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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

Klasifikasi ikan lele dumbo menurut Saanin (1968, 1984) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Phyllum  : Chordata 

Classis   : Pisces 

Ordo   : Ostariophysi 

Sub ordo  : Siluroidea 

Family   : Clariidae 

Genus    : Clarias 

Spesies  : Clarias gariepinus 

2.1.2 Morfologi Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

Ikan lele dumbo mempunyai kulit tubuh yang sama dengan ikan lele pada 

umumnya yaitu licin, berlendir dan  tidak bersisik. Warna tubuh akan menjadi 

pucat ketika terkena sinar matahari dan akan berubah menjadi loreng seperti 

mozaik hitam putih jika ele sedang dalam kondisi stres, dan akan menjadi pucat 

jika terkena sinar matahari langsung. Lele dumbo memiliki kepala yang panjang, 

hampir mencapai seperempat dari panjang tubuhnya (Bachtiar, 2006).  
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Lele dumbo dengan mulut yang lebar (sesuai dengan besar tubuhnya) 

dapat menghisap makanan organisme di dasar dan makanan buatan. Bahkan 

dengan gigi-giginya yang tajam lele sanggup menghabiskan bangkai dengan cara 

mencabik-cabik. Ciri morfologis ikan lele dumbo lainnya adalah sungutnya. 

Sunggut berada disekitar mulut berjumlah delapan buah atau empat pasang terdiri 

dari sungut nasal dua buah, sungut mandibular luar dua buah, mandibular dalam 

dua buah, serta sungut maxilar dua buah. Selain mengenal mangsanya dengan alat 

penciuman, lele dumbo dapat mengenal dan menemukan makanan dengan cara 

rabaan (tentakel)dengan menggerak-gerakan salah satu sungutnya terutama 

mandibular(Santoso, 1993). 

Lele dumbo memiliki 3 buah sirip tunggal, yaitu sirip punggung yang 

berfungsi sebagai alat berenang, sirip dubur yang berfungsi sebagai alat bantu 

untuk mempercepat dan memperlambat gerakan. Selain itu, lele dumbo juga 

mempunyai dua sirip berpasangan yaitu sirip dada dan sirip perut. Sirip dada 

mempunyai jari-jari yang keras dan runcing yang biasa disebut patil. Alat tersebut 

berfungsi sebagai senjata sekaligus alat bantu gerak ke kanan dan ke kiri. 

Walaupun berfungsi sebagai senjata, patil tersebut tidak memiliki racun (Bachtiar, 

2006). 

2.1.3 Habitat Lele Dumbo 

Habitat lele dumbo hampir di semua perairan air tawar seperti sungai, 

rawa, telaga, waduk, bendungan, danau dan genangan air tawar lainnya. Di alam 

bebas, lele dumbo lebih menyukai air yang arusnya megalir secara perlahan atau 
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lambat. Oleh karena itu, sungai yang arusnya lambat sering terdapat ikan lele 

(Santoso, 1993). 

Walaupun ikan lele dumbo jelas mendiami prairan tawar, namun sering 

pual terdapat pada perairan agak asin atau payau. Hal tersebut terbukti di daerah 

Tanjung Priok Jakarta Utara, banyak warga memanfaatkan semacm genangan air 

payau untuk usaha pembesaran lele dumbo (Santoso, 1993). Lele dumbo hidup 

pada perairan dengan kisaran suhu 20-35 
0
C ( Santoso, 1993). 

2.1.4 Tingkah Laku dan Sifat Lele Dumbo 

Pada siang hari ikan lele dumbo memang jarang menampakkan 

aktivitasnya dan lebih menyukai tempat yang bersuasana sejuk dan gelap. Hal 

tersebut sesuai dengan salah satu sifatnya yang nokturnal (aktif pada malam hari). 

Untuk mencari makanan pun biasanya dilakuan pada malam hari. Namun, pada 

kolam-kolam budidaya lele dumbo dapat dibiasakan diberi pakan pada siang hari. 

