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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Ikan Lele Dumbo 

2.1.1. Klasifikasi Ikan Lele Dumbo 

Klasifikasi ikan lele dumbo menurut Saanin (1984/1995) adalah sebagai 

berikut: 

Phylum : Chordata 

Classis : Pisces 

Sub Classis : Teleostei 

Ordo  : Ostariophysi 

Sub Ordo : Siluroidea 

Familia : Clariidae 

Genus  : Clarias 

Species  : Clarias gariepinus 

Lele dumbo merupakan salah satu jenis ikan air tawar. Lele dumbo 

merupakan hasil kawin silang induk betina Clarias fuscus yang berasal dari 

Taiwan dengan induk jantan Clarias mossambicus yang berasal dari Kenya 

(Suyanto, 2007). Lele dumbo merupakan satu jenis hibrida ikan lele yang baru 

diintroduksikan ke Indonesia dari mancanegara yaitu Taiwan. Ikan ini mempunyai 
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sifat-sifat yang baik yaitu cepat pertumbuhannya dan dapat mencapai ukuran 

besar dalam waktu relatif pendek (Suyanto, 2007). 

2.1.2. Morfologi Ikan Lele Dumbo 

Bentuk luar dari ikan lele dumbo yaitu memanjang, dengan bentuk kepala 

pipih dan tidak memiliki sisik. Lele dumbo memiliki sungut yang memenjang 

terletak di seitar kepala. Sungut pada lele dumbo berfungsi sebagai alat peraba 

ikan. Mempunyai alat olfactory yang letaknya berdekatan dengan sungut hidung. 

Lele dumbo memiliki penglihatan yang kurang berfungsi dengan baik. Ikan lele 

dumbo memiliki 5 sirip pada bagian tubuhnya yaitu sirip ekor, sirip punggung, 

sirip dada, dan sirip dubur. Pada sirip dada jari-jarinya mengeras yang berfungsi 

sebagai patil, tetapi pada lele dumbo lemah dan tidak beracun. Insang berukuran 

kecil, sehingga kesulitan jika bernafas. Selain bernafas dengan insang juga 

mempunyai alat pernafasan tambahan (arborencent) yang terletak padainsang 

bagian atas (Rustidja, 1997). 

Sebagaimana halnya ikan dari jenis lele, 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 dumbo 

relatif lebar, yaitu sekitar ¼ dari panjang total tubuhnya. Tanda spesifik lainnya 

dari lele dumbo adalah adanya kumis di sekitar mulut sebanyak 8 buah yang 

berfungsi sebagai alat peraba. Saat berfungsi sebagai alat peraba saat bargerak 

atau mencari makan (Khairuman & Khairul, 2005). 

Lele dumbo memiliki patil tidak tajam dan giginya tumpul. Sungut lele 

dumbo relatif panjang dan tampak labih kuat dari pada lele lokal. Kulit dadanya 
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terletak bercak-bercak kelabu seperti jamur kulit manusia (panu). Kepala dan 

punggungnya gelap kehitam-hitaman atau kecoklat-coklatan. Lele dumbo 

memiliki sifat tenang dan tidak mudah berontak saat disentuh atau dipegang. 

Penampilannya kalem dan tidak banyak bergerak. Lele dumbo suka meloncat bila 

tidak merasa aman(Khairuman & Khairul, 2005). 

Alat pernapasan tambahan pda lele terletak di bagian kepala. Alat 

pernapasan ini berwarna kemerahan dan berbentuk seperti tajuk pohon rimbun 

yang penuh kapiler-kapiler darah (Najiyati, 1992). Mulutnya 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. Insangnya berukuran kecil dan terletak pada kepala bagian 

belakang (Puspowardoyo & Djarijah, 2003). 

2.1.3. Habitat Lele Dumbo 

Lele dumbo mudah beradaptasi dengan lingkungan yang tergenang air. Bila 

sudah dewasa, lele dumbo dapat beradaptasi pula pada lingkungan perairan yang 

mengalir. Parameter kualitas air yang disukai oleh lele dumbo adalah suhu sedang 

(24–26
0
C), keasaman (pH) 6,5-9 kandungan oksigen cukup (Najiyati, 1992). 

