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Budidaya ikan koi memiliki beberapa permasalahan yang meliputi kualitas 
air dan kegiatan pemeliharaan. Penyebab utama penurunan kualitas air yang 
sering terjadi selama pemeliharaan adalah ketidak stabilan lingkungan, yang 
berakibat banyak penyakit yang muncul baik yang disebabkan oleh parasit, jamur, 
bakteri maupun virus. Salah satu penyakit bakterial yang muncul dalam 
pemeliharaan ikan koi adalah MAS (Motile Aeromonas Septicemia), yang 
disebabkan oleh bakteri Aeromonas Hydrophila. Peningkatan pertahanan tubuh 
ikan dapat dilakukan dengan memberi vitamin C sebagai pakan tambahan pada 
ikan. Vitamin C sebagai antioksidan dapat melindungi sel fagosit dari proses 
oksidasi, di mana sel fagosit meliputi sel darah putih. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan vitamin C melalui 
pengkayaan Daphnia kemudian diberikan pada benih selama 14 hari. Proses 
selanjutnya adalah uji tantang dengan bakteri A.hydrophila selama 96 jam. 
Penelitian dilakukan mengunakan pengujian dengan analisis keragaman model 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan ulangan 4 kali dan 5 perlakuan, yaitu 
dosis pengkayaan vitamin C sebanyak 1,5 g/L, 2 g/l, 2,5 g/L, dan dua perlakuan 
kontrol. Kontrol negatif yaitu tanpa vitamin C dan tanpa diuji tantang, sedangkan 
kontrol positif yaitu tanpa vitamn C dan diuji tantang. Parameter utama 
pertahanan tubuh benih ikan yang diamati adalah jumlah sel darah putih dan 
tingkat kelulushidupan benih ikan koi. Parameter penunjang adalah kualitas air 
seperti suhu, oksigen terlarut, dan derajat keasaman (pH). Analisis data 
menggunakan uji analisis varian (ANAVA) dan dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan untuk mengetahui hasil perlakuan pemberian vitamin C melalui 
pengkayaan Daphnia yang terbaik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian vitamin C melalui 
pengkayaan Daphnia dengan dosis berbeda memberikan perbedaan nyata 
terhadap jumlah sel darah putih benih ikan koi yang terpapar bakteri 
A.hydrophila. Jumlah sel darah putih benih ikan koi yang diberi vitamin C melalui 
pengkayaan Daphnia tertinggi pada perlakuan C yaitu sebesar 384.05 sel/mm3 

dengan dosis vitamin C 2,5 g/L. 
Hasil penelitian untuk tingkat kelulushidupan benih ikan koi yang terpapar 
bakteri A.hydrophila menunjukkan bahwa pemberian vitamin C melalui 
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pengkayaan Daphnia dengan dosis berbeda tidak memberikan perbedaan nyata 
Tingkat kelulus hidupan benih ikan koi yang diberi vitamin C melalui pengkayaan 
daphnia tertinggi pada perlakuan C yaitu sebesar 90% dengan dosis vitamin C 2,5 
g/L. 
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