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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

2.1.1. Identifikasi dan Klasifikasi 

Lele dumbo memiliki kulit tubuh yang licin, berlendir, dan tidak 

bersisik. Jika terkena sinar matahari, warna tubuhnya otomatis 

menjadi loreng seperti mozaik hitam putih. Mulut lele relatif lebar, 

yaitu sekitar seperempat dari panjang total tubuhnya.Tanda spesifik 

lainnya dari lele dumbo adalah adanya kumis di sekitar mulut 

sebanyak 8 buah yang berfungsi sebagai alat peraba untuk mencari 

makan (Simanjuntak, 1996). 

Menurut Najiyanti (1992) dalam Rustidja (2004) bentuk luar 

lele dumbo yaitu memanjang, bentuk kepala pipih, dan tidak bersisik. 

Mulut lele dumbo terdapat di bagian ujung moncong dan dihiasi oleh 

empat pasang sungut, yaitu 1 pasang sungut hidung, 1 pasang sungut 

maksilan (berfungsi sebagai tentakel) dan dua pasang sungut 

mandibula. Lele dumbo mempunyai 5 sirip yaitu sirip ekor, sirip 

punggung, sirip dada, dan sirip dubur. Pada sirip dada jari-jarinya 

mengeras yang berfungsi sebagai patil, tetapi pada lele dumbo patil 

lemah dan tidak beracun.Insang berukuran kecil, sehingga kesulitan 

bernafas.Selain bernafas dengan insang, lele dumbojuga mempunyai 

alat pernafasan tambahan (arborecent) yang terletak pada insang 

bagian atas .Arborecent berwarna kemerahan dan 

6 
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berbentuk seperti tajuk pohon rimbun yang penuh kapiler-kapiler 

darah. 

Menurut Bachtiar (2007) klasifikasi atau pengelompokan ikan 

lele dumbo adalah sebagai berikut: 

Filum  : Chordata 

Kelas : Pisces 

Sub kelas  : Teleostei 

Ordo  : Ostariophysi 

Sub ordo  : Siluroidae 

Famili  :  Clariidae 

Genus  : Clarias 

Spesies  : Clarias gariepinus 

   

2.1.2. Kebiasaan Hidup Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan ikan air tawar 

yang banyak dibudidayakan di sebagian besar wilayah Indonesia. 

Jenis ikan ini banyak disukai masyarakat.Lingkungan hidup lele 

dumbo adalah semua perairan air tawar, sungai yang airnya tidak 

terlalu deras, atau di perairan yang tenang seperti danau, waduk, 

telaga, dan rawa serta genangan-genangan kecil seperti kolam. 

Parameter kualitas air yang paling banyak berperan dalam 

pertumbuhan dan kelulushidupan organisme air diantaranya yaitu 

suhu, pH, oksigen terlarut, dan amoniak. Purnomo (2006) dalam
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(Hastuti et al., 2008) menyatakan ikan lele dumbo dapat hidup pada 

suhu 20°C, untuk suhu optimal antara 25 - 28°C, sedangkan untuk 

pertumbuhan larva diperlukan kisaran suhu antara 26 - 30°C. Derajat 

keasaman (pH) yang ideal untuk pemeliharaan ikan lele dumbo 

adalah 6,5 – 8,0. (Rukmana 2003 dalam Hastuti et al., 2008). 

 

2.2. Bakteri Aeromonas hydrophila 

2.2.1. Karakteristik Aeromonas hydrophila  

Aeromonas merupakan bakteri yang berbentuk seperti batang, 

bersifat Gram negatif, dapat hidup dengan atau tanpa oksigen 

(fakultatif aerobik), tidak berspora, bergerak aktif karena mempunyai 

satu flagel (motil), senang hidup di lingkungan dengan 15-30oC dan 

pH 5,5-9. Bakteri ini umumnya hidup di air tawar, terutama yang 

mengandung bahan organik tinggi (Afrianto & Liviawaty, 2009). 

Bakteri A. hydrophila tidak dapat tumbuh di dalam larutan 

garam 4-5% atau pada pH<6.Suhu pertumbuhan yang optimal adalah 

28oC. Strain kuman ini banyak yang mampu tumbuh pada kisaran pH 

yang lebar (4-10) di bawah kondisi yang tidak optimal (WHO, 2005).  

