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Ikan mas (Cyprinus carpio L) merupakan salah satu jenis ikan air tawar 

dan banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Masalah terbesar yang sering 

dianggap menjadi penghambat budidaya ikan mas adalah munculnya serangan 

penyakit. Salah satu jenis parasit yang sering menyerang ikan mas adalah 

Myxobolus koi. Ciri-ciri ikan mas yang terinfeksi Myxobolus koi adalah adanya 

nodul pada insang. Cara penyebarannya yaitu nodul yang matang akan  pecah dan 

menyebar ke perairan sehingga termakan oleh ikan. Kemudian spora masuk 

menuju usus untuk melanjutkan siklus hidupnya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi tertularnya ikan 

mas (Cyprinus carpio L) terhadap Myxobolus koi pada infeksi buatan dengan 

metode tabur spora dan untuk mengetahui jumlah spora Myxobolus koi yang 

ditemukan dalam usus ikan mas (Cyprinus carpio L) pada infeksi buatan dengan 

metode tabur spora dengan pemberian jumlah spora yang berbeda. 

  Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental  dengan 6 

perlakuan dan 3 ulangan.  Parameter utama yaitu jumlah spora Myxobolus koi 

yang tertelan masuk ke dalam usus. Parameter penunjang adalah kualitas air yang 

meliputi suhu, oksigen terlarut, amonia, dan pH. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perlakuan E dengan pemberian 

jumlah spora 120 spora/l  mempunyai jumlah rata-rata spora Myxobolus koi 

tertinggi dengan 265 spora, kemudian pada perlakuan D dengan pemberian jumlah 

spora 100 spora/l  mempunyai jumlah rata-rata 220 spora, perlakuan B dengan 

pemberian jumlah spora 60 spora/l  mempunyai jumlah rata-rata 164, perlakuan C 

dengan pemberian  jumlah spora 80spora/l  mempunyai jumlah rata-rata 161 
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spora, sedangkan pada perlakuan A dengan pemberian jumlah spora 40 spora/l  

mempunyai jumlah rata-rata spora Myxobolus koi terendah dengan 90 spora. 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan bahwa ikan mas (Cyprinus carpio L.) 

mempunyai potensi tertular Myxobolus koi pada infeksi buatan dengan metode 

tabur spora. Semakin tinggi jumlah spora Myxobolus koi yang ditemukan pada 

usus ikan mas (Cyprinus carpio L), maka semakin besar pula potensi untuk 

tertularnya. 
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