
I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang   

Koi herpesvirus (KHV) merupakan virus yang menyebabkan kematian 

massal pada Ikan mas. Serangan penyakit ini tidak hanya menyerang di Indonesia. 

Berdasarkan sejarahnya, serangan KHV menyerang pertama kali pada awal tahun 

1960 di Inggris (Ilouze et al, 2008), tahun 1998 di Israel (Perelberg et al. 2003).  

Di Jepang wabah penyakit ini terjadi pada oktober 2003 di danau Kasumigura 

yang merupakan tempat utama produksi budidaya Ikan mas. Virus ini juga 

menyebar di Korea kemudian menyebar ke  Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara 

(Hendrick et.al. 2000) termasuk Indonesia.  

Di Indonesia sendiri infeksi paling besar terjadi pada tahun 2002 

menyebabkan penurunan produksi Ikan mas nasional mengalami penurunan 

sekitar 40% selama kurun waktu 2002-2006 (Sunarto et al. 2002).  Infeksi 

tersebut menyebar cepat keluar pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Pada tahun 

2004, penyakit ikan tersebut sudah menyerang seluruh Jawa, Bali, Sumbawa, dan 

beberapa daerah di Sumatra yaitu Bengkulu, Sumatera Barat, dan terakir Sulawesi 

Utara. Kerugian pembudidaya ikan kurang lebih  Rp 150 miliar. Produksi ikan 

hias di sejumlah sentra perikanan air tawar di Kabupaten sukabumi mengalami 

penurunan. Hal ini terjadi karena banyak ikan yang mati terkena serangan virus 

koi herpes. Sehingga terjadi kelangkaan ikan hias di pasaran, terutama Ikan koi 

(Taukhid et al. 2010). 
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KHV merupakan penyakit viral pada Ikan mas dan Ikan koi (Cyprinus 

carpio) yang sangat menular, menginfeksi semua umur atau ukuran ikan dan 

sistem budidaya. Penyakit ini mengakibatkan mortalitas antara 80% - 100% dari 

total populasi ikan, dengan masa inkubasi antara 1-7 hari. Infeksi KHV dipicu 

oleh penurunan suhu lingkungan sehingga disebut sebagai virus yang menyerang 

saat dingin (a cold virus)  (Taukhid et al. 2010). Penyakit ini menyerang pada 

kisaran suhu 18-28° C dan dapat menyebabkan kematian, paling sering teramati 

luka pada insang, sisik, ginjal, limfa , jantung, dan sistem gastrointestinal (Gilad et 

al. 2003). Serangan virus ini dapat terjadi pada berbagai umur ikan mulai dari 

ukuran benih sampai induk. Gejala klinis yang paling menonjol akibat infeksi 

KHV adalah kematian mendadak yaitu 1-2 hari setelah infeksi (Warsito, 2013).  

Gejala klinis lainnya adalah nekrosis pada insang, mata melesak, perdarahan pada 

insang, hemorraghe, produksi lendir berlebih pada bagian tubuh, dan infeksi 

sekunder bakteri maupun infestasi parasit (Shapira et al. 2005). 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 

03/Men/2010 KHV  serta data hasil pemantauan hama dan penyakit ikan karantina 

(HPIK) yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) karantina di Indonesia 

selama 3 tahun terakhir di Indonesia KHV sudah menyerang jenis ikan air tawar 

lain yaitu ikan nila (Oreochromis niloticus), dan  ikan gurami (Osphronemous 

gouramy) yang merupakan carrier dari KHV.  Penyebaran dapat terjadi karena  

perubahan lingkungan, kontak langsung dengan ikan yang terinfeksi, air dari ikan 

terinfeksi dan atau  melalui air tanah tempat ikan terinfeksi dipelihara (Warsito, 

2013). Virus ini menginfeksi ikan-ikan yang peka melalui insang atau saluran 
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pencernaan lalu kemudian ikan tersebut akan mengalami kematian pada infeksi 

yang sudah berat, sedangkan ikan-ikan yang mampu bertahan hidup akan menjadi   

carrier KHV (Dishon et al. 2005) 

Sampai saat ini di Indonesia  belum ada obat yang sudah teruji untuk 

digunakan menangkal serangan penyakit akibat KHV, oleh karena itu perlu 

adanya identifikasi virus herpes yang menyerang ikan nila sejak dini sehingga 

tindakan pencegahan dapat dilakukan. Metode yang sudah sering dilakukan untuk 

mengidentifikasi KHV yaitu dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR). 

