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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Bioekologi Mangrove 
 

  Istilah ‘mangrove’ tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Ada yang 

mengatakan bahwa istilah tersebut kemungkinan merupakan kombinasi dari 

bahasa  Portugis  dan  Inggris.  Bangsa  Portugis  menyebut  salah  satu jenis 

pohon mangrove sebagai ‘mangue’ dan istilah Inggris ‘grove’, bila disatukan akan 

menjadi ‘mangrove’ atau ‘mangrave’.  Mangrove  adalah  tanaman  pepohonan  

atau  komunitas  tanaman yang   hidup  di  antara laut dan daratan yang 

dipengaruhi oleh pasang surut (Cooper, Harrison dan Ramm, 1995) 

 

 

 

 

Gambar 2.  Komunitas Mangrove 

Habitat   mangrove   seringkali   ditemukan di tempat pertemuan antara  

muara   sungai   dan  air   laut   yang   kemudian menjadi pelindung daratan dari 

gelombang  laut   yang  besar.  Sungai  mengalirkan  air  tawar untuk mangrove 

dan  pada  saat  pasang,  pohon  mangrove dikelilingi oleh air garam atau air 

payau (Irwanto,.2006). 
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Hutan  mangrove  sering  disebut hutan bakau atau hutan payau.  

Dinamakan hutan  bakau  oleh  karena sebagian besar vegetasinya didominasi 

oleh jenis bakau,  dan  disebut hutan payau karena hutannya tumbuh di atas tanah 

yang selalu tergenang oleh air payau. Arti mangrove dalam ekologi tumbuhan 

digunakan   untuk  semak dan pohon yang tumbuh di daerah intertidal dan 

subtidal dangkal di rawa pasang tropika dan subtropika.  Umumnya  mangrove  

mempunyai  sistem  perakaran  yang menonjol yang disebut akar nafas 

(pneumatofor).  Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi  terhadap  

keadaan  tanah  yang  miskin  oksigen  atau  bahkan  anaerob.  Pada hutan 

mangrove  tanah,  air,  flora  dan  fauna  hidup saling memberi dan menerima  

serta  menciptakan  suatu  siklus  ekosistem tersendiri.  Hutan mangrove  

memberikan   masukan   unsur  hara  terhadap  ekosistem air, menyediakan  

tempat  berlindung  dan  tempat  asuhan  bagi anak-anak ikan, tempat  

kawin/pemijahan,  dan  lain-lain.  Sumber    makanan   utama  bagi  organisme   

air  di  daerah  mangrove  adalah  dalam   bentuk  partikel bahan organik  

(detritus)  yang  dihasilkan  dari dekomposisi serasah mangrove (Spalding dkk, 

1997 dalam Noor dkk, 1999). 

Anggota  komunitas  tumbuhan  mangrove  di  Indonesia  secara umum 

terdiri atas  47  jenis  pohon,  5  jenis  semak,  9  jenis  herba,  9  jenis  liana, 29 

jenis efifit  dan 2 jenis parasit (Dirjen RRL Departemen Kehutanan, 2006b). 

Sejauh  ini  tercatat  setidaknya  202  jenis  tumbuhan   mangrove,  yang 

meliputi 89   jenis   pohon,   5   jenis   palma,  19   jenis   pemanjat,   44   jenis   

herba tanah, 44 jenis epifit dan 1 (satu) jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 

jenis (diantaranya 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai 
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mangrove  sejati, sementara jenis lain ditemukan di sekitar mangrove yang 

dikenal  sebagai  jenis mangrove ikutan (associate mangrove).  Indonesia 

memiliki  keragaman  jenis  mangrove  yang  tinggi, yaitu 47 jenis mangrove 

sejati dan 22 jenis mangrove ikutan (Noor dkk., 1999). 

1.  Klasifikasi dan Identifikasi Mangrove 

Habitat mangrove  di kelompokan menjadi 4 zonasi  yaitu : 

1. Zona  yang  paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, 

sering ditumbuhi oleh Avicennia sp. Pada zona ini biasa berasosiasi 

Sonneratia sp.  yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya 

bahan organik. 

2. Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh 

Rhizophora spp. Di  zona  ini juga dijumpai Bruguiera spp. dan 

Xylocarpus spp. 

3. Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera spp. 

4. Zona  transisi  antara  hutan  mangrove  dengan  hutan dataran rendah 

biasa  ditumbuhi  oleh  Nypa fruticans, dan beberapa spesies palem 

lainnya (Bengen, 2001). 

2.  Habitat dan Distribusi 

Hutan  mangrove  menyebar luas di bagian yang cukup panas di dunia, 

terutama  di  sekeliling  khatulistiwa  di  wilayah  tropika dan sedikit di 

subtropika.  Luas  hutan  mangrove  di  Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta 

hektar, merupakan  mangrove  yang terluas di dunia.  Melebihi Brazil (1,3 juta 

ha), Nigeria (1,1 juta ha) dan Australia (0,97 ha) (Nontji, 1987). 
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Hutan  mangrove  merupakan  komunitas  vegetasi  mayoritas  pesisir  

pantai  di daerah  tropis  dan sub tropis  yang  didominasi  oleh tumbuhan 

mangrove  pada  daerah  pasang  surut  pantai  berlumpur  khususnya di tempat-

tempat  di  mana  terjadi  pelumpuran  dan  akumulasi  bahan  organik.  Tumbuhan 

mangrove  bersifat  unik  karena  merupakan   gabungan   dari   ciri-ciri   

tumbuhan yang hidup di darat   dan   di  laut dan tergolong dalam ekosistem 

peralihan  atau  dengan  kata  lain  berada  di  tempat  perpaduan  antara habitat 

pantai  dan  habitat darat yang keduanya  bersatu  di  tumbuhan  tersebut 

(Spalding dkk, 1997 dalam Noor dkk, 1999). 

