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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl) 

2.1.1 Klasifikasi Tumbuhan Mahkota Dewa 

Klasifikasi tumbuhan mahkota dewa menurut Cronquist (1981) adalah 

sebagai berikut. 

Divisio : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Subclassis : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Familia : Thymelaeceae 

Genus  : Phaleria 

Species : Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Buah mahkota dewa 

(http://www.google.com/mahkota+dewa) 
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2.1.2 Morfologi Tumbuhan Mahkota Dewa 

Tumbuhan mahkota dewa memiliki akar yang termasuk akar tunggang. 

Batangnya berbentuk bulat dengan percabangan simpodial, permukaan kasar, kulit 

berwarna coklat kehijauan. Daunnya berupa daun tunggal yang saling berhadapan, 

tangkai bulat, helaian daun berbentuk lanset atau lonjong, ujung dan pangkal 

runcing, permukaan licin, tidak berbulu, pertulangan menyirip, serta panjang daun 

sekitar 7-10 cm dan lebar 3-5 cm. Bunga mahkota dewa termasuk bunga 

majemuk, tersebar di batang atau pada ketiak daun, tersusun dalam kelompok 2-4 

bunga, tanpa kelompak, berbentuk tabung, unjung lepas, dan panjang 1,5-2 cm.  

Buah mahkota dewa berbentuk bulat dengan panjang 4-6 cm, diameter 3-5 cm, 

buah muda berwarna hijau dan buah tua berwarna merah, daging buah berwarna 

putih, berserat, ketebalan kulit buah berkisar 0,5-1,0 mm. Cangkang buahnya 

berwarna putih dengan ketebalan mencapai 2 mm. Dalam buah mahkota dewa 

terdapat biji yang beracun dengan bentuk pipih berdiameter sekitar 1 cm (Backer 

& Van den Brink, 1963). 

2.1.3 Manfaat Buah Mahkota Dewa 

Buah mahkota dewa memiliki potensi penghambatan bakteri atau 

antibakteri yang lebih besar dibandingkan daunnya. Dari ekstrak etanol buah 

mahkota dewa mengandung berbagai senyawa dari golongan saponin, alkaloid, 

tanin, flavonoid, fenol, lignan, dan minyak atsiri. Pada kulitnya mengandung 

alkaloid, saponin, dan flavonoid (Beatrice, 2010). 

Di dalam kulit buah mahkota dewa terkandung senyawa alkaloid, saponin, 

dan flavonoid yang diketahui memiliki aktivitas antimikroba dan memiliki 

kemampuan untuk mematikan bakteri atau sebagai antibakteri. Selain itu, 
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flavonoid dan saponin juga dapat meningkatkan sistem imun tubuh (Gotama et 

al., 1999). Ekstrak daging buahnya berkhasiat sebagai antihistamin, antialergi, 

bersifat sitotosik terhadap sel kanker rahim, juga menurunkan kadar gula darah, 

antioksidan dan menurunkan kadar asam urat (Wijoyo, 2012). 

2.1.4 Kandungan Metabolit Sekunder Buah Mahkota Dewa 

2.1.4.1 Pengertian dan Senyawa- senyawa Metabolit Sekunder 

Metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan tumbuhan namun 

tidak berperan langsung dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Metabolit 

sekunder dikelompokan menjadi tiga, yaitu fenolat, terpen dan senyawa yang 

mengandung nitrogen. Fenolat merupakan senyawa aromatik alami yang 

mengandung gugus fenol. Beberapa senyawa yang termasuk fenolat antara lain 

selulosa, lignin, flavonoid, dan tanin. Sejumlah metabolit sekunder memilki 

aktifitas biologis seperti golongan, tanin, saponin,  glikosida, terpenoid, flavonoid, 

tanin dan alkaloid (Robinson, 1995). 

a. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa nitrogen aromatik. Secara kimia alkaloid 

mengandung nitrogen di cincin heterosiklik yang mempunyai bentuk bermacam- 

macam (Salisbury & Ross, 1995). Alkaloid mempunyai bentuk kristal putih yang 

agak larut dalam air. Peran fisiologis alkaloid dalam tumbuhan yaitu melindungi 

diri dari serangan binatang herbivora karena sifat toksik yang dimiliki ( Taiz & 

Zeiger, 2002). Alkaloid ada yang sedikit beracun bagi manusia dan mempunyai 

aktivitas fisiologis lain sehingga dijadikan sebagai sebagai salah satu obat pada 

bidang pengobatan (Harborne, 1996).  
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b. Flavonoid 

Golongan flavonoid memiliki deretan senyawa C6-C3-C6, artinya 

kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 (cincin benzena tersubstitusi) 

disambungkan oleh rantai alifatik tiga karbon. Kelas-kelas yang berlainan dalam 

golongan ini berdasarkan cincin heterosiklik-oksigen tambahan dan gugus 

hidroksil yang tersebar menurut pola yang berlainan. Flavonoid sering terdapat 

sebagai glikosida (Robinson, 1995).  

