
 

 

 

I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ikan Mas (Cyprinus carpio L)  

 

1. Klasifikasi dan Morfologi Ikan Mas (Cyprinus carpio L)  

 Sejarahnya, ikan mas berasal dari daratan Cina dan Rusia. Saat ini ikan 

mas telah menyebar merata di seluruh dunia (Santoso, 2009). Klasifikasi ikan mas 

menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia  

Filum  : Chordata  

Kelas  : Pisces  

Ordo  : Ostariophysi  

Famili  : Cyprinidae  

Genus  : Cyprinus  

Spesies : Cyprinus caprio L 

 
Gambar 2. Ikan Mas (Cyprinus carpio L) 

 

 Ikan mas memiliki bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak 

(compressed). Mulutnya terletak di bagian tengah ujung kepala (terminal) dan 

dapat disembulkan (Ariaty, 1991). Bagian anterior mulut terdapat dua pasang 



sungut. Ujung dalam mulut memiliki gigi kerongkongan (pharyngeal teeth) yang 

terbentuk atas tiga baris gigi geraham (Suseno, 2000).  

 Secara umum hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi sisik dan hanya 

sebagian kecil tidak ditutupi sisik (Cholik, et al., 2005). Sisik ikan mas berukuran 

relatif besar dan digolongkan ke dalam tipe sisik cycloid (lingkaran) dengan warna 

yang sangat beragam (Rochdianto, 2005). Sirip punggungnya (dorsal) memanjang 

dengan bagian belakang berjari keras dan di bagian akhir (sirip ketiga dan 

keempat) bergerigi (Mones, 2008). Letak sirip punggung (dorsal) berseberangan 

dengan permukaan sisip perut (ventral) (Santoso, 2009). Sirip duburnya (anal) 

mempunyai ciri seperti sirip punggung, yaitu berjari keras dan bagian akhirnya 

bergerigi (Mones, 2008). Garis rusuknya (linea lateralis atau gurat sisi) tergolong 

lengkap, berada di pertengahan tubuh dengan bentuk melintang dari tutup insang 

sampai ke ujung belakang pangkal ekor (Khairuman, 2008)  

 

2. Habitat Ikan Mas 

 Ikan mas hidup di perairan tawar di dataran rendah sampai tinggi. Suhu 

optimum untuk ikan mas berkisar antara 26
o
C hingga 28

o
C dan pH air antara 6 

sampai 8 (Ariaty, 1991). Ikan mas memerlukan kandungan oksigen yang tinggi 

untuk kelangsungan hidupnya yaitu antara 4 hingga 5 ppm, walaupun ikan ini 

masih tahan hidup pada kadar oksigen 1 hingga 2 ppm (Santoso, 2009). Dalam 

keadaan kelarutan oksigen yang rendah ikan ini biasanya berenang di permukaan 

air untuk mengambil oksigen dari udara sebagaimana dapat diamati di kolam pada 

pagi hari (Suseno, 2000). Meskipun tergolong ikan air tawar, ikan mas terkadang 

ditemukan di perairan payau dengan salinitas kurang dari 5 ppt (Cholik et al., 

2005) atau muara sungai yang bersalinitas 25-30%o (Khairuman, 2008)  



B. Aeromonas salmonicida  

Klasifikasi bakteri Aeromonas salmonicida menurut Buchanan dan 

Gibbsons (1974) dalam Pratama (2010) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Filum   : Proteobacteria 

Kelas   : Gammaproteobacteria 

Ordo   : Aeromonadales 

Famili   : Aeromonadaceae 

Genus   : Aeromonas 

Spesies  : Aeromonas salmonicida 

Aeromonas salmonicida merupakan gram negatif, coccobacillus dengan 

panjang 2-3 µm, tampak seperti rantai berpasangan, bersifat non-motil dan tidak 

dapat bertahan lama di luar tubuh inangnya (Gambar 3). Aktivitas tertinggi terjadi 

pada suhu 23
o
C dan pada suhu 35

o
C pertumbuhannya terhambat (Afrianto dan 

Liviawaty, 1992).  

