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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Ikan Patin (Pangasius hypophtalmus) 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Patin (Pangasius hypophtalmus) 

Klasifikasi ikan patin menurut Saanin (1986, 1984) adalah sebagai berikut 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Clasis : Pisces 

Ordo : Ostariophysi 

Sub ordo  : Siluroidea 

Famili : Pangasidae 

Genus : Pangasius 

Spesies : Pangasius hypophtalmus 

2.1.2 Morfologi Ikan Patin (Panga8sius pangasius) 

Menurut Hadinata (2009), tubuh ikan patin secara morfologi dapat dibagi 

menjadi dua bagian yaitu bagian kepala dan badan. Ikan patin memiliki badan 

memanjang berwarna putih seperti perak dengan punggung berwarna kebiru-

biruan. Panjang tubuhnya bisa mencapai 120 cm, suatu ukuran yang cukup besar 

untuk ukuran ikan air tawar domestik. Kepala ikan patin relatif kecil dengan 

mulut terletak di ujung kepala agak di sebelah bawah. Hal ini merupakan ciri khas 

golongan catfish. Pada sudut mulutnya terdapat dua pasang kumis pendek yang 

berfungsi sebagai peraba (Kordi, 2010). 

Sirip punggung memiliki sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi patil 

yang bergerigi dan besar di sebelah belakangnya. Sementara itu, jari-jari lunak 

sirip punggung terdapat enam atau tujuh buah. Pada punggungnya terdapat sirip 
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lemak yang berukuran kecil sekali. Adapun sirip ekornya membentuk cagak dan 

bentuknya simetris. Sirip duburnya panjang, terdiri dari 30-33 jari-jari lunak, 

sedangkan sirip perutnya memiliki enam jari-jari lunak. Sirip dada memiliki 12-13 

jari-jari lunak dan sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi senjata yang 

dikenal sebagai patil (Kordi, 2010). 

2.1.3 Habitat dan Tingkah Laku Ikan Patin 

Ikan patin siam banyak dijumpai pada habitat atau lingkungan hidup 

berupa perairan air tawar, yakni di waduk, sungai-sungai  besar, dan muara-muara 

sungai. Patin lebih banyak menetap di dasar perairan daripada di permukaan. Ikan 

patin di alam bebas biasanya selalu bersembunyi di dalam liang-liang di tepi 

sungai atau kali. Ikan ini baru keluar dari liang persembunyiannya pada malam 

hari setelah hari mulai gelap. Hal ini sesuai dengan sifat hidupnya 

yang noctural (aktif pada malam hari). Di habitat aslinya sungai-sungai besar 

yang tersebar di beberapa pulau besar di Indonesia ikan ini lebih banyak menetap 

di dasar perairan daripada di permukaan, sehingga digolongkan sebagai ikan dasar 

(demersal). Hal ini dapat dibuktikan dari bentuk mulutnya yang melebar, 

sebagaimana mulut ikan demersal lainnya (Kordi, 2010). 

2.1.4 Kebiasaan Makan Ikan Patin 

Patin adalah ikan omnivora (pemakan hewan dan tumbuhan) dan 

cenderung menjadi karnivor (pemakan hewan). Di alam, patin memakan ikan-ikan 

kecil, cacing, detritus, serangga, biji-bijian, potongan daun tumbuh-tumbuhan, 

rumput-rumputan, udang kecil dan moluska. Hal ini membuat ikan patin sangat 

cepat pertumbuhannya (Kordi, 2010). 

Dalam pemeliharaannya patin dapat memakan pakan buatan (artifical 

foods) berupa pelet. Larva dan benih patin memakan plangkton (fitoplankton dan 

zooplankton). Larva patin yang baru memulai memangsa pakan dari luar setelah 
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cadangan makanan berupa kuning telurnya habis, antara lain Barachionus 

calicyflorus, hexartra mira sedangkan benih yang berukuran lebih besar hingga 

menjelang menjadi ikan muda larva artemia dan sebagainya. Pakan buatan adalah 

makanan yang diransum dari beberapa bahan makanan yang dapat berasal dari 

hewan maupun tumbuhan, yang diolah menjadi bentuk khusus sesuai yang 

dikehendaki, misalnya pelet, tepung, lembaran, dan cairan. Gizi pakan buatan ini 

diukur sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi ikan 

(Kordi, 2010). 