3.  Karakterisik Morfologi dan Fisiologi Tumbuhan Mangrove 

Karakteristik  yang menarik dari spesies mangrove dapat dilihat dari 

sistem  perakaran  dan  buah.   Tanah  pada  habitat  mangrove adalah anaerobik 

(hampa udara) bila berada di bawah air.  Beberapa species memiliki sistem 

perakaran khusus  yang  disebut  akar  udara yang cocok untuk kondisi tanah yang 

anaerobik.  

Ada  beberapa  tipe  perakaran  yaitu,  akar tunjang, akar napas, akar lutut, 

dan akar  papan  baner.  Semua spesies mangrove memproduksi buah yang 

biasanya disebarkan melalui air. Ada beberapa macam bentuk buah, seperti 

berbentuk silinder (Rhizophoraceae), bulat (Sonneratia dan Xylocarpus) dan 

berbentuk kacang (Avicenniaceae).  

� Sistem akar 

Pohon  mangrove  memiliki sistem perakaran yang khas yaitu bertipe 

cakar ayam yang mempunyai pneumatofora misalnya: Avicennia spp., 
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Xylocarpus spp., dan Sonneratia spp yang berfungsi untuk mengambil 

oksigen dari udara.  Adaptasi terhadap tanah yang kurang stabil dan 

adanya   pasang   surut   dengan mengembangkan struktur akar yang 

sangat ekstensif dan membentuk jaringan horizontal yang lebar. 

Disamping   untuk memperkokoh pohon, akar tersebut juga berfungsi 

untuk mengambil unsur hara dan menahan sedimen.  

� Daun 

Daun  merupakan  organ  yang penting pada tumbuhan dan pada 

umumnya,  setiap  tumbuhan  mempunyai sebagian besar daun. Daun 

hanya terdapat pada bagian batang saja dan tidak pernah terdapat pada 

bagian  lain  tumbuhan.  Bagian  batang  tempat duduknya atau 

melekatnya  daun  dinamakan  buku  (nodus), dan tempat di atas daun 

yang  merupakan  sudut  antara  batang  dan  daun  dinamakan  ketiak  

daun  (axilla).  Daun  biasanya   tipis   melebar   dan  kaya   akan  klorofil, 

oleh   karena   itu   daun  mangrove biasanya berwarna hijau 

(Tjitrosoepomo, 1989). 

Bentuk  daun  mangrove  tipe  lanceloate  contohnya  adalah  Acanthus   

ilicifolius, Avicennia alba, Nypa fruticans.  Bentuk   daun   elliptical 

contohnya dari famili Euphorbiaceae adalah Excoecaria agallocha, 

Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza, Rhizophora mucronata, 

Rhizophora  apiculata,  Rhizophora   stylosa,   Heritiera   littoralis. 

Bentuk daun oval contohnya Sonneratia   caseolaris.   Bentuk  daun  

obovate contohnya Ceriops tagal, Xylocarpus  granatum, Sonneratia alba, 

Aegiceras  corniculatum,  Ceriops  decandra, Lumnitzera racemosa. 
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Bentuk daun tipe cordate adalah Hibisscus tiliaceus, Thespesia populnea 

(Hidayat, 1994). 

� Buah 

Semua  jenis  mangrove menghasilkan buah yang penyebarannya 

dilakukan oleh air (arus). Bentuk-bentuk buah tersebut antara lain 

berbentuk   bola,  biji buncis, dan silinder atau tongkat. Avicennia 

memiliki   bentuk   buah   seperti   biji  buncis, Aegiceras buahnya 

berbentuk  silinder  dan  Nypa   memiliki   buah yang bertipe 

cryptovivipar, yaitu kecambahnya masih terbungkus oleh kulit buah 

sebelum   lepas  dari   tanaman  induknya. Buah Sonneratia dan 

Xylocarpus  berbentuk seperti bola yang terdiri dari perkecambahan 

normal (Noor dkk, 1999). 

4.  Manfaat Mangrove 

Hutan  mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi 

ekosistem  hutan,  air   dan   alam  sekitarnya.   Fungsi    atau  manfaat hutan 

bakau  dapat   ditinjau dari sisi fisik, biologi, maupun ekonomi.  Sebagai salah 

satu    ekosistem    pesisir,  hutan   mangrove  merupakan  ekosistem yang unik 

dan   rawan.  Ekosistem   ini   mempunyai   fungsi  ekologis dan ekonomis.  

Fungsi   ekologis   hutan   mangrove antara lain : pelindung garis pantai, 

mencegah intrusi  air  laut,  habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan 

(feeding ground), tempat asuhan dan  pembesaran (nursery ground), tempat 

pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota perairan, serta  sebagai  pengatur 

iklim mikro.  Sedangkan   fungsi   ekonominya    antara   lain   penghasil   
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keperluan rumah   tangga,   penghasil   keperluan   industri,   dan  penghasil bibit 

(Santoso dan Arifin, 1998). 

