
   

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.    Biologi Ikan Patin Siam (Pangasius hypophthalmus) 

1.     Klasifikasi dan Identifikasi 

        Klasifikasi ikan patin menurut Ghufran (2010) sebagai berikut : 

     Filum : Chordata 

Kelas : Pisces 

Ordo : Siluriformes 

Famili : Pangasidae 

Genus : Pangasius 

Spesies : Pangasius hypophthalmus 

 

        Patin mempunyai bentuk tubuh memanjang, agak pipih, tidak bersisik, 

kepala kecil, mata kecil, serta mulut diujung kepala dan lebar.  Panjang tubuh ikan 

patin dapat mencapai ukuran 120 cm.  Warna tubuh ikan patin pada bagian 

punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak perakan 

(Susanto dan Khairul, 2007). 

 

        Sirip punggung patin mempunyai 1 jari-jari keras yang berubah menjadi patil 

yang besar dan bergerigi dibelakangnya, sedangkan jari-jari lunak 6-7 buah. Pada 

permukaan punggung terdapat sirip lemak yang ukurannya sangat kecil.  Sirip 

dubur agak panjang dan mempunyai 30-33 jari-jari lunak.  Sirip perut terdapat  
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6 jari-jari lunak.  Sedangkan sirip dada terdapat 1 jari-jari keras yang berubah 

menjadi patil dan 12-13 jari-jari lunak.  Sirip ekor bercagak dan bentuknya 

simetris (Ghufron, 2005). 

 

 

                            

                               

  

Gambar 1.  Ikan Patin 

 Keterangan :  

    1. Mulut, 2. Mata, 3. Sirip Pektoral, 4. Sirip Ventral,  

    5. Sirip Anal, 6. Sirip Caudal, 7. Sirip Dorsal 

 

2.     Habitat dan Distribusi  

        Patin merupakan ikan air tawar yang hidup di sungai dan muara-muara 

sungai serta danau yang mampu bertahan pada lingkungan perairan yang jelek, 

misalnya kekurangan oksigen.  Patin dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu 

hewan yang aktif pada malam hari dan sebagai hewan dasar yang suka 

bersembunyi di liang-liang tepi sungai (Ghufron, 2005). 

        Penyebaran patin meliputi berbagai negara diantaranya adalah Thailand, 

Malaysia, Myanmar, Laos, India, dan Indonesia.  Di Indonesia, patin terdapat di 

   2 

6 

    7    3 

  4 
   5 

    1 

http://2.bp.blogspot.com/-8RcwnRtBysU/Tbl85dyA8gI/AAAAAAAAACo/iEcPitAHAtk/s1600/luilo.bmp
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sungai dan danau-danau di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa (Djarijah, 

2001).       

 

3.     Makan dan Kebiasaan Makan 

        Patin merupakan jenis ikan omnivora dan cenderung bersifat karnivora.  Di 

alam, patin memakan ikan-ikan kecil, cacing, detritus, serangga, biji-bijian, 

potongan daun tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, udang-udang kecil dan 

moluska.  Dalam pemeliharaannya ikan patin dapat diberi pakan buatan (artificial 

foods), yaitu berupa pelet (Ghufron, 2005). 

 

B.     Aeromonas salmonicida 

        Menurut Gufran (2004), bakteri adalah mikroorganisme dengan struktur 

intraseluler yang sederhana dan mempunyai daerah penyebaran relative luas 

sehingga hampir dapat dijumpai dimana saja.  Bakteri tersebar di tanah, air dan 

sebagai simbiosis dari organisme lain.  Ciri – ciri bakteri adalah sifatnya yang 

dapat tumbuh dan bertambah banyak dalam kelompok, berbentuk rantai atau 

benang, memiliki koloni yang berwarna dan berkilau atau tidak, halus atau kasar, 

metabolisme aerob atau anaerob dan membutuhkan media tertentu untuk 

mengkultur disertai dengan menghasilkan asam atau gas, sifat – sifat ini berguna 

untuk mengidentifikasi bakteri (Kurniastuti, 2001).  
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Gambar 2.  Bakteri Aeromonas salmonicida 

(sumber : http://agus krisno 

blog.files.wordpress.com.2011/01/anatomi_bakteri.jpg.) 