 

2.2 Alga Cokelat (Padina sp.) 

2.3.1 Klasifikasi Alga Cokelat (Padina sp.) 

Menurut Winarno (2006), alga cokelat (Padina sp.) diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Chromista  

Sub-kingdom  : Chromobiota  

Filum  : Heterokontophyta  

Kelas  : Phaeophyceae  

Ordo  : Dictyotales  

Famili  : Dictyotaceae  

Genus  : Padina  

Spesies : Padina sp. 

2.3.2 Morfologi Alga Cokelat (Padina sp.) 

Alga adalah tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki akar, batang, 

dan daun sejati. Tanaman ini biasanya melekat pada substrat dan berbentuk 
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thallus, alga merupakan kumpulan tumbuhan tidak bervaskular serta mempunyai 

pigmen klorofil a untuk menjalankan proses fotosintesis (Poncomulyo et al., 

2006). Alga mempunyai struktur vegetatif yang berbeda daripada tumbuhan 

tingkat tinggi. Struktur vegetatif alga tidak dapat dibedakan antara daun, batang 

dan akar. Struktur yang tidak dapat dibedakan ini dikenali sebagai talus. Talus 

alga adalah multisel dan terdiri dari bentuk serta ukuran yang berbeda. Talus bisa 

dibedakan menjadi dua bentuk umum yaitu filamen dan sifon. Kedua bentuk talus 

ini akan bervariasi yang akan menghasilkan bentuk talus yang lebih kompleks 

(Setiawati, 2004). 

Alga pada umumnya membiak dengan cara menghasilkan spora 

mikroskopik yang dihasilkan oleh organ pembiakan (kalus). Struktur organ 

pembiakan ini membantu di dalam pengelompokan spesimen kerana dapat dilihat 

secara langsung. Pembiakan ini merupakan suatu kumpulan rumput laut yang 

penting penting dalam kajian taksonomi (Setiawati, 2004). 

2.3.3 Kandungan Kimia Alga Coklelat  (Padina sp.) 

Alga mengandung bioaktif yang berupa fucoidan. Fucoidan adalah 

polisakarida kompleks. Berbagai penelitian modern membuktikan, fucoidan yang 

merupakan komponen terbesar di dalam tumbuhan laut yang mampu 

meningkatkan imunitas dengan merangsang produksi sel-sel imun. Fucoidan juga 

membantu melawan virus, bakteri, dan menghambat penggumpalan darah. 

Kartikawati (1999) menyatakan bahwa Padina sp. merupakan salah satu jenis alga 

cokelat yang berpotensi sebagai sumber bahan antibakteri alami yang berupa 

senyawa alkaloid dan polisakarida. 
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Jenis alga cokelat (Padinas sp.) ini merupakan bahan alami yang dapat 

digunakan sebagai imunostimulan. Senyawa dalam alga yang dapat dimanfaatkan 

sebagai imunostimulan adalah adanya polisakarida. Kandungan senyawa 

polisakarida yang dapat meningkatkan komponen sistem imun pada ikan dan 

meningkatkan proteksi terhadap infeksi bakteri. Alga mengandung metabolit 

primer dan sekunder yang bersifat hidrokoloid seperti karagenan, agar, dan alginat 

yang digunakan sebagai bahan additive dalam industri farmasi (Alday-zan, 2006). 

 

2.3  Imunostimulan 

Imunostimulan adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan 

mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun non spesifik, dan 

terjadi induksi non spesifik baik mekanisme pertahanan seluler maupun humoral. 

Pertahanan non spesifik terhadap antigen ini disebut paramunitas, dan zat 

berhubungan dengan penginduksi disebut paraimunitas. Induktor semacam ini 

biasanya tidak atau sedikit sekali kerja antigennya, akan tetapi sebagian besar 

bekerja sebagai mitogen yaitu meningkatkan proliferasi sel yang berperan pada 

imunitas. Sel tujuan adalah makrofag, granulosit, limfosit T, dan B, karena 

induktor paramunitas ini bekerja menstimulasi mekanisme pertahanan seluler. 

