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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ikan Lele Dumbo 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Lele Dumbo  

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) adalah jenis ikan hibrida hasil 

persilangan anatara C. batracus dengan C. fuscus  dan merupakan ikan introduksi 

pertama kali masuk Indonesia pada tahunn 1985.  

klasifikasi Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) menurut Saanin (1984 & 

1989) sebagai berikut. 

Kingdom  : Animalia 

Phylum : Vertebrata 

Class  : Pisces 

Ordo  : Osteichthyes 

Familia : Clariidae 

Genus  : Clarias 

Species : Clarias gariepinus 

 

2.1.2. Ciri Morfologi Ikan Lele Dumbo 

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) memiliki bentuk badan yang 

memanjang, berkepala pipih, tidak bersisik, memiliki empat pasang kumis yang 

memanjang sebagai alat peraba.  Bagian depan badan ikan lele dumbo membulat, 
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sedangkan bagian tengah dan belakang berbentuk pipih seperti yang terdapat pada 

Gambar 2.1.A (Suhestri, 2014). Ikan lele dumbo mempunyai bentuk mata bulat 

ovoid dan terletak di dorsolateral bagian kepala (Hee & Kottelat). Ikan lele 

dumbo (C. gariepinus) memiliki jumlah sirip punggung 68-79, sirip dada 9-10, 

sirip perut 5 – 6 , sirip anal 50 – 60 dan sungut (barbel) sebanyak 4 pasang, 1 

pasang di antaranya memilki ukuran yang lebih besar dan panjang (Suprapto & 

Samtafsir, 2013). Morfologi ikan lele dumbo sedikit berbeda dengan ikan lele 

lokal. 

Ikan lele lokal (Clarias batrachus) merupakan lele habitat asli indonesia. 

Lele lokal memiliki tubuh yang pipih dibagian posterior (Gambar 2.1.B). Rahang 

atas lebih menjorok. Ujung sirip pectoral mengeras menyerupai duri dan kasar 

dibagian sisi luat serta bergerigi dibagian ujung dalam. Duri atau sirip pectoral 

mengandung racun, memiliki panjang 2 kali dari lebar tubuh (Sumarwa dkk., 

2004). 

  

A B 

Gambar 2.1. Morfologi Ikan Lele Dumbo dan Ikan Lokal. (A) Ikan Lele 

Dumbo (Clarias gariepinus). (B) Ikan Lele Lokal (Clarias batrachus). 
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Ikan lele dumbo mempunyai alat pernafasan tambahan (arborescent organ) 

dibelakang rongga insang. Alat pernafasan tersebut berwarna kemerahan dan 

berbentuk seperti tajuk pohon rimbun yang penuh kapiler darah. Alat pernafasan 

tambahan berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara bebas (Khairuman, 

2011). 

 

2.1.3. Habitat dan Tingkah Laku Ikan Lele Dumbo 

Habitat ikan lele dumbo (C.gariepinus) di sungai dengan arus air yang 

perlahan, rawa, telaga, waduk dan sawah yang tergenang air (Daulay, 2010). Ikan 

lele dumbo relatif tahan terhadap kondisi lingkungan dengan kualitas air yang 

buruk. Ikan lele dumbo dapat di budidayakan baik di kolam tanah, kolam semen 

maupun kolam plastik/ terpal (Suprapto & Samtafsir, 2013). Tingkah laku ikan 

lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari, 

ikan lele dumbo berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap (Daulay, 

2010). Ikan lele dumbo merupakan ikan karnivora. Pakan ikan lele dumbo adalah 

binatang- binatang renik, seperti kutu air dari kelompok Daphnia, Cladocera, atau 

Copepoda. Meskipun ikan lele bersifat karnivora, ikan ini akan memakan 

dedaunan bila dibiasakan, sehingga ikan lele dumbo juga disebut sebagai 

pemakan detritus atau scavenger (Suprapto & Samtafsir, 2013). Ikan lele dumbo 

yang dibudidayakan biasanya akan diberi pakan buatan perupa pelet atau limbah 

peternakan (Khairuman, 2011). 