Diagnosis KHV berdasarkan isolasi virus dan uji PCR mempunyai keterbatasan 

dalam hal sensitivitas (Bercovier et al., 2005). Pada penelitian yang dilakukan 

(Rianto, 2014) didapatkan hasil bahwa pemerikasaan KHV pada nila dengan 

metode PCR belum bisa memberikan hasil yang baik. Berdasarkan hal ini perlu 

dilakukan pemeriksaan KHV pada ikan nila dengan metode yang lain yaitu 

melalui imunohistokimia serta pemeriksaan histopatologi.   

Histopatologi merupakan metode pemeriksaan untuk mendiagnosa 

perubahan patologi pada jaringan (Suprapto, 2007)  yang terinfeksi virus. Saat ini 

histopatologi digunakan untuk mempelajari perubahan fungsi tubuh pada jaringan 

dari sudut pandang selular. Metode imunohistokimia Streptavidin biotin 

diaplikasikan untuk mempelajari sel-sel dan jaringan dengan pewarnaan 

imunostaining (Brandtzaeg, 1998).  Teknik penentuan keberadaan (lokasi) antigen 

(protein target) dalam jaringan menggunakan reaksi antigen-antibodi yang diawali 

dengan prosedur histotenik yaitu prosedur pembuatan irisan jaringan (histologi) 

(Damayanti, 2009). Metode ini mempunyai sensitifitas yang tinggi dan cepat 
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sehingga bisa diaplikasikan untuk deteksi antigen KHV pada jaringan ikan Nila 

(Orechromis niloticus). 

 Aplikasi dan pengembangan pendekatan uji bioteknologi berbasis 

antibodi, yaitu imunopatologi imunohistokimia streptavidin biotin dan 

histopatolgi jaringan untuk deteksi DNA virus KHV pada ikan nila adalah sangat 

penting. Mengingat, bahwa penanganan wabah KHV pada Ikan mas, Ikan koi dan 

ikan nila selama ini selalu terlambat dan pada kasus infeksi KHV, ikan nila 

penderita KHV dapat terlihat tampak normal (sehat) atau tidak menunjukkan 

gejala klinis sakit, tetapi bertindak sebagai sumber utama infeksi KHV karena 

secara terus menerus mengeluarkan KHV di lingkungan perairan sekitar dan 

mampu menginfeksi ikan-ikan lain yang peka. (Warsito dkk, 2013). 

1.2 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pada dosis berapakah KHV dapat menyebabkan perubahan histopatologi  

insang ikan nila (Orechromis niloticus)? 

2. Apakah  metode imunohistokimia dapat mendeteksi antigen KHV pada 

insang ikan nila (Oreochromis niloticus)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dosis tertentu yang dapat menyebabkan perubahan 

jaringan insang ikan nila pasca infeksi.  

2. Untuk mengetahui keberadaan antigen KHV pada insang ikan nila pasca 

infeksi.   
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1  Manfaat Teoritis 

 Identifikasi KHV dengan dosis yang berbeda terhadap perubahan 

histopatologi dan uji imunohistokimia  pada insang ikan nila (Oreochromis 

niloticus) pasca infeksi.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Pemeriksaan secara histopatologis dapat digunakan untuk deteksi dini 

KHV pada ikan Nila.  

2.  Metode imunohistokimia dapat digunakan sebagai uji penunjang untuk 

identifikasi KHV pada ikan Nila.  

3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

rekomendasi untuk pengendalian dan deteksi dini  KHV pada ikan Nila.   
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