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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) 

2.1.1 Ikan gurami 

 Gurami (Osphronemus gouramy) atau giant gourami (gurami raksasa) 

bukan ikan baru di Indonesia. Gurami sudah ditulis orang sebagai ikan konsumsi 

dan ikan hias sejak tahun 1802. Secara besar-besaran dipublikasikan pada tahun 

1895. Meskipun tempat asal ikan gurami belum diketahui namun menurut The 

Complete Aquarist’s Guide to Freshwater yang telah diedit oleh John Gilbert, 

disebutkan bahwa ikan gurami asli dari Kepulauan Sunda Besar. Penyebarannya 

sebagai ikan budidaya meliputi wilayah yang sangat luas. Budidaya gurami 

sendiri banyak terdapat di beberapa tempat tidak hanya di wilayah Indonesia 

sendiri (Jawa, Sumatera, Kalimantan)  tetapi juga negara tetangga, seperti 

Thailand (Sitanggang dan Sarwono, 2007). 

 Klasifikasi ikan gurami sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 

01 – 6485.1 – 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional yaitu : 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Sub Ordo : Belontiidae 

Famili  : Osphronemidae 

Genus  : Osphronemus 

Spesies : Osphronemus gouramy Lac. 
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2.1.2 Karakteristik ikan gurami 

 Gurami memiliki bentuk badan yang khas, yaitu badannya pipih, agak 

panjang, dan lebar. Badannya tertutup sisik yang kuat dengan tepi agak kasar. 

Mulutnya yang kecil letaknya miring dan tidak tepat di bawah ujung moncong. 

Bibir bawahnya terlihat menonjol sedikit dibanding bibir atas. Ujung mulut dapat 

disembulkan sehingga tampak monyong. Gurami dewasa (tua) memiliki 

penampilan yang berbeda dengan gurami yang masih muda. Perbedaannya dapat 

diamati pada ukuran tubuhnya, warna, bentuk kepala dan bentuk dahi. Warna dan 

perilaku gurami muda lebih menarik daripada gurami dewasa. Warna tubuh dan 

punggung gurami muda pada umumnya biru kehitaman dengan bagian perut 

putih. Ketika menjelang dewasa warna tubuh dan punggungnya berubah menjadi 

kecoklatan dan warna perutnya berubah menjadi kekuningan atau keperakan.  

  
Gambar 2.1 Ikan Gurami (a. Gurami Jantan (dahi terdapat tonjolan) ; b. Ikan 

Gurami Betina (dahi tidak terdapat tonjolan). Sumber : Standar 
Nasional Indonesia (2000). 

 Habitat gurami adalah perairan yang tenang dan tergenang seperti rawa, 

situ, dan danau. Di sungai yang berarus deras jarang dijumpai gurami. Gurami 

juga dapat hidup di sungai, rawa, telaga, dan kolam air tawar. Perairan yang 

optimal utuk digunakan sebagai budidaya gurami adalah pada ketinggian 50-400 

meter di atas permukaan air laut. Suhu ideal untuk budidaya gurami adalah 24-28o 

a b 
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C. Sebelum ada pakan buatan, dedaunan merupakan pakan pokok gurami. 

Dedaunan yang sering diberikan seperti daun papaya, daun ketela pohon daun 

kangkung,dan daun genjer. Namun sekarang para petani lebih sering 

menggunakan pakan buatan (pelet) sebagai pakan pokok. Pelet sendiri dibuat dari 

bahan pakan ternak, baik berupa bahan hewani maupun nabati Selain itu, rayap 

merupakan makanan yang sangat disukai baik gurami muda maupun gurami 

indukan (Putra, 2013).  

 Gurami berkembang biak pada musim kering namun apabila dipelihara di 

kolam, gurami dapat berkembang biak sepanjang tahun. Gurami jantan mulai 

matang kelamin pada umur 3-8 tahun sedangkan pada gurami betina pada umur 4-

10 tahun. Di alam bebas biasanya sarang dibuat tersembunyi di antara tumbuhan 

air atau di pinggir perairan.  