Lele dumbo terkenal rakus, karena memiliki ukuran mulut yang cukup lebar 

hingga mampu menyantap makanan alami di dasar perairan dan buatan misalnya 

pelet. Oleh karena itu, lele dumbo sering digolongkan pemakan segala 

(omnivora)(Santoso,1993). 

Lele dumbo sangat agresif dalam memangsa makanan, karena apapun 

yang diberikan pasti akan dilahapnya. Hal itulah yang membuat lele dumbo sangat 

cepat pertumbuhannya. Di alam bebas, lele dumbo melakukan perkawinan pada 

bulan Oktober – April, yakni saat musih hujan berlangsung (Bachtiar, 2006).
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2.2 Jahe (Zingiber officinaleRosc) 

2.2.1 Klasifikasi Jahe (Zingiber officinaleRosc) 

Menurut Cronquist(1981), tanaman jahe diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Anak Kelas  : Zingiberidae 

Bangsa   : Zingiberales 

Suku   : Zingiberaceae 

Marga   : Zingiber 

Jenis   : Zingiber officinaleRosc 

2.2.2 Morfologi Jahe (Zingiber officinaleRosc) 

Tanaman jahe termasuk tanaman herba semusim. Buah jahe berbentuk 

kotak, bulat, dan berwarna coklat (Prasetyono, 2012). Jahe tergolong tumbuhan 

semak yang memiliki rimpang. Akar jahe berbentuk bulat, ramping, berserat 

dengan warna putih terang sampai dengan coklat. Akar keluar dari garis lingkaran 

sisik rimpang. Batangnya merupakan batang semu yang terdiri dari pelepah daun 

yang berpadu (Rostiana et al.,1991). 

Jahe memiliki tinggi batang berkisar 41,87-56,45 cm dengan warna batang 

hijau muda berbentuk bulat dan agak keras. Daunnya berwarna hijau muda 

berbentuk lanset dengan kedudukan daun berselang-seling teratur. Panjang daun 

pada jahe mencapai 17,4-19,8 cm dengan luas helaian daun 24,9-27,5 cm. Jumlah 

daun pada jahe berkisar antara 20-28 helai. Jahe memiliki rimpang relatif kecil,
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 bentuknya pipih, berwarna putih sampai kuning, seratnya agak kasar dan rasa 

pedas (Rostiana et al.,1991). MenurutSyukur (2002), jahe putih kecil memiliki 

rimpang dengan bobot berkisar 0,5–0,7 kg per rumpun. Stuktur rimpang jahe kecil 

dan berlapis, tinggi rimpangnya dapat mencapai 11 cm dengan panjang antara 6–

30 cm, dan diameter antara 3,27–4,05 cm. Bunga jahe terbentuk langsung dari 

rimpang, tersusun dalam rangkaian bulir (spica) berbentuk silinder seperti jagung. 

Bunga jahe umumnya berbentuk tabung sari semu yangmenyerupai mahkota 

bunga (Syukur, 2002). 

2.2.3 Kandungan Kimia Jahe 

Menurut Ariviani (1999), jahe memiliki berbagai kandungan zat yang 

diperlukan oleh tubuh diantara kandungan zat pada jahe adalah flavonoid, minyak 

atsiri (0,5-5,6%), zingiberon, zingiberin, zingibetol, barneol, kamfer, folandren, 

sineol, gingerin, vitamin (A, B1,dan C), karbohidrat (20-60%) damar (resin) dan 

asam –asam organik(malat, oksalat). 

Jahe seperti halnya jenis rempah-rempah yang lain juga memiliki 

kemampuan mempertahankan kualitas pangan yaitu sebagai antimikrobia dan 

antioksidan. Gingerone dan gingerol berperan dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri E. Coli dan B. Subtilis, sedangkan kemampuan antioksidannya berasal 

darikandungan gingerol dan shogaol(Uhl, 2000). 