 
Gambar 3. Bakteri Aeromonas salmonicida 

(Sumber : Cipriano dan Bullock, 2001) 

Aeromonas salmonicida merupakan bakteri yang terdiri dari empat 

subspesies, yaitu salmonicida, achromogenes, masoucida, dan smithia (Fitriani, 

2010). Strain dari Aeromonas salmonicida subspesies salmonicida dapat 



menimbulkan gejala furunculosis dan dapat menyebabkan septicemia bahkan 

kematian (Pratama, 2010). Sedangkan subspesies yang lain tidak menimbulkan 

gejala yang sama, tetapi sering menyebabkan gejala karakteristik yaitu ulcerasi 

pada kulit dan kerusakan pada bagian luar tubuh dengan atau tanpa septicemia 

(Holt et al., 1994)  

Aeromonas salmonicida adalah bakteri obligat pathogen pada ikan yang 

dapat diisolasi dari ikan yang sakit atau ikan sehat yang carrier (Raharjo, 2010). 

Bakteri ini dapat hidup beberapa minggu di luar hospes, tergantung salinitas, pH, 

temperature dan detritus level air (Roberts, 1989; Pratama, 2010). Bakteri 

Aeromonas salmonicida banyak dijumpai di perairan tawar dan laut serta 

mempunyai kisaran inang yang luas mulai dari ikan-ikan air tawar dan laut (Fahri, 

2009). Bakteri ini dapat bertahan hidup dalam air atau sedimen selama beberapa 

hari atau beberapa minggu tetapi tidak dapat berbiak, dan bersifat obligat 

(Nitimulyo et al, 1993). Aeromonas salmonicida dapat bertahan dalam air pada 

periode waktu yang lama. Lamanya waktu tergantung pada kandungan mineral, 

pH dan temperatur air (Dana et al., 1990). Peningkatan suhu, akan meningkatkan 

virulensinya (Inglis et al., 1993).  

Serangan bakteri Aeromonas salmonicida akan terlihat apabila ketahanan 

tubuh ikan menurun akibat stress yang disebabkan oleh penurunan kualitas air, 

kekurangan pakan atau penanganan ikan yang kurang baik (Nitimulyo et al, 

1993). Ikan yang terserang bakteri Aeromonas biasanya akan memperlihatkan 

gejala seperti kemampuan berenangnya menurun, sering berenang di permukaan 

air karena insangnya rusak sehingga sulit bernapas, warna tubuhnya berubah 

menjadi agak gelap, mata rusak dan agak menonjol (exopthalmia), timbul 



pendarahan yang selanjutnya dapat terjadi ulcerasi pada kulit, terjadi pendarahan 

pada organ bagian dalam seperti hati, ginjal, atau limpa, seluruh siripnya rusak, 

insangnya menjadi pucat, dan perut terlihat agak kembung (dropsy) (Afrianto dan 

Liviawaty, 1992).   

Gejala klinis atau tanda-tanda utama serangan Aeromonas salmonicida 

pada ikan adalah pembentukan ulkus-ulkus yang menyerupai bisul, perdarahan 

sirip, sirip putus/patah, perdarahan pada insang, lendir berdarah pada rectum, dan 

pembentukan cairan berdarah (Pratama, 2010). Banyak jenis ikan air tawar yang 

dapat terserang penyakit ini. Penyakit furunculosis pada ikan yang disebabkan 

oleh bakteri ini memiliki ciri-ciri luka yang khas yaitu nekrosis pada otot, 

pembengkakan di bawah kulit, dengan luka terbuka berisi nanah, dan jaringan 

yang rusak di puncak luka tersebut seperti cekungan (Nitimulyo, et al., 1993). 

 

C. Sistem Pertahanan Tubuh Ikan  

Sistem pertahanan pada ikan diperlukan untuk melindungi tubuh terhadap 

serangan patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan parasit lainnya (Irianto, 

2005). Ikan memiliki sistem pertahanan diri atau imunitas terhadap penyakit 

terutama yang disebabkan oleh bakteri (Dana et al., 1990). Sistem pertahanan 

tersebut terdiri dari sistem pertahanan spesifik dan non spesifik (Supriyadi 2000).  

Sistem pertahanan spesifik terdiri atas dua faktor yaitu antibodi (humoral 

immunity) dan selluler (cell mediated immunity). Sistem pertahanan spesifik 

berfungsi melawan penyakit yang memerlukan rangsangan terlebih dahulu (Ellis, 

1988). Sifat yang membedakan sistem pertahan spesifik dengan sistem pertahanan 

lainnya adalah kespesifikan dan kemampuan untuk mengingat suatu penyebab 



infeksi tertentu, sehingga dapat memberikan resistensi yang serupa pada individu 

yang telah sembuh dari infeksi (Nabib dan Pasaribu, 1989).  