Flavonoid mencakup banyak pigmen yang paling umum dan terdapat pada 

seluruh tumbuhan mulai fungus sampai angiospermae. Pada tumbuhan tinggi, 

flavonoid terdapat baik dalam bagian vegetatif maupun dalam bunga. Sebagai 

pigmen bunga flavonoid berperan jelas dalam menarik burung dan serangga 

penyerbuk bunga. Fungsi flavonoid dalam tumbuhan, yaitu pengaturan tumbuh, 

pengaturan fotosintesis, kerja antimikroba dan antivirus, dan kerja terhadap 

serangga (Robinson, 1995). 

c. Saponin 

Saponin berupa glikosida triterpena dan sterol. Saponin merupakaan 

senyawa glikosida kompleks dengan berat molekul tinggi yang dihasilkan terutama 

oleh tanaman, hewan laut tingkat rendah dan beberapa bakteri. Saponin merupakan 

senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun, serta dapat dideteksi 

berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan menghemolisis sel darah. 

Pencarian saponin dalam tumbuhan dirangsang oleh kebutuhan akan sumber 

sapogenin yang mudah diperoleh dan dapat diubah menjadi sterol hewan. 

Senyawa ini mempunyai sifat sebagai antioksidan, antibakteri dan antivirus  

(Harborne, 1987).  
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d. Tanin 

 Tanin merupakan salah satu metabolit sekunder yang dapat digunakan 

tumbuhan untuk melindungi dari serangan bakteri dan cendawan, serta berfungsi 

untuk penyamakan kulit dengan mekanisme pemotongan dan denaturasi protein 

sehingga mencegah pencernaan bakteri (Salisbury & Ross, 1995). 

 Tanin tersebar luas pada tanaman yang berpembuluh terutama pada tanaman 

Angiospermae. Tanin dijumpai dalam tanaman misalnya pada daun, buah, kulit 

batang atau dahan. Secara kimiawi tanin merupakan senyawa komplek, biasanya 

merupakan campuran polifenol, yang sulit dipisahkan karena tidak mengkristal. 

Apabila tanin direaksikan dengan air akan membentuk larutan koloid 

yangmemberikan reaksi asam dan rasa yang tajam (Harbone, 1996). 

e. Terpenoid 

Terpenoid adalah semua senyawa yang terbentuk dari satuan isoprena, 

tanpa memperhatikan gugus fungsi yang ada, sementara terpena mengacu khusus 

ke hidrokarbon. Kelompok terpenoid dibagi menjadi 3 yaitu, monoterpenoid, 

seskuiterpenoid dan triterpenoid. Monoterpenoid merupakan komponen utama 

yang banyak dalam minyak atsiri dan mempunyai makna ekonomi yang besar, 

biasanya berupa cairan tanpa warna, tidak larut dalam air, dapat disuling uap dan 

berbau harum. Terpenoid memiliki fungsi sebagai insektisida serta berdaya racun 

terhadap hewan tingkat tinggi. Seskuiterpenoid ini memiliki fungsi sebagai 

penolak serangga. Beberapa senyawa ini penting dalam pertahanan terhadap 

serangan mikroba. Triterpenoid merupakan komponen senyawa aktif yang dapat 

bekerja sebagai antifungus, insektisida, dan beberapa senyawa dapat menunjukkan 

sifat antibakteri dan antivirus (Robinson,1995). 
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2.1.4.2 Metabolit Sekunder Buah Mahkota Dewa 

Menurut Lisdayati (2002), kandungan kimia buah mahkota dewa 

menunjukkan bahwa dari ekstrak heksan, etil asetat, dan metanol cangkang biji 

dan daging buah mahkota dewa diperoleh senyawa flavonoid, fenol, tanin, 

saponin, dan sterol/terpen. Isolasi yang dilakukan memperoleh suatu golongan 

polifenol yang telah diketahui strukturnya, yaitu lignan yang dianggap bersifat 

sitotoksik. 

Widowati (2003) mengatakan bahwa pemeriksaan kandungan ekstrak etanol, 

dari fraksi heksan ditemukan adanya saponin dan dalam fraksi etil asetat 

ditemukan flavonoid dan tanin. Purwantini (2002) menyatakan bahwa dalam 

ekstrak etanol paling sedikit mengandung 2 jenis senyawa alkaloid, tetapi belum 

diketahui jenisnya. 