2.3 Immunostimulan 

Menurut Andreson (1993) immunostimulan merupakan sekelompok 

senyawa alami dan sintesis yang mampu meningkatkan mekanisme respons imun 

non spesifik ikan. Immunostimulan yang dikenal antara lain LPS 
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(lipopolisakarida), ß 1,3 glukan yang diperoleh dari saccharomyces 

cerevisiaepeptidoglikan, levamisol serta beberapa vitamin A, B, dan C juga dapat 

digunakan sebagai immunostimulan (Sohne et al., 2000 dalam Alifudin 2002). 

Immunostimulan dapat dibedakan dalam beberapa group berdasarkan sumbernya 

yaitu bakteri, derivate alga, derivat hewan, faktor nutrisi immunostimulan dan 

hormon/sitokinin (Sakai, 1999 dalam Ayuningtyas, 2012). Kemampuan 

immunostimulan dalam hal meningkatkan ketahanan tubuh ikan yang diketahui 

dengan meningkatkan aktivitas sel-sel fagosit dan membangun perlindungan 

terhadap agen penyakit (Donando, 2002). 

Berbeda dengan vaksin, immunostimulan tidak direspon ikan dengan 

mensintesis antibodi, melainkan peningkatan aktivitas reaktivitas sel pertahanan 

seluler ataupun hurmonal. Immunostimulan bekerja dengan cara merangsang 

sistem imun non spesifik dalam rangka meningkatkan ketahanan ikan untuk 

meghasilkan respons seluler terhadap berbagai pengaruh seperti mikroorganisme 

patogen maupun kondisi lingkungan eksternal di sekelilingnya (Alifudin, 2002). 

Penggunaan immunostimulan sebagai suplemen pakan dapat 

meningkatkan sistem imun pertahanan ikan terhadap mikroorganisme patgen 

selama masa periode stres seperti saat grading, reproduksi, pengangkutan, dan 

vaksinasi. Immunostimulan mampu merangsang dan mendukung sel fagosit serta 

meningkatkan aktivitas bakterial dari sel. Beberapa immunostimulasi juga dapat 

menstimulasi cell killer alami, komplemen, lisosom, dan respon antibodi ikan. 

Efek biologis penggunaan immunostimulan tergantung pada reseptor target sel 

sehingga penting untuk memahami spesifitas reseptor dan proses inflamatori pada 
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reseptor yang berbeda (Ayuningtyas, 2012). Andreson (1995) menambahkan 

bahwa penggunaan immunostimulan sebaiknya tidak digunakan secara bersamaan 

dengan obat lain untuk meningkatkan pertahanan non spesifik seperti 

meningkatkan aktivitas oksidatif neutrofil, fagositosis sel. 

2.3.1 Sistem Pertahanan Non spesifik 

Sistem pertahanan non spesifik berfungsi untuk melawan segala jenis 

patogen, bersifat permanen, diturunkan kepada anaknya, dan tidak perlu adanya 

rangsangan. Secara fisik, daerah permukaan tubuh dapat menghambat masuknya 

patogen ke dalam tubuh ikan. sistem pertahanan non spesifik menggunakan 

mekanisme efektor seluler berupa aktivitas fagositosis yang melibatkan sel-sel 

organ dan sel motil. Sel-sel organ meliputi sel jaringan penghubung (fibrosat), 

jaringan lymphoid dari saluran pencernaan, sel reticuloendothelial, sel dinding 

kapiler, dan jaringan monosit. Sel motil terdiri atas makrofag, leukosit non-

granular (monosit danlimfosit), dan leukosit granular (neutrofil, eosinofil, dan 

basofil) (Mulia, 2012). 

