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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ikan  Nila GIFT

2.1.1. Asal Usul Ikan Nila

Ikan nila dahulu dikategorikan ke dalam jenis Tilapia nilotica atau ikan dari

golongan tilapia yang tidak mengerami telurnya dan larva di dalam mulutnya.

Dalam perkembangannya menurut klasifikasi yang baru (1982) nama ilmiah ikan

nila adalah Oreochromis niloticus. Perubahan nama tersebut telah disepakati dan

dipergunakan oleh ilmuwan, meskipun di kalangan awam tetap disebut T.

niloticus (Amri dan Khairuman, 2008).

Sesuai dengan nama Latinnya O. niloticus berasal dari sungai Nil di Benua

Afrika. Awalnya ikan ini mendiami hulu Sungai Nil di Uganda. Selama bertahun-

tahun, habitatnya semakin berkembang dan bermigrasi ke arah selatan (ke hilir)

sungai melewati Danau Raft dan Tanganyika sampai ke Mesir. Dengan bantuan

manusia, ikan nila sekarang sudah tersebar di lima benua meskipun habitat yang

disukainya adalah daerah tropis dan sub tropis, sedangkan di wilayah beriklim

dingin, ikan nila tidak dapat hidup baik (Suyanto, 2009).

Ikan nila dalam bahasa Inggris dikenal sebagai nile tilapia. Ikan nila merupakan

ikan introduksi (ikan yang berasal dari luar Indonesia, tetapi sudah dibudidayakan
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di Indonesia). Bibit ikan ini didatangkan ke Indonesia secara resmi oleh Balai

Penelitian Perikanan Air Tawar pada tahun 1969 dari Taiwan ke Bogor. Setelah

melalui masa penelitian dan adaptasi, kemudian ikan ini disebarluaskan kepada

petani di seluruh Indonesia (Wiryanta, 2010).

Nila GIFT dikembangkan International Center for Living Aquatic Resources

Management (ICLARM) di Filipina melalui Genetic Improvement of Farmed

Tilapia Project (GIFT) dan merupakan hasil persilangan dan seleksi antara ikan

nila dari Taiwan, Mesir, Thailand, Ghana, Singapura, Israel, Senegal dan Kenya.

Ikan ini didatangkan ke Indonesia pada tahun 1994 dan tahun 1997, masing-

masing generasi ke-4 dan ke-6 melalui Balai Penelitian Ikan Air Tawar sebagai

salah satu anggota International Network for Genetic in Aquaculture (INGA).

Nila GIFT yang pertama kali didatangkan ke Indonesia tersebut merupakan

generasi keempat. Setelah itu, didatangkan lagi nila GIFT berikutnya yang berasal

dari generasi keenam pada tahun 1997 (Rustidja, 1999).

2.1.2 Klasifikasi

Klasifikasi ikan nila GIFT dalam Popma dan Michael (1999) sebagai berikut :

Filum : Chordata

Kelas : Osteichtyes

Ordo : Perciformes

Famili : Cichlidae

Genus : Oreochromis

Spesies : Oreochromis sp.
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2.1.3 Morfologi

Ikan nila GIFT (Genetic Improvement of Farmed Tilapia) mempunyai bentuk

tubuh lebih pendek dibandingkan ikan nila lokal. Tubuhnya lebih tebal, warna

tubuhnya hitam keputihan, kepalanya relatif kecil, sisik berukuran besar dengan

tipe ctenoid, kasar, tersusun rapi, matanya besar, menonjol dan bagian tepinya

berwarna putih. Gurat sisi (linea lateralis) terputus di bagian tengah badannya,

dagingnya cukup tebal dan tidak terdapat duri-duri halus di dalamnya (Arie,

1999). Sirip punggungnya memanjang dari bagian atas tutup insang hingga bagian

atas sirip ekor, terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran

kecil. Sirip anus hanya satu buah dan berbentuk agak panjang, sedangkan sirip

ekor berbentuk bulat dan hanya berjumlah satu buah (Suyanto, 1994). Morfologi

ikan nila GIFT dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 1. Ikan Nila GIFT (Oreochromis sp.) (Amri dan Khairuman, 2002)