2.1.3 Penyakit pada ikan gurami 

 Memelihara gurami tidak terlepas dari gangguan hama dan penyakit. 

Gangguan penyakit dapat dibedakan dua macam, yaitu penyakit non parasit dan 

penyakit parasit. Penyakit non parasit bisa berupa pencemaran air, kerusakan 

akibat penangkapan atau kelainan tubuh karena keturunan. Penyakit karena parasit 

disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan berbagai mikroorganisme penyebab 

penyakit.  Bakteri dan virus yang menyerang ikan dapat menyebabkan beberapa 

penyakit, seperti Viral haemorrhagic septicemia, Channel catfish virus disease, 

furunculosis, Vibriosis, Motile Aeromonas Septicemia, dan lain-lain. Jamur yang 

dapat menyerang ikan menyebabkan Gill rot disease,Ulceratif Dermal 

Necroticans, dan lain-lain (Yunus dkk, 2013 ; Sani, 2014).  
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2.2 Limpa Ikan Gurami (Osphrenemus gouramy) 

2.2.1 Fungsi limpa 

 Limpa pada ikan adalah salah satu organ limfoid sekunder yang berperan 

mengatur sistem imun. Limpa merupakan organ hemopoetik yang sangat penting 

dan berfungsi membentuk limfosit yang dibentuk di nodulus pulpa putih, 

memfagosit eritrosit, dan menyaring darah (Lesson et al., 1995). Fungsi utama 

limpa adalah menyimpan darah dalam jumlah yang cukup besar yang tidak 

termasuk dalam peredaran darah dan juga tempat terjadinya pembentukan sel 

limfosit. Fungsi fagositosis pada limpa dilakukan dengan merusak sel darah 

merah yang sudah tua. Zat besi yang dihasilkan dari proses fagositosis tersebut 

akan digunakan kembali dalam pembentukan hemoglobin baru. Limpa juga 

berfungsi menyimpan eritrosit dan trombosit dan melaksanakan eritropoiesis pada 

fetus. Sebab itu, limpa terbagi atas dua bagian : satu bagian untuk penyimpanan 

eritrosit, untuk penjeratan antigen dan untuk eritropoiesis, yang disebut pulpa 

merah dan bagian yang lain yang di dalamnya terjadi tanggap kebal dikenal 

sebagai pulpa putih. (Tizard, 1998). 

 Limpa berfungsi sebagai penghasil antibodi yang dilakukan oleh sel 

limfosit B setelah mendapat tantangan antigen. Bahan atau mikroorganisme asing 

yang beredar dalam darah merangsang respon imun yang kuat di dalam limpa. 

Bahan atau mikroorganisme disebut juga sebagai antigen. Antigen yang masuk ke 

dalam limpa akan terperangkap oleh jalinan retikuler pulpa putih dan pulpa 

merah. Hal tersebut memungkinkan antigen dari darah dan membiarkan sel T dan 

sel B berinteraksi dan menghasilkan antibodi (Cesta, 2006; Rusdiana, 2008). 
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2.2.2 Morfologi limpa ikan 

 Organ limpa dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat, dari kapsul tersebut akan 

tumbuh trabekula yang mengarah ke dalam. Bagian dalam (pulpa) terdiri dari dua 

macam jaringan yaitu pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa putih merupakan 

tempat utama memproduksi limfosit, dan berisi limfonoduli. Folikel kecambah 

(germinal) mengandung limfosit B, sedangkan limfosit T terkandung dalam 

limfosit-limfosit lain yang mengelilingi folikel dan selaput periarteriolar pulpa 

putih. Pulpa merah mengelilingi pulpa putih dan berisi sejumlah besar eritrosit 

sesuai dengan fungsi filtrasinya (Bellanti, 1993; Ferdyawan, 2009). 