Sistem imun non spesifikmeliputi beberapa tipe mekanisme: inflamasi, 

fagositosis, fagositosis sebagai penyaji antigen (antigen presenting cells)dan non 

spesific citotoxic cells. Inflamasi merupakan upaya proteksi reaksi restoratif dari 

tubuh sejak ikan berusaha menjaga kondisi kestabilan sistem dari pengaruh 

lingkungan yang kurang baik (Tizard, 1988). Inflamasi ditandai dengan rasa sakit, 

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

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

dalam upaya menghalangi patogen dan menghancurkannya (Irianto, 2005).
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Fagositosis adalah pertahanan pertama dari respons seluler yang dilakukan 

oleh monosit (makrofag) dan granulosit (neutrofil). Proses fagositosis meliputi 

tahap kemotaksis, tahap pelekatan, tahap penelanan, dan tahap pencernaan. Tahap 

kemotaksis yaitu pergerakan sel fagosit yang terarah dibawah pengaruh 

rangsangan kimiawi eksternal (berbagai produk patogen yang meninfeksi ataupun 

sel yang rusak akibat infeksi patogen) (Tizard, 1988). 

Imunostimulan tidak direspons ikan dengan mensintesis antibodi, 

melainkan peningkatan aktivitas dan reaktivitas sel pertahanan seluler ataupun 

humoral. Secara in vitro peningkatan respons seluler ditujukkan oleh aktivitas 

fagositik yang diukur melalui uji nitro blue tetrazolium. Peningkatan ini 

didasarkan atas kemampuan imunostimulan menginduksi berlangsungnya 

perubahan limfoblastik yang ditunjukkan dengan memakai isotop tritium. 

Aktivitas fagositik ini merupakan manifestasi peningkatan respons seluler dan 

pada akhirnya akan meningkatkan respons humoral (Alifudin, 1999). 

2.3.2 Sistem Pertahanan Spesifik 

Menurut Mulia (2012), sistem pertahanan spesifik berfungsi untuk 

mempertahankan diri terhadap penyakit tertentu dan pembentukannya 

memerlukan rangsangan terlebih dahulu. Rangsangan dapat terjadi secara alami 

dan buatan atau dengan vaksinasi. 

Sistem imun spesifik adalah limfosit B atau sel B yang berasal dari sel asal 

multipoten. Bila sel B dirangsang oleh benda asing, maka sel tersebut akan 

berproliferasi, membentuk klon dan sebagian klon berkembang menjadi sel 
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plasma yang dapat membentuk antibodi dan ditemukan di dalam serum. Sebagian 

klon akan mengeluarkan antibodi dan sebagian lainnya akan menyebar dalam 

aliran darah sebagai cadangan sel yang sensitif terhadap antigen itu (sel memori). 

Apabila antigen yang sama masuk untuk kedua kalinya, mengakibatkan 

terbentuknya zat anti lebih cepat dan lebih banyak. Tujuan pembentukan antibodi 

adalah untuk melumpuhkan patogen agar tidak menyebar dan menurunkan 

toksisitas racun sehingga mudah diserang sel fagosit. Antibodi jugan berfungsi 

mengaktifkan sistem komplemen sehingga patogen menjadi lisis (Amrullah, 

2004). 

2.4 Hematologi Ikan 

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

sel-sel darah merah (eritrosit) dan sel-sel darah putih (leukosit) (Affandi & Tang, 

2002). Menurut Fujaya (2002), darah terdiri atas dua kelompok besar, yaitu sel 

dan plasma. Sel terdiri atas sel-sel diskret yang memiliki bentuk khusus dan 

fungsi yang berbeda terdiri dari eritrosit dan leukosit (limfosit, monosit, neutrofil, 

dan trombosit) sedangkan komponen dari plasma yaitu fibrinogen, ion-ion 

anorganik dan organik. Menurut Affandi & Tang (2002), plasma darah 

mengandung ion anorganik seperti Na
+
, Cl

-
, Mg

2+
, Ca

2+
dan senyawa organik 

seperti hormon, vitamin, enzim, protein plasma, lemak dan nutrien. 