Mitogen ini dapat bekerja secara langsung maupun tidak langsung (misalnya 

melalui sistem komplemen atau limfosit, melalui produksi interferon atau enzim 

lisosomal) untuk meningkatkan fagositosis mikro, dan makro. Mekanisme 

pertahanan spesifik maupun non spesifik umumnya saling berpengaruh  (Erickson 

et al., 2001). 
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2.4  Sistem Pertahanan Tubuh 

Sistem pertahanan tubuh merupakan suatu sistem dalam tubuh yang 

bekerja mempertahankan tubuhnya dari serangan suatu bibit penyakit, atau 

patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, 

sistem ini akan melindungi tubuh terhadap penyakit. Ada beberapa substansi sel 

dan organ yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh suatu organisme. Organ 

yang termasuk dalam sistem kekebalan tubuh adalah ginjal, limfa, hati, thymus, 

dan jaringan limfoid pada usus ikan. Organ tersebut mempunyai peran dalam 

mekanisme kekebalan tubuh (Bellanti, 1993). Sistem kekebalan tubuh pada ikan 

terbagi atas sistem pertahanan spesifik dan sistem pertahanan non spesifik 

(Bachtiar, 2006). 

2.4.1 Sistem Pertahanan Spesifik  

Sistem pertahanan spesifik merupakan mekanisme interaksi antara sel 

limfosit dan fagosit. Respons spesifik ini diawali dengan aktifitas sel-sel fagosit, 

yang memproses dan mempresentasikan potongan-potongan antigen pada sel-sel 

imun spesifik. Sel limfosit merupakan inti dalam respons imun spesifik karena 

sel-sel ini merupakan sel yang mengenal berbagai antigen, baik antigen yang 

terdapat intraseluler maupun ekstraseluler (dalam cairan tubuh ataupun dalam 

darah) (Kresno, 2001). 

Berdasarkan bentuk responsnya, sistem imun spesifik pada dasarnya 

terdiri dari respons imun seluler yang merupakan fungsi dari sel T dan respons 

humoral yang merupakan fungsi dari sel limfosit B. Respons imun seluler ini 

sangat diperlukan untuk melawan organisme intraseluler. Sel yang terinfeksi dapat 

dibunuh melalui sistem efektor ekstraseluler, misalnya oleh sel T sitotoksik, atau 

sel terinfeksi diaktivasi agar mampu membunuh organisme yang menginfeksinya 

(Kresno, 2001). 
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2.4.2 Sistem Pertahanan Nonspesifik  

Sistem pertahanaan nonspesifik berfungsi untuk melawan segala jenis 

patogen, bersifat permanen, yang diturunkan kepada anaknya, dan tidak 

diperlukan adanya rangsangan (Erika, 2008). Sistem imun non spesifik ikan 

meliputi penghalang fisik (mukus, kulit, sisik, dan insang), pertahanan humoral 

dan sel-sel fagositik. Penghalang fisik ikan teleostei meliputi kulit (sisik) dan 

mukus (lendir). Mukus memiliki kemampuan menghambat kolonisasi 

mikroorganisme pada kulit, insang, dan mukosa. Mukus ikan mengandung 

immunoglobulin alami, bukan sebagai respons dari pemaparan terhadap antigen. 

Immunoglobulin (antibodi) tersebut dapat menghancurkan patogen yang 

menginfeksi. Pada ikan, sisik atau kulit berfungsi sebagai pelindung fisik yang 

melindungi ikan dari kemungkinan luka, dan berperan dalam mengendalikan 

osmoralitas tubuh. Kerusakan sisik atau kulit akan mempermudah patogen 

menginfeksi inang (Darmono, 2007).  

