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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Ikan Patin Siam 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Patin Siam 

Klasifikasi ikan patin siam 

Kingdom    :  Animalia 

               Filum         :  Chordata 

 Kelas          :  Pisces 

Ordo            : Siluriformes 

Famili         :  Pangasidea 

 Genus         :  Pangasius 

 Spesies       :  Pangasius hypophthalmus 

        (Ghufron dkk., 2010) 

2.1.2 Deskripsi Ikan Patin  

Ikan patin siam memiliki kepala yang relative kecil, terdapat dua pasang kumis 

pada sudut mulutnya berfungsi sebagai peraba. Panjang tubuhnya kurang lebih 

mencapai 120 cm, berwarna putih seperti perak dengan punggung berwarna 

kebiru-biruan tetapi tidak bersisik (Susanto & Khairul, 2007). 

Sirip punggung patin memiliki satu jari-jari keras yang berubah menjadi patil 

dan bergerigi dibelakangnya, sedangkan jari-jari lunak sekitar 6 buah. Pada 

permukaan punggung terdapat sirip lemak yang ukurannya sangat kecil. Sirip 

dubur ukurannya agak panjang dan memiliki 30-33 jari-jari lunak. Sirip perut 

terdapat 6 jari-jari lunak, sedangkan sirip dada terdapat satu jari-jari keras yang 
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berubah menjadi patil dan 12-13 jari-jari lunak. Sirip ekor bercagak dan 

bentuknya simetris (Ghufron dkk.,2010).    

2.1.3 Habitat dan Distribusi 

Patin  merupakan jenis ikan air tawar yang hidup di sungai dan muara-

muara sungai yang mampu bertahan pada lingkungan perairan yang kurang baik. 

Patin adalah hewan nocturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Patin 

merupakan jenis ikan omnivora dan cenderung bersifat karnivora. Di alam patin 

memakan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, rumput-rumputan, daun tumbuh-

tumbuhan. Dalam pemeliharahaan budidaya ikan patin dapat diberi pakan buatan 

berupa pelet (Ghufron dkk., 2010).   

Ikan patin mampu bertahan hidup pada perairan yang kondisinya tidak 

baik tetapi akan tumbuh normal diperairan yang memenuhi persyaratan ideal. 

Kandungan oksigen yang cukup baik untuk kehidupan ikan patin berkisar 2-5 

ppm. Nilai pH atau derajat keasaman adalah 7,2-7,5. Keadaan suhu optimal untuk 

kehidupan ikan patin anatara lain 28-29
0
C. Ikan patin lebih menyukai perairan 

yang memiliki flutuasi suhu rendah. Kehidupan ikan patin mulai terganggu 

apabila suhu perairan menurun samapai dengan 14-15
0
C ataupun meningkat di 

atas 35
0
C. Aktivitas patin terhenti pada perairan yang suhunya di bawah 6

0
C atau 

diatas 42
0
C (Djariah, 2001). 

 Penyebaran patin meliputi berbagai negara diantaranya Malaysia, 

Myanmar, Laos, India dan Indonesia. Di Indonesia patin terdapat di sungai  di 

pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.  
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2.2. Multivitamin 

Multivitamin adalah zat yang sangat penting bagi tubuh. Zat ini berkaitan 

dengan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Diantara kerja dari vitamin 

adalah untuk membantu saat proses pertumbuhan sel serta respon imun. Vitamin 

merupakan senyawa organik kompleks. Vitamin dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 

vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam air 

ada 2 yakni vitamin B kompleks dan C. Sementara vitamin larut dalam lemak ada 

4 diantaranya vitamin A, D, E dan K. Beberapa vitamin seperti vitamin B, C, A, 

dan E dapat  mempengaruhi respon imun (Sakai, 1999). 

Kebutuhan vitamin pada ikan dipengaruhi oleh faktor antara lain 

ukuran/umur, laju pertumbuhan, suhu air dan komposisi pakan.  