5.  Mangrove Jenis Pidada (Sonneratia alba) 

Pohon   pidada  termasuk  ke dalam  suku Sonneratiaceae,  pohon  dapat  

mencapai  ketinggian  20 m.  Menempati  bagian  pantai  paling  depan  di  sisi  

laut.  Klasifikasi ilmiah dari pidada adalah sebagai berikut : 

Kerajaan: Plantae 

Divisi: Magnoliophyta  

Kelas: Magnoliopsida 

Ordo: Myrtales 

Famili: Lythraceae 

Genus: Sonneratia 

Spesies: Sonneratia  alba (Smith, 1987) 

Mangrove ini  hidup  menyebar mulai dari Afrika Timur, Kepulauan 

Seychelle dan Madagaskar, Asia Tenggara, hingga ke Australia, Kaledonia Baru, 

kepulauan  di  Pasifik  Barat dan Oseania Barat Daya.  Mangrove  ini  juga 

dikenal dengan nama-nama lokal seperti bogem, bidada, pidada, pedada, kedada, 

bangka, beropak, barapak,  pupat, posi-posi, mange-mange, muntu, sopo, susup, 

dan wahat putih. Di Filipina, tumbuhan ini dikenal dengan nama bunayon, 

buñgalon, hikau-hikauan, ilukabban, lukabban, pagatpat, patpat, palatpat, 

palalan, payan.  

Pohon  pidada  memiliki ciri pohon yang selalu hijau, tangkai  dan  ranting  

cenderung  melebar, tinggi 3-20 m.   Memiliki  akar nafas yang  tebal  berbentuk  
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kabel  di  bawah  tanah  dan  muncul  ke  permukaan berbentuk  kerucut  tumpul  

dan  tingginya  mencapai  25  cm (pneumaofor) (Anonim, 2011). 

Daun  pidada  tidak bersisik,  jumlahnya tunggal, bentuknya seragam, 

tidak  berduri, tidak  ada  kelenjar  minyak,  bentuk  simetris, tidak  terbelah,  

halus  atau  rata, kulit  daun  tidak  berlilin, berukuran: 5-12,5 x 3-9 cm. 

Pertulangan  daun  berjumlah   tiga  tulang  daun  dari  pangkal  daun.  Tangkai 

daun  pendek, tidak   bersayap, menempel di bawah ketiak  daun, ujung  daun  

tidak  membengkak.  Bunga pada pidada biseksual, gagang bunga tumpul 

panjangnya 1 cm. Letak: di ujung atau pada cabang kecil. Formasi: soliter 

kelompok (1-3 bunga per kelompok). Daun mahkota: putih, mudah rontok. 

Kelopak bunga: 6-8, berkulit, bagian luar hijau, di dalam kemerahan.  Seperti 

lonceng, panjangnya 2-2,5 cm. Benang sari: banyak, ujungnya putih dan 

pangkalnya kuning, mudah rontok. Buah  pidada berbentuk  seperti  bola, 

ujungnya  bertangkai   dan  bagian dasarnya terbungkus oleh  kelopak bunga.   

Buah   mengandung   banyak  biji (150-200 biji) dan   akan  terbelah  pada  saat   

matang. Ukuran: buah: diameter 3,5-4,5 cm (Giesen, 1999). 

Pidada termasuk   jenis  pionir  yang tumbuh di daerah pantai paling  

depan, sering  ditemukan  di  lokasi  pesisir  yang terlindung dari hempasan  

gelombang,  juga di muara dan sekitar pulau-pulau  lepas pantai.  Di lokasi 

dimana jenis tumbuhan lain telah ditebang, maka jenis ini dapat membentuk   

tegakan  yang  padat.   Pada  pantai  pesisir  yang berkarang  mangrove  ini  

tersebar  secara  vegetatif.  Tumbuh  di  tanah  berlumpur  dan  berpasir.  Kulit  

batang  berwarna abu-abu  atau  kecoklatan,  permukaan  kulit  kasar,  dan retak-

retak.  Pada pohon muda, kulit  batangnya  dilapisi  semacam  lapisan  lilin  untuk  
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mengurangi  penguapan air  dari  jaringannya.  Bila  dipangkas  rantingnya  

mudah beregenerasi.  Dahan dan  rantingnya  dapat  dipanen  asal  dibatasi.  

Pohon  pidada  ini disukai bekantan  yang  memakan  daunnya.  Beberapa  spesies  

jenis  pohon pidada antara lain adalah,  Sonneratia alba, Sonneratia caseolaris, 

Sonneratia ovata (Noor dkk, 1999). 

 

 

 

 

Gambar 3.  Daun pidada. sumber: Priyono, Aris, dkk., (2010) 

 

 

B.  Bakteri 

Bakteri berasal dari kata Bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri 

digolongkan  dalam  Divisio  Schizomycetes.  Bakteri  merupakan  organisme 

yang   paling   banyak  jumlahnya  dan  lebih  tersebar  luas  dibandingkan  

mahluk  hidup  yang lain.  Bakteri  memiliki  ratusan  ribu  spesies  yang  hidup  

di  darat  hingga lautan dan pada tempat-tempat yang ekstrim.  Bakteri  ada  yang  

menguntungkan tetapi ada pula yang merugikan.  Bakteri memiliki ciri-ciri yang   

membedakannya dengan mahluk hidup yang lain.   Bakteri  adalah  organisme 

uniselluler  dan  prokariot  serta umumnya  tidak memiliki  klorofil dan berukuran  

renik (mikroskopis) (Anonim, 2006). 
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1.  Ciri-ciri Bakteri 

