
 
 
 

RINGKASAN 
 
 

Ekky Valinia Devia Mashelly, Secara ekonomis usaha budidaya ikan 

air tawar sangat menguntungkan karena ikan ini memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi serta sangat mendukung bagi pemenuhan gizi masyarakat (Cahyono, 

2000). Lele dumbo (Clarias gariepinus) adalah ikan air tawar yang cukup 

populer dikalangan masyarakat Indonesia karena mempunyai pertumbuhan yang 

cepat, teknologi budidayanya mudah, pemasarannya mudah. namun  sangat 

rentan terhadap penyakit khususnya serangan bakteri salah satunya yaitu 

Aeromonas hydrophila (Angka dkk., 2005). Bakteri Aeromonnas hydrophila 

menyebabkan penyakit ikan yang dikenal sebagai Motile Aeromonas Septicemia 

(MAS). Insang ikan merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan 

mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi dan mengalami kontak 

langsung dengan air sekitar sehingga memiliki resiko cukup tinggi  untuk 

terpapar benda asing seperti bakteri Aeromonas hydrophila. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui tingkat kerusakan insang ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus) yang diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila dengan dosis yang 

berbeda pada gambaran histopatologi. 

Ikan coba yang digunakan adalah ikan lele dumbo  (Clarias 

gariepinus) sebanyak 20 ekor yang usianya sekitar 3 bulan dengan ukuran tubuh 

berkisar ± 15 cm dan rata rata berat badan ± 100 gram, yang terbagi menjadi 4 
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perlakuan masing – masing 5 ulangan. Ikan akan diberi perlakuan sesuai dengan 

kelompok perlakuan sebagai berikut : P0 ( ikan kontrol normal tanpa perlakuan), 

P1 (ikan diinfeksi Aeromonas hydrophila dengan dosis 3x105 CFU/ml), P2   (ikan 

diinfeksi Aeromonas hydrophila dengan dosis 3x106 CFU/ml), P3 (ikan   diinfeksi 

Aeromonas hydrophila dengan dosis 3x107 CFU/ml). Setelah itu ikan satu persatu 

menimbulkan gejala klinis. 

 
Berdasarkan uji Kruskall wallis diperoleh hasil penelitian tentang gambaran 

histopatologi insang di tinjau dari kerusakan insang ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus) menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) antara tiap 

kelompok P0, P1, P2 dan P3. Tahap berikutnya dilakukan uji Mann Whitney yang 

menghasilkan P0 yang berbeda nyata dengan kelompok P1, P2 dan P3. kelompok 

P1 menunjukkan hasil tidak berbeda nyata dengan kelompok P2 tetapi berbeda 

nyata dengan kelompok P3 sedangkan kelompok P2 tidak berbeda nyata dengan 

kelompok P3. Pemberian bakteri Aeromonas hydrophila pada insang ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus) memberikan dampak negatif melalui pengamatan 

kerusakan lamela sekunder . Dalam data statistik membuktikan pada gambaran 

histopatologi semakin tinggi  dosis yang diinfeksi bakteri Aeromonas   hydrophila 

3x107 CFU/ml semakin besar kerusakan insang lamela sekunder ikan lele  dumbo 
 

(Clarias gariepinus) . 
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