 

2.2.2. Serangan Aeromonas hydrophila Pada Ikan  

Aeromonas dapat menyerang semua jenis ikan air tawar dan 

jenis penyakitnya disebut Motil Aeromonas Septicemia (MAS) atau 

sering juga disebut Hemorrhage Septicemia.Gejala yang ditimbulkan 
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akibat serangan Aeromonas hydrophila baru dilihat apabila ketahanan 

tubuh ikan menurun akibat stress yang disebabkan oleh penurunan 

kualitas air, kekurangan pakan atau penanganan yang kurang cermat 

(Afrianto & Liviawaty, 2009).  

Penularan bakteriAeromonas dapat langsung dengan melalui 

air, dengan kontak badan, kontak dengan peralatan yang sudah 

tercemar atau karena pemindahan ikan yang terserangAeromonasdari 

satu tempat ketempat lain. Ikan yang terserang Aeromonas akan 

menunjukkan gejala dengan warna tubuhnya berubah menjadi gelap, 

kulitnya menjadi kasar dan timbul pendarahan yang selanjutnya akan 

menjadi borok (hemorrhage), sehingga kemampuan untuk 

berenangnya menurun dan sering megap-megap di permukaan air 

karena insangnya rusak sehingga sulit bernafas, terjadi pendarahan 

pada organ bagian dalam (hati, ginjal maupun limpa), serta terlihat 

perutnya agak kembung (dropsi), seluruh siripnya rusak dan 

insangnya menjadi berwarna keputih-putihan, mata rusak dan agak 

menonjol (exopthalmia) (Afrianto & Liviawaty, 2009).  

Agen etiologic akan dipindahkan secara horizontal (antar 

binatang selain dari induk dan keturunan) tetapi tidak vertikal (dari 

induk ke keturunan). Bakteri ini akan memperbanyak diri dalam usus 

sehingga menyebabkan suatu radang pengeluaran lendir berlebihan 

(haemorrhagicmucusous-desquamative). Pendarahan pada kapiler 

terjadi di permukaan sirip dan di submukosa perut. Sel hepatic dan 
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epitel dari tubulus ginjal menunjukkan adanya degenerasi. Glemeruli 

dihancurkan dan jaringan menjadi berdarah, dengan eksudat dari 

serum dan fibrin (Miyazaki & Jo, 1985).  

Serangan penyakit ini biasanya berhubungan dengan perubahan 

kondisi lingkungan. Diantaranya stress, populasinya padat 

(overcrowding), suhu tinggi, perubahan suhu secara mendadak, 

penanganan yang kasar, transfer ikan, rendahnya oksigen terlarut, 

rendahnya persediaan makanan, dan infeksi fungsi atau parasit yang 

dapat berpengaruh pada perubahan fisiologis dan menambah 

kerentanan terhadap infeksi (Hayes, 2000).  

 

2.3. Vaksinasi pada Ikan 

Vaksin adalah organisme yang menyebabkan penyakit yang telah 

dilemahkan atau dimatikan.Sedangkan vaksinasi adalah pemberian antigen 

(vaksin) pada hewan dengan maksud untuk merangsang tanggap kebal 

protektif (Tizard, 1982).Vaksin dibuat dari antigen yang berasal dari 

organisme pathogen yang dilemahkan sampai tidak pathogen (Ellis, 1988). 

Vaksin tersebut akan merangsangsistem kekebalan secara spesifik sehingga 

akan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh 

suatu organisme pathogen. 

Tizard (1982) menyatakan bahwa vaksin yang ideal untuk imunisasi 

(vaksinasi), sebaiknya memberi kekebalan kuat yang berlangsung lama dan 

bebas dari efek samping yang merugikan. Vaksin yang dibuat sebaiknya 

murah, kuat dan sesuai untuk vaksinasi dalam skala besar, dan tanggap 
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terhadap kekebalan yang tidak dapat dibedakan dari yang disebabkan oleh 

infeksi alamiah, sehingga vaksinasi serta pemberantasan berjalan cepat dan 

sama. 

Secara garis besar ada dua macam tipe vaksin, yaitu vaksin mati yang 

tersusun dari organisme patogen inaktif atau ekstrak, dan vaksin hidup yang 

tersusun dari organisme patogen yang sudah dilemahkan sampai tidak atau 

sedikit virulen lagi (Ellis, 1998). Kedua-duanya memiliki kelebihan dan 

kekurangan sebagai prasyarat vaksin yang ideal, yaitu antigenitas yang tinggi 

dan tanpa efek samping yang merugikan.Vaksin hidup merangsang kekebalan 

yang terbaik tetapi dapat membahayakan karena virulensi residual.Namun 

organisme “mati” adalah relatif  imunogen yang lemah tetapi biasanya jauh 

lebih aman. 