Ikan lele lokal dapat bertahan hidup dengan berpindah tempat selama 

tempat itu tetap menjaga lele dalam keadaan lembab dan basah seperti berpindah 

dari kolam air stagnan, rawa, sungai, atau bahkan lahan padi yang terkena banjir 

(Sumarwa dkk., 2004). 
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2.1.4. Syarat Hidup Ikan Lele Dumbo 

Ikan lele dumbo dapat hidup di beragam kondisi karena memiliki organ 

arborescent. Lele dumbo dengan organ arborescentnya dapat hidup di lumpur 

atau air yang hanya mengandung sedikit oksigen. Lele dumbo juga mampu hidup 

di luar air (darat) dalam beberapa jam, asalkan udara disekitarnya cukup lembab 

(Suhestri, 2014). 

Pemeliharaan ikan lele dumbo tidak memerlukan kualitas air yang jernih 

atau mengalir seperti ikan-ikan jenis lain. Meskipun demikian, para ahli perikanan 

menyatakan kualitas air harus secara kimia maupun secara fisik. Kualitas air yang 

dianggap baik untuk kehidupan ikan lele adalah temperatur untuk pemeliharaan 

berkisar 20-30
0
C, kandungan oksigen terlarut di air 3 ppm, pH air berkisar antara 

6,8- 8, kandungan karbondioksida (CO2) dibawah 15 ppm, NH3 sebesar 0,5ppm, 

NO2 sebesar 0,25 ppm dan NO3 sebesar 250 ppm. (Suhestri, 2014). 

 

2.2. Bakteri Aeromonas hydrophila 

Bakteri A. hydrophila merupakan salah satu bakteri penyebab penyakit yang 

berbahaya pada budidya  ikan air tawar. Bakteri tersebut banyak menyerang ikan 

mas (Cyprinus carpio) yang merupakan salah satu komoditas ikan air tawar dan 

dapat menginfeksi ikan pada semua ukuran yang dapat menyebabkan kematian 

mencapai 80%, sehingga mengakibatkan kerugian budidaya ikan air tawar 

(Sanoesi, 2008). Infeksi bakteri A. hydrophila pada ikan menimbulkan penyakit 

yang disebut Motile Aeromonas Septicemia (MAS). 
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Bakteri A. hydrophila hanya terlihat bila diberi warna. Bakteri tersebut 

berbentuk batang dengan sebuah flagel (Susanto, 2003). A.hydrophila termasuk 

Gram negatif, berbentuk batang pendek, (Gambar 2.2) bersifat aerob atau 

fakultatif anaerob, tidak berspora, motil dan mempunyai satu flagel, hidup pada 

kisaran suhu 25-30
0
C (Lukistyowati & Kurniasih, 2012). A. hydrophila mulai 

dikenal di Indonesia sejak tahun 1980. 

 

Gambar 2.2. Aeromonas. hydrophila dengan pewarnaan Gram dan morfologi 

bakteri pembesaran 100x (Samsundari, 2006) 

 

Klasifikasi bakteri A. hydrophila menurut Holt dkk.(1998) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Bakteria 

phylum :Protophyta 

Classis  : Schizomicetes 

Ordo  : Pseudomonadales 

Familia : Vibironaceae 

Genus   : Aeromonas 

Species : Aeromonas hydrophila 
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2.3. Penyakit Motile Aeromonas Septicemia (MAS) 

Penyakit Motile Aeromonas Septicemia (MAS) adalah penyakit bakterial 

yang disebabkan oleh A. hydrophila. Infeksi A. hydrophila terjadi apabila inang 

mengalami immunosupressed karena stres atau infeksi penyakit lainnya. Gejala 

eksternal yang muncul akibat penyakit MAS adalah ulser yang berbentuk bulat 

atau tidak teratur dan berwarna merah keabu-abuan. Inflamasi dan erosi di dalam 

rongga dan sekitar mulut serta terjadi hemorrhagik pada sirip serta mata 

membengkak dan menonjol (Mulia, 2012). 

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri A. hydrophila mudah menular. 

Penyebaran penyakit tersebut yaitu menular melalui air yang telah terkontaminasi 

A hydrophila atau penularan dari ikan yang sakit (Mulyana, 2012). Penyakit MAS 

memiliki potensi penginfeksian yang tinggi, maka perlu diatasi dengan 

penggunaan obat. Namun, penggunaan obat-obatan kimia dapat berdampak 

negatif bagi kehidupan ikan diantaranya membunuh organisme bukan sasaran, 

timbulnya patogen resisten mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan 

ikan lele dumbo serta menimbulkan pencemaran lingkungan (Rahmi dkk., 2016). 

