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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Meniran (Phyllanthus niruri) 

2.1.1. Klasifikasi 

Menurut  Cronquist (1981) tanaman meniran diklasifikasikan sebagai 

berikut :  

Kingdom : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo  : Euphorbiales 

Familia : Euphorbiaceae  

Genus  : Phyllanthus 

Spesies : Phyllanthus niruri  

2.1.2. Deskripsi Tanaman Meniran  

 Tanaman meniran (Phyllanthus niruri) tumbuh di daerah tropis seperti 

Indonesia. Tanaman ini sering dijumpai tumbuh liar di hutan, di ladang, dan di 

tempat yang tanahnya lembab, berpasir, di tepi sungai, di pantai, dan bahkan 

tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah. Meniran dapat tumbuh pada ketinggian 

hingga 1.000 meter dari atas permukaan laut (Ekasari, 2011).  

 Tanaman meniran (P. niruri) termasuk tanaman kecil, terna semusim 

(berbatang lunak dan tumbuh semusim), dan tumbuh tegak dengan tinggi 30–50 

cm. Akar tanaman meniran memiliki sistem perakaran tunggang, perakarannya 

dalam dan kuat, akarnya berwarna putih kekuning-kuningan dengan sedikit 
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cabang-cabang akar. Batang tanaman meniran tumbuh tegak, pangkal batang 

keras dan mengayu, membentuk cabang, pada batang daun tumbuh berhadapan, 

pada ketiak daun tumbuh tunas yang membentuk cabang. Daun tanaman meniran 

kecil dan majemuk, susunan daun berhadapan, tulang daun menyirip, bagian 

pangkal helai daun berbentuk bundar atau sedikit meruncing sedangkan ujung 

helai daun berbentuk bulat atau agak tumpul, tepi helai daun rata dan halus. Bunga 

tanaman meniran kecil, berwarna putih kehijauan, tangkai bunga pendek, 

berukuran 2 mm, benang sari dan putik tersembul keluar. Buah tanaman meniran 

kecil, berbentuk bulat, berwarna hijau muda, dan tumbuh sepanjang tangkai daun. 

Biji tanaman meniran kecil, berwarna putih kehitam-hitaman, dan bijinya sedikit 

(van Steenis, 2008). 

2.1.3 Metabolit Sekunder  

  Senyawa organik pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu metabolit 

primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer adalah senyawa utama yang 

diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan meliputi karbohidrat, 

lemak dan protein, hormon, vitamin, dan lain-lain. Metabolit sekunder diartikan 

sebagai senyawa non nutrisi yang dihasilkan oleh tumbuhan dan dapat melindungi 

tanaman dari serangan serangga, bakteri, fungi, dan patogen lain (Salisbury & 

Ross, 1995). 

A. Flavonoid 

Flavonoid merupakan golongan fenol alam yang terbesar, terdapat dalam 

tumbuhan hijau. Dalam tumbuhan, aglikogen flavonoid (flavonoid tanpa gula 

terikat) terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Semuanya mengandung 15 atom 
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karbon dalam inti dasarnya, tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6 yaitu dua 

cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan tiga karbon dapat atau tidak dapat 

membentuk cincin ketiga. Aglikon flavon adalah polifenol, karena itu mempunyai 

sifat senyawa kimia fenol, yaitu bersifat agak asam sehingga larut dalam basa. 

Karena mempunyai gugus hidroksil atau gula, flavonoid merupakan senyawa 

polar sehingga larut dalam pelarut polar seperti methanol, etanol, butanol, aseton, 

dan lain-lain. Adanya golongan yang terikat pada flavonoid cenderung 

menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air, dengan demikian campuran 

pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang baik untuk glikosida. 