Sistem pertahanan non spesifik berfungsi untuk melawan segala jenis 

patogen yang menyerang bahkan termasuk beberapa penyakit non hayati 

(Supriyadi, 2000). Pertahanan non spesifik bersifat permanen dan tidak perlu 

dirangsang terlebih dahulu, sehingga sering menentukan suatu jenis ikan lebih 

tahan terhadap patogen dibanding jenis lainnya (Almendras, 2001; Bakri, 2010). 

Pertahanan non spesifik terdiri dari sistem pertahanan pertama (kulit, sisik, lendir) 

dan sistem pertahanan kedua (darah). Irianto (2005) menjelaskan bahwa lendir 

memiliki kemampuan menghambat kolonisasi mikroorganisme pada kulit, insang, 

dan mukosa. Lendir ikan mengandung immunoglobulin (IgM) alami yang dapat 

menghancurkan patogen yang menginvasi (Angka, et. al., 2004)  

Pertahanan non spesifik penting lainnya adalah darah, khususnya sel darah 

putih yang terdiri dari monosit, limfosit, neutrofil yang dapat bergerak ke tempat 

masuknya antigen asing melalui dinding kapiler dan juga memiliki enzim lisozim 

(Maryono dan Sudana, 2002). Enzim lisozim merupakan enzim yang mempunyai 

sifat bakteriolotik (Robert, 1978;  Bakri, 2010).  

Ellis (1989) menjelaskan bahwa sistem pertahanan yang awalnya 

berfungsi adalah sistem pertahanan non spesifik, kemudian berkembang sistem 

pertahanan spesifik yang dapat berfungsi dengan baik. Mekanisme kerja kedua 

sistem pertahanan tersebut saling menunjang satu sama lain melalui mediator dan 

komunikator seperti sitokin, interferon, dan interleukin (Anderson, 1992; Bakri, 

2010).  

 



D. Imunostimulan  

Imunostimulan adalah bahan alami berupa zat kimia, obat-obatan, stressor, 

atau aksi yang dapat meningkatkan respon imun non-spesifik atau bawaan (innate 

immune respon) yang berinteraksi secara langsung dengan sel dari sistem yang 

mengaktifkan respon imun bawaan tersebut (Almendras, 2001; Wayuningsih, 

2001). Imunostimulan adalah zat-zat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh 

terhadap infeksi penyakit, bukan meningkatkan respon imun spesifik (adaptive 

immune respon), tetapi meningkatkan respon imun non-spesifik baik melalui 

mekanisme pertahanan humoral maupun pertahanan seluler (Sakai, 1999; Bakri, 

2010). Ikan telah diketahui lebih mengandalkan mekanisme sistem kekebalan 

non-spesifiknya atau bawaan (innate immune sistem) dari pada sistem kekebalan 

spesifiknya atau adaptif (Anderson, 1992; Bakri, 2010). Pertahanan non spesifik 

merupakan lapis pertahanan pertama yang meliputi barrier mekanik dan kimiawi 

serta respon seluler yang melibatkan sel-sel yang mampu memfagosit (makrofag 

dan kelompok granulosit). Sirkulasi sel darah putih (monosit/makrofag dan 

granulosit) dapat membentuk suatu kesatuan jaringan pertahanan yang mampu 

mengeliminasi berbagai patogen penyerang melalui fagositosis tanpa suatu 

aktivasi awal (Ellis, 1997)  

Mekanisme kerja imunostimulan menurut Raa et al. (1992) dalam 

Lesmanawati (2006) yaitu apabila stimulan tersebut masuk ke dalam tubuh ikan, 

akan merangsang makrofag untuk memproduksi interleukin yang akan membuat 

sel limfosit membelah menjadi limfosit-T dan limfosit-B serta membuat limfosit-

B menjadi lebih aktif dalam memproduksi antibodi. Limfosit-T memproduksi 

interferon yang meningkatkan makrofag sehingga dapat memakan dan membunuh 



banyak bakteri, virus, dan partikel asing lainnya (Tizard, 1987; Raharjo 2010). 