Sistem pertahanan non spesifik menggunakan mekanisme efektor seluler 

berupa aktifitas fagositosis yang melibatkan sel-sel organ dan sel motil. Sel-sel 

organ meliputi sel jaringan penghubung, jaringan lymphoid dari saluran 

pencernaan, sel reticuloendothelial, sel dinding kapiler, dan jaringan monosit. Sel 

motil terdiri dari makrofag dan leukosit nongranular (monosit dan limfosit), dan 

leukosit granular (neutrofil, eosinofil dan basofil) (Bellanti, 1993). 

Sistem imun non spesifik didukung oleh dua komponen utama yaitu 

respon selular dan respon humoral. Inflamasi ditandai dengan rasa sakit, 

pembengkakan, kulit memerah atau peradangan, suhu tubuh naik atau kehilangan 

fungsi-fungsi fisiologis. Hal tersebut merupakan respon protektif awal tubuh 

dalam upaya menghalangi patogen dan menghancurkannya (Kresno, 2001). 
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2.5  Hematologi Ikan 

Darah ikan tersusun atas cairan plasma dan sel-sel darah yang terdiri dari 

sel-sel darah merah (eritrosit), sel-sel darah putih (leukosit) dan keping darah 

(trombosit). Volume darah dari ikan teleostei, heleostei dan chondrostei adalah 

sekitar 3% dari bobot tubuh, sedangkan ikan chondrocthyes memiliki darah 

sebanyak 6,6% dari berat tubuhnya (Jain, 1993). Darah terdiri atas dua kelompok 

besar, yaitu sel dan plasma. Sel terdiri atas sel-sel diskret yang mempunyai bentuk 

khusus dan fungsi berbeda, sedangkan komponen dari plasma selain fibrinogen, 

juga terdapat ion-ion inorganik dan aneka komponen organik untuk fungsi 

metabolik (Smith et al., 2003). Seperti pada hewan bertulang belakang 

(vertebrata) berdarah dingin lainnya, salah satu ciri pembeda dari darah ikan 

adalah  adanya inti sel pada sel darah merah (eritrosit) yang sudah matang. 

(Soeripto, 2002). Fungsi utama sel darah merah adalah untuk mengangkut 

hemoglobin yang berperan membawa oksigen dan insang atau paru-paru ke 

jaringan  (Funjaya, 2002). 

Proses pembentukan sel-sel darah (eritrosit, leukosit, dan platened) yang 

berlangsung dalam jaringan hemopoiletik disebut hemopoinesis. Proses dimulai sejak 

pranatal, pada kehidupan embrio yang masih muda, dan dilanjutkan pascanatal dengan 

pola berbeda (Affandi et al., 2002). Semua sel darah pada hewan dewasa berasal 

dari sumber yang sama, yaitu sel-sel batang primordial yang terdapat didalam 

sumsum tulang. Proses pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis, sedangkan 

pembentukan sedangkan pembentukan leukosit disebut leucopoiesis (Affandi      

et al., 2002). 
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Organ pembentuk dalam respon imun dan darah pada ikan dikenal sebagai 

organ limfomieloid (organ yang merespon antigen dan meiloid (organ penghasil 

darah bergabung menjadi satu. Pada ikan jaringan pembentuk darah terdapat pada 

stroma limpa dan intersitium ginjal. Menurut Mardiana (2013), organ 

limfomieloid ikan telostei adalah limpa, timus, dan ginjal. 

2.5.1 Hematokrit  

Parameter darah menjadi salah satu indikator adanya perubahan kondisi 

pada kesehatan ikan, baik karena faktor infeksi karena bakteri maupun faktor non 

infeksi oleh lingkungan, nutrisi dan genetik. Hematokrit adalah istilah yang 

menunjukan besarnya volume sel-sel eritrosit seluruhnya didalam 100 mm
3
 darah 

dan dinyatakan dalam persen (%) (Almanda et al., 2007). Nilai hematokrit atau 

“volume sel packed” adalah suatu istilah yang artinya prosentase berdasarkan 

volume dari darah, yang terdiri dari sel-sel darah merah. 

