
 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Ikan Patin (Pangasionodon hypophthalmus) 

1.  Klasifikasi dan identifikasi ikan patin 

Ikan Patin merupakan ikan perairan tawar  yang banyak ditemukan 

didaerah Sumatra, Kalimantan dan sebagian Jawa.  Di Indonesia terdapat 13 jenis 

ikan Patin, namun baru 2 spesies yang telah berhasil dibudidayakan yakni ikan 

patin siam dan patin jambal.  Selain di Indonesia, ikan patin juga banyak 

ditemukan di kawasan Asia lainnya seperti di Vietnam, Thailand, China, dan 

sebagainya.  

        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  : Pangasionod 

Spesies  : Pangasioniodon hypophthalmus 
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       Gambar 1.  Ikan Patin 

        Keterangan : 1.  Mulut 

     2.  Mata 

      3.  Sirip Dorsal 

      4.  Sirip Caudal 

     5.  Sirip Anal 

     6.  Sirip Pectoral 

     7.  Sirip Ventral 

                         

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 (Ghufron, 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 
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bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak-

perakan  (Susanto dan Khairul, 2007). 

  

2.  Habitat dan distribusi ikan patin 

 Ikan 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.  Ikan patin dikenal sebagai hewan nocturnal, 

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

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

 Penyebaran ikan patin meliputi  berbagai negara diantaranya adalah 

Thailand, Malaysia, Myanmar, Laos, India, dan Indonesia. Di Indonesia, ikan 

patin terdapat di sungai dan danau-danau di Pulau Kalimantan, dan Jawa. 

 

3.  Makan dan kebiasaan makan ikan patin 

           Menurut Ghufron (2005), 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 pellet. 

     

B.  Bakteri A.  salmonicida 

 Penyakit bakterial yang banyak menyerang ikan air tawar maupun laut 

terutama disebabkan oleh bakteri jenis A. salmonicida adalah furunculosis.  

Serangan penyakit mempunyai dampak negatif yang segera dapat dirasakan, 
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khususnya kerugian dalam bentuk ekonomi  (Sumber: Pusat Karantina Ikan , DKP 

Jakarta). 

Bakteri Aeromonas 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.  A.  salmonicida banyak terdapat di daerah budidaya 

Salmonid Amerika Serikat, Jepang, Eropa, Australia kecuali Tasmania dan 

Selandia Baru.  Sedangkan di Indonesia banyak ditemukan di Jawa, Aceh Tengah 

dan Kalimantan Barat. 

Berikut ini adalah  klasifikasi bakteri A.  salmonicida menurut Buchanan 

dan Gibbsons (1974) dalam Anonim (2007) adalah sebagai berikut : 

Superkingdom          :  Bacteria 

Filum        :  Proteobacteria 

Kelas   : Gammaproteobacteria 

Ordo              :  Aeromonadales 

Famili              :  Aeromonadaceae 

Genus              :  Aeromonas 

Spesies   :  A. salmonicida 

A.  salmonicida tidak dapat bertahan lama tanpa inang dan dapat tumbuh 

optimal pada suhu 22-28
o
C sedangkan pada suhu 30

o
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 furunculosis 

(Sumber : Pusat Karantina Ikan, DKP Jakarta (2007) ). 
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Bakteri A. salmonicida memiliki banyak subspesies yang memiliki 

perbedaan sifat dan patogenitas.  Holt et al (1994) menyatakan paling tidak ada 

empat subspesies A. salmonicida yang telah diketahui, yaitu subspesies 

salmonicida, achromogenes, masoucida, dan smithia.  Selain secara taksonomi, A. 

salmonicida juga dibagi menjadi 2 jenis yaitu Typical dan Atypical. A. 

salmonicida subspesies Salmonicida merupakan strain typical penyebab 

furunculosis dan septisemia yang parah hingga menyebabkan kematian pada ikan. 

Strain ini memiliki karakteristik yang homogen sifat morfologi dan biokimianya.  

Sedangkan subspesies yang lain merupakan strain atypical yang biasanya 

dikarakteristikan dengan adanya pemborokan kulit dan ciri eksternal dengan atau 

tanpa disertai septisemia.  Strain ini memiliki banyak variasi sifat fisiologi, 

biokimia dan serologi serta ketahanan tubuh terhadap antibiotik. 

Patogenitas serangan bakteri A. salmonicida yang menyebabkan 

furunculosis dapat terbagi menjadi beberapa bentuk : 

a.  Bentuk sub-akut atau kronis 

Biasa menyerang ikan dewasa dengan tanda berkurangnya aktivitas 

renang, kongesti pada sirip dan pendarahan pada insang.  Secara internal dapat 

ditemui haemoragi pada hati, pembengkakan limpa dan nekrosis pada ginjal.  