Stimulan tersebut juga akan merangsang makrofag untuk memproduksi lebih 

banyak lisozim dan komplemen (Bakri, 2010)  

Cara penggunaan imunostimulan memiliki pengaruh terhadap system 

kekebalan tubuh, yaitu dengan merangsang makrofag untuk mencegah masuknya 

benda asing yang akan menyerang tubuh ikan (Wahyuningsih, 2001). Pada 

pemberian imunostimulan dosis tinggi akan menyebabkan penekanan mekanisme 

pertahanan, sebaliknya pada pemberian dosis rendah akan membuat 

imunostimulan menjadi tidak efektif (Anderson, 1992; Bakri, 2010).  

 

E. Ragi 

Ragi merupakan salah satu bahan utama pembuatan roti atau kue yang 

sudah sejak lama dipakai dan salah satunya diketahui sebagai khamir 

Saccharomyces cerevisiae (Nur dan Santoso, 2003). Saccharomyces cerevisiae 

sebagai khamir (ragi) di Indonesia telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

keperluan pembuatan roti/kue dan tape singkong (Bakri, 2010). Selain untuk 

keperluan pembuatan roti/kue, khamir tersebut dapat dipakai untuk meningkatkan 

kesehatan ikan, unggas, dan ruminansia yaitu sebagai probiotik dan 

imunostimulan dalam bentuk feed additive (Fuller, 1992; Ahmad, 2005). 

Keuntungan penggunaan Saccharomyces cerevisiae sebagai probiotik adalah tidak 

membunuh mikroba, tetapi menambah jumlah mikroba yang menguntungkan, 

berbeda dengan antibiotik yang dapat membunuh mikroba menguntungkan 

ataupun merugikan tubuh, dan mempunyai efek resistensi (Siregar, 2010). 

Demikian juga dengan penggunaan Saccharomyces cerevisiae  sebagai bahan 



imunostimulan. Imunostimulan berfungsi untuk meningkatkan kesehatan tubuh 

dengan cara sistem pertahanan terhadap penyakit yang disebabkan bakteri, 

cendawan, dan virus (Ahmad, 2005).  

 

1. Saccharomyces cerevisiae  

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir sejati tergolong eukariot 

yang secara morfologi hanya membentuk blastospora berbentuk bulat lonjong, 

silindris, oval, atau bulat telur yang dipengaruhi oleh strainnya (Gambar 4). 

Saccharomyces cerevisiae dapat berkembang biak dengan membelah diri melalui 

budding cell (Nikon, 2004). Reproduksinya dapat dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan serta jumlah nutrisi yang tersedia bagi pertumbuhan sel (Ahmad, 

2008). Penampilan makroskopik Saccharomyces cerevisiae yaitu mempunyai 

koloni berbentuk bulat, warna kuning muda, permukaan berkilau, licin, tekstur 

lunak dan memiliki sel bulat dengan akrospora 1-8 buah (Nikon, 2004). 

Taksonomi Saccharomyces spp. menurut Sanger (2004) adalah :  

Kingdom : Eukaryota  

Filum  : Fungi  

Sub filum : Ascomycota  

Kelas  : Saccharomycetes  

Ordo   : Saccharomycetales  

Famili  : Saccharomycetaceae  

Genus  : Saccharomyces  

Spesies : Saccharomyces cerevisiae  



 
Gambar 4. Saccharomyces cerevisiae 

(Sumber Sanger, 2004) 

Khamir dapat berkembang biak dalam gula sederhana seperti glukosa, 

maupun gula kompleks disakarida yaitu sukrosa (Marx, 1991; Bakri, 2010). 

Komposisi kimia Saccharomyces cerevisiae terdiri dari; protein kasar 50-52%, 

karbohidrat 30-37%, lemak 4-5%, dan mineral 7-8% (Reed dan Nagodawhitana, 

1991; Bakri, 2010).  