 

Gambar 2.2 Letak Organ dalam pada ikan (Affandi et al., 1992) 
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2.2.3 Histologi limpa ikan 

Secara histologi (seperti pada gambar 2.4) limpa mempunyai kerangka dari 

kolagen yang mengandung jaringan retikuler. Limpa diliputi oleh kapsul dan 

bagian luarnya dibungkus oleh membran serosa yaitu peritoneum. Trabekula 

merupakan penjuluran dari kapsul yang masuk ke bagian dalam organ. Terdapat 

bagian permukaan luar limpa yang sangat cekung yaitu hilus. Hilus adalah tempat 

keluar masuknya pembuluh darah (Wulandari, 2009). 

Gambar 2.3 Gambaran histologi normal limpa ikan (Kvitt, 2004).  
Keterangan : (a) pulpa putih dan (b) pulpa merah 

 
 Parenkim limpa terdiri dari pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih 

berasal dari jaringan limfoid yang padat, dan nampak sebagai daerah yang 

berwarna kelabu. Arteri yang terdapat pada pulpa putih ini dikelilingi oleh 

sekelompok sel limfosit yang disebut sebagai selubung limfoid periarteriolar 

(Ross et al., 2003 ; Ferdyawan, 2009). Sel yang terdapat pada jaringan limfoid 

pulpa putih ini meliputi limfosit B, limfosit T, dan monosit. Folikel limpa atau 

nodulus limpa (korpus malphigi) merupakan pengumpulan limfosit yang lebih 

a b 

b 

a 
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padat di sepanjang untaian pulpa putih. Di dalam folikel terdapat suatu pembuluh 

darah yang disebut arteri sentralis dengan letaknya yang eksentrik. Terdapat zona 

marginal yaitu batas antara pulpa putih dan pulpa merah (Lesson and Anthony, 

1990). Daerah pulpa putih berfungsi menangkap antigen yang beredar dan penting 

untuk kegiatan immunologik limpa. Limfosit B dan limfosit T terdapat pada 

daerah yang berbeda yaitu limfosit T berada pada daerah selubung periarteriolar, 

sedangkan limfosit B berpusat pada zona marginal dan pusat germinal dalam 

folikel limpa (Ross et al., 2003 ; Ferdyawan, 2009).  

 Pulpa merah dapat diperoleh dari permukaan limpa yang baru dipotong. 

Susunan dari pulpa merah lebih longgar atau tidak padat dari pulpa putih dan 

dipenuhi oleh semua unsur dalam darah yang beredar. Pulpa merah mengandung 

banyak sinus venosus dan menempati semua ruang yang tidak diisi oleh trabekula 

dan pulpa putih (Lesson and Anthony, 1990).  

 Di antara sinus, pulpa merah tampak sebagai korda seluler (korda limpa 

atau billroth cord) yang membentuk jalinan jaringan limpatik yang mengalami 

modifikasi dan kemudian menyatu dengan pulpa putih. Retikulum yang khas 

dengan sel retikulernya yang primitif dan bersifat fagositik adalah jaringan yang 

menyusun pulpa merah (Lesson and Anthony, 1990: Ferdyawan, 2009). 

 Sel yang terdapat dalam anyaman kerangka pulpa merah meliputi limfosit, 

makrofag, dan semua unsur darah yang beredar. Sel limfosit terdapat dalam 

jumlah yang lebih sedikit dalam pulpa merah, tetapi terdapat dalam lokasi yang 

lebih tersebar. Jenis limfosit terbesar yang terdapat di dalam pulpa putih akan 

menyebar ke dalam pulpa merah dengan gerakan amoebid. Selain dari kedua jenis 
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limfosit tersebut, pulpa merah juga mengandung banyak sel plasma, leukosit, 

granular dan eritrosit (Lesson and Anthony, 1990: Ferdyawan, 2009). 

2.3 Vibriosis 

 Vibriosis adalah salah satu penyakit pada ikan, bakteri Vibrio sp 

merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang sebagian besar hidup di 

perairan laut dan payau. Pada beberapa kasus, vibriosis hampir sama dengan 

Motile Aeromonas Septicemia atau furunculosis (Limm and Webster, 2001). 