Bakteri   memiliki ciri-ciri yang  membedakannnya  dengan  mahluk  

hidup lain yaitu;  organisme  uniselluler,  prokariot  (tidak  memiliki membran inti 

sel), umumnya  tidak  memiliki  klorofil,  memiliki  ukuran  tubuh  yang 

bervariasi antara 0,12 s/d  ratusan  mikron  umumnya  memiliki  ukuran  rata-rata 

1-5 mikron,  memiliki  bentuk  tubuh  yang  beraneka ragam, hidup, dapat  

tumbuh  dan  berkembang biak  dalam  kelompok, berbentuk rantai  atau  benang,  

metabolisme  aerob  atau  anaerob  dan  membutuhkan media tertentu untuk 

mengkultur disertai dengan menghasilkan asam atau gas (Kordi, 2004). 

2.  Struktur Sel 

Struktur  sel  bakteri  terbagi  menjadi  dua  yaitu,  struktur  dasar (dimiliki 

oleh hampir  semua  jenis  bakteri)  meliputi  dinding sel,  membran plasma, 

sitoplasma,  flagela,  ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Struktur 

tambahan (dimiliki oleh jenis bakteri tertentu) meliputi  kapsul,  flagelum, pilus, 

fimbria, klorosom, Vakuola gas dan endospora (Gambar 4). 

 

 

 

 

Gambar 4.  Sel bakteri dengan bagian-bagianya 

                                       (Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri) 
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Kebanyakan  pada  saat  kondisi  lingkungan  yang memungkinkan, 

bakteri membentuk spora yang mampu hidup dalam jangka waktu yang lama. 

Berdasarkan  reaksi  sel pada bakteri terhadap pewarnaan warna gram, bakteri 

dapat dikelompokan menjadi bakteri gram negatif, (terlihat warna pink atau 

merah)   dan   bakteri   gram   positif (terlihat berwarna biru).   Kebanyakan 

bakteri   patogen   pada   ikan   termasuk golongan gram negatif, seperti 

Aeromonas sp. dan Vibrio sp.  Bakteri dapat juga diklasifikasikan  berdasarkan 

ukuran, kemampuan gerak, sifat koloni, reaksi fermentasi karbohidrat, 

pertumbuhan dalam media selektif dan reaksi-reaksi serological yang spesifik 

dengan antiserum yang spesifik (Kordi, 2004). 

3.  Morfologi Bakteri 

Bentuk  dasar  bakteri  terdiri  atas  bentuk  bulat  (kokus),   batang  (basil), 

dan spiral (spirilia) serta terdapat bentuk antara kokus dan basil yang disebut 

kokobasil (Gambar 5). 

 

 

 

    (a)                                     (b)                                   (c) 

Gambar 5.  Berbagai bentuk bakteri : (a). kokus, (b). basil, (c). Spiral 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri) 

1. Kokus, bulat (Coccus) seperti bola : 

a. Monokokus yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal 

b. Diplokokus yaitu dua sel bakteri kokus berdempetan 
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c. Tetrakokus yaitu empat sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 

empat. 

d. Sarkina yaitu delapan sel bakteri kokus berdempetan membentuk 

kubus 

e. Streptokokus yaitu lebih dari empat sel bakteri kokus berdempetan 

membentuk rantai. 

f. Stapilokokus yaitu lebih dari empat sel bakteri kokus berdempetan 

seperti buah anggur. 

2. Basil (Bacillus), berbentuk batang : 

a. Monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. 

b. Diplobasil,   yaitu berupa dua sel bakteri basil berdempetan. 

c. Streptobasil yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk 

rantai 

3. Spiral (Spirilum), berbentuk lengkung : 

a. Spiral yaitu bentuk sel bergelombang 

b. Spiroseta yaitu bentuk sel seperti sekrup 

c. Vibrio yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma 

                                                                                              (Dwidjoseputro, 1994). 

4.  Mekanisme  Gerak  Bakteri 

Berdasar   mekanisme   gerak   bakteri   bila  didasari  oleh  ada  tidaknya 

alat gerak  dapat  digolongkan  dalam  bakteri  yang  bersifat  motil  dan  yang  

bersifat non motil,  bakteri  yang  bersifat  motil memiliki alat gerak yang 

dinamakan flagel (Gambar 6), alat gerak ini sangat halus 20 µm sehingga tidak 

dapat dilihat dengan mikroskop.  Pergerakkan  flagel bakteri adalah dengan cara 

memutar flagel berbentuk  helix  pergerakan   ini   dapat  disamakan dengan 

kotrek pembuka botol  gabus.  Dan  untuk  bakteri  yang  tidak  memiliki  alat  
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gerak  umumnya bergerak  secara   mengeliding   meluncur dan  akan  bergerak  

apabila  ada kontak terhadap benda padat (Darkuni, 2001).  

A. Atrik 

B. Monotrik 

C. Lofotrik 

D. Amfitrik 

Gambar 6.  Alat gerak flagel pada bakteri 

                                       (Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri) 

Flagela  merupakan  struktur  kompleks  yang  tersusun  atas  bermacam-

macam protein  termasuk  flagelin  yang membuat flagela berbentuk seperti 

tabung cambuk  dan  protein  kompleks  yang  memanjangkan   dinding   sel dan 

membran sel untuk membentuk motor yang menyebabkan flagela berotasi. 

