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Abstrak 
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumber andalan 
dalam pembangunan perikanan di Indonesia. Berdasarkan habitatnya maka 
perikanan dibagi menjadi perikanan air laut, air payau, dan air tawar. Salah satu 
hasil dari perikanan air tawar yang potensial yakni ikan koi (C. carpio). Banyak 
kendala yang sering merugikan budidaya ikan koi dalam menghasilkan produk 
yang berkualitas. Salah satu kendala yang memiliki dampak negatif adalah 
penyakit ikan. Salah satu jenis penyakit yang paling sering menjadi kendala akibat 
suhu perairan dalam budidaya ikan koi ini adalah Ichthyophthiriasis. Penyakit 
parasiter pada ikan ini disebabkan oleh serangan ektoparasit I. multifiliis. Cara 
penularan buatan yang bisa dilakukan untuk menularkan I. multifiliis adalah 
dengan kohabitasi yang merupakan upaya menularkan ikan sakit terhadap ikan 
yang sehat di dalam suatu tempat pemeliharaan. Adanya infestasi I. multifiliis 
terhadap ikan akan menunjukkan gejala klinis,derajat infestasi dan intensitas yang 
berbeda. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat infestasi dan intensitas I. 
multifiliis pada ikan koi (C. carpio) dengan metode kohabitasi. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode eksperimen yang dilakukan di lapangan untuk 
kohabitasi. Metode eksperimen merupakan suatu cara untuk mencari hubungan 
sebab akibat (hubungan klausa) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 
peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi serta menyisihkan faktor-faktor 
lain yang bisa mengganggu (Arikunto, 2002). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat infestasi I.multifiliis pada 
ikan koi (C. carpio) selama kohabitasi menunjukkan adanya derajat infestasi 
ringan, derajat infestasi sedang dan derajat infestasi berat karena ikan mempunyai 
peluang infestasi yang berbeda. Intensitas I. multifiliis dari hari ke hari selama 
penelitian mengalami peningkatan mulai dari 5,3 parasit perekor ikan hingga 8,5 
parasit perekor ikan. 
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