2.2.1 Vitamin A  

Vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak umumnya bersifat 

aktif. Vitamin A dapat disebut juga retinol, retinal dan asam retinoat. Bentuk 

provitamin A dari vitamin A adalah pigmen tanaman seperti β-karoten dan jenis 

karotenoid lainnya. β-karoten ditemukan pada buah yang berwarna kuning 

kemerahan dan zat hijau daun. Sedangakan sumber asam retinoat ada pada hati, 

minyak ikan, kuning telur, mentega dan susu. Karotenoid Pro vitamin A, β-

karoten, alfa- karoten dan kriptosantin diubah menjadi vitamin A di mukosa usus 

halus . Sebagai antioksidan, vitamin A memiliki efek pada sistem imun dan 

resistensi terhadap penyakit . Menurut Amar et al., (2004) dalam , bahwa vitamin 

A, C dan  E serta turunan dari karotenoid memiliki pengaruh yang besar terhadap 

mekanisme pertahanan biologi pada ikan rainbow trout.  
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2.2.2 Vitamin B kompleks 

Vitamin B termasuk vitamin yang larut di dalam air dan berfungsi sangat 

penting dalam metabolisme sel. Vitamin B kompleks banyak terdapat di biji-

bijian, kentang, pisang, cabai, dan tempe. Vitamin B mempunyai banyak nama 

karena terdapat perbedaan pada struktur molekulnya. Terdapat 8 jenis vitamin B 

yakni Vitamin B1 (tiamin), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B3 (niasin), Vitamin 

B5 (asam pantotenat), Vitamin B6 (piridoksin), Vitamin B7 (biotin), Vitamin 

B9 (asam folat), dan Vitamin B12 (kobalamin). Kedelapan jenis nutrisi ini 

dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit namun berperan penting dalam 

pertumbuhan, fisiologi dan metabolisme. Disebutkan oleh Esmaeli & Khara 

(2013), asam folat dapat meningkatkan Suvival Growth Rate, FCR, Survival Rate, 

FGW (Final Body Weight) dan jumlah dari neutrofil serta limfosit pada 

Oncorhynchus mykiss.  

2.3 Immunostimulan  

      Immunostimulan ialah sekolompok senyawa alami dan sintesis yang mampu 

meningkatkan mekanisme respon imun non spesifik ikan. Immunostimulan yang 

dikenal antara lain LPS (lipopolisakarida), beta 1,3 glukan yang diperoleh dari 

Saccharomyces cerevisiae, peptidoglikan, 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, derivate hewan, factor nutrisi 

immunostimulan dan hormone (Sakai,1999).   
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Kemampuan immunostimulan dalam hal meningkatkan ketahanan tubuh 

ikan yang diketahui dengan meningkatkan aktivitas sel-sel fagosit dan 

membangun perlindungan terhadap agen penyakit (Donando, 2002). 

Immunostimulan bekerja dengan cara meramgsang system imun non spesifik 

dalam rangka meningkatkan ketahanan ikan untuk menghasilkan respon seluler 

terhadap berbagai pengaruh seperti  mikroorganisme pathogen maupun kondisi 

lingkungan eksternal disekelilingnya (Alifudin, 2002).  

 Penggunaan immunostimulan sebagai suplemen pakan dapat 

meningkatkan system imun pertahanan ikan terhadap mikroorganisme pathogen 

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

vaksinasi. Immunostimulan mampu merangsang dan mendukung sel fagosit serta 

meningkatkan aktivitas bacterial dari sel. Efek biologis penggunaan 

immunostimulan tergantung pada reseptor target sel sehingga penting untuk 

memahami spesifitas reseptor dan proses inflamatori pada reseptor yang berbeda . 

Andreson (1995) menambahkan bahwa penggunaan immunostimulan sebaiknya 

tidak digunakan secara bersamaan dengan obat lain untuk meningkatkan 

pertahanan non spesifik separti meningkatkan aktivitas oksidatif neutrophil, 

fagositosis sel.  

2.4. Sistem Pertahanan Non Spesifik 

         Sistem pertahanan non spesifik merupakan pertahanan tubuh yang mendasar 

bagi ikan.  Sistem pertahanan non spesifik memiliki fungsi untuk melawan segala 

jenis pathogen bersifat permanen, dan diturunkan kepada anaknya. Secara fisik, 

daerah permukaan tubuh dapat menghambat masuknya pathogen ke dalam tubuh 
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ikan yang meliputi mucus, kulit, dan  insang. Sistem pertahanan non spesifik 

kimiawi meliputi komponen-komponen dalam serum darah yang berfungsi 

menghambat pertumbuhan mikroba. Sistem pertahanan non spesifik 

menggunakan mekanisme efektor seluler berupa aktivitas fagositosis yang 

melibatkan sel-sel organ dan sel-sel motil. Sel-sel organ meliputi sel jaringan 

penghubung  (fibroblast), jaringan lymphoid dari saluran pencernaan, sel 

reticuloendothelial, sel dinding kapiler, dan jaringan monosit (Mulia, 2012).  