Sebaliknya aglikon yang kurang polar seperti isoflavon, flavon, dan flavon serta 

flavonol yang termetoksilase cenderung lebih mudah larut dalam pelarut eter dan 

kloroform (Markham, 1988). Senyawa flavonoid mencakup banyak pigmen dari 

mulai fungi sampai angiospermae. Senyawa flavonoid memiliki peranan dalam 

mengatur fotosintesis, pengatur tumbuh, antibakteri, dan antivirus (Robinson, 

1995). 

Aktivitas antibakteri dari senyawa flavonoid dikarenakan adanya gugus 

hidroksil pada strukturnya sehingga dapat menyebabkan perubahan komponen 

organik dan transport nutrisi yang akhirnya dapat mengakibatkan timbulnya efek 

toksik terhadap bakteri (Estrela et al., 1995 dalam Sabir, 2005). Selain itu 

aktivitas antibakteri oleh flavonoid dapat merusak membran plasma dan merusak 

susunan serta perubahan permeabilitas dinding sel bakteri pada konsentrasi yang 

rendah, tetapi apabila pada konsentrasi tinggi akan mengakibatkan koagulasi 

sehingga menyebabkan kematian (Robinson, 1995). 
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B.  Tannin 

Tannin tersebar dalam setiap tanaman yang berbatang. Tannin berada 

dalam jumlah tertentu, biasanya berada pada bagian spesifik tanaman seperti 

daun, buah, akar, dan batang. Tannin merupakan senyawa kompleks, biasanya 

merupakan campuran polifenol yang sukar untuk dipisahkan karena tidak dalam 

bentuk kristal. Di dalam tumbuhan, letak tannin terpisah dari protein dan enzim 

sitoplasma, tetapi bila jaringan rusak maka reaksi penyamaan dapat terjadi. Reaksi 

ini menyebabkan protein lebih sukar dicapai oleh cairan pencernaan. Salah satu 

fungsi utama tannin yaitu sebagai penolak hewan pemakan tumbuhan karena 

rasanya yang sepat. Tannin juga berkhasiat sebagai antidiare, antibakteri, dan 

antioksidan (Tjay & Raharja, 2002). 

C.  Alkaloid 

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. 

Alkaloid termasuk senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau atom 

nitrogen dan berbentuk kristal. Untuk alkaloid dalam daun atau buah segar 

rasanya pahit di lidah serta mempunyai efek fisiologis kuat atau keras terhadap 

manusia. Sifat lainnya yaitu sukar larut dalam air dengan suatu asam akan 

membentuk garam alkaloid yang lebih mudah larut (Harborne, 1987). Senyawa 

alkaloid mempunyai kemampuan melindungi tumbuhan dari serangga parasite dan 

memiliki senyawa antifungus (Robinson, 1995).  

D.  Saponin 

Saponin adalah senyawa aktif yang menimbulkan busa jika dikocok 

dengan air. Pada konsentrasi rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah. 
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Saponin dapat bekerja sebagai antimikroba. Kelarutan saponin dalam air dan 

etanol, tetapi tidak larut dalam eter (Robbinson, 1995). 

2.1.4 Kandungan Fitokimia Daun Meniran 

Menurut Bagalkotkar et al. (2006) pada daun meniran terdapat berbagai 

macam metabolit sekunder, antara lain flavonoid, alkaloid, lignan, tanin, dan 

saponin. Menurut Mela (2007), hampir semua bagian dari tanaman meniran 

berkhasit obat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa meniran memiliki aktivitas 

imunomodulator yang berperan membuat sistem imun lebih aktif dalam 

menjalankan fungsinya, menguatkan sistem imun tubuh (imunostimulator) atau 

menekan reaksi sistem imun yang berlebihan (imunosupresan). Dengan demikian, 

kekebalan atau daya tahan tubuh selalu optimal sehingga tetap sehat ketika 

diserang virus, bakteri, dan mikroba lainnya. Kandungan kimia yang bermanfaat 

dari meniran adalah flavonoid.  Menurut Suprapto (2006), flavonoid pada meniran 

banyak ditemukan di bagian akar dan daun. Flavonoid pada meniran menempel 

pada sel imun dan memberikan sinyal intraseluler atau rangsangan untuk 

mengaktifkan kerja sel imun lebih baik. Selain itu, meniran berfungsi juga sebagai 

senyawa antioksidan yang mampu merangsang kekebalan tubuh. 