Lele dumbo termasuk ikan air tawar yang menyukai genangan air yang 

tidak tenang. Di sungai-sungai, ikan ini lebih banyak dijumpai di tempat-tempat 

yang aliran airnya tidak terlalu deras. Kondisi yang ideal bagi hidup lele dumbo 

adalah air yang mempunyai pH 6,5-9 dan bersuhu 24–26 
0
C. Kandungan O2 yang 

terlalu tinggi akan menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung dalam 
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jaringan tubuhnya. Sebaliknya penurunan kandungan O2 secara tiba-tiba, dapat 

menyebabkan kematiannya (Najiyati, 1992). 

2.1.4. Perilaku Lele Dumbo 

Sifat dan perilaku yang biasa dilakukan oleh ikan lele dumbo ini adalah suka 

meloncat dari permukaan air atau naik ke dinding kolam. Kehidupan lele dumbo 

terbiasa dengan berkelompok. Hidup berkelompok yang dilakukan oleh ikan lele 

dumbo terjadi ketika lele dumbo sedang beristirahat. Dalam situasi istirahat, lele 

dumbo sesekali muncul ke permukaan air. Hal tersebut dilakukan oleh lele dumbo 

untuk mengambil oksigen (O2) dari udara bebas (Soetomo, 2007). 

Ikan lele dumbo merupakan jenis hewan yang aktif di malam hari 

(nokturnal). Selain itu, ikan lele dumbo juga aktif pada suasana gelap. Ketika 

siang hari atau suasana terang, lele dumbo lebih suka bersembunyi atau 

berlindung di balik bebatuan atau benda-benda yang berada di dasar perairan 

(Hernowo & Suyanto, 1999). Ikan lele dumbo terkenal dengan ikan yang rakus. 

Lele dumbo dapat menyantap makanan alami yang terdapat di dasar perairan dan 

makanan buatan. Lele dumbo sering digolongkan kedalam jenis ikan karnivor 

atau hewan yang dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan cara memakan 

hewan lain (Khairuman et al., 2008). 

Di antara bagian tubuhnya, bagian kepala ikan lele dumbo adalah bagian 

yang paling besar. Lele dumbo memiliki bentuk mulut yang lebar. Bentuk mulut 

yang lebar tersebut, dapat menghisap makanan berupa organisme yang terletak di 

dasar perairan ataupun makanan yang terdapat di permukaan perairan yang berupa 

makanan buatan. Di dalam mulut lele dumbo, terdapat gigi-gigi yang runcing dan 
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tajam. Dengan gigi-gigi yang dimiliki, ikan lele dumbo mampu mencabik-cabik 

bangkai hingga habis (Santosa, 1994). Oleh karena itu, lele dumbo juga disebut 

dengan scavenger atau hewan yang memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan cara 

memakan bangkai (Susanto, 2008). 

Lele dumbo pada habitat aslinya memakan makanan berupa binatang renik 

seperti kutu air. Binatang renik tersebut merupakan kelompok dari Daphnia, 

Clodocera, dan Copepoda (Khairuman et al., 2008). Selain binatang renik, lele 

dumbo juga memakan larva jentik nyamuk, serangga, dan siput-siput kecil yang 

rerdapat di air. Namun setalah dibudidayakan, lele dumbo dapat memakan pakan 

buatan seperti pellet pabrik, limbah peternakan ayam, atau limbah peternakan 

lainnya, limbah ampas tahu, dan sisa-sisa dari bagian tubuh ikan yang tidak 

dimanfaatkan oleh manusia.  

2.2.  Pakan Ikan 

Semua makhluk hidup membuhkan makanan untuk pertumbuhan dan 

kelangsungan hidupnya. Begitu juga dengan ikan. Istilah makanan yang 

diperuntukkan bagi ikan biasa dikenal dengan pakan. Pakan dimanfaatkan sebagai 

sumber energi dan materi bagi pertumbuhan ikan. Pertumbuhan ikan dapat terjadi 

secara optimal apabila nutrisi yang dibutuhkan ikan dapat terpenuhi. Nutrisi ikan 

dapat terpenuhi jika pakan yang diberikan kepada ikan termasuk pakan yang 

berkualitas dan efisien (Mudjiman, 2001). 