Menurut Prasetyo (2008), kadar hematokrit dapat dijadikan  petunjuk 

untuk mengetahui apakah di dalam pakan memiliki kandungan imunostimulan 

sehingga dapat mempertahankan nilai normal kadar hematokrit pada ikan. Hasil 

pemeriksaan terhadap hematokrit dapat dijadikan sebagai salah satu patokan 

untuk menentukan keadaan kesehatan ikan, nilai hematokrit kurang dari 22% 

menunjukkan terjadinya anemia. Perubahan kondisi lingkungan atau pencemaran 

lingkungan akan menyebabkan nilai hematokrit mengalami penurunan akibat 

respon stress pada ikan (Erika, 2008). Kadar hematokrit ini juga bervariasi 

tergantung pada faktor nutrisi, umur ikan, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan masa 

pemijahan. Funjaya (2002), menyatakan bahwa ada korelasi yang kuat antara 

hematokrit dan jumlah hemoglobin darah, semakin rendah jumlah sel-sel darah 

merah, maka semakin rendah pula kandungan hemoglobin dalam darah. 
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Sel darah merah atau Eritrosit pada ikan merupakan sel yang terbanyak 

jumlahnya. Ukuran eritrosit ikan patin adalah 10×11 µm hingga 12×11 µm, 

dengan diameter inti 4-5 µm. Jumlah eritrosit normal dalam darah ikan patin 

adalah 3,18×106 sel/ml (Jain, 1993). Meurut Almanda (2007), eritrosit merupakan 

sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen warna haemoglobin (protein 

berpigmen merah). Erithrosit bertugas untuk mendistribusikan gas-gas terutama 

oksigen ke seluruh bagian tubuh, molekul oksigen dibawa dalam molekul 

haemoglobin dalam sel. 

Hemoglobin merupakan senyawa organik yang kompleks terdiri atas 4 

pigmen porfirin merah yang mengandung atom Fe dan globulin yang merupakan 

protein globuler (terdiri atas asam 4 amino).  Haemoglobin yang mengikat 

oksigen disebut oksihaemoglobin (Yudha, 2001).  Haemoglobin 

bertanggungjawab terhadap transport oksigen dan karbondioksida dalam darah.  

Peningkatan kadar haemoglobin akan diikuti oleh peningkatan kadar hematokrit 

(Prasetyo, 2008).  

2.5.2 Leukokrit  

Leukokrit merupakan persentase volume leukosit di dalam volume darah 

(Hastuti, 2012). Leukosit merupakan Sel darah putih membantu tubuh melawan 

bakteri, virus dan sel-sel tidak dikenali sebagai bagian dari sitem pertahanan tubuh 

non spesifik Setelah dihasilkan di organ timus dan ginjal, leukosit kemudian 

diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh (Prasetyo, 2008). Leukosit akan 

ditanspor secara  khusus ke daerah yang mengalami peradangan yang serius 

(Almanda, 2007).  
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Leukosit dikelompokkan ke dalam granulosit dan agranulosit berdasarkan 

ada tidaknya butir-butir (granul) di dalam sitoplasma. Termasuk ke dalam 

 kelompok granulosit yaitu heterofil, eosinofil dan basofil. Jenis leukosit ini 

 memiliki sifat reaksi terhadap zat tertentu yaitu eosinofil yang bersifat asidofil 

 (berwarna merah oleh eosin), basofil berwarna basofil (ungu), dan heterofil 

 bersifat tidak basofil maupun asidofil (Erika, 2008). Agranulosit dibagi menjadi 

monosit dan limfosit, agranulosit tidak  memiliki butir sitoplasmik spesifik dan 

ditandai dengan inti berbentuk lonjong,  bulat dengan lekuk yang khas (Lader, 

2003) Pada ikan patin, mas, dan nila, leukosit jenis eosinofil  dan basofil jarang 

ditemukan, kecuali bila ada reaksi kekebalan dengan  perantaraan sel (Amrullah, 

2004). 

