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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tumbuhan Jeruju (Acanthus ilicifolius L)

2.1.1 Klasifikasi Jeruju

Menurut Cronquist, A. 1981 tanaman jeruju dapat diklasifikasikan

sebagai berikut :

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Sub Classis : Asteridae

Ordo : Scrophulariales

Familia : Acanthaceae

Genus : Achanthus

Species : Acanthus ilicifolius L

2.1.2 Morfologi  Jeruju (Acanthus ilicifolius L)

Jeruju adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis

tumbuhan yang membentuk komunitas di daerah pasang surut. Jeruju banyak

ditemukan di hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang

secara alami dipengaruhi oleh pasang surut laut, tergenang pada saat pasang

naik dan bebas dari genangan pada saat pasang rendah. Ekosistem mangrove

adalah suatu sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang

saling berinteraksi. Tumbuhan jeruju memiliki ciri khas sebagai herba yang

tumbuh rendah dan  mempunyai kemampuan vegetatif yang kuat karena
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perakaranya yang berasal dari batang horizontal dengan ketinggian batang

sekitar dua meter dan cabang umumnya tegak lurus. Jeruju pada umumnya

mempunyai percabangan yang banyak dan  muncul pada bagian-bagian yang

lebih tua sedangkan  akar muncul dari permukaan yang horizontal (Noor et al

1999).

Dari masing-masing organ tumbuhan jeruju dapat dideskripsikan

daunya berduri dan terletak pada bagian tangkai dengan permukaan daun

halus dan pada bagian tepi daun bergerigi besar-besar dan menyempit menuju

pangkalnya. Letak daun berlawanan dan bentuk daun lanset serta lebar

dengan ujung meruncing terdapat duri-duri dengan ukuran panjang  daun 9-3

cm x 2,12 cm. Buah jeruju pada saat masih muda berwarna hijau sedangkan

pada saat tua berwarna kuning kecoklatan dan permukaan buah licin

mengkilat dengan bentuk buah lonjong seperti buah melinjo, panjang buah

sekitar 2,5 – 3 cm dan memiliki biji dengan ukuran 10 mm. Bunga jeruju

dengan warna mahkota bunga biru muda hingga lembayung dengan panjang

tandan bunga  10-20 cm sedangkan panjang bunga 4-5 cm pada bagian bunga

memiliki satu pinak daun penutup utama dan daun pinak akan terus

menempel pada pohon dan bunga terletak pada bagian ujung yang

membentuk format bulir (Noor et al 1999). Tumbuhan pada ekosistem

mangrove dimanfaatkan oleh penduduk pesisir dan pulau-pulau sebagai

bahan obat sejak lama, baik kulit, buah maupun daunnya (Kordi & Gufron,

2012). Tanaman jeruju akan tumbuh baik jika berada didekat komunitas
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mangrove dengan habitat tumbuh dihutan bakau yang tersebar hampir

diwilayah pantai Indonesia (Aspan, 2010)

Gambar 3.1. Tumbuhan Jeruju (Acanthus ilicifolius L )

2.2. Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder didefinisikan sebagai senyawa non nutrisi yang

dihasilkan oleh tumbuhan dan dapat memberi pengaruh terhadap kesehatan

maupun pengaruh prilaku mikroorganisme lain (Vickey & Viekery, 1981

dalam Waryanti, 2012). Baladrin & Klock, (1991) dalam Mardiyah, (2005)

berpendapat bahwa metabolit sekunder sebagai mekanisme adaptasi kimia

dari bahaya lingkungan, pertahanan diri yang mampu membunuh organisme

lain seperti mikroorganisme, insekta, herbivora dan tumbuhan yang lainya.

Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh suatu

organisme tetapi tidak dimanfaatkan langsung sebagai sumber energi sel

atau organisme pembuatnya  (Sumarno, 1991 dalam Mardiyah, 2005)
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Metabolit sekunder digolongkan menjadi tiga kelompok utama yaitu

terpen, senyawa fenol dan senyawa yang mengandung nitrogen (Taiz &

Zeiger, 1998). Dari hasil studi fitokimia diketahui bahwa tumbuhan

Achantus ilicifolius L mengadung senyawa metabolit sekunder yang

terdapat pada bagian organ tumbuhan terutama pada daun, akar, batang dan

biji (Binar & Retno, 2008). Dalam penelitian Binar dan Retno (2008)

ekstrak daun Achantus ilicifolius L mengadung flavonoid, alkhaloid dan

tanin.