 

 

 

 

http://aguskrisnoblog.files.wordpress.com/2011/01/anatomi-bakteri.jpg
http://aguskrisnoblog.files.wordpress.com/2011/01/morfologi-bakteri1.jpg
http://agus/
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Berikut adalah klasifikasi Aeromonas salmonicida menurut Holt et. al. (1994) :                                      

Superkingdom  : Bakteria 

  Filum    : Proteobakteria 

  Kelas    : Gammaproteobakteria 

  Ordo   : Aeromonadales 

  Famili              : Aeromonadaceae 

  Genus    : Aeromonas 

  Spesies   : Aeromonas salmonicida 

 

        Bakteri Aeromonas merupakan jenis bakteri yang sering menginfeksi ikan air 

tawar.  Namun dari beberapa spesies Aeromonas, A. salmonicida yang paling 

pathogen dan penyebarannya paling luas sehingga cukup meresahkan 

pembudidaya ikan.   A. salmonicida banyak terdapat di daerah budidaya salmonid 

Australia (Trust et al., 1980; Humphrey dan Ashburner 1993), Kanada (Hammel, 

1995) dan di Atlantik (Carson et a.l., 1988). 

 

        A. salmonicida adalah bakteri yang berbentuk batang pendek dengan ukuran      

1,3 – 2,0 x 0,8 – 1,3 mm, bersifat gram negatif, non – motil, tidak membentuk 

spora maupun kapsul dan bersifat aerob (Anonim, 2011b).  A. salmonicida tidak 

dapat bertahan lama tanpa inang dan dapat tumbuh optimal pada suhu 22 –28
0
C, 

sedangkan pada suhu 30 
0
C pertumbuhannya terhambat.  Daerah penyebaran 

bakteri ini cukup luas hampir di seluruh dunia, meliputi lingkungan air tawar 

maupun air laut terutama di daerah yang banyak memelihara ikan salmon dan 

dikenal sebagai penyebab furunkulosis (Pusat Karantina Ikan DKP Jakarta, 2007). 
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        Bakteri A. salmonicida memiliki banyak subspesies yang memiliki 

perbedaan sifat dan patogenisitas.  Holt et al., (1994), menyatakan paling tidak 

ada 4 subspesies A. salmonicida yang telah diketahui, yaitu subspesies 

salmonicida, achromogenes, masoucida dan smithia.  Secara taksonomi, A. 

salmonicida dibagi menjadi dua jenis yaitu typical dan atypical.  A. salmonicida 

subspesies salmonicida merupakan strain typical penyebab furunkulosis dan 

septisemia yang parah sampai  menyebabkan kematian pada ikan.  Strain ini 

memiliki karakteristik yang homogen sifat morfologi dan biokimianya.  

Sedangkan subspesies yang lain merupakan strain atypical yang biasanya 

dikarakteristikkan dengan adanya pemborokan pada kulit dan ciri eksternal 

dengan atau tanpa disertai septisemia.  Strain ini memiliki banyak varial sifat 

fisiologi, biokimia dan serologi serta ketahanan tubuh terhadap antibiotik. 

 

        Patogenisitas serangan bakteri A. salmonicida yang menyebabkan 

furunkulosis dapat terbagi menjadi beberapa bentuk : 

 

    1. Bentuk sub - akut atau kronis 

        Biasa menyerang ikan dewasa dengan tanda berkurangnya aktivitas renang, 

kongesti pada sirip dan pandarahan pada insang.  Secara internal dapat ditemui 

hemoragi pada hati, pembengkakan limpa dan nekrosis pada ginjal.  Tingkat 

kematian akibat bentuk sub - akut ini rendah. 

 

    2. Bentuk akut 

        Biasa terjadi pada ikan muda dan dewasa, ditandai dengan terjadinya 

septisemia, warna tubuh ikan yang lebih gelap, gerakan yang kurang aktif dan 

hemoragi kecil pada pangkal sirip.  Secara internal bakteri ditemukan dalam 
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darah, haemoragi pada dinding abdominal, visceral dan jantung serta limpa yang 

membengkak (McCarthy dan Robert, 1980).  Bentuk akut biasanya muncul secara 

tiba –tiba.  Gejala eksternal sedikit bahkan tidak ada.  Terjadi dalam waktu 

singkat dan menyebabkan kematian pada ikan setelah 2 – 3 hari (Afrianto dan 

Liviawaty, 1999). 