Menurut Beatrice (2010), dari ekstrak etanol buah mahkota dewa 

mengandung golongan saponin, alkaloid, tanin, flavonoid, fenol, lignan, dan 

minyak atsiri. Pada kulitnya mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid. 

Menurut Gotama et al. (1999), di dalam kulit buah mahkota dewa 

terkandung senyawa alkaloid, saponin, dan flavonoid yang diketahui memiliki 

aktivitas antimikroba dan memiliki kemampuan untuk mematikan bakteri atau 

sebagai antibakteri. Selain itu, flavonoid dan saponin juga dapat meningkatkan 

sistem imun tubuh. 

Senyawa flavonoid, saponin, dan tanin memiliki kemampuan sebagai 

antibakteri, sedangkan senyawa alkaloid dan terpenoid memiliki kemampuan 

sebagai pertahanan dan toksik dari herbivora (Taiz & Zeiger, 2002). 

2.2 Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) 
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2.2.1 Klasifikasi Ikan Gurami 

Klasifikasi ikan gurami menurut Saanin (1995) adalah sebagai berikut. 

Phylum : Chordata  

Classis  : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Familia : Ospluronnemidae 

Genus  : Osphronemus  

Species : Osphronemus gouramy 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Morfologi ikan gurami 
(http://www.google.com/ikan+gurami) 

 

2.2.2 Deskripsi dan Morfologi Ikan Gurami 

Ikan gurami merupakan ikan yang suka berdiam di perairan yang tenang 

dan dalam, seperti rawa, danau, dan waduk. Selain di perairan tawar, ikan gurami 

juga dapat hidup di perairan payau yang kadar garamnya rendah. Ikan gurami 

menyukai keadaan perairan yang sedikit hangat yang biasanya terletak pada 

ketinggian 150-750 meter dpl. Kisaran temperatur 25-30
o
C dan pH netral. Bentuk 

tubuh pipih ke samping (compresssed), bentuk kepala tumpul, mulut terminal, 
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lubang hidung dua pasang (dirhinous), mempunyai tutup insang, lonjong agak 

tebal, bibirnya dapat ditonjolkan ke depan, badan dan kepala bersisik keras, warna 

tubuh putih kehitaman, matanya terletak sedikit keras dari sudut mulut, dan gurat 

sisi sempurna (Kottelat et al., 1993)  

Ikan gurami memiliki bentuk tubuh pipih dan lebar, memiliki tinggi badan 

lebih dari setengah kali panjang tubuh, sirip punggung panjang, terdiri dari 12-13 

jari-jari lemah, sirip dubur terdiri dari 9-11 jari-jari keras dan 9-21 jari-jari lemah, 

sirip perut satu jari-jari keras dan dua diantara jari-jari lemahnya memanjang 

seperti benang yang berfungsi sebagai alat peraba, sirip dada terdiri dari 2 jari-jari 

keras yang kecil dan 13-14 jari-jari lemah, serta gurat sisi sempurna mulai dari 

pangkal kepala sampai ke pangkal ekor yang terdiri dari 30-33 keping 

sisik(Susanto, 1989). 

 Bagian kepala gurami muda berbentuk lancip dan tampak bila sudah besar 

dan terdapat tonjolan seperti cula pada bagian kepala ikan jantan yang sudah 

tua.Mulutnya lebar dan bibir bagian bawah sedikit lebih maju dari pada bibir atas 

dan dapat disembulkan. Warna badan umumnya biru kehitam-hitaman, bagian 

perut berwarna putih, bagian punggung berwarna kecoklatan.Pada ikan gurami 

muda terdapat garis tegak berwarna hitam berjumlah ± 7-8 buah dan tidak terlihat 

bila sudah menjadi ikan dewasa (Respati & Santoso, 1993). 
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2.3 Bakteri Aeromonas hydrophila 

2.3.1 Klasifikasi Bakteri A. hydrophila 

Klasifikasi A. hydrophila menurut Holt et al. (1994) adalah sebagai 

berikut: 

Filum  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Pseudomonadales 

Familia : Vibrionaceae 

Genus  : Aeromonas 

Spesies : Aeromonas hydrophila 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gambar mikroskopis A. hydrophila dengan perbesaran 1000x 

(http://www.google.com/aeromonas+hydrophila) 

 