Berdasarkan asal bahan pakan, pakan ikan dapat dibedakan menjadi 2 

macam yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami merupakan pakan yang 

berasal dari alam tanpa campur tangan manusia. Contoh dari pakan alami antara 

Aplikasi Pakan Bervaksin Aeromonas..., Sri Wahyuningsih, FKIP UMP, 2015



11 
 

 
 

lain plankton dan tumbuhan air lainnya. Pakan buatan merupakan pakan yang 

sengaja dibuat oleh manusia, yang berasal dari campuran bahan-bahan alami atau 

olahan yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan untuk alternatif 

pakan alami. Selain itu, pakan buatan harus mampu menarik perhatian ikan 

sehingga ikan tertarik untuk memakannya dengan mudah dan lahap (Djarijah, 

1996). Selain berdasarkan asal bahan pakannya, pakan juga dikelompokkan 

berdasarkan golongannya yaitu pakan hidup, pakan segar, pakan tambahan, dan 

pakan buatan (Effendi, 2004). 

Pemilihan bahan dan komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan pakan sangat menentukan kelengkapan dan keseimbangan antara 

asam-asam amino esensial dan non esensial. Ikan akan tumbuh dengan baik jika 

komposisi asam amino esensial dalam pakan ikan tidak jauh berbeda dengan 

komposisi asam amino dalam tubuh ikan. Bahan makanan yang sesuai dengan 

kebutuhan ikan dapat juga diartikan sebagai bahan pakan yang berkualitas 

(Buwono, 2000).  

Pakan berkualitas yaitu pakan yang mengandung sejumlah nutrisi lengkap 

yang dibutuhkan oleh ikan. Nutrisi-nutrisi yang dbutuhkan oleh ikan antara lain 

protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Beberapa nutrisi-nutrisi 

tersebut harus diformulasi secara tepat agar komposisinya tidak over atau terlalu 

banyak. Formulasi pakan yang baik harus didasarkan pada bahan baku yang 

digunakan untuk membuat pakan, umur ikan, jenis ikan, dan ukuran ikan, serta 

kandungan protein yang dibutuhkan ikan (Buwono, 2000). 
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Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pakan ikan harus memenuhi 

prasyarat pakan ikan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan pakan 

ikan antara lain sebagai berikut: (1) memiliki nilai gizi yang tinggi, (2) mudah 

untuk diperoleh, (3) mudah diolah, (4) memiliki harga yang relatif murah, (5) 

bukan merupakan makanan pokok manusia (Mudjiman, 2001). 

2.2.1. Tepung Bulu Ayam 

 Bulu ayam merupakan bagian paling luar yang membungkus tubuh ayam 

seolah-olah tidak melekat pada otot. Bulu, selain bermanfaat bagi hewan tersebut, 

juga bermanfaat bagi manusia. Bulu ayam yang dihasilkan oleh ayam potong 

biasanya langsung dibuang begitu saja. Jika hal tersebut terus menerus dilakukan, 

maka bulu ayam tersebut dapat menjadi limbah yang terus menerus meningkat 

dan dapat mencemari lingkungan. Bulu ayam memiliki sifat yang lembut dan 

dapat menyarap panas. Karena sifat tersebut, bulu ayam dapat dimanfaatkan oleh 

manusia sebagai pengisi bantal, bahan dasar membuat selimut, matras, baju 

musim dingin dan lain-lain (Supratman, 2010). 

Pemanfaatan bulu ayam yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki 

nilai ekonomi yang rendah. Selain protein, bulu ayam juga mengandung serat, 

abu, kalsium, fosfor, dan garam. Pemanfaatan bulu ayam berpotensi mengurangi 

pencemaran lingkunagn akibat pembuangan yang tidak tepat (Supratman, 2010). 

Pada tahun 2006, produksi limbah bulu ayam di Indonesia mencapai 57.300-

85.950 ton/tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, bila tidak diolah maka limbah 

bulu ayam akan mengalami peningkatkan yang terus menerus. Bertambahnya 
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limbah bulu ayam dapat ditanggulangi dengan cara mengolah bulu ayam menjadi 

produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi (Wawo, 2002). 