Flagela berbentuk seperti cambuk. Flagela digunakan bakteri sebagai alat gerak.  

Bentuk yang umum dijumpai meliputi: 

1. Monopolar  monotrikha:  bakteri  memiliki  satu  flagel yang berada 

disalah  satu  ujung sel. 

2. Monopolar  Lofotrikha:  bakteri   memiliki   banyak   flagel yang 

ditemukan  pada  salah  satu kutub sel. 

3. Bipolar  amfitrika:   memiliki   flagel   pada kedua kutubnya dengan 

jumlah lebih dari satu. 

4. Peritrikha:   bakteri   mempunyai   flagel yang tersebar pada seluruh 

bagian selnya. 
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Tidak semua bakteri mempunyai daya motilitas, ada bakteri yang tidak 

mempunyai   alat   gerak   yaitu flagel   sehingga   berdasarkan  letak   dan   

jumlah flagel pada sel bakteri, jenis ini digolongkan dalam bakteri atrik 

(Dwidjoseputro, 1978). 

C.  Aeromonas salmonicida 

Aeromonas  sp.  merupakan  jenis  bakteri  yang sering menginfeksi ikan 

air  tawar.  Namun  dari beberapa spesies Aeromonas, A. salmonicida merupakan 

yang paling  patogen  dan  penyebarannya  paling luas sehingga cukup 

meresahkan  pada  pembudidaya  ikan.  Klasifikasi bakteri A.  salmonicida  

menurut  Buchanan  dan Gibsons (1974) adalah sebagai berikut: 

Superkingdom  : Bacteria 

Filum   : Prteobacteria 

Kelas   : Gammaproteobacteria 

Ordo   : Aeromonadales  

Family   : Aeromonadaceae 

Genus   : Aeromonas 

Spesies  : Aeromonas salmonicida 

 

 

 

 

                            

Gambar  7.  A. salmonicida (Sumber : http://www.nwfsc.noaa.gov) 

 

Secara  taksonomi  A.  salmonicida   termasuk  dalam  famili Vibrinaceae.  

Genus  Aeromonas  berasal  dari   bahasa   Latin  dan  Yunani  yang berarti  
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satuan   penghasil   gas.   Sedangkan  spesies  salmonicida  berarti pembunuh   

salmon.   A. salmonicida   berbeda   dari   anggota  genus  yang  lain   karena  

tidak  menghasilkan gas (Afrianto dan Liviawaty, 1992).  

A. salmonicida   merupakan  gram  negatif,  coccobacillus  dengan  

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

tumbuh optimum pada suhu 10-15
o
C (Duijn, 1973). Koloni kecil, sirkuler 

transparan, tumbuh setelah 48 jam pada 22-25
o
C, merupakan   bakteri   psikrofil   

tidak tumbuh   pada  37
o 

C.   Karakteristik  A. salmonicida  adalah menghasilkan 

pigmen  coklat  pada  agar  tyrosin  dan  phenyl  alanin. Namun ada  A. 

salmonicida  lain  yang  bersifat  akromogenik,  tidak  menghasilkan  pigmen 

coklat  merupakan penyebab goldfish  ulcer  disease. Bakteri  ini tidak 

menghasilkan   indol  dan urease,   produksi   oxidase, H2S variable, 

mengasamkan glukosa,  maltose  dan  manitol,  tetapi   tidak   mengasamkan  

laktosa.  Bakteri yang  bersifat  akromogenik  ini merupakan  mikroflora pada 

ikan (Roberts, 1989).              

A.  salmonicida  tidak   mampu  bergerak   dan tidak dapat bertahan lama 

di luar tubuh  inangnya, aktifitas  tertinggi terjadi pada temperatur 20-23
o
C 

(Afrianto dan Liviawaty, 1992). 

Penularan  A. salmonicida dapat terjadi melalui  kontak  fisik antar ikan 

dalam kolam air (Cipriano dan Bullock, 2001), ikan sakit (carier), telur yang 

terkontaminasi  atau  melalui   bulu burung air.  Sumber utama terjadinya 

penularan   penyakit  dapat  terjadi  akibat  adanya ulcer (luka).  Selain itu, 

kotoran  ikan yang sakit juga dapat menjadi penyebab wabah penyakit.  

Sedangkan penularan secara vertikal melalui telur jarang terjadi.  
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1.  Patogenitas  Bakteri  A. salmonicida   

A. salmonicida  yang   patogen, diduga memproduksi faktor-faktor  

eksotoksin  dan  endotoksin,  yang  sangat  berpengaruh  pada   patogenitas 

bakteri ini. Eksotoksin  merupakan  komponen  protein  terlarut, yang 

disekresikan  oleh  bakteri  hidup  pada   fase  pertumbuhan eksponensial. 

Produksi   toksin   ini   biasanya   spesifik   pada   beberapa spesies bakteri 

tertentu  baik  Gram  positif  maupun  Gram negatif,  yang  menyebabkan  

terjadinya   penyakit   terkait   dengan  toksin  tersebut.  Endotoksin   adalah 

toksin  yang  merupakan  bagian   integral  dari  dinding  sel  bakteri gram negatif. 

Aktivitas biologis dari endotoksin dihubungkan dengan keberadaan 

lipopolisakarida (LPS).  LPS merupakan komponen penyusun permukaan dari 

membran  terluar (outer membrane) bakteri gram negatif (Syamsir, 2008). 