 Salah satu upaya tubuh untuk dapat mempertahankan diri terhadap 

masuknya antigen (bakteri) dengan cara menghancurkan  bakteri secara 

fagositosis tanpa memperdulikan adanya perbedaan-perbedaan kecil yang ada 

diantara substansi-substansi asing. Selain fagositosis, respon imun non spesifik 

yang lain adalah reaksi inflamasi. Inflamasi ditandai dengan rasa sakit, 

pembengkakkan, kulit merah, suhu tubuh naik atau kehilangan fungsi-fungsi 

fisiologis. Hal tersebut merupakan respon protektif awal tubuh dalam upaya 

menghalangi pathogen dan menghancurkannya (Irianto, 2005). Sel-sel sistem 

imun tersebar diseluruh tubuh, tetapi jika terjadi infeksi disuatu tempat perlu 

upaya untuk memusatkan sel-sel sistem imun dan produk-produk yang dihasilkan 

ke lokasi infeksi. Selama proses ini berlangsung terjadi tiga proses penting ialah 

peningkatan aliran darah diarea infeksi, peningkatan permeabilitas kapiler akibat 

retraksi sel-sel endotel yang mengakibatkan molekul-molekul  besar dapat 

menembus dinding vascular, dan migrasi leukosit ke luar vascular (Kresno, 2001).  
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2.5 Sistem pertahanan spesifik 

 Respon imun spesifik merupakan suatu mekanisme yang kompleks dari sel 

tertentu, protein, gen dan respon biokimia yang berfungsi untuk memberikan 

pertahanan tubuh terhadap antigen tertentu, antibody dan sel penerima dengan 

spesifitas dan afinitas yang tinggi (Khasanah, 2015). Respon imun spesifik dapat 

dihasilkan secara bawaan yang berfungsi untuk melawan penyakit tetapi 

memerlukan rangsangan terlebih dahulu. Respon kekebalan merupakan suatu 

fungsi koordinasi diantara organ-organ tubuh dan bagian seluler ( Donando, 

2002).  

Respon imun spesifik ini adalah limfosit karena sel-sel ini dapat mengenal 

setiap jenis antigen, baik antigen yang terdapat intraseluler maupun ekstraseluler 

misalnya dalam cairan tubuh atau dalam darah. Ada dua jenis respon imun 

spesifik yaitu respon imun seluler dan respon imun humoral. Respon imun seluler 

dikendalikan oleh sel limfosit T, sedangkan respon imun humoral dikendalikan 

oleh sel limfosit B.  Respon imun terhadap suatu antigen tergantung oleh dosis 

dan cara pemasukkannya ke dalam tubuh. Pada umumnya, cara pemasukan 

antigen ke dalam tubuh dapat langsung melalui kulit, organ pernafasan, saluran 

pencernaan atau disuntikan, dan masing-masing cara tersebut dapat menimbulkan 

respon imun yang berbeda intensitasnya (Mulia, 2012).  
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Dalam sistem imun spesifik humoral pemeran utamanya adalah limfosit B 

(sel B). Sel B berasal dari sel asal multipoten di sumsum tulang. Bila sel B 

dirangsang oleh benda asing, sel tersebut akan berpoliferasi, berdiferensiasi dan 

berkembang menjadi sel plasma yang membentuk antibody. Antibodi yang 

dilepas dan ditemukan di dalam serum. Fungsi utama antibodi ialah pertahanan 

terhadap infeksi ekstraseluler, virus dan bakteri serta menetralisir toksinnya 

(Baratawidjaja, 2012). Pada ikan ditemukan adanya limfosit mirip sel T dan sel B 

yang menunjukkan peran jaringan limfoid dalam mekanisme pertahanan tubuh 

terdapat dala ginjal. Ginjal merupakan organ limfoid penting pada ikan teleostei 

(Irianto, 2005).  
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