Pada tanaman lainnya kandungan flavonoid sebenarnya juga ada, bedanya 

pada meniran aktivitas peningkatan sistem imunnya ternyata lebih baik. Sebagai 

imunomodulator, meniran tidak semata-mata berefek meningkatkan sistem imun, 

tetapi juga menekan sistem imun apabila aktivitasnya berlebihan. Jika aktivitas 

sistem imun berkurang, maka kandungan flavonoid dalam meniran akan 

mengirimkan sinyal intraseluler pada reseptor sel untuk meningkatkan 
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aktivitasnya. Sebaliknya, jika sistem imun kerjanya berlebihan, maka meniran 

berkhasiat dalam mengurangi kerja sistem imun tersebut. Jadi, meniran berfungsi 

sebagai penyeimbang sistem imun.  

2.2 Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

2.2.1 Klasifikasi Ikan Nila 

 Menurut Saanin (1984), Saanin (1995), ikan nila (Oreochromis niloticus) 

mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

Filum   : Chordata 

Subfilum  : Vertebrata 

Kelas   : Osteichtyes 

Subkelas  : Acanthopterygii 

Ordo   : Percomorphi 

Subordo   : Percoidea 

Famili   : Cichlidae 

Genus    : Oreochromis 

Spesies  : Oreochromis niloticus 

2.2.2  Deskripsi Ikan Nila 

Nama nilotica menunjukkan daerah asal ikan ini, yaitu Sungai Nil di 

Benua Afrika. Ikan nila pertama kali didatangkan dari Taiwan ke Bogor (Balai 

Penelitian Perikanan Air Tawar) pada tahun 1969. Setahun kemudian, ikan ini 

mulai disebarkan ke beberapa daerah. Pemberian nama nila berdasarkan ketetapan 

Direktur Jenderal Perikanan tahun 1972. Nama tersebut diambil dari nama spesies 
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ikan ini, yakni nilotica yang kemudian diubah menjadi nila (Khairuman & Amri, 

2012). 

Menurut Khairuman & Amri (2012), Berdasarkan morfologinya, 

kelompok ikan Oreochromis memang berbeda dengan kelompok tilapia. Secara 

umum, bentuk tubuh ikan nila memanjang dan ramping, dengan sisik berukuran 

besar. Bentuk matanya besar dan menonjol dengan tepi berwarna putih. Gurat sisi 

(linea literalis) terputus di bagian tengah tubuh kemudian berlanjut lagi, tetapi 

letaknya lebih ke bawah dibandingkan dengan letak garis yang memanjang di atas 

sirip dada. 

 Sisik pada gurat sisi berjumlah sebanyak 34 buah. Sirip perut, sirip dubur,  

dan sirip punggungnya memiliki jari-jari yang lemah, akan tetapi tajam dan keras 

seperti duri. Sirip dada dan sirip punggung tampak berwarna hitam dan pinggiran 

dari sirip punggung berwarna hitam atau abu-abu. 

 Ikan nila memiliki lima buah sirip, yaitu sirip punggung (dorsal fin), sirip 

dada (pectoral fin), sirip perut (ventral fin), sirip anal (anal fin), dan sirip ekor 

(caudal fin). Sirip punggungnya memanjang dari bagian atas tutup insang sampai 

bagian atas sirip ekor. Ada juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang 

berukuran kecil. Sementara itu, sirip anus hanya satu buah berukuran agak 

panjang dan sirip ekor satu buah berbentuk bulat (Khairuman & Amri, 2012). 