2.3.2 Morfologi Bakteri A. hydrophila 

A. hydrophila merupakan bakteri Gram negatif, mempunyai batang pendek 

dengan ukuran bervariasi antara lebar 0,8 sampai 1,0 mikron dengan panjang 1,0 

sampai 3,5 mikron, tidak memiliki spora, bakteri bersifat motil karena mempunyai 

flagela monotrichous. Ciri utama bakteri A. hydrophila adalah berbentuk batang, 
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berdiameter 0,3-1,0 μm dan panjang 1,0-3,5 μm (Aoki, 1999), bersifat Gram 

negatif, fakultatif aerobik (dapat hidup dengan atau tanpa oksigen), tidak 

berspora, dan bersifat motil (bergerak aktif) karena memiliki satu flagel 

(monotrichous flagella) yang keluar dari salah satu kutubnya. A.hydrophila hidup 

di lingkungan bersuhu 15-30
o
C. Pada kisaran suhu tersebut A.hydrophila sangat 

mudah menyerang tubuh ikan karena bakteri tersebut dapat masuk ke dalam tubuh 

ikan, ikan menjadi stres dan kemudian mati. Masa inkubasi bakteri A.hydrophila 

bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan ikan tersebut, umumnya tidak lebih 

dari 10-14 hari (Austin & Austin, 2007). 

2.3.3 Karakteristik Bakteri A. hydrophila 

A. hydrophila merupakan patogen oportunistis, artinya bakteri ini dapat 

menimbulkan penyakit apabila lingkungannya mendukung. Faktor pendukung ini 

antara lain ikan dalam kondisi stres, kepadatan yang terlalu tinggi, akibat 

transportasi, rendahnya asupan nutrisi dan rendahnya kualitas air. Kualitas air 

yang rendah tercermin dari tingginya kandungan nitrit, rendahnya oksigen terlarut 

dan tingginya kandungan karbon dioksida. Hal ini sangat umum dijumpai di air 

dan memiliki beragam serotype yang berbeda tingkatan virulensinya. Penyakit A. 

hydrophila biasanya mewabah pada ikan-ikan yang mengalami stres atau 

pemeliharaan dengan padat tebar tinggi. Umumnya penyebaran penyakit ini 

terjadi secara horizontal lewat kontak langsung dengan air atau hewan yang sakit. 

Selain pada ikan, patogen ini juga menyebabkan penyakit pada amfibi, reptil, 

burung, mamalia dan manusia. Gejala klinis yang terjadi pada manusia yang 

terinfeksi bakteri A. hydrophila berupa gastroenteritis, diare, meningtis, 

peneumonia, serta septicemia pada penderita leukimia, dan kanker. A. hydrophila 
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memanfaatkan nutrisi dalam air dan mampu hidup lama walaupun tanpa induk 

semang (Camus et al.,1998).  

Bakteri tersebut menyerang semua jenis ikan air tawar di daerah tropis, 

sehingga sangat berbahaya bagi budidaya ikan air tawar. Bakteri ini sering 

menimbulkan wabah penyakit dalam tingkat kematian tinggi (80-100%) dan 

dalam waktu singkat (1-2 minggu). A. hydrophila sulit dikendalikan karena ada di 

air dan dapat menjadi resisten terhadap obat-obatan (Kamiso, 2004). 

2.3.4 Patogenisitas Bakteri A. hydrophila 

Bakteri A. hydrophila menyebabkan infeksi keseluruh tubuh ikan disertai 

dengan pendarahan pada organ dalam tubuh.Bakteri ini dapat menyebar secara 

cepat pada padat tebar yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kematian benih 

ikan sampai 90%.Penyakit yang dapat timbul oleh serangan A. hydrophila adalah 

penyakit bercak merah pada permukaan tubuh, kulit meradang yang diakhiri 

dengan luka yang seperti bisul. Ikan yang terinfeksi ini biasanya mati dalam 

waktu satu minggu (Dana & Angka, 1990). 

Gejala internal yang muncul adalah pendarahan pada ginjal atau limpa, 

bintil merah pada otot daging, usus tidak berisi makanan tetapi berisi cairan 

kuning, dan rongga mulut dipenuhi cairan kuning (Munajat & Budiana, 

2003).Gejala eksternal akibat penyakit tersebut adalah adanya ulser (bisul) yang 

berbentuk bulat atau tidak teratur dan berwarna merah ke abu-abuan, mata 

membengkak dan menonjol (Munajat & Budiana, 2003). 
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2.4 Penyakit Motile Aeromonas Septicemia 

Motile Aeromonas Septicemia (MAS) mempunyai beberapa nama lain, 

yaitu Hemorrhagic Septicemia, Ulcer Disease, Motile Aeromonad Infection 

(MAI), Redpest atau Red-Sore Disease. Nama lain ini terkait erat dengan penyakit 

yang disebabkan bakteri A.hydrophila yang dapat diisolasi dari air kolam, kulit, 

dan saluran gastrointestinal ikan (Camus et al.,1998).  