Limfosit merupakan jenis sel darah putih yang merupakan bagian penting 

dari sistem kekebalan tubuh. Limfosit mampu menerobos jaringan atau organ 

tubuh yang lunak untuk  pertahanan tubuh dan ukuran rata-rata limfosit berkisar 

antara 4,5-12 µm (Soeripto, 2002). Limfosit pada ikan mirip dengan limfosit pada 

unggas dan mamalia. Limfosit bervariasi ukurannya mulai dari sepertiga eritrosit 

sampai berukuran sama, Sel berbentuk bulat dengan ukuran nukleus yang hampir 

menutupi sitoplasma. Menurut Harnowo (2009), ada tiga jenis limfosit: sel T, sel 

B dan sel-sel pembunuh alami. Sel B membuat antibodi yang menyerang antigen 

asing. Sel T dan sel-sel pembunuh alami menyerang sel-sel asing dan juga 

membuat racun yang merusak penyerang. Peningkatan limfosit biasanya 

menunjukkan infeksi virus atau beberapa jenis infeksi bakteri, limfosit yang 

meningkat menandakan infeksi dan penyakit (Erika, 2008) 
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Neutrofil adalah satu jenis sel darah putih, khususnya yang berbentuk 

granulosit, yang berisi pewarnaan butiran netral, kantung-kantung kecil enzim 

yang membantu sel untuk membunuh dan mencerna mikroorganisme setelah 

ditelan oleh fagositosis. Neutrofil matang memiliki nukleus tersegmentasi (disebut 

segmen atau poli) sedangkan neutrofil imatur memiliki nukleus berbentuk pita 

(disebut band). Menurut Hastuti (2012). Sel-sel ini dipenuhi dengan butiran 

netral-pewarnaan, yang kantong kecil enzim yang memungkinkan sel untuk 

menghancurkan mikroorganisme menyerang telah ditelan selama fagositosis. 

Neutrofil adalah jenis yang paling banyak di sel darah putih dalam tubuh, 

membuat 70% dari seluruh leukosit (sel darah putih). Sel-sel ini memainkan peran 

penting dalam sistem kekebalan tubuh. Ketika patogen (mikroorganisme 

menyebabkan penyakit) memasuki tubuh, neutrofil adalah fagosit pertama yang 

menyerang penyerbu.Sel-sel ini merupakan komponen utama nanah, dan 

bertanggung jawab atas penampilan warna kuning/putih (Astuti, 2009). 

Eosinfil sel ini serupa dengan neutrofil kecuali granula sitoplasmanya 

lebih kasar dan berwarna lebih merah gelap (karena mengandung protein basa) 

dan jarang terdapat lebih dari tiga lobus inti. Mielosit eosinofil dapat dikenali 

tetapi stadium sebelumnya tidak dapat dibedakan dari prekursor neutrofil. Waktu 

perjalanan dalam darah untuk eosinofil lebih lama daripada untuk neutropil. 

Eosinofil memasuki eksudat peradangan dan nyata memainkan peranan istimewa 

pada respon alergi, pada pertahanan melawan parasit dan dalam pengeluaran 

fibrin yang terbentuk selama peradangan (Kresno, 2001). Menurut Astuti (2009), 

ikan yang mengalami serangan penyakit akan meningkatkan kekebalan tubuhnya 
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dengan memperbanyak sel darah putih sehingga konsentrasi darah putih akan 

meningkat dari kadar normal. Apabila terdapat banyak eosinofil ikan dicurigai 

terinfeksi parasit. 

Monosit adalah jenis sel darah putih yang diproduksi di sumsum tulang. 

Mereka membuat sekitar 3-8% dari total volume sel darah putih (Smith, 2003). 

Monosit dapat meninggalkan aliran darah dan masuk ke jaringan dan organ lain 

dalam tubuh, di mana mereka memiliki kemampuan untuk berubah menjadi 

berbagai jenis sel kekebalan yang disebut makrofag dan sel dendritik. Menurut  

Hastuti (2012), menyatakan bahwa Sel dendritik milik sekelompok sel yang 

dikenal sebagai sel penyaji antigen, karena mereka memperoleh antigen dan 

menunjukkan mereka untuk sel T sehingga sel-sel T belajar mengenali antigen 

berbahaya. Sel dendritik antigen biasanya hadir untuk sel T sebelum mereka 

sepenuhnya dikembangkan, sehingga sel T dapat merespons dengan tepat setelah 

itu telah menunjukkan antigen. 

