
RINGKASAN 

RIZKY FADILLA AGUSTIN RANGKUTI. Gambaran Patologi Usus 
Beberapa Jenis Ikan Air Tawar yang Terinfeksi Myxobolus koi melalui 
Infeksi Buatan dengan Metode Tabur Spora. Dosen Pembimbing Dr. Hj. 
Gunanti Mahasri, Ir., M.Si dan Prof. Dr. Hari Suprapto., Ir., M.Agr. 

Myxobolus koi merupakan salah satu parasit filum protozoa yang sering 

menginfeksi ikan air tawar antara lain ikan-ikan dari famili Cyprinidae (ikan mas), 

Siluroidae (ikan lele dumbo), Charachidae (ikan bawal air tawar) dan Chichlidae 

(ikan nila). Metode tabur spora merupakan metode infeksi buatan dengan 

menambahkan spora Myxobolus koi dengan jumlah tertentu pada media penelitian 

yang berisi ikan sehat. Adanya spora Myxobolus koi yang masuk ke dalam usus 

dapat digunakan untuk mengetahui kerusakan pada usus melalui pemeriksaan 

patologi anatomi dan histopatologi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran patologi anatomi dan 

histopatologi usus ikan lele dumbo, mas, nila dan bawal air tawar  yang terinfeksi 

Myxobolus koi melalui infeksi buatan dengan metode tabur spora. Metode 

penelitian adalah eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebagai 

rancangan percobaan. Perlakuan yang digunakan adalah empat jenis ikan yang 

berbeda, yaitu ikan lele dumbo (A), mas (B), nila (C) dan bawal air tawar (D) 

dengan dosis spora sebanyak 80 spora/ekor/liter, masing-masing perlakuan 

diulang sebanyak 5 kali. 

Parameter utama yang diamati adalah perubahan patologi anatomi dan 

histopatologi usus. Parameter penunjang yang diamati adalah kualitas air media 

pemeliharaan. Penentuan derajat kerusakan usus secara histopatologi dilakukan 

dengan skoring dan di analisis menggunakan uji Kruskal Wallis dan untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terbaik dilakukan Uji Z. Analisis data secara 

deskriptif dilakukan terhadap perubahan patologi anatomi usus.   

Hasil penelitian menunjukan bahwa infeksi Myxobolus koi melalui metode 

tabur spora didapatkan jumlah rerata spora yang ditemukan dalam usus ikan lele 

 

iv 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GAMBARAN PATOLOGI USUS BEBERAPA RIZKY FADILLA AGUSTIN RANGKUTI



dumbo sebanyak 46 spora (57,25 %), mas sebanyak 54 spora (67,35 %), nila 

sebanyak 52 spora (64,85 %) dan bawal air tawar sebanyak 48 spora (60 %). 

Pemeriksaan patologi anatomi menunjukan ikan lele dumbo, mas, nila dan 

bawal air tawar yang terinfeksi Myxobolus koi melalui metode tabur spora belum 

menunjukan terjadinya perubahan patologi anatomi. Pemeriksaan histopatologi 

menunjukan bahwa ikan lele dumbo, mas, nila dan bawal air tawar yang terinfeksi 

Myxobolus koi ditemukan adanya infiltrasi sel radang serta nekrosis. Histopatologi 

usus ikan lele dumbo, mas, nila dan bawal air tawar yang terinfeksi Myxobolus koi 

berdasarkan skoring menghasilkan tingkat kerusakan dengan nilai rerata skor 

secara berurutan 0,44; 1; 0,64 dan 0,32. Analisis statistik menunjukan terdapat 

perbedaan yang signifikan (p<0,05) histopatologi usus antara ikan lele dumbo, 

mas, nila dan bawal air tawar. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

dosis spora, lamanya waktu penularan yang optimal serta filamen polar 

Myxobolus koi dalam menyebabkan kerusakan jaringan.  
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