 

    3. Bentuk per akut 

        Terjadi pada fingerling, ditandai dengan warna tubuh yang menggelap.  Ikan 

mati dengan cepat tanpa gejala eksternal.  Bentuk per akut ini dapat menimbulkan 

kerugian yang besar pada hatchery.  Selain furunculosis, A. salmonicida dapat 

menimbulkan penyakit lain misalnya erythrodermatitis pada ikan carp. Bootsma 

dan Blommert (1978) menyatakan bahwa dari hasil isolasi agen pembawa 

penyakit carp Erythrodermatitis yang telah dilakukan, diketahui merupakan jenis 

strain atypical yaitu achromogenic yang merupakan salah satu varian A. 

salmonicida (Supriyadi, 2010).  

 

        Penularan A. salmonicida dapat terjadi melalui kontak fisik antar ikan dalam 

kolom air, ikan sakit (carier), telur yang terkontaminasi atau melalui bulu burung 

air (Cipriano dan Bullock, 2001). 

 

        Menurut Afrianto dan Liviawaty (1999), ikan yang terserang bakteri 

Aeromonas salmonicida menunjukkan gejala klinis sebagai berikut : 

1. Luka yang khas yaitu nekrosis dalam otot, berupa pembengkakan di 

bawah kulit (furuncle) 

2. Pembengkakan biasanya menjadi luka terbuka berisi nanah, darah dan 

jaringan yang rusak ditengah luka tersebut terbentuk cekungan 
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3. Pada serangan akut tanda-tanda yang menyeluruh mungkin tidak tampak 

4. Mungkin juga terdapat pendarahan dari luka jaringan pada pangkal sirip   

 dada dan sirip perut 

5. Mata menonjol (exophthalmus) 

6. Warna tubuh menjadi lebih gelap 

 

        Secara patologi ikan yang terserang bakteri A.  salmonicida memiliki ciri  

seperti : Usus bagian belakang lengket dan bersatu, pembengkakan limpa dan 

ginjal yang berkembang menjadi nekrosis, dan septicemia sangat jelas. 

 

        Patogenesis infeksi bakteri mencakup inisiasi dari proses infeksi dan 

mekanisme yang menyebabkan pemunculan tanda – tanda dan simtom penyakit.  

Ciri khas bakteri pathogen antara lain kemampuan transmisi, perlekatan pada sel 

inang, invasi sel dan jaringan inang, toksigenisitas, dan kemampuan untuk 

menghindari sistem imun inang.  Banyak infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

yang secara umum merupakan pathogen bersifat tidak tampak.  Penyakit terjadi 

jika bakteri atau reaksi imunologik terhadap keberadaannya menyebabkan cukup 

kerusakan terhadap seseorang.  

 

        Bakteri beradaptasi pada lingkungan, termasuk hewan dan manusia, tempat 

bakteri hidup dan bertempat tinggal.  Dengan melakukan itu, bakteri memastikan 

pertahanan hidupnya dan meningkatkan kemampuan penularan.  Untuk 

menimbulkan penyakit, pathogen harus menembus pertahanan.  Sekali masuk ke 

dalam tubuh, bakteri harus menempel atau melekat pada sel inang, biasanya sel 

epitel atau sel permukaan jaringan.   
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        Pelekatan ini merupakan salah satu langkah dalam proses infeksi, akan 

diikuti dengan munculnya mikrokoloni dan langkah – langkah berikutnya dalam 

patogenesis infeksi.  Bakteri juga mempunyai molekul permukaan khusus yang 

berinteraksi dengan sel inang.  Banyak bakteri mempunyai pili, organ mirip 

rambut yang menjulur dari permukaan sel bakteri dan membantu memperantarai 

pelekatan bakteri pada permukaan sel inang.     

 

        Setelah bakteri menetap pada tempat infeksi pertama, bakteri berkembang 

biak dan menyebar langsung melalui jaringan atau lewat system getah bening 

menuju aliran darah.  Infeksi ini (bakteremia) dapat bersifat sementara atau 

menetap.  Bakteremia memungkinkan bakteri untuk menyebar luas dalam tubuh 

dan mencapai jaringan yang cocok bagi perkembangbiakannya.   