Vaksinasi pada ikan pertama kali dilakukan oleh Duff (1942), dengan 

mencoba vaksin penyakit Furunculosis secara oral dengan menggunakan sel-

sel Aeromonas salmonicidayang dimatikan. Ikan yang divaksinasi 

memperlihatkan suatu ketahanan tubuh yang baik terhadap Furunculosis, 

dimana tingkat kematian mencapai 25% dibandingkan dengan yang tidak 

divaksinasi dengan tingkat kematian mencapai 75% (Adam et al.,1993).  

Biasanya vaksinasi pada hewan dilakukan secara injeksi, tetapi 

banyak cara-cara baru untuk vaksinasi yang sudah mulai dikembangkan. Ada 

empat cara atau teknik yang paling banyak digunakan untuk vaksinasi pada 

ikan (hewan air), yaitu dengan injeksi (intraperitoneal injektion), perendaman 
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(direct imersion), semprot (spray vaccination) dan pakan (oral vaccination), 

dalam pernyataan Ward (1982). 

1. Cara injeksi (injection) 

Cara vaksinasi ini dengan injeksi sangat efektif untuk menghasilkan 

respon kekebalan (antibodi) pada ikan, tetapi metode ini membutuhkan 

waktu yang banyak, tenaga serta biaya. Cara ini banyak menimbulkan 

stres pada ikan. 

2. Cara perendaman (direct immersion) 

Cara vaksinasi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat digunakan 

untuk vaksinasi ikan dalam jumlah besar serta ukuran yang berbeda. 

Tetapi metode ini masih bisa menimbulkan stres pada ikan. 

3. Cara penyemprotan (spray vaccination) 

Pada cara ini, antigen (vaksin) disemprotkan dengan tekanan tinggi pada 

ikan. Tetapi cara ini banyak kerugiannya antara lain ikan akan menderita 

stres akibat penyemprotan, dan kurang ekonomis karena terjadi 

pemborosan vaksin. 

4. Pakan (Oral vaccination) 

Cara ini dipakai untuk ikan dalam jumlah besar dan tidak memerlukan 

banyak tenaga serta tidak menimbulkan stres. Namun cara ini kurang 

efektif dalam menimbulkan antibodi. Selain itu terjadi pemborosan vaksin 

terutama bila makanan yang mengandung antigen (vaksin) tidak dimakan 

oleh ikan. 
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Menurut Sulistya (1994)bahwa cara vaksinasi dengan perendaman 

merupakan cara yang paling baik untuk vaksinasi pada ikan, sebab walaupun 

efektifitas pembentukan antibodi tidak sebaik dengan cara injeksi, namun 

paling memungkinkan untuk diaplikasikan dilapangan disamping efek stres 

yang ditimbulkan tidak terlalu besar. 

 

2.4. Adjuvant 

Adjuvant diperoleh dari kata kerja latin Adjuvant, yang berarti untuk 

membantu atau menopang (Vogel, 2000). Adjuvant merupakan bahan yang 

dapat menambahkan respon kekebalan dalam tubuh.Respon kekebalan 

humoral, khususnya terhadap T-dependen, dapat ditingkatkan dengan antigen 

ditambaha djuvant. Dalam hal ini, adjuvant dapat meningkatkan 

imunogenisitas antigen atau mempunyai efek stimulator non spesifik terhadap 

mekanisme pertahanan nonspesifik. Dinding sel peptidoglikan dan 

lipopolisakarida dapat bertindak sebagai adjuvant yang meningkatkan reaksi 

imun ke lain antigen. Immunogen yang lemah dapat diubah menjadi 

immunogen yang kuat dengan cara menggabungkan adjuvant (Ellis, 1998). 

Keuntungan penggunaan adjuvantdidalam formulasi vaksin 

mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan respon imun, untuk 

meningkatkan respon imun, untuk meningkatkan imunogenitas dari imunogen 

lemah, dan untuk mengurangi sejumlah antigen yang dibutuhkan untuk 

perlindungan tubuh (Vogel, 2000). 