Agar bulu ayam dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka bulu ayam 

harus diolah menjadi tepung bulu ayam, dan difermentasi sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pakan ikan sebagai pengganti pellet 

(Supratman, 2010). Selain pakan ikan konvensonal seperti bungkil kedelai dan 

teung ikan, tepung bulu ayam dapat digunakan sebagai sumber protein alternatif 

bagi ikan (Wawo, 2002). 

Bulu ayam diolah menjadi tepung bulu ayam, akan mengalami penyusutan 

dari jumlah awal bahan dasar sekitar 48,9% (Yunilas, 2009). Bulu ayam 

mengandung protein kasar yang tinggi. Nilai protein yang tinggi pada bulu ayam 

tidak diikuti dengan nilai biologis yang tinggi. Nilai biologis merupakan nilai 

kecenderungan bahan kering dan bahan organik secara in vitro. Bulu ayam 

memiliki nilai kecernaan bahan kering sebesar 5,8% dan bahan organik secara in 

vitro  sebesar 0,7%. Nilai tersebut merupakan nilai yang kecil (Wawo, 2002). 

Nilai cerna bulu ayam dapat ditingktakan melalui proses fermentasi (Lestari & 

Suwarsito, 2007). 

Substitusi yang dilakukaun terhadap tepung bulu ayam pedagang sebanyak 

50% pada pakan, memberikan hasil terbaik terhadap kualitas pakan dan 

pertumbuhan ikan tawes. Tepung bulu ayam pedaging dapat dimanfaatkan sebagai 

pengganti tepung ikan yang harganya sangat mahal. Tepung bulu ayam pedaging 

hasil fermentasi telah terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ikan dan dapat 

dijadikan sebagai alternatif pengganti pakan buatan (Lestari & Suwarsito, 2007). 
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Kandungan zat nutrisi bulu ayam berdasarkan hasil uji proksimat (Lestari, 

2006) dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kandungan Zat Nutrisi Bulu Ayam 

No Komponen nutrisi  Prosentase kandungan nutrisi (%) 

1. Air  14,18% 

2. Abu  5,47% 

3. Protein kasar 65,88% 

4. Lemak  5,49% 

5. Berat kasar 9,45% 

Bulu ayam mengandung senyawa yang paling basar yaitu keratin. Keratin 

merupakan protein yang memiliki kandungan asam amino bersulfur sistin yang 

tinggi. Di antara asam amino sistin terdapat ikatan disulfide yang menghubungkan 

kedua asam amino tersebut. Ikatan bisulfida yang terdapat dalam bulu ayam 

menyebabkan sulit dicerna oleh mikroorganisme (Kent & Miller, 1997). Oleh 

karena itu, untuk mempermudah mikroorganisme dan makhluk hidup mencerna 

bulu ayam, bulu ayam terlebih dahulu harus diolah menjadi tepung (Supratman, 

2010).  

2.2.2.  Tepung Ikan Rucah 

Salah satu bahan baku alternatif pellet adalah memanfaatkan ikan rucah 

atau ikan sampah yang jumlahnya cukup melimpah. Ikan rucah merupakan ikan 

berukuran kecil dan merupakan hasil tangkapan sampingan oleh nelayan antara 

lain ikan pari, cucut, tembang, kuniran, rebon, selar, krisi dan sejenisnya yang 

memiliki nilai ekonomi sangat rendah (APFIC, 2005). Kandungan gizi ikan rucah 
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cukup lengkap sehingga ikan rucah dapat dimanfaatkan dengan cara dijadikan 

produk olahan yang dapat meningkatkan nilai jualnya. Berdasarkan hasil uji 

proksimat yang telah dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian 

Politeknik Negeri Lampung, tepung ikan rucah mengandung protein yang cukup 

tinggi yaitu 44%. Dilihat dari kualitas dan kuantitasnya ikan rucah sangat 

potensial untuk dijadikan bahan baku pakan buatan untuk menggantikan tepung 

ikan yang sebagian besar masih di impor (Subagio et al., 2003). 