2.1.4 Habitat

Pada dasarnya persyaratan hidup antara ikan nila lokal dengan ikan nila GIFT

hampir sama. Ikan nila dapat tumbuh secara normal pada kisaran suhu 14–38°C

dan dapat memijah secara alami pada suhu 22–37°C. Suhu optimum untuk
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pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan nila adalah 25–30°C. Pertumbuhan ikan

nila biasanya terganggu jika suhu habitatnya lebih rendah dari 14°C atau pada

suhu di atas 38°C. Ikan nila akan mengalami kematian pada suhu 6°C atau 42°C

(Amri dan Khairuman, 2002).

Ikan nila yang masih kecil lebih tahan terhadap perubahan lingkungan

dibandingkan dengan ikan yang sudah besar. Nila dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik pada lingkungan perairan dengan alkalinitas rendah (netral). Nilai pH

air tempat hidup ikan nila berkisar 6–8,5. Namun pertumbuhan optimalnya terjadi

pada pH 7–8. Batas pH yang mematikan adalah 11 (Carman, 2010).

Habitat ikan nila adalah air tawar, seperti sungai, danau, waduk dan rawa-rawa,

tetapi karena toleransinya yang luas terhadap salinitas (euryhaline) sehingga dapat

pula hidup dengan baik di air payau dan laut. Salinitas yang cocok untuk nila

adalah 0–35 ppt, namun salinitas yang memungkinkan nila tumbuh optimal adalah

0–30 ppt. Ikan nila masih dapat hidup pada salinitas 31–35 ppt, tetapi

pertumbuhannya lambat (Kordi, 2010).

2.1.5 Makanan dan Kebiasaan Makan

Pada saat larva, cadangan makanan ikan nila berupa kuning telur, ketika cadangan

makanan habis benih ikan nila mulai memakan zooplankton. Saat berumur lebih

dari satu minggu, anakan ikan nila akan memakan lumut atau alga yang ada di

lingkungannya. Pada ikan dewasa, tumbuhan yang ada di perairan merupakan

salah satu makanannya (Kurniawan, 2010).
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Kebiasaan makan nila berbeda sesuai dengan tingkatan umurnya. Benih ikan nila

lebih menyukai zooplankton, seperti Rotifera, Copepoda dan Clodocera. Ikan

dewasa memiliki kemampuan mengumpulkan makanan di perairan dengan

bantuan lender (mucus) dalam mulutnya. Makanan tersebut membentuk gumpalan

partikel sehingga tidak mudah keluar. Secara alami ikan-ikan kecil mencari

makanan di bagian perairan yang dangkal, sedangkan ikan-ikan yang berukuran

lebih besar mencari makan di perairan yang dalam (Kordi, 2010).

Pertumbuhan maksimum pada ikan nila didapat dengan kadar protein 35-50%,

tetapi level optimum dalam pakan komersil untuk ukuran juvenil sampai dengan

dewasa biasanya 25-35% (Popma dan Lovshin, 1996). Pada kolam atau tambak

yang memiliki pakan alami yang dapat menyumbangkan protein bagi ikan, kadar

protein yang memadai untuk ikan dapat berkisar antara 20-25% (Webster dan

Lim, 2002).

Jenis asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh ikan nila adalah asam lemak

linoleat. Kadar lemak sebesar 5% sudah mencukupi untuk kebutuhan ikan nila

(Takeuchi et al., 1983) tetapi jika kadar lemak dalam pakan ditingkatkan menjadi

12% akan memberikan pengaruh berupa perkembangan maksimal pada ikan nila

(Webster dan Lim, 2002).

2.2 Penyakit Streptococcosis

Streptococcosis pada ikan disebabkan oleh 6 spesies bakteri gram positif yang

berbeda termasuk didalamnya streptococci, lactocci, dan vagocci. Spesies yang
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bersifat patogenik utama penyebab Streptococcosis adalah Streptococcus

parauberis, S. iniae, S. difficilis (S. agalactiae), Lactococcus garvieae, L. piscium,

Vagococcus salmoninarum dan Carnobacterium piscicola (Bercovier et al., 1997;

Elder et al., 1997; Elder dan Ghittino, 1999).

