
 
 

RINGKASAN 

RIRIS ULFIANA. Tingkat Kejadian Aeromonasis pada Ikan Koi (Cyprinus 

carpio carpio) yang Terinfeksi Myxobolus koi pada Derajat Infeksi yang 
Berbeda. Dosen Pembimbing Dr. Ir. Gunanti Mahasri, M.Si dan Prof. Dr. 
Hari Suprapto, Ir., M.Agr.  

 Infeksi Myxobolus pada ikan koi memungkinkan diikuti oleh infeksi 

mikroorganisme oportunistik. Aeromonas hydrophila digolongkan dalam bakteri 

oportunistik karena mampu menyebabkan penyakit pada kondisi tertentu misalnya 

apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan, stress dan kondisi inang yang telah 

terinfeksi oleh parasit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejadian 

Aeromonasis pada ikan koi (Cyprinus carpio carpio) yang terinfeksi Myxobolus 

koi pada derajat infeksi yang berbeda. 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan 

sampel untuk mengetahui kejadian Aeromonasis pada derajat Infeksi M. koi yang 

berbeda. Sampel ikan koi berumur 1-2 bulan diperoleh dari 4 kolam budidaya di 

Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan ukuran 3-5 cm. 

Tiap petak kolam diambil 30 ekor sehingga dari 4 kolam budidaya didapatkan 120 

ekor ikan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat infeksi M. koi. Dari 

setiap tingkat infeksi M. koi diambil sampel kembali untuk dilakukan pemeriksaan 

bakteri untuk mengetahui infeksi bakteri A. hydrophila. Data yang diperoleh 

dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 120 sampel yang diambil, 

terinfeksi M. koi pada derajat infeksi ringan yaitu 68,3%. Selanjutnya infeksi 

sedang 22,5%, infeksi berat 1,7% dan ikan yang tidak terinfeksi 7,5%. Dari tiap 

tingkatan infeksi M. koi diambil sampel untuk pemeriksaan bakteri beserta sampel 

kulit dan air. Hasil pemeriksaan bakteri menunjukkan bahwa 17 sampel positif 

terinfeksi bakteri A. hydrophila (85%) dari 20 sampel ikan. 17 sampel yang positif 

terinfeksi A. hydrophila terdiri dari 3 sampel  ikan normal, 7 sampel dari infeksi 

M. koi ringan, 6 sampel dari infeksi M. koi sedang dan 1 sampel dari infeksi M. 

koi berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan yang terinfeksi maupun yang 

tidak terinfeksi M. koi positif terinfeksi A. hydrophila sehingga perlu dilakukan 

perhitungan koloni bakteri dengan menggunakan metode penentuan Angka 
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Lempeng Total (ALT) atau Total Plate Count (TPC). Hasil perhitungan jumlah 

koloni bakteri diberbagai tingkat infeksi M. koi adalah sebagai berikut, sampel 1 

(ikan koi normal) sebanyak 1,15x108 CFU/ml, sampel 2 (ikan koi dengan infeksi 

M. koi ringan) sebanyak 1,3x108 CFU/ml. Sedangkan sampel 3 (ikan koi dengan 

infeksi M. koi sedang) 2,02x108 CFU/ml dan sampel 4 (ikan koi dengan infeksi M. 

koi berat) 2,60x108 CFU/ml. 
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