Tingkat kematian akibat bentuk sub-akut ini rendah. 

b.  Bentuk akut 

Biasa terjadi pada ikan muda dan dewasa, ditandai dengan terjadinya 

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

haemoragi kecil pada pangkal sirip.  Secara internal bakteri ditemukan dalam 

darah, seluruh jaringan dan pada lesi, haemoragi pada dinding abdominal, 
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viscera dan jantung serta limpa yang membengkak.  Bentuk akut biasanya 

muncul secara tiba-tiba, gejala eksternal sedikit atau tidak ada.  Terjadi dalam 

waktu singkat dan menyebabkan kematian pada ikan setelah 2-3 hari. 

c.  Bentuk per-akut 

Terjadi pada fingerling, ditandai dengan warna tubuh yang menggelap.  

Ikan mati dengan cepat tanpa gejala eksternal yang  berarti.  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 Blommaert (1978) 

dalam Cipriano dan Bullock (2001) menyatakan bahwa dari hasil isolasi agen 

pembawa penyakit Carp Erythro-dermatitis yang telah dilakukan, diketahui 

merupakan jenis strain atypical yaitu achromogenic yang merupakan salah satu 

varian A.  salmonicida. 

Berdasarkan sumber Pusat Karantina Ikan DKP, insidensi bakteri A.   

salmonicida di Indonesia dan di negara lain sudah banyak terjadi diantaranya, 

pada akhir tahun 1980 terjadi kematian sebanyak 125 ribu ekor ikan mas dan 30% 

induk ikan terjadi di daerah budidaya di Jawa Barat yang diakibatkan serangan 

bakteri Aeromonas spp.  antara lain A.  salmonicida dan menyebabkan penurunan 

produksi dan kerugian kira-kira 4 milyar rupiah.  Pada tahun 1989, di Skotlandia 

terjadi wabah furunculosis sebanyak 15 kali pada ikan-ikan air tawar dan 127 kali 

pada ikan-ikan air laut.  Hal ini menegaskan luasnya penyebaran A.  salmonicida 

di beberapa negara di dunia.  Penularan A.  salmonicida dapat terjadi melalui 

kontak fisik antar ikan dalam kolom air, ikan sakit (karier), telur yang 

terkontaminasi atau melalui bulu burung air (Cipriano dan Bullock, 2001). 
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C.  Daun Ketapang (Terminalia cattapa L.) 

Daun ketapang sudah digunakan sejak dulu dalam budidaya perikanan 

oleh para petani ikan tropis di Asia untuk menjaga kesehatan ikan.  Daun 

ketapang memiliki efek antiseptik dan dapat digunakan untuk mengobati penyakit 

jamur dan bakteri (Tropical Aquaworld, 2006). 

Daun ketapang mengeluarkan zat aktif ke dalam air tanpa merusak sistem 

imun dari ikan, dimana sering terjadi pada  penggunaan beberapa obat yang dapat 

merusak sistem imun dari ikan.  Daun ketapang gugur segar yang berwarna merah 

atau kuning kecoklatan, memiliki aktivitas antijamur dan antibakteri yang lebih 

besar dibandingkan dengan daun ketapang hijau yang masih ada di pohon.  

Menurut penelitian yang sudah dilakukan di ITB menunjukkan bahwa aktivitas 

anti bakteri dan antijamur lebih besar pada daun ketapang yang gugur 

dibandingkan dengan daun ketapang yang masih di pohon.  Karena daun ketapang 

yang gugur lebih banyak mengandung flavonoid, tanin galat, tanin katekat, dan 

steroid atau triterpenoid (Hardiko, 2004).   

  

1.  Klasifikasi daun ketapang 

Berikut ini adalah  klasifikasi daun ketapang adalah sebagai berikut : 

Kingdom   :  Plantae  (tumbuhan) 

Divisio          : Magnoliophyta   (berbunga) 

Kelas             : Magnoliopsida   (berkeping dua / dikotil) 

Ordo            : Myrtales 

Famili        : Combretaceae 

       Genus       :  Terminalia 

Spesies   :  Terminalia cattapa  L. 

(Tjitrosoepomo, 2003). 

http://www.plantamor.com/spcindex.php?spcnm=Combretaceae
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2.   Morfologi daun ketapang 

Daun lengkap merupakan daun yang terdiri atas upih daun (vagina), 

tangkai daun (petiolus) dan helaian daun (lamina).  Sedangkan Terminalia cattapa 

L disebut daun yang tidak lengkap karena daunnya hanya terdiri atas helaian daun 

(lamina) dan tangkai daun (petiolus). 