Penularan Streptococcosis dapat terjadi melalui persinggungan dengan ikan sakit.

Gejala yang ditimbulkan tergantung pada tingkat serangan, yaitu kronis dan akut.

Pada tingkat kronis, gejala yang nampak yaitu adanya memar seperti luka di

permukaan tubuh, bercak merah pada sirip, berenang lambat dan lebih sering

berada di dasar akuarium, juga menyebabkan nafsu makan menurun. Gejala lain

yang sering muncul adalah mata menonjol (exopthalmia) dan berenang berputar

(whirling). Apabila serangan akut terjadi, maka akan terjadi kematian yang diduga

karena adanya toksin, kehilangan cairan pada saluran pencernaan dan tidak

berfungsinya sebagian organ (Evans et al., 2006).

2.3. Bakteri Streptococcus iniae

Klasifikasi  bakteri S.iniae menurut Pier (1976) adalah :

Kingdom : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacili

Ordo : Lactobacillales

Famili : Streptococcaceae

Genus : Streptococcus

Spesies : Streptococcus iniae
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Bakteri S.iniae berbentuk koloni dan tumbuh pada suhu 25-45°C (suhu optimum

37°C) selama 24–48 jam, berdiameter 0,5 µm, berwarna putih transparan pada

media BHIA, berbentuk rata, permukaan convex dan pada agar darah ada yang a

hemolitik, J3 hemolitik, dan y hemolitik. S. iniae merupakan bakteri gram positif,

bentuk coccus (Gambar 2) dalam bentuk berpasangan atau rantai pendek, tidak

motil, tidak membentuk spora, tidak membentuk kapsul dan bersifat acid fast

negative (Bergey, 1994).

Gambar 2. Bakteri Streptococcus iniae

Streptococcus iniae bersifat zoonosis (patogen terhadap manusia) yaitu

menyebabkan selulitis. Pola penyerangan bakteri ini terutama pada ikan ukuran

dewasa yang siap panen sehingga S. iniae sering dikaitkan dengan

meningoencephalitis (infeksi yang terjadi pada selaput otak dan sel parenkim) dan

memiliki andil besar terhadap kerugian yang diperoleh hingga mencapai ratusan

juta dolar per tahun pada lingkup budidaya. S. iniae juga dapat menyebabkan

wabah penyakit yang signifikan pada populasi ikan liar (Zlotkin et al., 1998).

Gejala klinis infeksi S. iniae pada ikan bervariasi antara spesies yang satu dengan

lainnya. Namun, gejala paling umum yang dapat terlihat antara lain ikan
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kehilangan keseimbangan, exophthalmia unilateral atau bilateral, mata buram,

pendarahan pada dasar sirip dan penggelapan kulit (Perera et al., 1994;. Bromage

et al., 1999.; Eldar et al., 1999;. Colorni et al., 2002;. Suanyuk et al., 2010).

Tilapia yang terinfeksi S. iniae menunjukkan perubahan patologi pada beberapa

organ, hemoragi operkulum, eksoptalmia dengan radang granuloma supuratif pada

jaringan adipose mata (Miyazaki et al. 1984). Kelompok Cyprinid yang terinfeksi

S. iniae memperlihatkan perubahan warna tubuh menjadi lebih gelap (darkening),

tidak respon terhadap rangsangan (lethargy), hemoragi pada bagian sisi tubuh,

kepala dan sirip (Russo et al., 2006).

Gambar 3. Ikan Nila yang Terinfeksi S. iniae

S. iniae termasuk dalam kelompok bakteri gram positif, tidak mengurai amilum

arabinose, inulin, laktosa, rafinosa dan sarbitol (Yuasa et al., 1999). S. iniae

diidentikan dengan Streptococcus shiloi, yang memiliki karakteristik koloni pada

BHIA berdiameter 1 μm, non pigmen, tidak memproduksi katalase dan tidak

toleran pada kadar garam yang tinggi (Varvarigos, 2001).
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2.4 Ulva sp.