Serangan penyakit bakteri A.hydrophila dapat mengakibatkan gejala 

penyakit haemorrhagic septicaemia yang memiliki ciri luka di permukaan tubuh, 

insang, ulser, abses, eksopthalmia dan perut kembung. Bakteri tersebut sangat 

berpengaruh dalam budidaya ikan air tawar dan sering menimbulkan wabah 

penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi (80-100%) dalam waktu yang 

singkat (1-2 minggu). Tingkat virulensi A. hydrophila dapat menyebabkan 

kematian ikan tergantung dari racun yang dihasilkan  (Lukistyowati & Kurniasih, 

2012). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marliana (2017) menunjukkan 

bahwa ikan yang terserang bakteri A. hydrophila memiliki beberapa gejala 

eksternal dan internal. Gejala eksternal yang timbul yaitu insang dan tubuh pucat 

disertai bercak-bercak merah (haemorhagik) pada punggung di belakang 

operculum, sirip dan bagian tubuh lain, terdapat luka pada bekas suntikan, bahkan 

sudah ada yang membentuk borok dan ditumbuhi jamur, mata menonjol hingga 

lepas, terkadang disertai penglupasan kulit dan daging di sekitarnya, lendir 

banyak, sirip gripis dan perut kembung/ bengkak. 

Gejala interrnal yang timbul yaitu ginjal merah pucat, merah kehitaman 

sampai coklat tua, bahkan ada yang timbul bintil- bintil putih berdiameter 0,5-3 

mm. Hati berwarna merah pucat, merah kehitaman sampai coklat, bahkan ada 

yang bengkak. Lambung pucat kecoklatan bahkan ada yang pecah. Usus pucat, 

kosong dan menggelembung serta rongga perut banyak cairan kuning (Mulia, 

2012). 

Menghindari dampak negatif dari penggunaan antibiotik, perlu dicari 

alternatif pengobatan yang efektif, murah, aman terhadap manusia dan ramah 

lingkungan. Upaya pencegahan dan pengobatan penyakit ikan pada sistem 

budidaya sedang diarahkan pada penggunaan bahan alami yang terbukti efektif 

dan aman untuk manusia dan lingkungan. 

 

2.4  Tumbuhan Bakau Kacangan (Rhizophora apiculata) 

2.4.1 Klasifikasi Bakau Kacangan (Rhizophora apiculata) 

Rhizophora apiculata merupakan salah satu spesies yang ada Hutan Payau, 

Desa Tritih, Kabupaten Cilacap. Spesies tersebut merupakan tanaman tropis yang 

bersifat halaphytic atau toleran terhadap garam (Hadi, 2016).  
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Klasifikasi tumbuhan bakau kacangan (Rhizophora apiculata) menurut 

Cronquist (1981) sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo   : Myrtales 

Family  : Rhizophoraceae 

Genus  : Rhizophora 

Spesies : Rhizophora apiculata 

 

2.4.2. Deskripsi Bakau Kacangan (Rhizophora apiculata) 

Rhizophora apiculata memiiliki tinggi hingga mencapai 30 m dengan 

diameter batang mencapai 50 cm, dan memiliki perakaran khas hingga mencapai 

5 m, kulit kayu berwarna abu-abu dan ranting daunnya berwarna hijau tua dengan 

hijau muda pada bagian tengah dan kemerahan di bagian bawah. Bentuk buahnya 

membulat telur atau terbentuk seperti buah pir terbalik, berwarna coklat, panjang 

2,0-3,5 cm (Purnobasuki, 2005). 

Secara umum daun R.apiculata terdiri atas jaringan epidermis atas, jaringan 

palisade, jaringan spons, jaringan epidermis bawah. Diantara jaringan mesofil 

(jaringan palisade dan jaringan spons) terdapat berkas pengangkut xylem dan 

floem. Stomata terutama terdapat diantara sel-sel epidermis bawah. Tipe stomata 

pada spesies ini adalah parasitik. Parasitik merupakan tipe stomata yang memiliki 

sel tetangga dua, bidang persekutuan segaris dengan celah stomata (Hadi, 2016).  
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Batang pokok R.apiculata berkayu (woody, legneus, lignified), tipe kayu 

keras. Diameter batang tua mencapai 50 cm. Kulit kayu berwarna abu-abu. 

