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ABSTRAK 

 Penyakit Motile Aeromonad Septicemia (MAS) adalah penyakit bakterial 

yang sering menyerang ikan mas (Cyprinus carpio) dan jenis ikan air tawar tropis 

lainnya. Munculnya penyakit ini karena infeksi bakteri Aeromonas hydrophila. 

Penyakit yang diakibatkan A. hydrophila, menyebabkan terjadinya pendarahan 

pada bagian tubuh seperti kulit, perut dan pangkal sirip, sehingga dapat 

menimbulkan kematian pada ikan budidaya. Salah satu upaya untuk mencegah 

penyebaran penyakit yang disebabkan bakteri patogen yaitu dengan pemberian 

bahan alami yang dapat memodulasi sistem imun. Imunomodulator adalah 

senyawa dalam suatu bahan yang dapat memodulasi (melemahkan atau 

menguatkan) respon imun. Salah satu hasil laut yang dapat digunakan sebagai 

obat dan mempunyai banyak manfaat yaitu Spirulina platensis. Spirulina platensis 

memiliki senyawa fenol dan flavonoid. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Mei sampai Juli 2016 dan dilaksanakan di Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh ekstrak Spirulina platensis terhadap kadar Ig-M, histopatologi jaringan 

limpa dan nilai diferensial leukosit dalam tubuh ikan Mas setelah diinfeksi A. 

hydrophila. Pemberian ektrak S. platensis dilakukan dengan cara perendaman. 

Perendaman ektrak S. platensis dilakukan setelah A. hydrophila diinfeksikan pada 

ikan Mas. Perendaman dilakukan 2x, yaitu hari kedua dan hari ke tujuh setelah 

infeksi A. hydrophila. Dosis perendaman terdiri dari 0 ppm (kontrol), dosis 50 

ppm, 100 ppm dan 200 ppm. Lama perendaman dilakukan selama 30 menit. Hasil 

penelitian menunjukkan perendaman ekstrak S.platensis dosis 200 ppm pada hari 

ke 7 meningkatkan jumlah Ig-M, diferensial leukosit dan menurunkan kerusakan 

struktur jaringan limpa ikan mas yang terserang A. hydrophila.  

 

Kata kunci : Spirulina plantesis, Aeromonas hydrophila, histopatologi, Ig-M,   

  diferensial leukosit 
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