Penggunaan adjuvant bertujuan untuk meningkatkan imunogenitas 

vaksin, karena adjuvant merupakan suatu bahan yang dapat berfungsi 
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memperlambat pengeluaran antigen ke dalam tubuh. Antigen bila dicampur 

dengan adjuvant dan disuntikkan pada hewan, maka granuloma yang kaya 

akan makrofag akan terbentuk dalam jaringan. Antigen yang berada di dalam 

granuloma ini perlahan-lahan menyebar keluar ke dalam tubuh dan dengan 

demikian akan menyediakan rangsangan antigenik yang lama. Antigen yang 

biasanya hanya bertahan untuk beberapa hari dapat dipertahankan dalam 

tubuh untuk beberapa minggu dengan teknik ini.Pada prinsipnya adjuvant 

dapat menjamin pelepasan bahan antigen secara perlahan di dalam tubuh 

hewan, meningkatkan aktivitas makrofage, dan sejumlah sel plasma (Tizard, 

1982; Horne et al., 1984; Ratmonojati, 2007). 

Aluminium potasium sulfatdan aluminium hidroksida sudah mulai 

digunakan sebagaia djuvant dalam vaksin sejak tahun 1996. Kedua adjuvant 

tersebut merupakan bahan yang cukup baik dan banyak digunakan pada 

vaksin hewan maupun manusia (Ellis, 1998; Singh et al., 2006). Aluminium 

potasium sulfat dan aluminium hidroksida merupakan adjuvant yang 

digunakan dalam dunia medis tetapi keduanya bukan imunogen aktif atau 

imunostimulan dan hanya akan meningkatkan rangsangan atau respons 

humoral (Audibert & Lise, 1993). 

 

2.5. Vitamin C 

Vitamin C merupakan vitamin yang mudah teroksidasi didalam 

larutan air, terutama apabila dipanaskan. Oksidasi dipercepat oleh sinar, 

enzim, tembaga atau suasana alkalis. Vitamin C merupakan reduktor kuat. 

Bentuk teroksidasinya adalah asam dehidroaskorbat. Dengan demikian 
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vitamin C dapat menghambat reaksi-reaksi oksidasi dalam tubuh yang 

berlebihan dengan bertindak sebagai inhibitor (Poedjiadi, 1994). 

Konsentrasi vitamin C yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi 

adaptif serta ketahanan terhadap pertumbuhan dan konversi pakan yang 

optimal. Oleh karena itu, konsentrasi vitamin C yang normal pada pakan 

merupakan faktor pembatas untuk mengoptimalkan tanggap kebal dan 

mekanisme pertahanan non spesifik lainnya (Ellis, 1988). Selain dapat 

meningkatkan antibodi, vitamin C yang memadai juga dapat meningkatkan 

aktivitas Cell Mediated Immunity (CMI) atau faktor-faktor non spesefik 

lainnya (Setyabudi et al., 1992). Menurut Isnansetyo (1996) bahwa 

pemberian vitamin C dengan dosis 500 dan1000 mg/kg pakan dapat 

meningkatkan tanggap kebal dan tingkat perlindungan relatif serta 

menurunkan mortalitas pada vaksinasi lele dombo dengan vaksin A. 

hydrophila. 

Mudjiutami et al. (2008) menggunakan vitamin C dan imunostimulan 

untuk meningkatkan daya tahan tubuh lele dumbo terhadap serangan 

penyakit. Vitamin C dicampurkan dalam pakan dengan dosis 500mg/kg 

pakan, sedangkan imunostimulan yang diterapkan melalui pakan diberikan 

dengan 0,1% kg pakan dan cara perendaman dengan dosis 100µg/ml. Johny 

& Poza (2007) menggunakan kombinasi vitamin C dengan imunostimulan 

(1000 mg vitamin C +1ml bakteri/kg pakan) untuk meningkatkan imunitas 

benih ikan kerapu lumpur. 
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2.6. Mekanisme Tanggap Kebal 

Tanggap kebal dapat dikatakan terdiri dari tiga tipe umum, 

yaitutanggap kebal humoral, tanggap kebal yang berperantara sel, dan 

toleransi (Tizard, 1987). Pada tanggap kebal humoral, zat yang 

menyebabkankekebalan dapat ditemukan dalam sel darah. Faktor yang 

terdapat dalam serum yang dapat memberikan kekebalan dengan cara ini 

disebut antibodi. Antibodi biasanya hanya berikatan khusus dengan antigen 

yang merangsang pembentukannya.Antibodi berfungsi menetralisasikan toxin 

(antigen) agar tidak bersifat toksin. Dengan proses netralisasi ini maka 

antibodi akan melindungi hewan dari efek yang mematikan. 