Beberapa vibrio patogen antara lain V.alginolyticus, V. anguillarum, V. 

charcariae, V. cholera, V.damsela, V.ordalli, V. vulnificus (Austin and Austin, 

2007).  

2.3.1 Vibrio anguillarum 

 Vibrio anguillarum merupakan spesies Vibrio yang pertama kali diketahui 

secara klinis sebagai patogen terhadap ikan (Inglis et al., 1993). Vibrio 

anguillarum berbentuk batang melengkung yang mempunyai flagel pada 

kutubnya, bakteri gram negative, dan bersifat anaerob fakultatif. Vibrio 

anguillarum menyebabkan vibriosis pada ikan, kerang-kerangan, dan udang-

udangan (Woo and Bruno, 2011).   

2.3.2 Patogenesis Vibrio anguillarum 

 Infeksi utama terjadi di kulit dan saluran pencernaan (Kanno et al.,1989). 

Sifat virulensi yang berubah-ubah tergantung pada jenis bakteri dan tingginya 

patogenesitas dapat menyebabkan timbulnya penyakit.  
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2.3.3 Gejala klinis Vibrio anguillarum 

 Ikan yang terserang Vibrio anguillarum ditandai dengan gerakan latergik, 

kehilangan nafsu makan, kulit mengalami pemucatan, terjadi peradangan dan 

nekrotik, dilanjutkan dengan kulit melepuh dan borok, di sekitar mulut dan insang 

terjadi bercak darah Jika infeksi berlanjut ke sistem sistemik, terjadi exophtalamus 

serta perdarahan pada saluran pernafasan dan muara pengeluaran,serta nekrosis 

pada jaringan  otot (Kurniawan, 2012). 

2.4 Meniran (Phyllanthus niruri, Linn.) 

2.4.1 Klasifikasi dan morfologi meniran (Phyllanthus niruri, Linn.)  

Meniran (Phyllanthus nirurt, Linn) merupakan tanaman yang mempunyai 

banyak khasiat dan telah digunakan sebagai obat tradisional (Mangunwardoyo 

dkk., 2009). Di Indonesia sendiri meniran memiliki sebutan yang berbeda di tiap 

daerahnya, seperti di Jawa disebut meniran atau meniran merah sedangkan di 

daerah Maluku disebut gosau cau (Dalimartha, 2006).  

Gambar 2.4 Morfologi tumbuhan meniran (Adminboro, 2014) 

Klasifikasi meniran menurut Syamsuhidayat dan Hutapea (1990) : 

Kingdom  : Plantae  

Division  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 
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Class   : Dicotyledone 

Ordo  : Geraniales 

Family  : Euphorbiaceae 

Genus   : Phyllanthus 

Species  : Phyllanthus niruri 

Meniran merupakan tanaman berupa rumput-rumputan, tingginya 30- 40 

cm dan memiliki bunga jantan dan betina. Meniran dapat tumbuh di atas tanah 

berbatu, di lapangan rumput dengan ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut. 

Cabang tanaman ini berpencar, cabang mempunyai daun tunggal yang berseling 

dan tumbuh mendatar dari batang pokok. Batangnya berwarna hijau, bentuk 

daunnya bulat telur sampai bundar memanjang, panjang daun 5 mm sampai 10 

mm, lebar 2,5 mm sampai 5 mm. Meniran memiliki akar tunggang dengan 

pancang mencapai 8 cm. Buahnya berbentuk bulat dengan diamater sekitar 2 mm 

sampai 2,5 mm, berwarna hijau keunguan dengan biji kecil, keras, dan berwarna 

cokelat (Wijayakusuma dan Hembing, 2003). 

2.4.2 Kandungan kimia meniran (Phyllanthus niruri, Linn.) 

 Meniran (Phyllanthus nuriri, Linn.) merupakan salah satu jenis tanaman 

yang dapat dimanfaatkan sebagai penurun panas, obat batuk, radang, batu ginjal, 

susah buang air kecil, disentri, sakit ayan, hepatitis dan rematik. Hal ini 

dikarenakan meniran memiliki kandungan flavonoid, alkaloid, saponin, tannin, 

dan vitamin C (Triarsari, 2009). 