 

        Setelah berada di dalam sel inang, bakteri dapat bersembunyi dalam suatu 

vakuola yang terdiri atas selaput sel inang dan bakteri disebarkan dalam 

sitoplasma.  Invasi adalah istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan 

masuknya bakteri ke dalam sel inang, meliputi peran aktif bagi organisme dan 

peran pasif bagi sel inang.  Pada kebanyakan infeksi, bakteri menghasilkan faktor 

virulen yang mempengaruhi sel inang, yang menyebabkan sel inang menelan 

(memakan) bakteri.  Sel inang sangat berperan aktif dalam proses ini. 

 

        Sifat biokimia A. salmonicida adalah anaerob fakultatif, oksidase (+), 

katalase (+) dan sedikit menghasilkan asam pada gula tertentu.  Morfologi koloni 

bakteri A. salmonicida pada medium standar (TSA dan BHIA) adalah : warna 

putih, bentuk bulat (circulair), permukaan cembung (convex).  Pada media 
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Furunculosis Agar (FA) membentuk pigmen, terutama untuk subspecies 

salmonicida (Anonim, 2007).  

 

 

C.     Patogenisitas Mikroba 

 

1.      Lethal Dosis 50 (LD50) 

         Uji LD50 adalah salah satu cara untuk mengetahui patogenitas bakteri 

dimana suatu uji dosis bakteri yang mampu menyebabkan kematian pada inang 

sebanyak 50 % (Michael dkk, 2003).  Metode ini dapat dilakukan melalui infeksi, 

rendaman maupun suntikan.  Metode suntik lebih mudah dilakukan, sementara 

metode rendaman lebih alami karena memanfaatkan kemampuan bakteri dalam 

menerobos pertahanan tubuh ikan paling luar, namun metode rendaman ini 

memerlukan waktu lebih lama (Anonim, 2007). 

 

        Media yang digunakan untuk uji LD50 adalah TSB (Tripticase Soy Broth).  

Masa inkubasi dilakukan pada suhu 37
0
C yang merupakan suhu optimum bagi 

pertumbuhan bakteri (Afrianto & Liviawaty, 1999). 

 

2.     Uji Hemaglutinasi 

        Uji hemaglutinasi adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam 

mengaglutinasi sel darah merah ikan yang telah disuntikkan bakteri A. 

salmonicida (Anonim, 2011a).  Menurut Alexander (1996), hemaglutinasi (HA) 

merupakan salah satu uji yang prinsipnya berdasarkan kemampuan bakteri untuk 

mengaglutinasi sel darah merah. 

 

                Uji hemaglutinasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri A. 

salmonicida dalam mengaglutinasi sel darah merah (eritrosit) ikan patin siam.  
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Apakah bakteri A. salmonicida bersifat patogen atau tidak terhadap ikan patin 

siam (P. hypophthalmus).  Uji ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya reaksi 

aglutinasi sel darah merah ikan patin siam (P. hypophthalmus).  

 

        Reaksi aglutinasi tersebut merupakan salah satu indikator terjadinya 

perlekatan adhesi antara patogen dengan inang.  Adhesi merupakan tahapan 

pertama mikroba dalam melakukan infeksi terhadap inangnya.  

 

        Media yang digunakan Phospat Buffer Saline (PBS), aquades dan suspensi 

sel darah merah ikan patin.  Bakteri yang digunakan bakteri A. salmonicida yang 

akan diinfeksikan ke ikan patin.  Setelah semua dihomogenkan, diamati pada suhu 

ruang.  Jika terjadi hemaglutinasi sel darah merah menunjukkan ada pathogen 

bakteri A. salmonicida pada ikan patin.  Menurut standard OIE (Office 

International des Epizooties), RBC (Red Blood Cell) yang aglutinan bentuknya 

seperti butiran pasir yang halus, sedangkan yang tidak aglutin RBC bentuknya 

buram seperti disajikan pada gambar 3. 

 

            

            a                                                            b 

Gambar 3.  (a) RBC (Red Blood Cell) aglutinan,  dan  

                                          (b) RBC (Red Blood Cell) tidak aglutinan  
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3.     Postulat Koch 

        Robert Koch (1843 - 1910) seorang dokter Jerman, yang banyak jasanya di 

dalam bidang mikrobiologi, kedokteran dan kemanusiaan.  Atas penemuan dan 

penelitiannya, kaitan dan peranan mikroba sebagai jasad penyebab penyakit dapat 

terjawab dan diterangkan secara jelas.  Sehingga salah satu batasan (postulat) 

yang telah disusunnya saat itu, masih tetap berlaku sampai sekarang ini, yang 

umum dikenal dengan nama Postulat Koch, yang terdiri dari 4 atau 5 masalah. 