Apabila antigen memasuki tubuh, maka hal pertama yang terjadi 

antigen akan dijerat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui sebagai bahan 

asing. Selanjutnya informasi ini akan di kirim ke sistem pembentuk antibodi 

atau ke sistem kebal berperantara sel. Sistem ini segera menanggapi dengan 

membentuk antibodi khusus dan /atau sel yang mampu menyingkirkan 

antigen. Sistem kebal juga harus menyimpan “ingatan” tentang kejadian ini, 

sehingga pada paparan berikutnya dengan antigen yang sama tanggapannya 

akan jauh lebih efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Mekanisme tanggap kebal 

 

2.7. Kualitas Air 

Kualitas air merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam 

budidaya ikan, termasuk budidaya ikan lele dumbo. Karena air merupakan 

suatu media yang penting bagi kehidupan ikan maka ada beberapa parameter 

air yang dijadikan sebagai indikator didalam mengukur kualitas suatu 

perairan, di antaranya adalah suhu, derajat keasaman (pH), dan oksigen 

terlarut. 

2.7.1. Suhu 

Suhu merupakan salah satu parameter air yang sangat 

berpengaruh pada kehidupan ikan. Suhu merupakan faktor fisika yang 

Bahan Asing  

Diambil  
Dan diolah 

Kekebalan  
Perantara sel 

Toleransi  Berhenti 
Sel peka  
antigen 

Produksi antibodi 

Penyingkiran 
Antigen  Berhenti 
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mempengaruhi aktivitas fisika dan kimia di dalam suatu perairan.Suhu 

juga mempengaruhi tingkat konsumsi oksigen, kekentalan atau 

viskositas air, distribusi mineral dalam air, serta kandungan oksigen 

yang terlarut.Suhu air yang optimal untuk pertumbuhan ikan berkisar 

antara 24-270C, sedangkan suhu air minimum yang masih bisa 

diterima oleh ikan yaitu 200C, dan suhu maksimalnya yaitu 300C 

(Bachtiar, 2007). 

Lingkungan terutama sifat fisik, kimia dan biologi perairan 

akan sangat mempengaruhi keseimbangan antara ikan sebagai inang 

dan bakteri penyebab penyakit. Lingkungan akan berdampak positif 

atau negatif.  

 

2.7.2. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) merupakan logaritma negatif dari suatu 

konsentrasi ion hidrogen yang lepas dari suatu cairan.Besarnya nilai 

pH pada kebanyakan suatu perairan adalah 4 sampai 9.Derajat 

keasaman (pH) air dapat mempengaruhi tingkat kesuburan suatu 

perairan karena dapat mempengaruhi kehidupan pada jasad 

renik.Menurut Lesmana (2001) adanya pH yang rendah dapat 

menyebabkan daya racun dan amoniak menjadi lebih tajam. 

Menurut Afrianto & Liviawaty (2007), ikan air tawar yang 

dibudidayakan sebagian besar mampu beradaptasi dengan baik pada 

lingkungan perairan yang mempunyai pH antara 6,5-7,5 sedangkan 
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untuk ikan laut dengan pH 8,3. Pada perairan dengan pH 4-5 ikan 

tidak dapat bereproduksi bahkan dapat mengalami kematian. 

 

2.7.3. Oksigen Terlarut 

Konsentrasi oksigen terlarut dalam air berpengaruh terhadap 

kehidupan ikan.Untuk dapat digunakan oleh organisme air, maka 

oksigen berada dalam posisi terlarut di dalam air. Oksigendigunakan 

oleh ikan dalam pembakaran bahan makanan yang akan menghasilkan 

suatu energi yang digunakan dalam beraktivitas, pertumbuhan, 

reproduksi dan sebagainya. Apabila oksigen di dalam suatu perairan 

itu kurang maka akan mempengaruhi kehidupan ikan dan aktivitas 

ikan (Zonneveld et al., 1991). 

Menurut Mulyanto (1992) konsentrasi oksigen yang optimal 

bagi budidaya ikan lele dumbo yaitu 5 ppm, dan lebih baiknya jika 

konsentrasinya 7 ppm, akan tetapi untuk benih lele dumbo konsentrasi 

oksigen minimumnya adalah 2 ppm. Konsentrasi oksigen minimum 

yang mampu diterima oleh sebagian besar untuk spesies ikan agar 

dapat bertahan hidup dengan baik adalah 5 ppm.Ikan masih dapat 

bertahan hidup pada perairan dengan konsentrasi oksigen dibawah 4 

ppm, tetapi nafsu makannya cenderung rendah bahkan tidak memiliki 

nafsu makan, sehingga pertumbuhan ikan menjadi terhambat 

(Afrianto & Liviawaty, 1994). 
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