Darah ikan berfungsi mengedarkan nutrien yang berasal dari pencernaan 

makanan ke sel-sel tubuh, membawa oksigen ke sel-sel tubuh (jaringan) dan 

membawa hormon dan enzim ke organ tubuh yang memerlukan (Lagler et al., 

1997). Fujaya (2002), menyatakan bahwa fungsi darah sebagai pembawa oksigen, 
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karbondioksida, sari-sari makanan maupun hasil metabolisme. Pada ikan, darah 

mengalir dengan membawa oksigen dari insang ke jaringan, karbondioksida ke 

kulit dan insang, produk pencernaan dari hati ke jaringan dan ion seperti Na
+
 dan 

Cl
-
 yang berperan dalam osmoregulasi. Darah juga membawa hormon dan 

vitamin, terutama dalam plasma. Bahan-bahan asing atau yang tidak dibutuhkan 

oleh tubuh diangkut ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin atau dipagositasi. 

Selain itu, menurut Affandi & Tang (2002) komponen-komponen leukosit 

mempunyai fungsi yang khusus. Secara fungsional, sel monosit berperan sebagai 

makrofag, limfosit berfungsi sebagai antibodi untuk melawan antigen, neutrofil 

diyakini mempunyai fungsi fagositik dan trombosit berperan dalam proses 

pembekuan darah. Menurut Fujaya (2002), komponen yang juga berperan dalam 

pembekuan darah yang berasal dari plasma yaitu fibrinogen.  

Organ pembentuk respons imun dan darah pada ikan dikenal sebagai organ 

limfomieloid disebut demikian karena jaringan limfoid (organ yang merespon 

antigen) dan mieloid (organ penghasil darah) bergabung menjadi satu (Affandi & 

Tang, 2002). Pada ikan, jaringan pembentuk darah terdapat dalam stroma limpa 

dan intersitium ginjal. Menurut Affandi & Tang (2002) organ limfomieloid ikan 

teleostei adalah limpa, timus dan ginjal anterior.  

Parameter darah menjadi salah satu indikator adanya perubahan kondisi 

pada kesehatan ikan, baik karena faktor infeksi akibat mikroorganisme atau 

karena faktor non infeksi oleh lingkungan, nutrisi dan genetik. Hematokrit adalah 

perbandingan antara padatan sel-sel darah (eritrosit) di dalam darah yang 

dinyatakan dalam persen (Affandi & Tang, 2002). Menurut Bond (1979) 
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hematokrit merupakan perbandingan antara volume sel darah dengan plasma 

darah. Bond (1979) menyatakan bahwa plasma darah adalah cairan yang jernih 

berisikan mineral terlarut, hasil buangan jaringan, enzim, antibodi dan gas terlarut. 

Menurut Bond (1979) kisaran kadar hematokrit darah ikan pada kondisi normal 

sebesar 30,8-45,5 %. Nabib & Pasaribu (1989) menyatakan bahwa nilai 

hematokrit di bawah 30 % menunjukkan defisiensi eritrosis.  

Menurunnya kadar hematokrit dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui 

apakah pakan memiliki kandungan protein yang rendah, defisiensi vitamin, atau 

ikan mendapat infeksi sehingga nafsu makan menurun. Meningkatnya kadar 

hematokrit dalam darah menunjukkan bahwa ikan dalam keadaan stres (Anderson 

& Siwicki, 1995). Alifuddin (1999) mengemukakan bahwa hasil pemeriksaan 

kadar hematokrit dapat digunakan sebagai patokan kondisi kesehatan ikan 

sehingga tidak berpengaruh secara langsung pada respon immunostimulan. 

Leukosit dikelompokkan menjadi 2 golongan berdasarkan ada tidaknya 

butir-butir (granula) dalam sel, yaitu agranulosit dan granulosit. Agranulosit 

dibagi menjadi limfosit, trombosis, dan monosit, sedangkan granulosit berupa 

neutrofil (Chinabut et al., 1991). Leukosit pada ikan berbentuk lonjong sampai 

bulat, tidak berwarna dan jumlahnya berkisar antara 20.000-150.000 butir per 

mm
3
. Jumlah leukosit yang menyimpang dari keadaan normal mempunyai arti 

klinis penting untuk evaluasi proses penyakit (Dellman & Brown, 1989). Menurut 

Roberts (1978) sel-sel leukosit bergerak secara aktif melalui dinding kapiler untuk 

memasuki jaringan yang terkena infeksi. Sel-sel leukosit yang dapat 
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meninggalkan pembuluh darah tersebut antara lain neutrofil (leukosit berinti 

polimorf), monosit (makrofag mononuklear), limfosit dan trombosit.  