 

2. Saccharomyces cerevisiae sebagai Imunostimulan  

Salah satu bahan yang esensial sebagai imunostimulan adalah beta-D 

glukan (sanger, 2004). Komponen tersebut berasal dari dinding sel khamir (Nur 

dan Santoso, 2003). Komponen tersebut mempunyai sebuah campuran unik 

dengan efektivitas dan intensitasnya sebagai suatu sistem pertahanan tubuh 

melalui aktivasi sel darah putih yang spesifik seperti makrofag dan sel limfosit 

(Ahmad, 2005). Beta-D glukan akan berkaitan dengan permukaan sel makrofag 

dan sel limfosit yang berfungsi sebagai pemicu untuk proses aktivitas makrofag 

(Lesmanawati, 2006). Hasil proses ini berupa peningkatan sirkulasi makrofag di 

dalam tubuh untuk mencari benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, selain 

itu pula untuk meningkatkan jumlah sel-sel makrofag (Life Source Basic, 2002)  

 

 



F. Vitamin C  

1. Suplemen Vitamin C dalam Pakan  

Vitamin C adalah nutrien yang dibutuhkan untuk proses fisiologis hewan, 

termasuk ikan dan merupakan nutrien esensial (Bakri, 2010). Vitamin C 

merupakan senyawa yang mudah larut dalam air dan merupakan unsur yang 

ditambahkan dalam pakan (Nuranto, 1991). Hal ini disebabkan karena ikan tidak 

mampu mensintesis vitamin C di dalam tubuhnya (Masumoto et al, 1991; 

Widiyati et a, 2002). Adapun rumus bangun vitamin C yaitu :  

 
Gambar 5. Struktur kimia vitamin C 

     (Sumber : Susanto et.al, 2009) 

 

Kebutuhan vitamin pada umumnya didasarkan pada tingkat minimum 

tetapi dapat mendukung pertumbuhan maksimum, atau untuk mencegah gejala-

gejala defisiensi (Widiyati, et.al., 2002). Terjadinya gejala defisiensi vitamin C 

pada ikan disebabkan kurang tersedianya senyawa ini dalam pakan yang diberikan 

(Robinson, 1984; Bakri, 2010).   

Besarnya kebutuhan vitamin C dipengaruhi oleh laju pertumbuhan, tahap 

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

(Robinson, 1984; Bakri, 2010). Sehingga dibutuhkan sumber vitamin C dari luar 

untuk pertumbuhan normal.  



Vitamin C berperan menormalkan fungsi kekebalan, mengurangi stress 

dan mempercepat penyembuhan luka pada ikan (Widiyati, 2002). Masumoto et al. 

(1991) dalam Widiyati et al (2002) menjelaskan bahwa 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 noradrenalin dan adrenalin pada proses 

cathecholamine (memacu produksi glukosa darah untuk dipakai sebagai energi).  

 

2. Vitamin C sebagai Imunostimulan 

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 dimana 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 (Widiyati, et. al., 2002)  

Vitamin C juga berperan banyak pada sistem metabolisme enzim. Enzim 

hanya dapat berfungsi optimal apabila terdapat vitamin yang merupakan 

penggiatnya, dan vitamin C merupakan salah satu zat penggiat yang berupa 

koenzim (Winarsi, 2007). Vitamin C sampai dosis tertentu dapat meningkatkan 

sistem pertahanan tubuh, dimana mekanismenya adalah sebagai koenzim (Navarre 

dan Halver, 1989; Bakri, 2010) 

Vitamin C mempunyai fungsi sebagai koenzim atau kofaktor (Susanto, 

2009). Asam askorbat adalah bahan yang kemampuan reduksinya kuat dan 

bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi untuk melindungi 

sel dari stress (Asada, 1992; Winarsi, 2007). Vitamin C merupakan senyawa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_%28biologi%29


antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dari polusi di 

sekitar lingkungan (Susanto, 2009). 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; Widiyati et al, 2007).   

Vitamin C atau asam askorbat merupakan antioksidan yang larut dalam air 

dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Menurut 

Zakaria, et al. (1996) dalam Susanto (2009), asam askorbat  merupakan bagian 

dari sistem pertahanan tubuh terhadap senyawa oksigen reaktif dalam plasma dan 

sel. Menurut Foyer (1993) dalam Winarsi (2007) asam askorbat berperan sebagi 

reduktor untuk menangkal berbagai radikal bebas, yang berkaitan dengan 

penyakit, Radikal bebas dapat berasal dari metabolisme tubuh maupun faktor 

eksternal lainnya. Oleh karena kemampuan vitamin C sebagai penghambat radikal 

bebas, memiliki peran sangat penting dalam menjaga integritas membran sel 

(Winarsi, 2007). 
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