2.2.3.  Ampas Tahu 

Ampas tahu merupakan suatu limbah yang dihasilkan oleh industri 

pengolahan kedelai menjadi tahu. Ampas tahu memiliki kandungan nutrisi yang 

tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pellet. Kandungan 

nutrisi dalam ampas tahu dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Kandungan Nutrisi pada Ampas Tahu 

No Komponen nutrisi Prosentase kandungan nutrisi (%) 

1. Protein kasar  18,21% 

2. Abu  3,26% 

3. Serat kasar 26,81% 

4. Lemak  7,79% 

5. Bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 43,93% 

6. Ca 0,47% 

7. P 0,10% 

Sumber: (Wahyuni, 2003) 
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2.3.   Bakteri Aeromonas hydrophila 

Bakteri Aeromonas hydrophila dimasukkan ke dalam filum Vibrionaceae. 

Secara lengkapnya, klasifikasi bakteri A. hydrophilla (Exell et  al., 1998): 

Phyllum  : Protophyta 

Classis : Schizomycetes 

Ordo : Pseudanonadeles 

Familia : Vibrionaceae 

Genus  : Aeromonas  

Species  : Aeromonas hydrophila 

Bakteri A. hydrophila merupakan bakteri penyebab penyakit pada ikan air 

tawar di perairan tropis. bakteri A. hydrophila merupakan bakteri patogen 

oportunistik yang hampir selalu ada di air dan dapat menimbulkan penyakit 

apabila ikan dalam keadaan tidak sehat. Bakteri patogen oportunistik merupakan 

bakteri yang sangat umum dijumpai di air dan memiliki beragam serotipe yang 

berbeda tingkatan virulensinya. Bakteri tersebut biasanya muncul pada ikan akibat 

stress yang berasal dari penanganan budidaya yang tidak tepat, perubahan suhu, 

padatnya populasi ikan, dan kadar oksigen yang terlalu rendah dalam air (Irianto, 

2003). 

Bakteri A. hydrophila merupakan mikroorganisme yang bersifat Gram 

negatif, dengan sel berbentuk batang pendek berukuran 0,7-0,8 µm. bakteri A.  

hydrophila tidak memiliki kapsul dan endospora. Pergerakan bakteri A. 

hydrophila secara motil dengan pergerakan polos. Mempunyai bentuk koloni yang 

bulat dan cembung berwarna keputih-putihan (krem), berdiameter 2-3 cm. 
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Berdasarkan sifatnya, bakteri Aeromonas dikelompokkan menjadi 2 macam 

yaitu bersifat motil dan non motil. Spesies A. hydrophila masuk ke dalam genus 

Aeromonas yang bersifat motil (Irianto, 2003). 

Bakteri Aeromonashydrophila resisten terhadap penisilin, memiliki toleransi 

suhu yang lebar yaitu kisaran 40
0
C-45

0
C dan tumbuh optimal pada suhu 37

0
C. 

Berdasarkan tempat hidupnya, selain di air tawar, mampu hidup di perairan payau 

dan laut. Habitat yang baik adalah diperairan air tawar yang mengandung bahan 

organik (Mulia, 2012).  

Bakteri A. hydrophila memiliki sifat biokimia, genetik, serologi, dan fenotip 

yang beragam. Kemampuan bakteri A. hydrophila untuk menimbulkan penyakit 

cukup tinggi. Tingkat keganasan yang diukur dengan LD50 cukup bervariasi yaitu 

kisaran 10
4
-10

6
 sel/ml (Mulia, 2012).  

Penyakit bakerial yang disebabkan oleh bakteri A. hydrophila disebut 

dengan penyakit MAS (Motil Aeromonas Septicemia). Penyakit MAS memiliki 

gejala-gejala yang sama seperti penyakit Gram Negatif Septicemia pada 

umumnya. Gejala penyakit yang ditimbulkan akibat terkena penyakit MAS adalah 

hemorage pada kulit, insang, rongga mulut dan borok pada kulit yang dapat 

meluas ke jaringan otot. Selain itu, juga ditunjukkan dengan terjadinya 

pembengkakan pada limpa dan ginjal (Irianto, 2005). 