 

Gambar 2.  Daun Ketapang 

Daun ketapang memiliki bentuk tangkai daun seperti bentuk tangkai daun 

tumbuhan pada umumnya, yaitu berbentuk silinder dengan sisi agak pipih dan 

menebal pada pangkalnya. Untuk helaian daunnya, daun Terminalia cattapa L 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

a.  Bentuk Daun (circumscriptio) 

Jika daun digolongkan berdasarkan letak bagian yang terlebar, maka daun 

Terminalia cattapa L termasuk dalam daun dengan bagian terlebar terdapat di atas 

tengah-tengah helaian daun dengan bentuk bangun daun bulat telur sungsang 

(obovatus), yaitu seperti bulat telur tetapi bagian yang terlebar terdapat dekat 

ujung daun (Aquaworld, 2006). 
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b.  Ujung Daun (apex folii) 

Bentuk ujung daun yang dimiliki Terminalia cattapa L adalah tumpul 

(obtusus), yaitu tepi daun yang semula agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju ke 

suatu titik pertemuan hingga terbentuk suatu sudut yang tumpul (Aquaworld,  

2006). 

 

c.  Pangkal Daun (basis folii) 

Tidak berbeda dengan ujung daunnya, pangkal daun Terminalia cattapa L 

memiliki bentuk yang tumpul (obtusus).  Dengan bentuk seperti daun pada 

tumbuhan jenis lain kebanyakan. 

Pangkal daun terletak dekat dengan ibu tulang, cepat menuju ke suatu titik 

pertemuan hingga terbentuk suatu sudut yang tumpul  (Aquaworld, 2006). 

 

d.  Susunan Tulang-tulang Daun 

 

Gambar 3.  Susunan Tulang Daun Ketapang 

 

Melihat arah tulang-tulang cabang yang besar pada helaian daun, maka 

berdasarkan susunan tulangnya, Terminalia cattapa L tergolong daun yang 

bertulang menyirip (penninervis), yaitu daun yang mempunyai satu ibu tulang 
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yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun 

(Aquaworld, 2006). 

 

e.  Tepi Daun (Margo folii) 

Secara garis besar tepi daun dibedakan menjadi 2, yaitu tepi daun yang 

rata dan tepi daun yang bertoreh.  Tepi daun Terminalia cattapa L sendiri 

memiliki tepi daun yang rata (Aquaworld, 2006). 

 

f.  Daging Daun (Intervenium) 

Daging  daun merupakan bagian daun yang terdapat diantara tulang-tulang 

daun dan urat-urat daun.  Terminalia cattapa L memiliki daging daun yang seperti 

perkamen, yaitu tipis tetapi cukup kaku (Aquaworld, 2006). 

 

g.  Warna Daun dan Permukaan Daun 

Daun Terminalia catappa L berwarna hijau.  Namun pada musim kemarau 

atau gugur warnanya berubah ada yang berwarna kuning kecoklatan ada pula yang 

berwarna merah kecoklatan.  Sedangkan pada permukaan daun pada setiap 

tumbuhan tidak selalu sama, untuk Terminalia cattapa L sendiri, permukaan 

daunnya licin atau disebut juga laevis (Aquaworld, 2006). 

 

3.  Kandungan daun ketapang 

Zat-zat yang terkandung pada daun ketapang di antaranya violaxanthin, 

lutien, dan zeaxanthin, serta mengandung tannin, seperti punicalin, punicalagin 

dan tercatein (Tropical Aquaworld, 2006).  Zat kimia dalam daun ketapang yang 

diduga bersifat antibakteri adalah tannin (Chee Mun, 2003) dan flavonoid 

(Tropical Aquaworld, 2006).  Tannin adalah suatu nama deskriptif umum untuk 
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satu grup substansi fenolik polimer yang mampu menyamak kulit atau 

mempresipitasi gelatin dari cairan, suatu sifat yang dikenal sebagai astringensi. 

Tanin ditemukan hampir di setiap bagian dari tanaman;  kulit kayu, daun, buah, 

dan akar (Indobic,2009).  Flavonoid diketahui telah disintesis oleh tanaman dalam 

responsnya terhadap infeksi mikroba sehingga tidak mengherankan kalau efektif 

secara in vitro terhadap sejumlah mikroorganisme (Indobic, 2009). 

 

D.  Mekanisme kerja antibakteri 

Antibakteri termasuk dalam antimikroba yang merupakan senyawa yang 

dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan digunakan untuk kepentingan 

pengobatan infeksi pada manusia dan hewan. Antibakteri memiliki kemampuan 

yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen 

(Tjay dkk, 2002 dalam Aulia 2009). 