Jika dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, ikan nila jantan memiliki 

ukuran sisik yang lebih besar dibandingkan dengan ikan nila betina, sirip 

punggung dan sirip ekor ikan nila jantan berupa garis putus-putus, sedangkan 

pada ikan nila betina tidak terputus dan melingkar, bentuk hidung dan rahang 
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belakang ikan nila jantan melebar dan berwarna biru muda, sedangkan pada ikan 

nila betina agak lancip dan berwarna kuning terang. Alat kelamin ikan nila jantan 

terletak di depan anus. Bentuknya berupa tonjolan agak runcing, berfungsi sebagai 

saluran urin dan saluran sperma. Jika perut ikan nila jantan diurut, akan 

mengeluarkan cairan bening. Sementara itu, alat kelamin ikan nila betina juga 

terletak di depan anus, tetapi memiliki lubang genital yang terpisah dengan 

saluran urin (Khairuman & Amri, 2012). 

2.2.3 Sifat Biologis Ikan Nila 

 Ikan nila mempunyai habitat di perairan tawar, seperti sungai, danau, waduk 

dan rawa, tetapi karena toleransinya yang luas terhadap salinitas, sehingga ikan 

nila dapat pula hidup dan berkembang biak di perairan payau dan laut. Salinitas 

yang disukai antara 0-35 promil. Ikan nila air tawar dapat dipindakan ke air asin 

dengan proses adaptasi yang bertahap.  Kadar garam air dinaikan sedikit demi 

sedikit. Berkaitan dengan habitatnya, ikan nila yang masih kecil lebih tahan 

terhadap perubahan lingkungan dibanding dengan ikan yang sudah besar 

(Suyanto, 2003). 

 Menurut Kordi (2000) dalam Andrianto (2005), ikan nila dewasa 

mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan makanan di perairan dengan 

bantuan lendir dalam mulut, makanan tersebut menjadi gumpalan partikel 

sehingga tidak mudah keluar. Ikan-ikan nila yang masih kecil suka mencari 

makanan di perairan dangkal, sedangkan ikan nila yang berukuran lebih besar 

lebih menyukai di perairan yang dalam. 
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 Ikan nila lebih suka bergerombol di tengah atau di dasar kolam jika dalam 

kondisi kenyang. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan makan 

ikan nila berhubungan dengan suhu perairan dan intensitas sinar matahari. Pada 

siang hari intensitas matahari cukup tinggi dan suhu air meningkat, ikan nila lebih 

agresif terhadap makanan. Sebaliknya dalam keadaan mendung atau hujan, 

apalagi di waktu malam hari ketika suhu air rendah, ikan nila menjadi kurang 

agresif terhadap makanan (Djarijah, 2002). 

2.2.4 Hama dan Penyakit Ikan Nila 

2.2.4.1 Hama Ikan Nila (O. niloticus) 

 Ikan nila mempunyai hama yang dapat menyerang, baik ketika dalam 

pembibitan maupun pemeliharaan.  Hama yang menyerang ikan nila sama seperti 

hama yang menyerang ikan air tawar pada umumnya di antaranya yaitu bebeasan 

(notonecta), ucrit (larva cybister), kodok, ular, linsang, biawak dan burung. 

Sebagai upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengontrolan sesering 

mungkin di areal budidaya, baik pagi, siang, sore, maupun malam hari 

(Khairuman & Amri, 2012).  