Jaringan batang R. apiculata terdiri atas selapis epidermis, hipodermis, korteks, 

endodermis, floem, xylem dan empulur. Pada epidermis terdapat stomata. 

Tumbuhan R. apiculata memiliki batang yang berwarna kecoklatan. 

umumnya berbentuk bulat. Batang pokok mempunyai banyak percabangan yang 

dapat tumbuh menjadi tegakan tersendiri. Batang besar terdapat tonjolan kecil dan 

pecahan kulit batang. Permukaan bawah daun berwarna hijau kekuningan, 

memiliki bintik- bintik hitam kecil yang menyebar di seluruh permukaan bawah 

daun. Letak daun tunggal dan bersilangan, ujung daun tajam. Buah berbentuk 

silinder (hipokotil) berbintil buah terlepas di bawah kotiledon dapat mengapung 

dan menyebar oleh arus air, kulit buah berwarna hijau hingga coklat. Bunganya 

berwarna putih dengan kelopak berwarna kuning kehijauan, di luar hijau 

kemerahan dan memiliki akar tunjang (Hadi, 2016). Tumbuhan R. apiculata 

memiliki akar tunjang dengan ketinggian hampir 5 meter dan kadang- kadang 

memiliki akar udara yang keluar dari cabang. 

Hampir semua tanaman Rhizophora sp. mengandung senyawa bioaktif 

seperti, alkaloid, saponin, flavonoid dan tannin. Alkaloid bersifat toksik terhadap 

mikroba, sehingga efektif membunuh bakteri dan virus. Senyawa saponin dapat 

bekerja sebagai antimikroba karena akan merusak membran sitoplasma dan 

membunuh sel (Rahayu dkk., 2007). Flavonoid merupakan senyawa fenol yang 

dapat menyebabkan penghambatan terhadapa dinding sel dan tanin berfungsi 

untuk mengerutkan membran sel sehingga mengganggu permeabilitas. Sel tidak 

dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya lambat atau bahkan 

mati (Darlian, dkk., 2011) 
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2.4.3. Ekstraksi Senyawa Bioaktif 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehinggga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut menggunakan pelarut cair. 

Ekstraksi yang dilakukan menghasilkan senyawa aktif yang terdapat dalam 

berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan minyak atsiri, alkaloida, 

flvonoid dan lain-lain. Mengetahui senyawa aktif yang dikandung simplisia akan 

mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 

2000). 

Ekstraksi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu fase air (aquesus phase) 

dan fase organik (organic phase). Ekstraksi fase air ialah ekstraksi yang 

menggunakan air sebagai pelarut sedangkan ekstraksi fase organik ialah ekstraksi 

yang menggunakan pelarut organik seperti kloroform, eter, etanol, metanol dan 

sebaginya (Mukhopadhyay, 2002). Pelarut-pelarut tersebut yang sering digunakan 

untuk ekstraksi bagian tumbuhan adalah metanol. Menurut Ukhty (2011), metanol 

memiliki gugus polar yang lebih kuat daripada gugus non polar, hal tersebut dapat 

terlihat dari struktur kimia metanol mengandung gugus hidroksil (polar) dan 

gugus karbon (non polar). Metanol dapat mengekstrak senyawa fitokimia dalam 

jumlah yang lebih banyak. Tingginya rendeman yang terdapat pada pelarut 

metanol menunjukkan pelarut tersebut mampu mengekstrak lebih banyak senyawa 

bioaktif seperti flavonoid, alkaloid dan tanin yang memiliki sifat kepolaran yang 

lebih tinggi Supiyati (2010). Hal tersbut diduga karena komponen daun R. 

apiculata banyak  mengandung senyawa polar.  
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Berdasarkan penelitian sebelumnya (Rahayu, 2017 & Jampil, 2017) ekstrak 

metanol tumbuhan mangrove Rhizophora sp, mengandung senyawa bioaktif 

flavonoid, alkaloid dan tanin yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Aeromonas hydrophila. Tanin mempunyai sifat sebagai pengelat spasmolitik yang 

dapat mengerutkan membran sel sehingga mengganggu permeabilitas, sel tidak 

dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat atau bahkan 

mati. Alkaloid bersifat toksik terhadap mikroba, sehingga efektif membunuh 

bakteri dan virus. Flavonoid yang merupakan senyawa fenol dapat menyebabkan 

penghambatan terhadap sintesis dinding sel. (Darlian dkk., 2011). 
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