Berdasarkan cara kerjanya antibakteri dibedakan menjadi 2, yaitu 

bakteriostatik dan bakterisidal.  Antibakteri bakteriostatik bekerja dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri jika konsentrasi antibakteri rendah, sedangkan 

antibakteri bakterisidal bekerja dengan mematikan bakteri secara langsung jika 

konsentrasi antibakteri tinggi (Wattimena et al, 1991 dalam Ayuningtyas, 2008).  

Menurut Muslimin (1996) dalam Paisal (2009), mekanisme kerja 

antibakteri dalam mengambat pertumbuhan ataupun membunuh bakteri adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Mekanisme kerja antibakteri 

 

Kemampuan zat antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah (1) konsentrasi zat 

antibakteri; (2) waktu kontak dengan zat antibakteri; (3) suhu lingkungan; (4) 

sifat-sifat bakteri yaitu jenis, umur, konsentrasi dan keberadaan bakteri; (5) sifat-

sifat fisik dan kimia bahan termasuk kadar air, pH, dan jenis senyawa didalamnya 

(Pelczar dan Chan, 1986 dalam Ayuningtyas, 2008). 
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E.  Histopatologi 

Histopatologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari kondisi 

serta fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit.  Penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri menyebabkan beberapa abnormalitas pada sel-sel jaringan 

pada organ yang dihasilkan dari infeksi bakteri dan virus.  Perubahan jaringan 

pada organ dapat berupa, nekrosis, hemoragi, infiltrasi hemosiderin, badan inklusi 

(inclusion body), radang dan kongesti. 

Menurut Kurniasih (1999), pengertian dan gambaran mikroskopik dari 

perubahan jaringan yang berupa, nekrosis, hemoragi, infiltrasi hemosiderin, badan 

inklusi (inclusion body), radang dan kongesti adalah sebagai berikut : 

1. Nekrosis adalah kematian sel atau jaringan yang terjadi pada waktu 

individu masih hidup.  Gambaran mikroskopik nekrosis yaitu jaringan 

yang mengalami nekrosis terlihat lebih pucat dan transparan jika 

dibandingkan jaringan normal disekitarnya. 

2. Kongesti merupakan kenaikan jumlah darah di dalam pembuluh darah 

secara mikroskopik kapiler darah tampak melebar penuh terisi eritrosit.  

Kongesti akan terjadi aliran cairan tubuh yang melalui vena mengalami 

gangguan. 

3. Hemoragi merupakan keluarnya darah dari pembuluh darah, baik keluar 

tubuh maupun kedalam jaringan tubuh.  Gambaran mikroskopiknya 

terlihat eritrosit diluar pembuluh darah. 

4. Infiltrasi hemosiderin adalah hasil pembongkaran sel darah merah atau 

hasil dari degenerasi hemoglobin yang terakumulasi di sitoplasma dari 

makrofaga yang menggumpalkan eritrosit yang hancur. 
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5. Radang merupakan suatu reaksi vaskuler dan seluler jaringan hidup 

terhadap iritasi. Gastritis yaitu keradangan pada lambung sedangkan 

entritis adalah keradangan pada usus secara mikroskopik terlihat adanya 

nekrose epitel dan lamina propia dan pada mukosa yang di sertai banyak 

eritrosit di luar pembuluh darah dan juga terlihat infiltrasi limfosit. 

6. Inklusi tubuh merupakan timbunan yang abnormal dari masa protein di 

dalam sitoplasma atau nukleus yang terjadi akibat infeksi dan secara 

mikroskopik ditandai oleh adanya timbunan benda asing tersebut dapat 

berwarna eosinofil, basofilik atau amfofilik. 

7. Infiltrasi jaringan ikat adalah difusi atau penimbunan substansi yang 

secara normal tidak terdapat pada sel atau jaringan atau dalam jumlah yang 

melebihi normal dalam sel atau jaringan tersebut. 

8. Nekrosis multifokal adalah peradangan pada ginjal yang berada di banyak 

tempat dan tersebar. 

9. Degenerasi hidrofik adalah penyakit degeneratif yang menunjukkan stadia 

awal kematian sel. 

 

F.  Kualitas Air 

Kualitas air merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan 

budidaya ikan patin. 

 

1.  Suhu 

Ikan merupakan binatang berdarah dingin (poikilothermal) sehingga 

metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh tergantung pada suhu 
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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).  Sedangkan 

channel catfish akan tumbuh lebih cepat pada kisaran suhu air antara 26-30
0
C 

(Andrews et al dalam Stickney, 1993). 

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 tenang.   Kadar oksigen terlarut untuk pemliharaan ikan antara 4-5 mg/l.  

Jika kadar oksigen terlarutnya rendah maka ikan bisa 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 (Anonimous, 2008).  
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