Eksotoksin  yang diproduksi oleh A. salmonicida meliputi hemolisin, 

protease, elastase, lipase, sitotoksin, enterotoksin, gelatinase, kaseinase, 

lecithinase dan leucocidin.  Hemolisin  merupakan  enzim  yang mampu 

melisiskan  sel-sel  darah  merah  dan  membebaskan  hemoglobinnya. Protease 

adalah  enzim  proteolitik  yang  berfungsi  untuk  melawan  pertahanan  tubuh  

inang  untuk   berkembangnya   penyakit  dan  mengambil  persediaan nutrien  

inang  untuk  berkembang biak (Angka, 2001). A.salmonicida  dapat  

memanfaatkan  albumin,  kasein,  fibrinogen,  dan  gelatin sebagai substrat 

protein. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bakteri ini bersifat 

proteolotik, sehingga berpotensi besar sebagai patogen ikan (Shotts et al. 1985).  

Adanya  enzim   proteolitik   akan   merusak   dinding   intenstin, sehingga 

terjadi   penebalan    dinding   usus  dan  semi  transparan  (Munro, 1982).  Ketika 
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A. salmonicida   masuk  ke  dalam  tubuh  inang, maka toksin yang dihasilkan 

akan   menyebar   melalui   aliran   darah  menuju  organ.  Enterotoksin 

merupakan  suatu  toksin  ekstraseluler bakteri yang khususnya menyerang 

saluran  gastrointestinal.  Lechitinase  adalah  enzim yang menghancurkan 

berbagai sel jaringan dan terutama aktif melisiskan sel-sel darah merah, 

sedangkan  leucocidin  adalah   enzim  yang  dapat  membunuh  sel-sel darah 

putih (Pleczar & Chan 1988). 

D. Vibrio harveyi 

Bakteri V. harveyi  merupakan  bakteri  yang  dominan hidup pada 

lingkungan perairan, seperti perairan payau, dan laut. Bakteri ini sering 

mengakibatkan  berbagai  macam  penyakit  pada  hewan yang hidup pada 

perairan   (ikan dan udang),   laut  maupun  payau.  Beberapa  dari  jenis bakteri 

ini dikenal sebagai pathogen antara lain, V. alginolyticus, V. anguillarum, V. 

carchariae, V. cholerae, V. harveyi, V. ordali dan V. vulnificus (Irianto, 2003). 

Klasifikasi  dari  bakteri  ini  adalah  : 

Kerajaan  : Bakteri  

Filum       : Proteobacteria  

Kelas       :Gammaproteobacteria  

Ordo        : Vibrionales  

Keluarga  : Vibrionaceae  

Genus      :Vibrio  

Spesies     : V. harveyi  (Baumann et al. 1981) 
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Nama  lain  dari  bakteri  ini antara lain, Lucibacterium harveyi, Beneckea 

harveyi, Achromobacter harveyi, Pseudomonas harveyi,  Photobacterium harveyi, 

Vibrio carchariae, Vibrio trachuri (Thompson, 2002). 

V. harveyi  bersifat  gram  negatif,  memiliki  sel  tunggal  berbentuk  

batang  pendek  dan  bengkok,  sebagian  ada yang lurus,  memiliki panjang 1,4-

5,0 µm dan  lebar  0,3-1,3  µm, bersifat  motil,  mempunyai   flagella  polar.  Sifat 

biokimia  V. harveyi  adalah  oksidase  positif,  fermentatif   terhadap  glukosa  

dan  sensitive  terhadap  uji O/129 (Logan,1994). 

 

 

                                                                     

 

Gambar 8.  Bakteri V. harveyi  

(Sumber : http://www.nwfsc.noaa.gov/research) 

 

Bakteri  V.  harveyi  adalah  jenis  bakteri  yang dapat hidup pada salinitas 

yang  relatif   tinggi.  Bakteri  ini  dapat memancarkan  cahaya  dan  bersifat  

halofil  yang tumbuh  optimal  pada   air  laut  yang salinitasnya 20-40 ppm. 

Bakteri  ini  termasuk  bakteri  anaerobik  fakultatif,  yaitu  dapat  hidup baik 

dengan O2  atau  tanpa O2.  Bakteri  ini  juga  tumbuh optimal  pada kisaran pH 

6,5-8,5 atau pada kondisi alkali dengan pH 9,0 (Bauman et al,1984). 
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Bakteri  Vibrio  yang   pathogen  dapat  hidup  dibagian tubuh organisme 

lain  baik  di  luar  tubuh  dengan jalan menempel, maupun pada organ tubuh 

bagian dalam seperti hati dan usus.  Wagiyo (1975) dampak langsung bakteri 

patogen  dapat  menimbulkan  penyakit, parasit, pembusukan dan toksin yang 

dapat  menyebabkan  kematian  biota  yang  menghuni  perairan  tersebut.  

1.  Patogenitas Vibrio harveyi 

Vibrio  merupakan  bakteri yang berbahaya dalam kegiatan budidaya 

perikanan  laut dan  payau, baik bagi jenis ikan maupun crustacea.  Menurut 

Egidius (1987) Vibrio menyerang lebih dari 40 spesies ikan di 16 negara. 

