase 

memegang peranan penting dalam proses sintesis protein. Selain sebagai hormon, 

enzim dan antibodi, protein hasil sintesis tersebut merupakan bahan pengganti 

bagian sel jaringan yang rusak dan pembentuk sel jaringan organ tubuh dalam 

masa pertumbuhan (Hamzah et, al., 2012). 

2.3.2 Bahaya Selenium 

Hamzah et al. (2012) mengatakan bahwa jumlah selenium yang berlebihan 

dapat menjadi racun bagi ikan sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan 

dan kematian, sedangkan bila terjadi kekurangan selenium dapat menyebabkan 

terganggunya pertumbuhan, efisiensi pakan rendah, dan kadar glutation 

peroksidase menurun. Menurunnya kadar glutation peroksidase secara 

proporsional akan menyebabkan penyakit seperti distrofi otot, anemia, dan 

turunnya sistem imun tubuh yang menyebabkan pertumbuhan menjadi terganggu. 

2.3.3 Manfaat Selenium Bagi Ikan Kerapu Cantang 

Selenium juga bermanfaat bagi pertumbuhan dan daya tahan tubuh juvenil 

ikan kerapu Cantang, akan tetapi kebutuhan Selenium untuk ikan kerapu Cantang 

belum diketahui pasti. Sebagai acuan, Kebutuhan Se telah didapatkan pada 

beberapa spesies ikan diantaranya rainbow trout, Salmo gairdneri (0,15–0,38 

mg/kg pakan), channel catfish, Ictalurus punctatus (0,25 mg/kg pakan), kerapu 

malabar (Epinephelus malabaricus) (0,7 mg/kg pakan), dan juvenil abalon 

(Haliotis discus hannai) Ino (1,408 mg/kg pakan). Selanjutnya kekurangan Se 

menyebabkan berkurangnya pertambahan bobot, efisiensi jika Se diberikan dalam 

jumlah berlebih, bahkan dapat menyebabkan keracunan dan kematian (Hamzah 

dkk, 2012).  
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2.4 Uji Daya Tahan Tubuh Pada Ikan Kerapu Cantang 

Uji tantang pada ikan  Kerapu Cantang  dilakukan dengan tujuan  melihat 

daya tahan tubuh Ikan Kerapu Cantang. Jenis Bakteri yang biasa digunakan 

adalah  Vibrio Vulnificus. 

2.4.1 Bakteri Vibrio Vulnificus 
 

Vibrio Vulnificus adalah patogen yang biasa ditemukan di daerah pesisir. 

Meskipun patogen ini dapat dengan mudah diisolasi dengan metode kultur, namun 

pengidentifikasian pada bakteri ini masih merupakan masalah yang menantang 

karena kemiripan secara fenotipik dengan Vibrio cholerae atau Aeromonas spp. 

Namun, dengan menggunakan alat molekuler, maka sangat mudah untuk 

mengidentifikasi V. Vulnificus. Bakteri ini memiliki morfologi sel yang 

melengkung dan memiliki flagella polar untuk pergerakannya. Bakteri V. 

Vulnificus mempunyai kemampuan untuk mengkonversi nitrat menjadi nitrit, 

mengaktifkan arginin dihidrolase (Chowdhury et al, 2012). 

2.4.2 Uji Hematokrit 

Hematokrit merupakan perbandingan antara volume sel darah dan plasma 

darah, serta berpengaruh terhadap pengaturan sel darah merah. Pengukuran ini 

merupakan persentase eritrosit dalam darah lengkap setelah spesimen darah 

disentrifugasi. Uji hematokrit merupakan parameter yang biasa menjadi indeks 

dalam menentukan status kesehatan ikan. Terjadinya peningkatan kadar 

hematokrit pada ikan dapat menandakan bahwa ikan mengalami stres dan 

beradaptasi dengan perlakuan yang diberikan seperti suhu. Pada keadaan hipoksia 
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akan menyebabkan sel membengkak sehingga meningkatkan nilai hematokrit 

(Porchas et al., 2009). 

2.4.3 Uji Fagositosit 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 

37ºC, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25 ºC) (Jawetz 

et al., 2008). Bentuk  S. aureus dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 3. Staphylococcus aureus yang Dilihat dari Mikroskop Elektron 

Sumber: Jawetz et al., 2008 

Infeksi oleh S. aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai 

abses. Bakteri S. aureus mampu menginfeksi berbagai biota yang berada di darat 

maupun di perairan. Hal ini dikarenakan keberadaan bakteri  S. aureus yang bisa 

ditemukan pada udara dan wilayah perairan. Beberapa penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh S. aureus adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. 

Infeksi yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, 

infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. S. aureus juga merupakan 

penyebab utama infeksi nosocomial dan keracunan makanan (Prastiwi, 2008). 

Fagositosis merupakan proses pemakanan oleh sel darah fagosit (sel darah 

putih) terhadap bakteri atau virus yang terdapat dalam organisme tertentu, 

peningkatan total leukosit maupun persentase jenis darah leukosit dapat dilihat 
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dari persentase indeks fagositik. Vandepitte (2010) mengatakan untuk menghitung 

indeks fagositosis menggunakan rumus sebagai berikut: 

                   
   

      
       

Keterangan:  

PI  = Indeks Fagositosis (%)  

∑P = Jumlah sel darah putih yang memfagosit  

PB= sel darah putih yang diamati 