 

2.6  Aglutinasi  

Dalam biologi, aglutinasi mengacu pada penyatuan bersama-sama partikel. 

Proses ini sangat penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, respon yang 

menggunakan organisme untuk melawan penyakit. Menurut Tizard (1988), 

aglutinasi adalah salah satu cara di mana antibodi menandai antigen untuk 

dihancurkan. Antibodi memiliki setidaknya dua lokasi di mana antigen dapat 

mengikat, sehingga mereka mampu mengikat dengan lebih dari satu bakteri atau 

virus. Ketika ini terjadi, partikel menyerang mulai menggumpalkan, atau 
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membentuk gumpalan, melalui jaringan antibodi. Gumpalan akhirnya menjadi 

terlalu besar untuk tetap dalam larutan dalam aliran darah, dan mengendap dari 

larutan Setelah gumpalan partikel yang cukup besar, mereka menjadi mangsa 

mudah bagi fagosit-sejenis sel darah putih yang mencerna bahan asing. Fagosit 

menelan dan memecah gumpalan, menetralkan ancaman penyakit. Dengan cara 

ini, aglutinasi memungkinkan tubuh untuk melucuti dan menghapus partikel 

berbahaya yang menyerang (Smith, 2003). 

Uji aglutinasi terhadap bakteri dapat diklakukan dalam tabung-tabung 

reaksi kecil atau sebuah kaca objek. Kebanyakan uji bakteridi lakukan dengan 

pengenceran antiserum secara serial di dalam tabungyang kedalamnya 

ditambahkan antigen dalan jumlah yang konstan.Setelah diinkubasi, pengamatan 

dapat dilakukan secara visual, kemudianditentukan titernya (Bellanti, 1993). Titer 

antiserum adalah suatu nilai nisbi dan berbandingterbalik dengan pengenceran 

tertinggi yang memiliki gumpalan sel dan antibodi. Titer yang lebih tinggi 

menunjukkan adanya konsentrasi antibodi yang lebih tinggi pula (Evans, 2006). 

 

2.7 Superoksida Anion (SOA) 

Superoksida anion (O
2-

) merupakan salah satu jenis radikal bebas yang 

dihasilkan oleh tubuh maupun lingkungan yang berupa Reactive Oxygen Spesies 

(ROS) (Simanjuhtak, 2012). Radikal bebas merupakan unsur atau senyawa yang 

sangat reaktif dan memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan 

(Mayasari, 2005). Salah satu radikal bebas yang banyak dipelajari dan bersifat 

toksisk bagi sel hidup adalah radikal bebas oksigen (superoksida) dan derivatnya, 

yaitu radikal hidroksil (Setiawati, 2004). 
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Uji SOA ini menggunakan larutan NBT yang akan direduksi oleh 

formazan pada reaksi dengan radikal oksigen yang diproduksi dari neutrofil dan 

monosit. Produksi radikal bebas ini digunakan untuk melawan patogen. Mayasari 

(2005), menyatakan bahwa ikan mempunyai mekanisme membunuh oleh sel-sel 

fagosit melalui oksigen bebas dalam vakuola lisosom yang mampu meningkatkan 

permeabilitas sel bakteri sehingga bisa menyebabkan masuknya substansi dan 

cairan dalam sel bakteri yang kemungkinan bisa menyebabkan plasmolisis. 

Radikal oksigen toksik ini dengan cepat dikonversi menjadi hidrogen peroksida 

(H2O2) yang memiliki sifat bakterisidal yang kuat. Selain itu radikal oksigen yang 

bersifat toksik terhadap patogen ini kemungkinan pula dikonversi menjadi radikal 

hidroksi (OH
-
) yang memiliki kemampuan mendegradasi membran lipid. 