Sedangkan menurut Lightner (1983) dari 17 spesies bakteri yang diisolasi dari 

Penaeus setiferus 42,3 % adalah Vibrio yang terdiri dari 57 strain. Vibrio 

merupakan  penyebab  utama  penyakit udang menyala dan dapat berperan 

sebagai  patogen primer ataupun patogen sekunder. Sebagai  patogen primer, 

Vibrio  masuk  melalui  kontak  langsung  dengan    organisme; sedangkan 

sebagai patogen sekunder, Vibrio menginfeksi organisme yang telah terlebih 

dahulu   terinfeksi   penyakit   lain  (Mariam dan Mintarjo, 1987; Sunaryanto et 

al., 1987; Farkas dan Malik, 1986). Menurut Rheinheimer (1985) Vibrio 

menyerang dengan merusak lapisan kutikula yang mengandung khitin 

dikarenakan Vibrio memiliki chitinase, lipase, dan protease. Penyakit udang 

menyala ini pada umumnya menyerang udang pada stadia mysis sampai awal 

pasca larva (Taslihan, 1988). 
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E. Ekstraksi Senyawa Aktif  

Ekstraksi  merupakan  suatu  proses  yang  secara  selektif  mengambil  zat  

terlarut  dari  campuran  dengan  bantuan pelarut (Achmadi 1992).  Proses 

ekstraksi  pada dasarnya dibedakan menjadi dua fase yaitu: (1) fase pencucian, 

sel-sel yang dirusak  atau  terusakkan dengan proses penghalusan langsung  

kontak  dengan  bahan  pelarut.   Komponen  sel  yang terdapat di permukaan 

lebih mudah  diambil/tercuci.  Pada fase ini sebagian bahan aktif berpindah  ke  

dalam  bahan  pelarut. Semakin  halus serbuk bahan baku, semakin optimal 

jalannya  proses  pencucian. (2) fase ekstraksi, untuk melarutkan komponen dalam 

sel yang tidak terluka, pelarut harus masuk ke dalamnya.  

Menurut  Hostetman  et al. (1997), secara umum ekstraksi dilakukan 

secara berturut-turut  mulai  dengan  pelarut non-polar (heksana atau kloroform) 

lalu dengan  pelarut  yang  semi  polar  (etil  asetat  atau  dietil  eter),  kemudian 

dengan pelarut polar (metanol atau etanol). Dengan demikian akan diperoleh 

ekstrak  kasar  yang  mengandung  berturut-turut  senyawa  non-polar,  semi  polar 

dan senyawa polar. Markham (1988) menyatakan  bahwa  komponen yang 

terbawa  pada  proses  ekstraksi  adalah komponen yang berpolaritas sesuai 

dengan pelarutnya.   

Mengalirnya  bahan  pelarut  ke dalam ruang sel menyebabkan 

protoplasma membengkak, pecah  dan  komponen  aktif  tersebut  terlarut, 

mengikuti sifat difusi  melalui  ruang  antar sel. Gaya  yang  bekerja  adalah 

perbedaan konsentrasi  antara larutan  dalam sel dengan cairan ekstraksi yang 

mula-mula tanpa  bahan aktif.  Bahan kandungan sel akan mencapai cairan 
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sebelah luar sampai  terbentuk  suatu   keseimbangan  konsentrasi  antara  larutan  

dalam  dan luar  sel (Voigt 1994). 

Ekstraksi  terdiri  dari  tahap  penghancuran  sampel, maserasi, 

penyaringan dan evaporasi. Penghancuran bertujuan untuk memperkecil ukuran 

partikel sehingga  meningkatkan  kontak  antara  bahan  dengan   pelarutnya.  

Maserasi adalah  proses perendaman sampel dalam pelarut dengan waktu tertentu 

sehingga senyawa  dalam  sampel  larut. Penyaringan bertujuan memisahkan 

sampel dengan  senyawa  bioaktif  yang larut dalam pelarutnya. Evaporasi 

dilakukan untuk  menguapkan  pelarut  sehingga ekstrak dapat terpisah dengan 

pelarutnya dan  dilakukan  pada  suhu  30-40
0 

C  untuk   mengurangi   kerusakan 

senyawa aktif pada suhu tinggi. 

Beberapa pertimbangan dalam memilih pelarut yaitu: 

1. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan pelarut non-polar akan 

melarutkan senyawa non-polar. 

2. Pelarut organik cenderung melarutkan senyawa organik, 

3. Air  cenderung  melarutkan  senyawa  anorganik dan garam dari asam 

maupun basa  organik, 

4. Asam-asam organik yang larut dalam pelarut organik dapat diekstraksi ke 

dalam  air  dengan  menggunakan  basa (NaOH, Na2CO3 dan NaHCO3). 
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Tabel 1.  Beberapa Pelarut Organik dan Sifat Fisiknya 

Pelarut Titik didih (
0
C) Tetapan dielektrik 

Air 100 80.2 

Aseton 56 20.7 

Etil asetat 77 6.0 

Etanol 78 24.3 

Heksana 68 1.8 

Khloroform 61 4.8 

Metanol 65 32.6 65 32.6 

Dietil eter 25 4.34 

Sumber: Hostetman et al. (1997) 

F. Antibakteri  

Senyawa    antibakteri   adalah   zat   yang  dapat  menghambat  

pertumbuhan  bakteri  dan  dapat  digunakan  untuk   pengobatan   infeksi   pada  

manusia, hewan  dan  tumbuhan. Senyawa antibakteri didefinisikan sebagai 

senyawa biologis  atau  kimia  yang  dapat  membunuh  atau  menghambat  

pertumbuhan dan  aktifitas bakteri (Pelczar dan Chan, 2005).   