Limfosit merupakan sel darah putih berbentuk bola berukuran 7-10 μm. 

Inti berbentuk bola terletak tidak di tengah-tengah, kadang-kadang mempunyai 

sedikit lekuk, mempunyai kromatin yang kompak dan berwarna ungu kemerah-

merahan (Affandi & Tang, 2002). Setelah ada antigen spesifik, limfosit menjadi 

aktif bereaksi dengan antigen dan dinamakan limfosit dewasa (Angka et al., 

2004). Limfosit berukuran lebih kecil dari eritrosit dan ukurannya bervariasi 

antara 6-11 μm. Sel limfosit ditandai dengan bentuknya yang bundar dengan 

sejumlah kecil sitoplasma non granula berwarna biru cerah atau ungu pucat dalam 

pewarnaan Wright dan Giemsa (Chinabut et al., 1991). Secara umum sel-sel 

limfosit menunjukkan heterogenesis yang sangat tinggi dalam bentuk dan 

fungsinya. Sel limfosit mampu menerobos jaringan organ tubuh lunak dan 

mempunyai peranan dalam pembentukan antibodi (Dellman & Brown, 1989). 

Jumlah limfosit pada ikan lebih banyak dari pada mamalia dengan kepadatan 

48.000 per mm
3
, sedangkan pada mamalia hanya 2.000 per mm

3
 (Nabib & 

Pasaribu, 1989). 

Netrofil merupakan leukosit bergranula (Chinabut et al., 1991). Neutrofil 

berbentuk bundar dan berukuran besar (diameter 9-13 μm), bergranula halus 

dengan jumlah sitoplasma yang besar berwarna biru cerah atau merah muda pucat 

sedangkan inti berwarna biru gelap (Chinabut et al., 1991). Jumlah neutrofil ikan 

dalam darah kira-kira 6-8 % (Nabib & Pasaribu, 1989). Menurut Anderson (1995) 
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bahwa limpa merupakan organ utama dalam proses pembentukan, penyimpanan 

dan pendewasaan eritrosit, neutrofil dan granulosit. 

 

2.5 Parameter Kualitas Air 

Ikan hidup pada suatu lingkungan yang selalu berubah baik harian, 

musiman, maupun tahunan. Ikan bersifat poikilothermal yang berarti suhu 

tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Perubahan kondisi lingkungan ini 

tentunya akan mempengaruhi kehidupan organisme. Berikut ini adalah parameter 

fisika dan kimia air yang mempengaruhi kesehatan ikan diantaranya suhu, oksigen 

terlarut, dan pH. 

2.5.1 Suhu  

Suhu merupakan salah satu parameter penting yang perlu diperhatikan 

pada saat pemeliharaan (Khairuman & Khairul, 2008). Kenaikan suhu perairan 

akan menaikan derajat metabolisme. Perubahan suhu yang mendadak dapat 

menyebabkan ikan mati, meskipun kondisi lingkungan lainnya optimal 

(Purnawati, 2002) 

2.5.2 pH 

pH merupakan parameter aktivitas ion Hidrogen dalam suatu larutan 

dinyatakan dengan asam atau basa. Bagi sebagian besar spesies ikan, pH yang 

rendah atau tinggi di luar kisaran 6,5-9,0 dapat menurunkan pertumbuhan rata-rata 

dan pada kondisi ekstrim dapat mengganggu kesehatan ikan (Hepher, 1990). Pada 

umumnya pH turun bersama tengan turunnya kandungan mineral yang ada pada 

perairan (Zonneveld et al., 1991). 
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2.5.3 Oksigen Terlarut/ DO 

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

Dalam kehidupan ikan, oksigen memegang peranan 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 (Zonneveld, 1991). 
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