 Flavonoid merupakan senyawa golongan polifenol yang larut dalam air. 

Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga selalu ditemukan pada 

setiap ekstrak tumbuhan (Markham, 1988). Hal ini dikarenakan flavonoid 
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merupakan salah satu golongan fenol yang terdapat dalam semua tumbuhan 

berpembuluh (Mangunwardoyo dkk., 2009). Menurut Herdiana (2007) flavonoid 

mempunyai bioaktivitas sebagai antialergi, antihepatoksik, antitumor, fitohormon, 

antioksidan, estrogenic, dan insektisida.  

 Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder terbesar yang terdapat 

dalam tumbuhan terutama pada bagian biji, daun, ranting, dan kulit kayu 

(Ayuningtyas, 2008). Alkaloid efektif dapat membunuh bakteri dan virus karena 

bersifat  toksik terhadap mikroba (Naim, 2004). Alkaloid dapat menjadi racun 

bagi ikan dalam jumlah tertentu namun hal itu tidak selalu terjadi karena alkaloid 

dapat bekerja sinergis dengan senyawa lain. Alkaloid dapat berfungsi sebagai 

antibakteri yang menghambat pertumbuhan bakteri gram positif maupun gram 

negatif. 

  Tanin adalah senyawa polifenol yang dapat larut dalam air, gliserol, 

metanol, hidroalkoholik, propilena glikol tetapi tidak larut dalam benzena, 

kloroform, eter, petroleum eter dan karbon disulfida (Harborne, 1987). Tanin 

mempunyai sifat fisika dan kimia antara lain rasanya kelat seperti buah salak yang 

masih mentah dan berfungsi sebagai antibakteri dan astringent atau menciutkan 

dinding usus yang rusak karena asam atau bakteri (Winarno, 1997). 

 Saponin merupakan senyawa yang diduga sebagai senyawa antibakteri 

karena memiliki kemampuan dalam menghambat fungsi membran sel sehingga 

merusak permeabilitas membran yang mengakibatkan dinding sel rusak atau 

hancur. Keberadaan saponin dalam tumbuhan dapat juga dimanfaatkan sebagai 

obat manusia (Sholikhah, 2009).  
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 Menurut Alfasari (2012), 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. 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, namun 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 aktivitasnya. Sebaliknya, jika sistem imun kerjanya 

berlebihan, maka meniran berkhasiat dalam mengurangi kerja sistem imun 

tersebut. Jadi, meniran berfungsi sebagai penyeimbang sistem imun.  

2.4.3 Meniran sebagai imunomodulator 

Meniran memiliki aktivitas imunomodulator yang dapat membuat sistem 

imun lebih aktif dalam menjalankan fungsinya, sebagai imunostimulator yang 

berperan menguatkan sistem imun tubuh atau dapat menekan reaksi sistem imun 

yang berlebihan (imunosupresan) (Alfasari, 2012). 

 Kandungan kimia yang bermanfaat dari tumbuhan meniran (Phyllanthus 

niruri Linn.) adalah flavonoid. Sama dengan tanaman lain yang juga mengandung 
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flavonoid, tetapi pada meniran peningkatan sistem imun yang terbukti lebih baik. 

Tanaman meniran sebagai imunomodulator tidak hanya berefek meningkatkan 

sistem imun saja, namun juga menekan sistem imun jika aktivitasnya berlebihan. 

Jika aktivitas sistem imun berkurang, maka kandungan flavonoid  dalam meniran 

akan mengirimkan sinyal intraseluler pada reseptor sel untuk meningkatkan 

aktivitasnya. Sebaliknya, jika sistem imun berlebihan, maka meniran akan 

berkhasiat mengurangi kerja sistem imun tersebut. Oleh karena itu, meniran 

berfungsi sebagai penyeimbang sistem imun (Putra, 2013). 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. 
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