Gejala eksternal yang muncul akibat penyakit MAS yaitu adanya ulser yang 

memiliki bentuk bulat serta tidak teratur, berwarna merah keabu-abuan, inflamasi, 

dan erosi di dalam ronga dan sekitar mulut seperti redmounth disease. Selain itu, 

pada tubuh ikan juga terjadi hemoragik pada sirip, mata membengkak dan 
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menonjol (eksophtalmia) (Sarono et al., 1993). Ikan yang terserang A. hydrophila, 

warna tubuhnya menjadi agak gelap, kulit kasap, kemampuan berenang menurun, 

dan kesulitan bernafas karena kekeurangan oksigen. Ikan sering berada di 

permukaan air akibat insangnya rusak, perut terlihat kembung, seluruh sirip dan 

moncong berwarna putih (Mulia et al., 2004). 

Gejala internal yang muncul akibat penyakit MAS yaitu pembengkakan 

ginjal, tetapi tidak lembek, terdapat bintik merah pada otot daging dan 

peritoneum, usus tidak berisi makanan, akan tetapi berisi cairan kuning. Cairan 

kuning yang terdapat di dalam rongga perut merupakan ciri khusus dari ikan yang 

terserang oleh bakteri A. hydrophila (Mulia, 2003). 

2.4.  Vaksin 

Penanggulangan penyakit MAS dengan menggunakan obat-obatan dari 

antibiotik ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan, 

kesehatan konsumen, dan timbulnya organisme resisten. Saat sekarang, banyak 

digunakan vaksin untuk menanggulangi penyakit pada ikan (Triyanto et al., 

1997). 

Vaksinasi adalah salah satu cara yang efektif dan efisien untuk mencegah 

penyakit MAS. Melalui vaksin, makhluk hidup dapat memperoleh kekebalan yang 

cukup lama meskipun hanya dengan pemberian vaksin 1-2 kali. Kelebihan lain 

dari vaksin dibandingkan dengan obat-obatan dan antibiotik yaitu tidak ada efek 

samping baik pada ikan maupun lingkungan, dapat diberikan pada berbagai 

ukuran ikan dari benih sampai induk, memiliki tingkat kekebalan tubuh cukup 
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tinggi, dapat melindungi ikan dari penyakit selama 3-4 bulan pada masa 

pemeliharaan (Triyanto et al., 1997).  

Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam kegiatan 

budidaya ikan untuk mendapatkan ikan yang sehat, bebas dari bakteri. Dengan 

adanya vaksinasi, beberapa macam penyakit dapat dicegah. Pencegahan yang 

dilakukan melalui vaksinasi dengan cara merangsang kekebalan tubuh ikan, 

sehingga ikan tersebut akan tahan terhadap suatu penyakit tertentu yang akan 

menyerang tubuh ikan (Supriyadi & Rukyani, 1990). 

Vaksin adalah suatu bahan atau antigen yang diformulasi khusus dan 

sengaja dimasukkan ke dalam tubuh ikan untuk mendapatkan dan meningkatkan 

sistem imun serta sistem kekebalan tubuh ikan (Mulia, 2003). Vaksin berasal dari 

mikroorganisme yang dihilangkan sifat virulensinya baik dilemahkan maupun 

dimatikan. Mikroorganisme berupa bakteri yang sering dijadikan sebagai vaksin 

dalam budidaya ikan antara lain Vibrio anguillarum, Yersinia ruckeri, dan 

Aeromonas hydrophila. Masing-masing vaksin yang terbuat dari bakteri, memiliki 

fungsi yang berbeda-beda. V. anguillarum merupakan bakteri yang digunakan 

sebagai vaksin untuk mencegah penyakit vibriosis. Y. ruckeri merupakan bakteri 

yang digunakan sebagai vaksin untuk mencegah penyakit mulut atau ERD 

(Euteric Redmounth Diseae) dan A. hydrophila merupakan bakteri yang 

digunakan sebagai vaksin untuk mencegah penyakit MAS (Motil Aeromonas 

Septicemia) (Kamiso, 1990). 

Vaksin yang terbuat dari A. hydropila dapat berupa debris dan sitoplasma 

sel A. hydrophila. Penelitian-penelitian tentang vaksin debris dan sitoplasma sel 
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A. hydropila telah dilakukan dan hasilnya menunjukan bahwa respon imun vaksin 

debris sel A. hydrophila lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin sitoplasma sel 

A. hydrophila (Nurhayati, 2003). 

Sitoplasma sel merupakan bagian dari sel bakteri yang berbentuk cair. 

