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Abstrak 
 
Kegiatan budidaya ikan nila sejauh ini masih berada di perairan tawar 
sehingga pada saat petambak membudidayakan benih pada salinitas yang tinggi 
sering mengalami stres karena adanya perubahan salinitas. Kondisi ini 
memungkinkan benih ikan nila yang dibudidayakan di tambak tersebut mudah 
terinfeksi penyakit termasuk bakteri. Bakteri yang sering kali menyerang ikan nila 
adalah A. hydrophila. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui salinitas 
terbaik yang mendukung daya tahan benih ikan nila akibat infeksi A. hydrophila. 
Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada tanggal 14 - 17 Januari 2011. 
Penelitian menggunakan salinitas air dengan rentang 0, 5 dan 10 ppt, 
dengan parameter utama yaitu pemeriksaan histopat insang, penghitungan jumlah 
bakteri dan mortalitas ikan nila dan parameter penunjang yaitu kualitas air. Hasil 
dari penelitian kemudian dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan 
gambar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah A. hydrophila pada 
semua perlakuan di akhir penelitian mengalami penurunan dari jumlah awal. 
Perlakuan dengan salinitas 10 ppt didapatkan penurunan jumlah A. hydrophila 
sebesar 99,8%, sedangkan perlakuan dengan salinitas 5 dan 0 ppt mengalami 
penurunan kepadatan sebesar 99,4% dan 98,8%. Berdasarkan hasil scoring 
diketahui bahwa jaringan insang ikan nila pada perlakuan A1B1, A1B2 dan A1B3 
mengalami kerusakan sedang. Pada perlakuan A2B1 dan A2B2 mengalami 
kerusakan sedang, sedangkan perlakuan A2B3 mengalami kerusakan berat, 
sedangkan pada perlakuan A3B1 mengalami kerusakan sedang, perlakuan A3B2 
dan A3B3 mengalami kerusakan berat. Berdasarkan data mortalitas diketahui 
bahwa pada media pemeliharaan A3B1 benih ikan nila mengalami mortalitas 
sebesar 40%, sedangkan pada perlakuan lainnya memiliki mortalitas sebesar 
100%. Pada semua perlakuan dengan salinitas 10 ppt ikan nila masih dapat hidup 
hingga hari ke-3, sedangkan pada perlakuan dengan salinitas 0 dan 5 ppt hanya 
mampu hidup hingga hari ke-2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air 
media pemeliharaan ikan nila adalah suhu berkisar antara 27º - 28ºC, pH 7 - 8, 
oksigen terlarut berkisar antara 3 - 3,1 mg/l, salinitas 0, 5 dan 10 ppt. 
Kata kunci : nila, Aeromonas hydrophila, salinitas 


