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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Biologi Ikan Patin  

1.  Klasifikasi dan Morfologi 

 Klasifikasi ikan patin menurut Rainboth (1996) dalam Savela (2004), adalah 

sebagai berikut : 

Filum : Chordata 

Kelas : Pisces 

Subkelas : Teleostei 

Ordo : Ostariophysi 

Subordo : Siluroidea 

Family : Pangasidae 

Genus : Pangasionodon 

Spesies : Pangasionodon hypophthalmus 

 

Mulut  Sirip punggung   Sirip lemak Sirip ekor 

 

    Mata 

 

 

 

 

 

 

Sirip dada Sirip perut     Sirip dubur 

 

Gambar 2.  Ikan Patin 
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Ikan patin mempunyai sirip punggung 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 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 (Ghufran, 2005). 

 

Ikan 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). 

 

2.  Habitat  

Habitat hidup ikan patin adalah air tawar.  Air yang baik untuk pertumbuhan ikan 

patin adalah air sungai, air sumur, air tanah, dan mata air.  Namun, ikan patin juga 

dapat hidup dalam kondisi air yang kurang baik seperti di dalam lumpur atau air 

yang memiliki kadar oksigen rendah, kerena ikan patin memiliki kemampuan 

beradaptasi yang tinggi terhadap kondisi ekstrim seperti kandungan oksigen 

terlarut (Dissolved Oxygen) dan pH yang rendah (Susanto dan Khairul, 2007).  
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3.  Pakan dan Kebiasaan Makan 

       

Ikan patin merupakan jenis ikan omnivora (pemakan segala, hewan dan 

tumbuhan) dan cenderung bersifat karnivora (pemakan hewan).  Di alam, ikan 

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). 

Makanan ikan patin berubah sejalan dengan pertambahan umur dan 

perkembangannya.  Benih ikan patin yang berumur 20 hari sanggup memakan 

plankton (pakan alami) berukuran 0,5 – 2,0 mm.  Benih yang cukup besar atau 

benih tua mulai menyantap makanan alami yang berukuran lebih besar, misalnya 

Paramecium, naupli Artemia, Cladocera, Sida sp., Diaphanasoma sp., Dapnia 

sp., Moina sp., Bosmina sp., Chidorus sp., dan Copepoda. (Usniarie, 2008).    

 

B.  Aeromonas hydrophila 

Berikut adalah klasifikasi Aeromonas hydrophila (Seshadri et al., 2006): 

Filum  : Prokaryota 

Kingdom : Bacteria 

Kelas  : Proteobacteria 

Ordo  : Aeromonadales 

Family  : Aeromonadaceae 

Genus  : Aeromonas  

Spesies : Aeromonas hydrophila 
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Gambar 3. Aeromonas hydrophila 

 

A. hydrophila biasanya berukuran 0,7-1,8 x 1,0-1,5 µm, bersifat motil dengan 

flagella tunggal di salah satu ujungnya, memiliki badan nukleus, ribosom, 

mesosom, dan dinding sel, berbentuk batang sampai dengan kokus dengan ujung 

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

30ºC (Ghufran, 2004). A. hydrophila bersifat gram negatif, motil, berbentuk 

batang pendek, tidak berspora, umum terdapat di perairan tawar, tetapi mampu 

menyebabkan penyakit pada beberapa jenis ikan air payau (Zauhari, 2006). 

A. hydrophila menyebabkan penyakit Motile Aeromonas Septicemia (MAS) atau 

penyakit bercak merah. Bakteri tersebut menyerang berbagai jenis ikan air tawar 

dengan tingkat kematian tinggi (80-100%) dalam waktu 1-2 minggu (Kordi, 

1995). Serangan A. hydrophila baru terlihat apabila ketahanan tubuh ikan 

menurun akibat stress yang disebabkan oleh penurunan kualitas air, kekurangan 

pakan dan populasi ikan yang sangat padat (Afrianto dan Liviawaty, 1992).  

 

1 
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Ikan yang terserang bakteri A. hydrophila akan memperlihatkan gejala-gejala 

seperti warna tubuh gelap, mata rusak dan agak menonjol, sisik terkelupas, 

seluruh siripnya rusak, insang berwarna merah keputihan, sulit bernafas, kulit 

menjadi kasat dan timbul pendarahan yang selanjutnya diikuti dengan luka-luka 

borok, perut kembung dan bila dibedah akan terlihat pendarahan pada hati, ginjal 

dan limfa (Kordi, 2005).  

 

C. Vitamin C 

Vitamin C adalah nutrien yang dibutuhkan untuk proses fisiologis hewan, 

termasuk ikan dan merupakan nutrien esensial. Vitamin C merupakan senyawa 

yang mudah larut dalam air dan merupakan unsur yang ditambahkan dalam pakan. 

Hal ini disebabkan karena ikan tidak mampu mensintesis vitamin C di dalam 

tubuhnya (Masumoto et al. 1991)  

Kebutuhan vitamin pada umumnya didasarkan pada tingkat minimum tetapi dapat 

mendukung pertumbuhan maksimum, atau untuk mencegah gejala-gejala 

defisiensi. Terjadinya gejala defisiensi vitamin C pada ikan disebabkan kurang 

tersedianya senyawa ini dalam pakan yang diberikan (Robinson, 1984).   

Besarnya kebutuhan vitamin C dipengaruhi oleh laju pertumbuhan, tahap 

kematangan gonad, formulasi pakan, penyakit dan stress, serta kondisi lingkungan 

(Robinson, 1984). Sehingga dibutuhkan sumber vitamin C dari luar untuk 

pertumbuhan normal.  