Senyawa  antibakteri   ini  harus  memiliki sifat toksisitas selektif  yang 

setinggi, artinya senyawa tersebut dapat merugikan bakteri tanpa merugikan inang 

(manusia).  Berdasarkan  sifat toksisitas selektifnya, antimikroba dapat bersifat 

bakterisidal (membunuh bakteri), bakteriostatik (menghambat pertumbuhan  

bakteri)  dan  bakterilitik  (merusak  germinasi spora bakteri) (Jawet, 1998). 

Antibakteri  dikatakan  memiliki aktivitas yang tinggi terhadap mikroba 

apabila  nilai  konsentrasi  penghambatan bakteri yang terendah (MIC) kecil, 

tetapi  mempunyai  diameter  penghambatannya besar (Irianto, 2007).  Suatu 
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bahan  dikatakan  mempunyai  aktivitas  antibakteri  apabila  diameter hambatan 

yang terbentuk lebih besar atau sama dengan 6 mm (Bell, 1984). 

Dinding  sel  bakteri  gram   positif  berbeda dengan dinding sel bakteri gram 

negatif.  Menurut Madigan et al. (1999), dinding sel bakteri gram positif 

mengandung 90% peptidoglikan serta lapisan tipis asam teikoat dan asam 

teikuronat   yang   bermuatan   negatif.   Pada  bakteri  gram  negatif  lapisan luar 

dinding sel  ada  yang mengandung 5-20 % peptidoglikan, selain itu terdiri dari 

protein, lipopolisakarida dan lipoprotein. Lapisan ini merupakan lapisan lipid 

kedua yang disebut lipopolisakarida (LPS), tersusun  tidak  hanya  terdiri  dari 

fosfolipid  saja  tetapi  juga mengandung  polisakarida  dan  protein.  Struktur 

dinding  sel  bakteri  gram  positif  dan gram negatif, seperti disajikan pada 

Gambar 9.         

 

                     

                                         

 

 

 

 

Gambar 9.  Struktur Dinding Sel Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif 

             (Anonim, 2012). 
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1.  Mekanisme Kerja Antibakteri  

Setiap senyawa antibakteri memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

menghambat  pertumbuhan  atau  membunuh   organisme  patogen.  Cara kerja 

antibakteri  yang  terkandung  dalam  tanaman  relatif  sama  seperti   kerja  fenol, 

krosol, sabun  netral  dan  deterjen  yaitu  menyerang batas lapisan sel dan 

merusak  permeabilitas   membran   sitoplasma   pada   bakteri (Schlegel dan 

Karin, 1994).   

Madigan et al. (1999) menyatakan bahwa pengaruh komponen antibakteri 

terhadap sel bakteri dapat menyebabkan kerusakan sel yang berlanjut pada 

kematian.  Kerusakan  sel  yang  ditimbulkan  komponen  antibakteri dapat  

bersifat  mikrosidal  (kerusakan  bersifat  tetap)  atau  mikrostatik  (kerusakan 

yang dapat pulih kembali). Suatu komponen akan bersifat mikrosidal atau 

mikrostatik  tergantung  pada  konsentrasi komponen dan kultur mikroba yang 

digunakan. Menurut Pelczar dan Chan (1986), kerja antibakteri dipengaruhi 

berbagai   faktor  antara  lain  konsentrasi  zat  antibakteri,  spesies  bakteri, 

jumlah bakteri  dan  pH lingkungan.  

Menurut  Davidson  dan  Branen (1993), penghambatan  aktivitas mikroba 

oleh  komponen  bioaktif  tanaman  dapat  disebabkan  oleh beberapa faktor, 

antara lain: (1) gangguan pada senyawa penyusun dinding sel, (2) peningkatan 

permeabilitas membran sel yang menyebabkan kehilangan komponen penyusun 

sel, (3) menginaktifkan enzim metabolik, dan (4) dekstruksi atau kerusakan 

material genetik.  Selanjutnya  menurut  Kanazawa et al. (1995), terjadinya  

proses  penghambatan  antimikroba karena  pelekatan senyawa antimikroba pada 

permukaan sel  mikroba  atau  senyawa  tersebut  berdifusi  ke  dalam sel mikroba. 
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Penggunaan  senyawa  antibakteri  alami  memiliki  keuntungan  karena  

lebih aman jika di  konsumsi  dibandingkan  dengan senyawa sintetik. 

Penggunaan senyawa  sintetik  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  kesehatan   

karena  merupakan bahan kimia dimana efek sampingnya tidak terdeteksi  dengan  

cepat (terakumulasi dalam tubuh).  Karena alasan tersebut maka  pemanfaatan  

senyawa  antibakteri  alami  berkembang  luas  sebagai  pengganti  zat 

antimikroba sintetik baik untuk bahan pangan maupun bidang farmasi.  

Mekanisme  kerja  antibiotik  pada sel bakteri disajikan pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 10.   Mekanisme Kerja Antibiotik Daun Pidada 

                                         (Muslimin, 1996). 

Ekstrak daun Pidada 

Pertumbuhan bakteri 

terhambat  

Metabolisme sel 

terganggu 

Merusak 

dinding sel 

Menghambat aktivitas 

enzim metabolik 

Senyawa aktif 

Flavonoid, tanin, fenol, dll 

Kerusakan material tubuh 

dan substansi genetik 