Berkat penelitian Koch ini maka ihwal dan penyebab penyakit TBC, tifus, difteri, 

kolera dan gonorhu serta antraks, dapat terungkap dan dipisahkan secara murni.  

Yang paling penting adalah Postulat Koch yang menjadi dasar bagi seorang ahli 

untuk mencari, menemukan dan mengetahui jasad penyebab suatu penyakit di 

dalam suatu wabah yang sedang berkecamuk (Suriawiria, 1986). 

 

        Tahap – tahap kerja Postulat Koch sebagai berikut 

1) Bahwa mikroba yang disangka penyebab harus selalu didapatkan pada 

semua penderita dan tidak didapatkan pada bukan penderita (misal yang 

sehat). 

2) Bahwa mikroba penyebab harus dapat dibiakkan secara murni di dalam 

media tanpa kehadiran bagian / jaringan jasad yang tadinya dikenai. 

3) Bahwa biakan jasad yang sudah dibiakkan, bila diinokulasikan 

(disuntikkan) kepada hewan percobaan, akan menimbulkan gejala 

penyakit yang sama seperti pada (1). 

4) Bahwa biakan jasad yang sudah di inokulasikan, dapat diisolasi / 

dipisahkan kembali kemudian dibiakkan akan mempunyai bentuk yang 

sama seperti asal / seperti (1). 
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        Setelah ikan patin diinfeksi bakteri  A. salmonicida kemudian dilanjutkan uji 

Postulat Koch, yaitu dengan mengisolasi bakteri dari ginjal ikan patin yang 

diinfeksi bakteri A. salmonicida ke dalam medium GSP.  Sebagaimana petunjuk 

pabrik, medium GSP merupakan medium spesifik untuk bakteri Aeromonas dan 

Pseudomonas.  Untuk bakteri Aeromonas warna kuning, Pseudomonas warna 

merah (Anonim, 2012a).   

 

        Bakteri yang tumbuh di medium GSP selanjutnya dikultur di medium TSB 

dan diinkubasi selama 24 jam, kemudian bakteri tersebut disuntikkan ke 10 ekor 

ikan patin (Lampiran 10).   

 

D.    Kualitas Air 

        Kualitas air merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan 

budidaya ikan patin. Hal tersebut dikarenakan kualitas air yang kurang baik dapat 

menyebabkan ikan mudah terserang penyakit. Kualitas air yang diukur meliputi  

1.     Suhu 

        Ikan merupakan binatang berdarah dingin (poikilothermal) sehingga 

metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh tergantung pada suhu 

lingkungannya.  Suhu rendah akan mengurangi imunitas atau kekebalan tubuh, 

sedangkan suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya infeksi bakteri. 

 

        Pengaruh aklimatisasi atau adaptasi dapat ditoleransi oleh jenis ikan tertentu. 

Penurunan atau kenaikan suhu yang berlangsung secara perlahan mungkin tidak 

terlalu berbahaya bagi ikan.  Namun, perubahan yang terlalu cepat atau drastis 

akan membahayakan ikan.  Kisaran suhu yang optimum untuk kegiatan budidaya 

ikan adalah 20-30
0
C (Darti dan Iwan, 2006).   
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2.     DO (Dissolved Oxygen) 

        Kebutuhan oksigen terlarut untuk setiap jenis ikan tidak sama. Kebutuhan 

oksigen terlarut pada ikan yang gesit lebih banyak dibandingkan dengan ikan 

yang yang tenang.  Kadar oksigen terlarut untuk pemeliharaan ikan antara 4-5 

mg/l.  Jika kadar oksigen terlarutnya rendah maka ikan biasa stres atau bahkan 

bisa menyebabkan kematian (Darti dan Iwan, 2006). 

 

3.     pH (puisanche of the H) 

        Nilai pH yang normal bagi kehidupan ikan di perairan alami dan layak untuk 

kegiatan budidaya berkisar antara 6,5 – 9 (Boyd, 1982), namun karena pH air 

meningkat pada siang hari dan menurun pada malam hari akibat berlangsungnya 

fotosintesa maka derajat keasaman (pH) yang baik untuk ikan patin adalah antara 

5-9 (Taufik, 1984 dalam Ayuningtyas, 2008).           
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