2.4.1 Klasifikasi

Klasifikasi dari Ulva sp. menurut Chapman (1970) sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Chlorophyta

Kelas : Chlorophyceae

Ordo : Ulvales

Famili : Ulvaceae

Genus : Ulva

Spesies : Ulva sp.

2.4.2 Morfologi

Spesies Ulva sp. memiliki sebuah tubular monostromatik yang sebelumnya

dianggap sebagai enteromorpha (Hayden et al., 2003) atau distromatik, talus

foliose dapat bervariasi saat berukuran panjang, ketika dewasa dari beberapa

sentimeter hingga lebih dari 1m (Gambar 4). Saat ini telah diketahui bahwa genus

ini mencakup lebih dari 100 spesies (Guiry dan Guiry 2007).

Gambar 4. Ulva sp.
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Ulva atau selada laut adalah rumput laut yang tergolong dalam divisi

Chlorophyta. Termasuk dalam divisi Chlorophyta karena sel–sel mengandung

banyak klorofil a sehingga memberikan warna hijau pada rumput laut ini.

Habitatnya adalah di air laut dan morfologinya berupa thallus tipis dan gepeng

seperti pedang yang terdiri atas 2 lapis sel. Tidak ada diferensiasi jaringan dan

seluruh sel memiliki bentuk yang kurang lebih identik, kecuali pada sel–sel basal

yang mengalami elongasi membentuk rhizoid penempel. Masing–masing pada

spesies ini terdiri atas sebuah nukleus, dengan kloroplas berbentuk cangkir dan

sebuah pirenoid (Guiry, 2007).

Ulva muda memiliki talus yang dapat melekat pada substrat atau dapat

berkembang sendiri tanpa melekat pada substrat sebagai individu bebas atau

agregat yang mengambang bebas (Bliding, 1963, 1968; Starmach, 1972). Bentuk

Ulva air tawar muncul hanya sebagai tubular talus monostomatik (misalnya Ulva

intestinalis dan Ulva compressa). Ulva air tawar dewasa dapat memiliki salah satu

dari dua jenis bentuk permukaan talus, yaitu satu memiliki talus bergelombang

seperti usus dengan permukaan halus dan yang lainnya berbentuk talus keriting

bergelembung berkerut dan seringkali talusnya membelah diri menjadi dua bagian

(Marczek, 1954).

Ulva sp. adalah alga yang berbentuk heterothalik, berkembang biak secara

aseksual dengan oospora berflagel empat yang terbentuk pada sel-sel vegetatif.

Ulva sp. tidak memiliki akar, batang dan daun sejati. Tubuh seperti ini dinamakan

talus. Di dalam sel Ulva sp. terdapat plastida yaitu organel sel yang mengandung
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zat warna (pigmen). Plastida utama yang terdapat pada alga ini yaitu kloroplas

yang mengandung pigmen klorofil yang berperan penting dalam proses

fotosintesis. Sehingga alga ini bersifat autrotof karena dapat menyusun sendiri

makanannya berupa zat organik dan zat-zat anorganik. Pada umumnya Ulva sp.

berbentuk seperti lembaran daun. Dinding selnya menghasilkan lendir

(Shanmugam, 2008).

2.4.3 Habitat

Ulva sp. banyak dijumpai di pantai berdasar batu karang mati terutama pada

rataan terumbu karang. Alga ini mudah terlepas dari substratnya oleh ombak yang

kuat dan arus yang deras. Pada pasang tinggi dengan arus yang kuat alga ini dapat

terlempar ke tepi pantai sehingga pada waktu surut banyak yang mengering. Ulva

sp. banyak dijumpai di pantai Kupang dan pulau–pulau Indonesia bagian timur

(Chapman, 1970). Ulva sp. memiliki aklimatisasi luas dan dapat tumbuh dengan

baik di berbagai suhu dan salinitas, tetapi karakteristik morfologi berubah dengan

mudah sebagai respons terhadap lingkungan (Dong, 1963).