A. Terpenoid

Senyawa terpenoid merupakan senyawa yang berasal dari

molekul isoperna dengan kerangka karbon dibangun oleh penyambung

dua atau lebih C5. Terpenoid terdiri atas beberapa macam senyawa mulai

dari komponen minyak astiri, yaitu monoterpena dan seskuiterpena yang

mudah menguap, diterpena yang lebih sukar menguap sampai senyawa

yang tidak menguap yaitu triterpenoid dan sterol, serta pigmen

karoteonoid  (Harbone, 1987). Terpenoid berperan sebagai pelindung

terhadap serangga (Robinson, 1995)

Selain senyawa-senyawa tersebut di atas, saponin juga

merupakan senyawa dari golongan terpen. Karena dapat dideteksi

berdasarkan kemampuannya membentuk busa (Harbone, 1987). Senyawa

saponin mempunyai senyawa yang pahit dan dapat menyebabkan iritasi

pada perut. Senyawa ini apabila disuntikan ke aliran darah akan

menghemolisis sel darah merah (Hopkins, 1995)
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B. Senyawa Fenol

Senyawa fenol adalah senyawa yang mengandung satu atau dua

gugus hidroksil (Harbone, 1987). Senyawa fenol berperan sebagai alat

pertahanan tumbuhan dari hewan pemakan tumbuhan dan organiseme

patogen (Taiz & Zeiger, 1998). Senyawa-senyawa yang termasuk

golongan senyawa fenol antara lain tanin, flavonoid dan lignin

1. Tanin

Senyawa tanin adalah senyawa yang berasal dari  tumbuhan,

yang mampu merubah kulit hewan mentah menjadi kulit yang siap

pakai. Tanin mempunyai rasa yang sepat, sehingga sebagian besar

tumbuhan yang bertanin dihidari oleh hewan herbivora (Harbone,

1987). Beberapa fungsi dari tanin yaitu sebagai pertahanan bagi

tumbuhan dan mempunyai aktivitas antioksidan (Robinson, 1995).

2. Flavonoid

Flavonoid mencakup banyak pigmen yang paling umum

terdapat pada seluruh  dunia tumbuhan dari fungi sampai

angiosepermae. Pada bunga, flovonoid berperan sebagai pigmen yang

dapat menarik burung dan serangga untuk membantu proses

penyerbukan. Flavonoid memiliki beberapa fungsi bagi tumbuhan

diantaranya yaitu sebagai pengatur tumbuh, pengatur proses

fotosintesis, anti mikroba dan anti virus (Robinson, 1995). Flavinoid

ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak terdapat pada

tumbuh-tumbuhan. Selain itu, merupakan senyawa fenil propanoid
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dengan kerangka karbon C6-C3-C6. Artinya kerangka karbonnya

terdiri dari dua gugus C6 disambung dengan rantai alifatik tiga

karbon. Sebagian besar senyawa flavonoid ditemukan di alam dalam

bentuk glikosida, dimana unit flavonoid terikat pada suatu gula

(Djamal, 1990)

3. Lignin

Lignin merupakan bahan penguat yang terdapat di tumbuhan

dan bersamaan dengan selulosa didalam dinding sel tumbuhan.

Senyawa lignin berperan sebagai memperlambat kecepatan degradasi

dinding sel (Hopkins, 1995).

C. Senyawa Yang Mengandung Nitrogen

Sebagian besar metabolit sekunder mempunyai nitrogen dalam

struktunya. Senyawa yang termasuk dalam golongan ini yaitu alkaloid

dan glikosida sianogen.

1. Alkaloid

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang

terbanyak ditemukan di alam. Alkaloid dapat ditemukan dalam

berbagai bagian tumbuhan seperti biji, daun, ranting dan kulit kayu,

Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari tumbuh-tumbuhan dan

tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloid

mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat

basa dan sebagian besar atom nitrogen ini bagian dari cincin
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heterosiklik. Hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam

mempunyai keaktifan biologis. Alkaloid disebut juga senyawa

nitrogen aromatik. Sebagian besar alkaloid merupakan senyawa

kristal putih yang larut dalam air. Sekitar 5500 alkaloid telah

diketahui, merupakan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. Alkaloid

seringkali beracun bagi manusia dan banyak yang mempunyai

kegiatan fisiologi yang menonjol, sehingga secara luas digunakan

dalam bidang pengobatan (Harborne, 1987). Kebanyakan alkaloid

mempunyai rasa yang pahit. Alkaloid juga berfungsi sebagai bahan

anti mikroba,  sebagai pertahanan diri dari mikroba yang

menyebabkan infeksi (Hopkins, 1995).

2. Glikosida sianogen

Glikosida sianogen yaitu golongan senyawa nitrogen racun

yang anggotanya lebih sedikit jika dibandingakan dengan senyawa

alkaloid. Ciri senyawa ini adalah kemampuanya untuk melepaskan

hidrogen sianida dalam hidrolilsis (Harborne, 1987). Senyawa

metabolit glikosida dapat dihasilkan di daun, buah, batang, akar

rimpang dan biji (Fitter & Hay, 1994)

2.3 Bakteri Aeromonas hydrophila

2.3.1 Klasifikasi Dan Karatristik Aeromonas hydrophila

Klasifikasi Aeromonas hydrophila menurut Holt et al .(1998)

Kingdom : Animalia
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Phylum : Protophyta

