
I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Koi Herpesvirus (KHV) yang juga dikenal sebagai Cyprinid herpesvirus-3 

(CyHV-3) atau carp nefritis interstitial and necrosis gill virus (CNGV) 

(Minamoto et al., 2011) merupakan virus yang menjadi salah satu ancaman yang 

paling penting untuk ikan mas dan ikan koi yang dibudidayakan (Bergmann et al., 

2010). KHV merupakan patogen ikan yang dominan menginfeksi ikan mas dan 

ikan koi (Cyprinus carpio dan C. carpio koi). Pada tahun 1998, KHV telah 

menyebabkan jumlah kematian yang tinggi pada ikan mas dan ikan koi di 

Amerika Serikat dan Israel (Lio-Po, 2011) baik dalam budidaya maupun alam liar 

(Garver et al., 2010).  

KHV menyebabkan penyakit setiap musim semi dan musim gugur, pada 

saat suhu air mencapai 18-25°C (Lio-Po, 2011) dengan angka kematian di kolam 

yang terinfeksi yaitu 80-90% pada benih serta ikan dewasa (Perelberg et al., 

2003). Tingkat kematian yang tinggi dan infektivitas terkait dengan KHV 

menyebabkan penyebaran infeksi KHV dianggap sebagai masalah serius untuk 

budidaya ikan mas di Jepang dan negara Asia lain (Ishioka et al., 2005). Maka 

sejak tahun 2007 KHV masuk untuk daftar penyakit yang dilaporkan Organisasi 

Kesehatan Hewan Dunia atau Office International des Epizooties (

Di Indonesia, 

OIE) (Lio-Po, 

2011).  

wabah besar KHV pertama terjadi pada akhir April 2002 

pada ikan mas yang dibudidayakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat dan 

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis DETEKSI Koi Herpesvirus... MUHAMMAD SUNGGING PRADANA



menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 450 metrik ton. Sebulan sebelum 

wabah penyakit pada ikan mas di Jawa Barat, terdapat kematian besar-besaran 

pada ikan koi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang menjadi pusat untuk 

produksi ikan koi di Indonesia dan menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 5 

miliar rupiah (US$ 0,5 juta) (Sunarto et al., 2005a,b). Selain menyerang pada ikan 

mas dan koi, di Indonesia KHV juga ditemukan menyerang ikan air tawar lain 

seperti ikan nila (Kep. Men. No. Kep. 3/ Men/ 2010). Data hasil pemantauan 

hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) karantina di Indonesia selama 3 tahun terakhir juga menunjukkan KHV 

terdeteksi pada ikan nila (Rianto, 2014).  

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan spesies yang disukai di 

antara aquaculturist karena kemampuannya untuk mentolerir berbagai kondisi 

lingkungan, pertumbuhan yang cepat, reproduksi yang cepat, dan kemampuan 

untuk mencari makan pada tingkat trofik yang berbeda (Grammer et al., 2012; 

Boyd, 2004). Ikan nila diproduksi di banyak negara, terutama pada daerah tropis 

dan subtropis di negara berkembang seperti Cina, Mesir, Filipina, Indonesia, dan 

Thailand (Boyd, 2004).  

Pemeliharaan ikan nila dapat dilakukan di kolam, air mengalir, jaring 

tancap, keramba jaring apung dan sistem resirkulasi. Di Indonesia, ikan nila juga 

dipelihara dalam keramba yang berdekatan dengan keramba ikan mas yang 

terinfeksi alami dengan KHV (Lio-Po, 2011). Pemeliharaan semacam itu dapat 

menyebabkan virus menyerang ikan nila dan terdeteksi pada saat pengujian di 

dalam laboratorium. Penularan bisa terjadi melalui kontak langsung ikan sehat 
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dengan ikan yang terinfeksi, air dari ikan terinfeksi dan atau melalui air atau tanah 

tempat ikan terinfeksi dipelihara (Edi dkk., 2010; Shapira et al., 2005). Hingga 

saat ini belum ada obat yang efektif untuk menangkal serangan penyakit akibat 

KHV (Lio-Po, 2011), untuk itu perlu dilakukan deteksi KHV pada ikan sebagai 

bagian dari pencegahan.  

Metode diagnosis terhadap KHV yang dapat digunakan antara lain 

observasi lingkungan dan tanda klinis (level 1), perubahan histopatologi  

(level 2) dan biologi molekuler (level 3). Namun, karena perubahan histopatologi 

akibat infeksi KHV tidak jelas diamati di sebagian besar ikan yang sakit, 

perubahan histopatologi hampir tidak digunakan untuk diagnostik (level 2). Saat 

ini, diagnosis KHV di Indonesia didasarkan pada tanda klinis (level 1) dan deteksi 

Polymerase Chain Reaction (PCR) (level 3) (Sunarto et al., 2005a

Konsep dasar PCR yaitu satu molekul DNA digunakan untuk 

memproduksi dua kopi DNA, kemudian empat, delapan dan seterusnya melalui 

penggandaan yang dilakukan enzim polimerase. Untuk melakukan penyusunan 

DNA, diperlukan urutan basa nukleotida dan sebuah fragmen kecil dari DNA 

yang dikenal sebagai primer (Joshi and Deshpande, 2010). Primer akan 

membentuk jembatan hidrogen dengan cetakan pada daerah sekuen yang 

komplementer dengan sekuen primer (Yuwono, 2006).  

).  

Hasil PCR terkadang ditunjukkan adanya band yang samar yang mungkin 

dapat diakibatkan jumlah virus yang rendah. Seperti pada penelitian yang 

dilakukan Rianto, (2014) menggunakan PCR didapatkan hasil bahwa 

pemerikasaan KHV pada ikan nila yang diambil dari alam didapatkan hasil pita 
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(band) yang tipis/ samar. Bahkan pada penelitian Rahmawati (2010) 

menggunakan ikan nila yang diinfeksi dengan cara disuntik, DNA KHV tidak 

terdeteksi pada ikan nila menggunakan metode PCR.  

Berdasarkan hal ini perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui adanya 

DNA KHV pada ikan nila menggunakan dosis infeksi yang berbeda yang 

diinfeksikan secara buatan untuk kemudian diuji menggunakan metode PCR.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ikan nila (Oreochromis niloticus) yang diinfeksi secara buatan 

dapat terinfeksi KHV? 

2. Apakah terdapat dosis infeksi KHV yang dapat menginfeksi ikan nila 

(Oreochromis niloticus)?  

 
1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui infektivitas KHV pada ikan nila (Oreochromis niloticus) yang 

diinfeksi secara buatan.  

2. Mengetahui dosis infeksi KHV yang dapat menginfeksi ikan nila 

(Oreochromis niloticus). 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Memberikan informasi ilmiah adanya infeksi KHV pada ikan nila 

(Oreochromis niloticus) yang diinfeksi secara buatan. Selain itu juga dapat 

memberikan informasi tentang dosis infeksi virus terbaik yang dapat memberikan 

hasil yang positif yang dapat menginfeksi ikan nila.  
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Dapat dijadikan acuan bagi para peternak, tentang infeksi KHV pada ikan 

nila (Oreochromis niloticus) sehingga dapat diambil langkah pencegahan 

penyebaran KHV khususnya pada ikan nila.  
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