Sitoplasma sel dapat diperoleh setelah bakteri tersebut dipecah kemudian 

dipisahkan dari bagian atau organel lainnya melalui sentrifuse. Sel utuh A. 

hydropila terlebih dahulu dipecah dengan sonikator. Hal tersebut menyebabkan 

protein sel internal keluar dan terkumpul menjadi supernatant berupa sitoplasma. 

Selain berupa sitoplasma, vaksin juga dapat berupa sel utuh bakteri A. hydrophila 

yang telah dilemahkan dengan menggunakan formalin (Whole Cell). Vaksin yang 

berasal dari bakteri A. hydrophila utuh (Whole Cell) efektif untuk melindungi ikan 

dari serangan bakteri A. hydrophila (Kamiso, 1990). 

Pemberian vaksin pada ikan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara-

cara yang biasa dilakukan dalam pemberian vaksin antara lain dengan cara suntik, 

perendaman, dan oral (penambahan vaksin pada pakan) (Kamiso, 1990). 

Keuntungan vaksinasi secara oral dibandingkan dengan pemberian vaksin dengan 

cara lainnya yaitu pemberian yang mudah, tidak menimbulkan sters pada ikan, 

tidak perlu menangkap ikan, tidak menimbulkan resistensi antibiotik, memerlukan 

waktu yang relatif cepat, ketepatan dosis dan jumlah makanan tidak akan 

mencemari lingkungan sekitar (Pasaribu, 1996). 

Selain keunggulan-keunggulan yang dimiliki, vaksin juga memiliki 

kelemahan. Kelemahan yang dimiliki vaksin antara lain membutuhkan alat dan 

cara penyimpanan yang khusus untuk menjaga agar vaksin tidak mudah rusak. 
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Bakteri-bakteri pathogen yang dapat dijadikan sebagai vaksin adalah jenis bekteri 

tertentu. Hal tersebut disebabkan oleh keanekaragaman serotipe, sifat antigenik 

yang dimiliki lemah, tidak dapat meningkatkan daya tahan tubuh ikan yang diberi 

vaksin atau sulit untuk mendapatkan serta memperbanyak antigen yang dapat 

menimbulkan respon yang produktif (Kamiso, 1990). 

Pemberian vaksin berasal dari bakteri A. hydrophila memberikan hasil yang 

bervariasi. Murtiningsih (2003) menggunakan vaksin sitoplasma sel A. hydrophila 

strain cangkiran, mampu menghasilkan sintasan lele dumbo sebesar 66,7-100%. 

Pemberian vaksin dengan produk ekstraseluler dan intraseluler sel A. hydrophila 

strain moyudan pada lele dumbo menghasilkan sintasan 58,67% (vaksin 

ekstraseluler) dan 58,67% (vaksin intraseluler) (Mulia & Purbomartono, 2007). 

2.5.  Kualitas Air 

Faktor keberhasilan yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan salah 

satunya adalah kualitas air. Kualitas air yang baik akan menentukan kualitas ikan 

yang dibudidayakan dalam air tersebut. Kualitas air merupakan variabel yang 

dapat mempengaruhi kehidupan lele dumbo. Sedangkan kuantitas air merupakan 

jumlah air yang tersedia. Variabel tersebut dapat berupa fisika, kimia, maupun 

biologi air (Khairuman & Khairul, 2005). 

Air berfungsi sebagai media internal dan eksternal. Fungsi air sebagai media 

internal adalah bahan baku untuk metabolisme tubuh, pengangkut bahan makanan 

ke seluruh tubuh, pengangkut hasil metabolisme yang dikeluarkan dari dalam 

tubuh, dan pengatur suhu tubuh. Sedangkan sebagai media eksternal air berfungsi 

sebagai habitat (Kordi, 2010).  
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Sumber air yang digunakan dalam budidaya lele dumbo dapat berasal dari 

pengaliran air, dengan penyedotan menggunakan pompa atau cukup 

menggunakan air hujan yang sebelumnya telah ditampung. Hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam memperoleh kualitas air yang baik adalah tersedianya buangan 

untuk menjaga agar air tidak kotor dan berbau sehingga kualitas dan kuantitas air 

tetap sesuai dengan kebutuhan ikan (Khairuman et al., 2008). 