2.2.4.2 Penyakit Ikan Nila (O. niloticus). 

 Penyakit pada ikan nila dapat disebabkan oleh bakteri, jamur dan parasit, 

sehingga penyakit pada ikan nila ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu penyakit 

non parasiter dan penyakit parasiter.   

a. Penyakit Non Parasiter 

 Penyakit non parasiter merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh 

hama ataupun organisme parasit, melainkan dapat disebabkan oleh faktor 
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lingkungan, seperti suhu, pH, oksigen terlarut. Ketiga parameter ini diukur setiap 

pagi, siang dan malam selama 3 bulan awal pemeliharaan (Suyanto, 2004).  

b. Penyakit Parasiter  

 Penyakit parasiter adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, 

jamur, protozoa dan cacing. Penyakit parasiter pada ikan nila dapat juga 

disebabkan oleh bakteri yang bersifat patogen misalnya bakteri A. hydrophila, 

Pseudomonas sp., Flexiber sp., dan Vibrio sp.  Bakteri tersebut banyak terdapat di 

kolam air tempat pemeliharaan ikan nila.  Salah satu penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri adalah MAS (Motil Aeromonas Septicemia) atau yang disebut 

Hemorrage Septicema. Penyakit MAS disebabkan oleh bakteri A.  hydropila dan 

cara penularan penyakit ini melalui air dan kontak badan. Tanda-tanda yang 

timbul jika ikan mengalami penyakit MAS di antaranya inflamasi dan lesi pada 

mulut dan insang, hemorhagik pada sirip tubuh, mata menonjol (exopthalmia atau 

popeye), perut kembung, ginjal membengkak, usus berisi mucus yang berwarna 

kekuningan (Kamiso, 1994). 

2.3 Bakteri Aeromonas hydrophila  

2.3.1 Klasifikasi Aeromonas hydrophilla 

Menurut Holt et al. (1998), A. hydrophila diklasifikasikan sebagai berikut :  

Phylum : Protopyhta 

Kelas  :  Schizomycetes 

Ordo   : Pseudanonales 

Familia : Vibrionaceae 

Genus  :  Aeromonas 
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Species : Aeromonas hydrophila 

2.3.2 Morfologi Aeromonas hydrophila 

 A. hydrophila merupakan bakteri heterotrophik unicelular, tergolong 

protista prokariot yang dicirikan dengan adanya membran yang memisahkan inti 

dengan sitoplasma. Bakteri ini biasanya berukuran 0,7-1,8 x 1,0-1,5 µm dan 

bergerak menggunakan sebuah polar flagel (Kabata, 1985).  

2.3.3 Karakteristik Aeromonas hydrophila 

A. hydrophila merupakan bakteri yang bersifat anaerob fakultatif (dapat 

hidup dengan atau tanpa oksigen), kemoorganotrof, sitokrom oksidase positif dan 

fermentatif. Bakteri A. hydrophila dapat hidup di air tawar, di perairan payau dan 

laut (Newman, 1983 dalam Mulia, 2012; Roberts, 1978). A. hydrophila hidup 

pada lingkungan yang bersuhu 15-30°C dan pH 5,5-9 (Afrianto & Liviawaty, 

2009). 

2.3.4 Serangan Aeromonas hydrophila Pada Ikan 

A. hydrophila adalah jenis bakteri yang menyebabkan penyakit Motile 

Aeromonas Septicemia (MAS) atau penyakit bercak merah. A. hydrophila  

menyerang hampir semua jenis ikan air tawar, meskipun dapat juga menyerang 

amphibian, reptil, dan manusia (Newman, 1982 dalam Mulia, 2012).  

Penularan bakteri A. hydrophila dapat berlangsung melalui air, kontak 

badan, kontak dengan peralatan yang sudah tercemar atau karena pemindahan 

ikan yang terserang A. hydrophila dari satu tempat ke tempat lain. Infeksi bakteri 

A. hydrophila dapat terjadi melalui permukaan tubuh ikan yang luka, saluran 

pencernaan atau insang. Ikan yang terserang A. hydrophila biasanya menunjukkan 
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gejala antara lain, warna tubuhnya berubah menjadi gelap, kulitnya menjadi kasat 

dan timbul pendarahan yang selanjutnya akan menjadi borok (hemorrhage), 

kemampuan berenangnya menurun dan sering megap-megap di permukaan air 

karena insangnya rusak sehingga sulit bernafas, sering terjadi pendarahan pada 

organ bagian dalam (hati, ginjal, maupun limpa), sering pula terlihat perutnya 

agak kembung (dropsi), seluruh siripnya rusak dan insangnya menjadi berwarna 

keputih-putihan, mata rusak dan agak menonjol (exopthalmia) (Afrianto & 

Liviawaty, 2009). Ikan yang terserang bakteri A. hydrophila menunjukkan gejala, 

antara lain gejala eksternal dan gejala internal. 