 

2.8  Parameter Kualitas Air 

Kualitas air adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji 

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003). Kualitas air dapat dinyatakan dengan 

parameter kualitas air. Parameter ini meliputi parameter fisik, kimia air yang 

mempengaruhi kesehatan ikan di antaranya oksigen terlarut, suhu dan pH 

(Soeripto, 2002). 

2.8.1 Oksigen Terlarut  

Oksigen terlarut adalah jumlah mg/1 gas oksigen yang terlarut dalam air. 

Menurut Bachtiar (2006), konsentrasi gas oksigen sangat dipengaruhi oleh suhu, 

makin tinggi suhu, makin berkurang tingkat kelarutan oksigen. Keberadaan 

oksigen terlarut ini sangat memungkinkan untuk langsung dimanfaatkan bagi 
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kebanyakan organisme untuk kehidupan, antara lain pada proses respirasi dimana 

oksigen diperlukan untuk pembakaran (metabolisme) bahan organik sehingga 

terbentuk energi yang diikuti dengan pembentukan CO2 dan H20 (Soeripto, 2002). 

Oksigen yang diperlukan biota air untuk pernafasannya harus terlarut 

dalam air. Oksigen memegang peran penting untuk pembakaran makanan, dan 

energi yang dihasilkan digunakan untuk aktivitas ikan seperti berenang, 

pertumbuhan dan reproduksi. Oleh karena itu ketersediaan oksigen dalam 

kehidupan ikan dapat menentukan aktivitas hidup ikan (Khanafiah, 2004). 

2.8.2 Suhu 

Menurut Harnowo et al. (2009), suhu air merupakan faktor yang banyak 

mendapat perhatian dalam pengkajian-pengkajian ke lautan. Data suhu air dapat 

dimanfaatkan bukan saja untuk mempelajari gejala-gejala fisika di dalam laut, 

tetapi juga dengan kaitannya kehidupan hewan atau tumbuhan. Bahkan dapat juga 

dimanfaatkan untuk pengkajian meteorologi. Suhu air dipermukaan dipengaruhi 

oleh kondisi meteorologi. Kondisi meteorologi yang berperan disini adalah curah 

hujan, penguapan, kelembaban udara, suhu udara, kecepatan angin, dan radiasi 

matahari. 

            Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme, karena itu 

penyebaran organisme baik di lautan maupun di perairan tawar dibatasi oleh suhu 

perairan tersebut. Suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kehidupan 

biota air. Secara umum, laju pertumbuhan meningkat sejalan dengan kenaikan 

suhu, dapat menekan kehidupan hewan budidaya bahkan menyebabkan kematian 

bila peningkatan suhu sampai drastis (Funjaya, 2002). 
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2.8.3 pH 

Menurut Bachtiar (2006), pH adalah cerminan derajat keasaman yang 

diukur dari jumlah ion hidrogen menggunakan rumus pH = -log (H+). Air murni 

terdiri dari ion H+dan OH- dalam jumlah berimbang hingga pH air murni biasa 7. 

Makin banyak ion OH+ dalam cairan makin rendah ion H+ dan makin tinggi pH. 

Cairan demikian disebut cairan alkalis. Sebaliknya, makin banyak H+ makin 

rendah pH dan cairan tersebut bersifat masam. pH antara 7-9 sangat memadai 

kehidupan bagi air tambak. Namun, pada keadaan tertantu, dimana air dasar 

tambak memiliki potensi keasaman, pH air dapat turun hingga mencapai 4. 

            pH air mempengaruhi tangkat kesuburan perairan karena mempengaruhi 

kehidupan jasad renik. Perairan asam akan kurang produktif, malah dapat 

membunuh hewan budidaya. Pada pH rendah (keasaman tinggi),  kandungan 

oksigan terlarut akan berkurang, sebagai akibatnya konsumsi oksigen menurun, 

aktivitas naik dan selera makan akan berkurang. Hal ini sebaliknya terjadi pada 

suasana basa. Atas dasar ini, maka usaha budidaya perairan akan berhasil baik 

dalam air dengan pH 6,5-9.0 dan kisaran optimal adalah ph 7,5-8,7 (Harnowo et 

al., 2009). 
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