 

Vitamin C berperan menormalkan fungsi kekebalan, mengurangi stress dan 

mempercepat penyembuhan luka pada ikan (Ikada, 1991). Menurut Masumoto et 
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al. (1991), vitamin C sangat penting dalam meningkatkan ketahanan tubuh karena 

vitamin C berperan menjaga bentuk reduksi ion Cu sebagai kofaktor yang 

dibutuhkan oleh enzim dopamin beta-hydroxylase dan menekan produksi non 

adrenalin dan adrenalin pada proses cathecholamine (memacu produksi glukosa 

darah untuk dipakai sebagai energi).  

 

Vitamin C dapat meningkatkan ketahanan tubuh ikan dengan cara membantu 

memelihara fungsi sel-sel fagosit melalui peningkatan kegiatan kemotaktik 

neutrofil dan makrofag serta mobilitas fagosit dan kegiatan tersebut berpengaruh 

langsung terhadap pembentukan sel-sel fagosit (Nuranto, 1991). Selain itu vitamin 

C juga berperan dalam sintesa protein yang diperlukan dalam pembentukan 

respon imun.  

Vitamin C mempunyai fungsi sebagai koenzim atau kofaktor. Asam askorbat 

adalah bahan yang kemampuan reduksinya kuat dan bertindak sebagai antioksidan 

dalam reaksi-reaksi hidroksilasi untuk melindungi sel dari stress (Asada, 1992). 

Vitamin C merupakan senyawa antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai 

radikal bebas dari polusi di sekitar lingkungan. Sebagai antioksidan, vitmin C 

bekerja sebagai donor elektron, dengan cara memindahkan satu elektron ke 

senyawa logam Cu. Selain itu, vitamin C juga dapat menyumbangkan elektron ke 

dalam reaksi biokimia intraseluler dan ekstraseluler (Winarsi, 2007). Vitamin C 

mampu menghilangkan senyawa oksigen reaktif di dalam sel netrofil dan monosit, 

sehingga vitamin C dapat mencegah masuknya penyakit infeksi akibat parasit, 

bakteri, jamur, dan virus (Hariyatmi, 2004).   

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_%28biologi%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan
http://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Polusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
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D.  Imunitas 

Imunitas merupakan suatu kemampuan tubuh untuk melawan hampir semua 

organisme atau patogen yang cenderung merusak jaringan dan organ tubuh.  Suatu 

kemampuan tubuh untuk membentuk imunitas spesifik yang sangat kuat untuk 

melawan agen penyerbu yang bersifat mematikan seperti bakteri, virus, toksin dan 

bahkan jaringan asing yang berasal dari organisme lain.  Imunitas dapat dihasilkan 

oleh sistem imun khusus yang membentuk antibodi dan mengaktifkan limposit 

yang mampu menyerang dan menghancurkan organisme spesifik atau toksin 

(Guyton, 1997). 

 

Sistem imun pada ikan umumnya hampir sama dengan hewan vertebrata lain, 

perbedaannya hanya terletak pada organ pembentuknya, proses pembentukan, 

serta jenis dan komponen imunnya.  Sistem ini sangat tergantung pada suhu dan 

dipengaruhi faktor lingkungan.  Organ pembentuk respon imun dan darah dikenal 

sebagai organ limphomieloid karena jaringan lymphoid dan myeloid bergabung 

menjadi satu.  Jaringan tersebut terutama terbentuk dari jaringan granulopoietik 

yang kaya dengan enzim lisozim yang diduga mempunyai peran penting dalam 

reaksi kekebalan tubuh.  Pada ikan, jaringan pembentuk darah terdapat dalam 

stroma limpa dan intersitium ginjal.  Selain itu juga dibagian tepi hati dan 

submukosa usus (Angka et al, 1990). 

 

Kamiso dan Triyanto (1990) menyebutkan bahwa secara umum ikan memiliki dua 

imunitas yaitu imunitas spesifik dan non-spesifik. Sistem imun non-spesifik 

merupakan mekanisme kekebalan awal yang memberikan respon langsung dalam 
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menghadapi serangan berbagai mikroorganisme, walaupun tubuh tidak pernah 

terpapar sebelumnya (Bratawidjaja, 2000; Kresno, 1996). 

 

E. Sel Darah 

Darah tersusun atas sel darah dan plasma darah.  Sel darah terdiri dari sel darah 

merah (eritrosit) dan sel darah putih (leukosit).  Volume darah pada ikan lebih 

sedikit dibandingkan dengan vertebrata yang lain, yaitu sekitar 5% dari berat 

tubuhnya (Angka et al, 1990).  Darah mengalami perubahan-perubahan yang 

sangat serius khususnya bila terkena infeksi oleh bakteri, dalam hal ini Bacterial 

Haemorragic Septicemia (Amlachler, 1970; Snieszko et al, 1971; Lesmanawati, 

2006). 

 

Leukosit merupakan unit yang mobil atau aktif dari sistem pertahanan tubuh.  

Leukosit ini sebagian dibentuk di sumsum tulang dan sebagian di jaringan limfe.  

Setelah dibentuk, sel-sel ini diangkut dalam darah menuju berbagai bagian tubuh 

untuk digunakan.  Manfaat dari sel darah putih adalah bahwa kebanyakan 

ditranspor secara khusus ke daerah yang terinfeksi dan mengalami peradangan 

serius.  Jadi, menyediakan pertahanan yang cepat dan kuat terhadap setiap bahan 

infeksius yang mungkin ada.  Leukosit bertanggung jawab dalam respons 

kekebalan.  Jika ada zat asing (kuman) masuk ke dalam tubuh, maka beberapa 

leukosit akan membuat antibodi.  Antibodi adalah protein sederhana 

(gamaglobulin) yang dihasilkan oleh limposit atau larut ke dalam plasma darah 

sebagai reaksi terhadap serangan suatu antigen (Guyton dan Hall, 1997). 
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