A. Gejala Eksternal  

Gejala eksternal yang tampak pada ikan yang terserang A. hydrophila 

adalah timbulnya warna keputih-putihan pada insang, terjadi kerusakan sirip, 

adanya erosi di dalam rongga mulut, tubuh berwarna gelap, nafsu makan 

berkurang, timbul pendarahan, dan mata membengkak (Afrianto & Liwiawaty, 

2009; Sarono et al., 1993). 

B. Gejala Internal 

  Gejala internal yang muncul pada ikan yang terserang A. hydrophila 

adalah adanya cairan kuning pada rongga perut, dan terjadinya pembengkakan 

ginjal. Serangan bakteri A. hydrophila pada ikan sifatnya berkepanjangan 

sehingga tidak dapat terlihat gejala penyakitnya meskipun sudah menyerang tubuh 

ikan (Afrianto & Liviawaty, 2009). Gejala penyakit yang disebabkan oleh A. 

hydrophila dapat terlihat apabila ketahanan tubuh ikan mulai melemah atau stres 

(Mulia, 2012). 
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2.4 Pengobatan Penyakit Ikan 

 Pengobatan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para 

pembudidaya ikan jika ikan yang dipelihara terserang penyakit. Sebelum 

melakukan pengobatan terhadap ikan yang sakit, terlebih dahulu harus diketahui 

jenis penyakit yang menyebabkan ikan sakit agar dapat diketahui jenis obat yang 

akan digunakan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Beberapa metode 

pengobatan penyakit ikan dapat dilakukan secara suntikan, melalui makanan, dan 

secara rendaman (Kordi, 2010). 

1. Metode Suntikan 

 Metode penyuntikan dilakukan apabila yang diberikan adalah sejenis obat 

seperti antibiotika atau vitamin. Penyuntikan dilakukan pada daerah punggung 

ikan yang mempunyai jaringan otot lebih tebal. Penyuntikan hanya dilakukan 

pada ikan yang berukuran besar terutama induk, sedangkan yang berukuran kecil 

kurang efektif dilakukan (Kordi, 2010). 

2. Melalui makanan  

  Obat atau vitamin dapat diberikan melalui makanan. Akan tetapi bila 

makanan yang diberikan tidak segera dimakan oleh ikan maka konsentrasi obat 

atau vitamin pada makanan akan menurun karena sebagian akan larut dalam air. 

Oleh karena itu, metode ini efektif diberikan pada ikan yang tidak kehilangan 

nafsu makannya. 

  Prinsip pengobatan ikan melalui makanan adalah meningkatkan daya 

tahan tubuh ikan dan membunuh organisme penyebab penyakit menggunakan 
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obat yang sengaja dicampurkan pada makanan. Lamanya pengobatan biasanya 

berlangsung 5-10 hari secara terus-menerus (Kordi, 2010). 

3. Metode Perendaman 

  Perendaman dilakukan bila yang diberikan adalah bahan kimia untuk 

membunuh parasit maupun mikroorganisme dalam air atau untuk memutuskan 

siklus hidup parasit. Jenis bahan kimia dan lama waktu perendaman harus 

diperhatikan. Jika bahan kimia yang digunakan dapat meracuni ikan, sebaiknya 

perendaman cukup 15-30 menit. Jika bahan kimia yang digunakan kurang sifat 

racunnya atau konsentrasi yang diberikan tidak akan membunuh ikan, 

perendaman boleh dilakukan dalam waktu yang lebih lama (1 jam lebih sampai 

beberapa hari) (Kordi, 2010). 