Classis : Schizomycetes

Ordo : Pseudanonadeles

Familia : Vibrionaceae

Genus : Aeromonas

Species : Aeromonas hydrophila

Bakteri adalah organisme  yang mempunyai daerah penyebaran relatif

luas, sehingga dapat dijumpai dimana-mana baik didaerah perairan, daratan,

bahkan diudara. Dalam keadaan yang kurang baik bakteri akan membentuk spora

yang tahan lama ( hingga tahunan ) dan aktif lagi apabila lingkunganya sesuai

(Afrianto & Liviawaty, 1992),

Bakteri A.hydrophila pada umumnya hidup pada media air tawar yang

mengandung bahan organik tinggi (Afrianto & Liviawaty, 1992). Bakteri

Aeromonas hydrophila termasuk bakteri fakultatif anaerob yaitu bakteri yang

dapat hidup dengan atau tanpa adanya oksigen (Kabata, 1985). Bakteri fakultatif

anaerob akan tumbuh tersebar diseluruh medium jika diinokulasi pada medium

cair (Dwijoseputro, 1987). Aeromonas hydrophila merupakan bakteri patogen,

gram negatif dan motil dan dapat diisolasi dari air (Angka, 2001). Dari cara

hidupnya Aeromonas hydrophila bersifat patogen opartunistik dan menyerang

pada waktu inang lemah. Bakteri Aeromonas hydrophila dapat hidup di air tawar

dan juga diperairan payau dan laut (Newman, 1992 dalam Mulia &

Purbomartono, 2004). Aeromonas sp merupakan bakteri heterotrophic unicellular,

tergolong protista prokariot yang dicirikan dengan adanya membran yang
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memisahkan inti dengan sitoplasma dan bergerak menggunakan sebuah polar

flagel (Kabata, 1985). Hal ini diperkuat oleh Holt et al. (1998) yang menyatakan

bahwa Aeromonas sp. bersifat motil dengan flagela tunggal di salah satu

ujungnya. Bakteri ini berbentuk batang sampai dengan kokus dengan ujung

membulat, fakultatif anaerob, dan bersifat mesofilik  (Kabata, 1985). Ciri-ciri

utama bakteri Aeromonas hydrophila berbentuk batang mempunyai ukuran 1-4,4

µm x 0,4-1,0 µm, fakultatif aerobik, monotrikus, yang hidup di lingkungan

bersuhu 15-30ºC dan pH sekitar 5,5-9 (Kordi,2004).

Pembiakan bakteri ini dilakukan secara aseksual yaitu membiak dengan

memanjangkan sel diikuti dengan pembelahan inti atau pembelahan biner. Waktu

yang diperlukan untuk pembelahan sel menjadi dua sel kurang lebih selama 10

menit (Volk & Wheeler, 1988)

Gejala ekstrnal yang muncul akibat terserang penyakit MAS  adalah

adanya user yang berbentuk bulat atau tidak teratur dan berwarna merah keabu-

abuan, inflamasi dan erasi didalam rongga dan sekitar mulut seperti redmouth

disease, terjadi hemorrhagik pada sirip serta mata membengkak dan menonjol

(Eksophtalmia atau popeye). (Sarono. 1993 dalam Mulia & Purbomartono, 2005).

Gejala internal dari penyakit MAS adalah pembengkakan ginjal tetapi tidak

lembek, petikiae (bintik merah) pada otot daging dan peritonium, user tidak berisi

makanan tetapi berisi cairan kuning, gejala khas dari serangan bakteri ini adalah

adanya sejumlah besar cairan kuning pada rongga perut  (Sarono et al, 1993

dalam Mulia & purbomartono, 2005), Pada ikan yang terserang penyakit MAS

warna tubuh ikan menjadi gelap, kulitnya menjadi kasat dan timbul pendarahan
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yang selajutnya menjadi borok (hemorrhage), kemampuan berenangnya menurun

dan sering mengap-mengap di permukaan air karena insangnya rusak sehingga

sulit bernafas, sering terjadi pendarahan pada organ bagian dalam seperti hati,

ginjal maupun limpa, sering pula terlihat perutnya agak kembung (dropsis),

seluruh siripnya rusak dan insangnya menjadi berwarna keputih-putihan, mata

rusak dan agak menonjol (exopthalmia) (Afrianto & Liviawaty, 1992).  Infeksi

bakteri bisa terjadi melalu permukaan tubuh yang luka, saluran pencernaan

makanan atau masuk melalu insang, kemudian akan masuk kedalam pembuluh

darah dan menyebar kedalam organ dalam lainya yang menyebabkan pendarahan

(Kabata, 1985). Bakteri Aeromonas hydrophila banyak ditemukan pada insang,

kulit, hati dan ginjal serta ada pula yang berpendapat bakteri ini dapat hidup pada

saluran pencernaan (Kabata, 1985).

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN JERUJU...BAMBANG SUNARTO, FKIP UMP 2017 