Kemudahan dalam budidaya lele dumbo adalah lele dumbo mampu bertahan 

hidup pada kondisi air yang kurang baik, bahkan pada kondisi air yang hanya 

mengandung sedikit oksigen (O2). Hal ini dikarenakan lele dumbo memiliki alat 

pernapasan tambahan berupa arborescent (lipatan kulit tipis menyerupai spons) 

(Soetomo, 2007). 

Meskipun lele dumbo mampu hidup dalam kondisi air yang kurang baik, 

namun dalam kegiatan budidaya ikan kualitas air harus diperhatikan. Kualitas air 

yang baik akan meningkatkan selera makan ikan sehingga ikan dapat tumbuh 

dengan baik (Mudjiman, 2001). Baik dan buruknya kualitas air dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kualitas air antara lain suhu, pH, dan 

kandungan oksigen yang terlarut (Djarijah, 1996). 

2.5.1. Suhu 

Suhu merupakan salah satu parameter yang harus diperhatikan dalam 

budidaya ikan terutama pada saat penebaran ikan. Suhu air yang lebih dingin atau 

lebih panas dari suhu normal air, harus segera dilakukan penyesuaian. Suhu air 

yang lebih dingin dapat disebabkan lokasi kolam yang tertutup oleh pohon rimbun 

dan besar serta musim. Kedalaman air yang ada dapat mempengaruhi suhu air 
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(Khairuman et al., 2008). Semakin tinggi suhu air, semakin rendah daya larut 

oksigen di dalam air dan sebaliknya (Kordi, 2010). Suhu air yang optimal untuk 

pemeliharaan ikan lele dumbo berkisar antara 25-30
0
C. Apabila suhu air berada 

diluar kisaran tersebut, maka akan mempengaruhi kehidupan ikan lele dumbo 

(Soetomo, 2007). 

2.5.2. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) air mempengaruhi kualitas air. Derajat keasaman 

(pH) air ditentukan oleh konsentrasi ion H yang terkandung, digambarkan dengan 

angka kisaran 1-14. Angka 7 menunjukkan bahwa air bersifat netral, angka 

kurang dari 7 menunjukkan bahwa air besifat asam. Semakin kecil angkanya, 

maka sifat air semakin asam. Angka lebih dari 7 menunjukkan bahwa air bersifat 

basa. Semakin besar angkanya, maka sifat air semakin basa (Khairuman et al., 

2008). Air yang memiliki pH lebih kecil dari 4 atau lebih besar dari 11 dapat 

menyebabkan kematian pada ikan lele dumbo (Soetomo, 2007). Hubungan pH 

dengan kehidupan ikan dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Hubungan Derajat Keasaman (pH) Air dan Kehidupan Ikan 

pH air Pengaruh terhadap ikan 

<4,5 Air bersifat racun bagi ikan 

5-6,5 Pertumbuhan ikan terhambat dan ikan sangat sensitif terhadap 

bakteri atau parasit 

6,5-9,0 Ikan mengalami pertumbuhan optimal 

>9,0 Pertumbuhan ikan terhambat 

Sumber: (Kordi,2010) 
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2.5.3. Oksigen Terlarut (DO) 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas air adalah kadar oksigen terlarut. 

Oksigen terlarut dalam air diikat melalui insang. Oksigen dari udara diikat melalui 

alat pernapasan tambahan berupa arborescent (Soetomo, 2007). Kadar oksigen 

yang baik untuk pertumbuhan lele dumbo adalah >4 mg/l (ppm). Kandungan 

oksigen yang terlarut minimal 3 ppm masih dapat ditolerir oleh lele dumbo 

(Khairuman & Khairul, 2005). Kandungan oksigen terlarut kurang dari 3 ppm 

dapat menyebabkan pertumbuhan ikan lambat, atau bahkan tidak tumbuh, dan 

akhirnya mati (Susanto, 2008).  
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