2.5 Respons Imun 

Proses Respons imun tubuh terhadap infeksi bakteri terjadi dalam dua 

tahap, yaitu reaksi nonspesifik dan reaksi spesifik.  

A. Reaksi nonspesifik (imunitas bawaan) 

Merupakan garis pertahanan terdepan dari sistem imun. Dalam sistem 

imunitas bawaan ini, PMN (Polimorfonuklear) dan makrofag memegang peranan 

yang cukup penting.  Pada saat bakteri masuk ke dalam tubuh maka reaksi 

pertama yang terjadi adalah fagositosis. Proses fagositosis berlangsung dalam 6 

fase secara berurutan, yaitu: fase pergerakan (khemotaksis), pengenalan 

(opsonisasi), penelanan (pinositosis), pembentukan fagosom, degranulasi 

peroksidase dan hidrolase, dan kematian bakteri. Proses penelanan bakteri terjadi 

karena fagosit membentuk tonjolan pseudopodia, kemudian membentuk kantung 
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yang mengelilingi bakteri dan mengurungnya, sehingga bakteri tertangkap dalam 

kantung vakuola yang disebut fagosom. Selanjutnya granula intraselular yang 

berisi berbagai jenis enzim dan protein bergabung (fusi) dengan fagosom, lalu 

dalam waktu beberapa detik terjadi degranulasi dan respiratory burst. Enzim dan 

protein yang terdapat dalam granula mampu membunuh bakteri (Chain & 

Playfair, 2009). 

B. Reaksi Spesifik 

Sebagian bakteri dapat meloloskan diri dan sulit difagositosis oleh sel-sel 

PMN dari respons imun nonspesifik. Kemudian tubuh melakukan reaksi sistem 

imun spesifik. Respons imun spesifik memiliki ciri utama yaitu: 1) Spesifisitas, 2) 

Diversitas, 3) Memory, 4) Spesialisasi, 5) Membatasi diri (self limition), 6) 

Membedakan self dari non self. Sel-sel imun yang bereaksi spesifik dengan 

mikroba adalah limfosit B (respon imun humoral) yang memproduksi antibodi, 

limfosit T (respon imun selular) yang mengatur sintesis antibodi maupun sel T 

yang mempunyai fungsi efektor atau sitoksisitas langsung. Untuk menimbulkan 

respons antibodi, sel B dan sel T harus berinteraksi satu dengan yang lain 

antibody dependent cell mediated cytotoxicity (ADCC). Hal ini diawali dengan 

tertangkapnya antigen oleh makrofag atau monosit yang berfungsi sebagai antigen 

presenting cell (APC) yang menyajikan antigen kepada sel Th. Makrofag 

menangkap bakteri yang telah di dikenali (opsonisasi) dengan IgG, melakukan 

endositosis, memproses antigen lalu menampilkannya kembali (eksositosis) 

bersama-sama dengan ekspresi MHC kelas II kepada sel Th. Atas pengenalan itu 
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sel Th merangsang sel B untuk memproduksi antibodi spesifik terhadap mikroba 

bersangkutan.  

Pengenalan mikroba dapat juga dilakukan oleh sel B yang berfungsi 

sebagai APC. Mikroba ditangkap oleh sel B melalui sIg yang bertindak sebagai 

reseptor, selanjutnya terjadi proses yang sama seperti diatas. Kemudian sel NK 

(natural killer) yang mempunyai reseptor terhadap fragmen Fc antibodi tersebut 

dapat melekat pada sel atau antigen sasaran. Pengikatan sel NK melalui 

reseptornya pada kompleks antigen-antibodi mengakibatkan sel NK dapat 

menghancurkan sel sasaran. Penghancuran sel sasaran terjadi melalui pelepasan 

berbagai enzim, sitolisisn, reactive oxygen intermedieates dan sitokinin, langsung 

pada sel sasaran (Kresno, 2001).  