Ikan yang terkena penyakit MAS memperlihatkan gejala klinis beragam, 

seperti kematian mendadak, tidak nafsu makan, berenang tidak biasanya, insang 

pucat, kembung, dan ulkus pada kulit.Ulkus ini dikelilingi oleh jaringan yang 

berwarna merah. Organ dalam yang dapat terserang antara lain insang, ginjal, hati, 

pankreas, limpa, dan otot skelet. Timbulnya gejala ini dipengaruhi oleh faktor 

virulensi, resistensi stres, dan septicemia (Camus et al.,1998). 

Pencegahan terbaik terhadap MAS adalah dengan meminimalkan 

terjadinya stres, perlakuan yang tepat, perbaikan nutrisi, transportasi yang baik, 

dan selalu menjaga kualitas air.Tindakan pengobatan yang sering dilakukan adalah 

dengan pemberian antibiotik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian 

terapi antibiotik adalah konsentrasi, pertimbangan terjadinya resisten dan efek 

samping terhadap manusia yang mengkonsumsi ikan yang diberi antibiotik sendiri 

(Camus et al.,1998). 

2.5 Penelitian Terdahulu tentang Potensi Buah Mahkota Dewa dalam 

Mencegah dan Mengobati Penyakit Motile Aeromonas Septicemia 

Penelitian Wahjuningrum et al. (2007) tentang buah mahkota dewa (P. 

macrocarpa) untuk pencegahan penyakit Motile Aeromonas Septicemia pada ikan 

patin (Pangasionodon hypophthalmus), yaitu dari hasil pengamatan gejala klinis 
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dan gambaran darah, terbukti bahwa pemberian mahkota dewa selama 8 hari 

pasca infeksi mampu mengobati infeksi  A. hydrophila dengan meningkatkan daya 

tahan tubuh ikan pada konsentrasi mahkota dewa  terbaik sebesar 12 gram/L. Hal 

ini dibuktikan lewat parameter gejala klinis ikan yang diberi perlakuan mahkota 

dewa menunjukkan gejala klinis yang lebih ringan dengan waktu penyembuhan 

yang lebih cepat bila dibandingkan dengan ikan kontrol (+). Peningkatan daya 

tahan tubuh ikan ini disebabkan oleh meningkatnya total leukosit, yang 

ditunjukkan oleh peningkatan jumlah limfosit dan netrofil dalam 

darah.Peningkatan daya tahan tubuh juga disebabkan oleh  meningkatnya 

kemampuan fagositik darah, sehingga  dengan demikian mahkota dewa juga 

berpotensi sebagai imunostimulan. 

 

2.6 Kualitas Air 

Air merupakan media yang paling utama bagi kehidupan ikan.Air yang 

memadai, baik kuantitas maupun kualitas dalam budidaya ikan sangat 

menentukan keberhasilan budidaya tersebut.Bila kondisi air tidak memenuhi 

syarat dapat menjadi sumber penyakit yang paling berbahaya sehingga 

mengakibatkan kematian bagi ikan air tawar (Effendi, 2003). 

Suhu merupakan salah satu faktor yang penting yaitu sebagai faktor 

pengontrol yang dapat mempengaruhi aktivitas fisiologis dan kimiawi organisme 

perairan.Suhu optimal di dalam air bergantung pada spesies dan berbagai 

parameter seperti pertumbuhan, perkembangan, konversi pakan, dan ketahanan 

penyakit (Handajani & Samsundari, 2005). Menurut Standar Nasional Indonesia 

(Badan Standar Nasional, 2000), suhu air optimal untuk pertumbuhaan ikan 

gurami adalah 25-30
o
C. 
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Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion H
+
 dalam perairan. Semakin rendah 

pH, perairan semakin asam, air yang bersifat asam tidak sesuai untuk 

pemeliharaan ikan(Bachtiar et al., 2002). Menurut Standar Nasional Indonesia 

(Badan Standar Nasional, 2000), derajat keasaman (pH) yang ideal bagi 

kehidupan ikan gurami berkisar antara 6,5–8,5. 

Kandungan oksigen terlarut (DO) yang baik untuk kehidupan ikan ialah 

pada 3–5 mg/L (Bachtiar et al., 2002).Jika kandungan oksigen terlarut dalam 

media pemeliharaan tidak optimal, ikan membuka mulutnya dan selalu berada di 

permukaan air, bahkan bila air tidak segera diganti dapat menimbulkan kematian. 
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