2.4.4 Manfaat

Ulva memiliki vitamin yang baik dan profil mineral dan sangat kaya akan asam

askorbat (Ortiz et al., 2006; Garcı'a-Casal et al., 2007). Vitamin C meningkatkan

metabolisme lemak yang dapat menyebabkan perubahan komposisi tubuh dan

penumpukan gizi dalam ikan dan dengan demikian mungkin dapat mengurangi

karakas lemak dan meningkatkan level protein (Miyasaki et al., 1995; Ji et al.,

2003).
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Beberapa tahun terakhir, spesies Ulva menjadi makroalga penting, karena terdapat

penelitian yang menyatakan bahwa Ulva dapat digunakan sebagai bahan makanan

untuk berbagai spesies ikan. Penggabungan Ulva dalam pakan dengan level yang

rendah diketahui dapat menghasilkan peningkatan pertumbuhan, pemanfaatan

pakan, aktivitas fisiologis, tahan terhadap penyakit dan mengurangi respon stress

(Mustafa dan Nakagawa, 1995; Wassef et al., 2005; Valente et al., 2006).

Ulva yang telah dikeringkan dan digarami diperdagangkan dengan nama

"cachiyugo". Selain itu Ulva juga digunakan sebagai salad dan sup. Ulva memiliki

kandungan Fe yang sangat tinggi. Ulva banyak dikonsumsi sebagai bahan

makanan di China, Filipina, Chili dan Hindia Barat (Sharma, 1992; Chapman dan

Chapman, 1980).

2.5 Sistem Kekebalan Tubuh Ikan

Pertahanan tubuh non spesifik meliputi barier mekanik dan kimiawi (mukus, kulit,

sisik dan insang) dan pertahanan seluler (sel makrofag, leukosit seperti monosit,

neutrofil, eosinofil, dan basofil). Mukus ikan yang menyelimuti permukaan tubuh,

insang dan terdapat juga pada lapisan mukosa usus berperan untuk memperangkap

patogen secara mekanik dan eliminasi patogen secara kimiawi dengan lisosim dan

enzim proteolitik lainnya (Anderson, 1974).

Ikan secara spesifik dan nonspesifik dipercaya memiliki mekanisme untuk

melindungi dirinya sendiri dari invasi patogen. Pertahanan secara nonspesifik

sudah termasuk pertahanan secara fisik, misalnya dengan adanya sisik sebagai
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perisai epithelial, kulit dan lendir. Namun ada saat tertentu dimana patogen dapat

menembus pertahanan awal, sehingga pertahanan kimia seperti lysozim, lectins,

dan komponen pelengkap lainnya bisa menjadi pelapis invasi patogen dan

melawannya untuk mencegah terjadinya kerusakan (Fletcher, 1981).

Secara fisiologis, hewan mempunyai pertahanan tubuh non spesifik terhadap suatu

infeksi dengan memberikan respon secara langsung terhadap agen asing yang

masuk, hal ini dapat ditunjukkan pada saat terjadinya radang. Mikroorganisme

pertama sekali harus menghadapi sistem pertahanan yang bersifat nonspesifik

(kulit, mukus, sisik, lendir) yang terdapat pada permukaan tubuh inang yang

menjadi targetnya. Apabila terjadi luka atau invasi patogen ke dalam tubuhnya,

organisme yang bersangkutan akan mengalami inflamasi. Bila inflamasi akut akan

timbul rasa sakit, bengkak dan kemerah-merahan (Sari, 2003).

Darah sangat bermanfaat sebagai alat diagnostik di dalam menetapkan status

kesehatan ikan. Salah satu aspek dari infeksi adalah terjadinya perubahan

gambaran darah. Darah mengalami perubahan yang serius khususnya apabila

terkena penyakit infeksi. Pemeriksaan darah dapat digunakan sebagai indikator

keparahan suatu penyakit tertentu. Beberapa parameter yang dapat

memperlihatkan perubahan patologi pada darah adalah kadar hematrokit,

hemaglobin, jumlah sel darah merah dan jumlah sel darah putih (Bastiawan dkk.,

2001). Sirkulasi sel darah putih (monosit/makrofag dan granulosit) dapat

membentuk suatu kesatuan jaringan pertahanan yang mampu mengeliminasi
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berbagai pathogen penyerang melalui fagositosis tanpa suatu aktivasi awal

(Metclaf, 2006; Revina, 2008).