2.6 Kualitas Air 

 Air merupakan media untuk kegiatan budidaya ikan, termasuk pada 

kegiatan pembesaran. Kualitas air dipengaruhi oleh berbagai bahan kimia yang 

terlarut dalam air, seperti oksigen terlarut, derajat keasaman (pH), dan suhu.  

2.6.1 Suhu 

Suhu merupakan salah satu faktor fisika yang sangat mempengaruhi 

kehidupan ikan. Suhu atau temperatur air sangat berpengaruh terhadap 

metabolisme dan pertumbuhan organisme serta memengaruhi jumlah pakan yang 

dikonsumsi organisme perairan. Suhu juga mempengaruhi distribusi mineral 

dalam air, mempengaruhi kekentalan (viskositas) air, tingkat konsumsi oksigen, 

dan kandungan oksigen terlarut. Suhu air yang optimal untuk pertumbuhan ikan 

nila berkisar antara 26°C-38°C (Sucipto & Prihartono, 2005). Pada kisaran 
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tersebut, konsumsi oksigen mencapai 2,2 mg/g berat tubuh per jam. Pada suhu 18-

25°C, ikan masih bertahan hidup tapi nafsu makannya mulai menurun. Suhu air 

12-18°C mulai berbahaya bagi ikan, sedangkan pada suhu kurang dari 12°C ikan 

tropis mati kedinginan. 

Selain itu, suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme dan daya 

angkut darah, sehingga secara umum suhu mempengaruhi laju pertumbuhan biota 

dalam air. Semakin tinggi suhu air, semakin tinggi tingkat metabolisme 

organisme, yang berarti semakin tinggi konsumsi oksigennya. Setiap kenaikan 

10°C, akan mempercepat laju reaksi kimia sebesar dua kali. Akan tetapi 

perubahan suhu secara tiba-tiba dapat menyebabkan ikan mati, karena terjadi 

perubahan daya angkut darah. 

2.6.2  Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) merupakan indikator tingkat keasaman perairan. 

Beberapa faktor yang memengaruhi pH perairan di antaranya aktivitas 

fotosintesis, suhu, dan terdapatnya anion dan kation. Derajat keasaman (pH) air 

mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena mempengaruhi kehidupan jasad 

renik.  

Nilai pH pada banyak perairan adalah 4 sampai 9. Apabila pH air kurang 

dari 4, 5 air bersifat racun bagi ikan. Pada kisaran pH 5-6 pertumbuhan ikan 

terhambat dan ikan sangat sensitif terhadap bakteri dan parasit. Ikan akan 

mengalami pertumbuhan optimal pada kisaran pH sesuai. Ikan nila hidup pada 

nilai pH berkisar antara 6-8,5 (Cahyono, 2000). 

2.6.3 Oksigen Terlarut 
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Oksigen terlarut diperlukan untuk respirasi, proses pembakaran makanan, 

aktivitas berenang, pertumbuhan, reproduksi dan lain-lain. Sumber oksigen 

perairan dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer sekitar 35% 

dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton. Kekurangan oksigen 

dalam air dapat mengganggu kehidupan ikan budidaya termasuk pertumbuhannya. 

Kadar oksigen terlarut yang optimal bagi pertumbuhan ikan nila adalah 5-7 

ppm. Hanya ikan-ikan yang memiliki alat pernapasan tambahan yang mampu 

bertahan hidup pada perairan dengan konsentrasi oksigen terlarut rendah hingga 2 

ppm, seperti lele, gurami, sepat, gabus, dan betok. Hal ini dikarenakan ikan-ikan 

tersebut mampu mengambil oksigen langsung dari udara, dengan cara menyembul 

ke permukaan air (DPPKM, 2012). 
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