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PRAKATA 

 

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila Buku 

ini Bermanfaat, Ya Allah Semoga Amal Kebaikan Mengalir Kepada Kedua Orang 

Tua Hamba. Amin. 

 

Buku Ajar “Manajemen Kesehatan Ikan” merupakan pengembangan dari 

materi mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan yang penulis sampaikan pada 

perkuliahan di Fakultas Perikanan, Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). 

Penyusunan buku ajar ini mempunyai tujuan utama agar proses belajar mengajar 

mahasiswa tingkat sarjana (S-1) di Program Studi Budi Daya Perairan, Fakultas 

Perikanan, Unlam dapat berlangsung lebih efisien dan terjadi diskusi dua arah. 

Buku Ajar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan 

kepada mahasiswa untuk mengelola kesehatan ikan dalam sistem budi daya 

sehingga ikan yang dipelihara terhindar dari penyakit. Buku ajar ini terdiri atas 10 

Bab, yaitu: 

Bab 1.   Kebijakan dan Strategi Manajemen Kesehatan Ikan 

Bab 2.   Konsep Penyebab Terjadinya Penyakit 

Bab 3.   Penyakit Infeksi Parasit 

Bab 4.   Penyakit Infeksi Jamur 

Bab 5.   Penyakit Infeksi Bakteri 

Bab 6.   Penyakit Infeksi Virus 

Bab 7.   Penyakit Noninfeksi Akibat Lingkungan 

Bab 8.   Penyakit Defisiensi Nutrisi 

Bab 9.   Biosekuritas dan Praktik Manajemen Terbaik 

Bab 10. Pengendalian Penyakit Ikan 

Manajemen kesehatan ikan merupakan salah satu faktor keberhasilan usaha 

budi daya perikanan. Oleh karena itu, penulis berupaya menghadirkan buku ajar 

ini dengan harapan dapat menjadi bacaan dan rujukan bagi praktisi dan akademisi, 

sebagai pustaka bagi peningkatan teknologi penanggulangan penyakit ikan melalui 

manajemen kesehatan ikan, dan sebagai pustaka bagi peningkatan pengetahuan 
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dan keterampilan bagi mahasiswa Fakultas Perikanan, Kedokteran Hewan, 

Biologi, dan Peternakan. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat di Program 

Studi Budi Daya Perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Lambung Mangkurat 

(Unlam) yang telah memberi semangat, motivasi sehingga buku ajar ini dapat 

dirampungkan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. 

Wasmen Manalu sebagai pembimbing atau pendamping dalam penulisan buku ajar 

ini. 

Manusia tidak pernah luput dari kekurangan. Karena itu, umpan balik dari 

pembaca akan sangat dihargai sehingga penyempurnaan dan perbaikan buku ajar 

ini dapat memberi sumbangan yang berarti dalam meningkatkan mutu pendidikan 

tinggi di Indonesia. 

 

Banjarbaru, Oktober 2013 
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Kebijakan dan Strategi 

Manajemen Kesehatan Ikan 
 

 

 

 

1.1. Deskripsi Singkat 

Penyakit ikan merupakan gangguan pada fungsi dari organ baik sebagian 

maupun secara keseluruhan. Secara garis besar dapat disebabkan oleh dua faktor, 

yaitu faktor biotik (parasit, jamur, bakteri, dan virus) dan faktor abiotik (kualitas 

pakan yang jelek dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung). Masalah 

penyakit pada usaha budi daya ikan makin lama makin bertambah banyak. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa masalah, antara lain makin bertambahnya luasan areal 

budi daya yang diikuti oleh banyaknya perdagangan ikan hidup, pola budi daya 

yang intensif, kurang intensifnya usaha monitoring dan surveilans, masuknya 

komoditas ikan baru yang tidak disertai dengan studi Import Risk Analysis (IRA), 

tindak karantina yang belum didukung oleh peralatan dan personal yang memadai, 

belum ikut sertanya masyarakat dalam usaha pengendalian penyakit, serta masalah 

cemaran yang masuk pada badan air budi daya ikan. Semakin banyak dan 

meluasnya penyebaran penyakit pada areal budi daya. Perlu segera dilaksanakan 
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kebijakan dan strategi manajemen kesehatan ikan yang dilakukan agar ikan yang 

dipelihara terhindar dari penyakit. 

 

1.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan kebijakan 

dan strategi yang dilakukan agar ikan yang dipelihara terhindar dari penyakit. 

 

1.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan pengertian manajemen kesehatan ikan. 

2. Menjelaskan kebijakan manajemen kesehatan ikan. 

3. Menjelaskan strategi manajemen kesehatan ikan. 

 

1.4. Pengantar 

Produksi dan nilai produksi perikanan budi daya pada tahun 2005-2007 

selalu mengalami peningkatan. Wilayah yang menjadi kontributor terbesar 

terhadap produksi perikanan budi daya nasional adalah Sulawesi kemudian Bali-

Nusa Tenggara, dan Jawa. Sementara itu, wilayah Maluku-Papua dan Kalimantan 

kegiatan perikanan budi daya masih belum berkembang dengan baik, sehingga 

produksi perikanan budidayanya masih rendah. Jika dilihat dari segi nilai 

produksinya, maka wilayah Sumatera mempunyai nilai produksi perikanan budi 

daya yang paling besar diikuti oleh Jawa dan Sulawesi. Di Sumatera sendiri, yang 

menjadi basis perikanan budi daya adalah Lampung dan Sumatera Selatan. Jawa 

Barat menjadi basis perikanan budi daya di Jawa. Nusa Tenggara Timur menjadi 

basis perikanan budi daya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sulawesi Selatan 

menjadi basis perikanan budi daya di Sulawesi. Kalimantan Timur menjadi basis 

perikanan budi daya di Kalimantan (DKP, 2008).  

Pada tahun 2007, berdasarkan nilai produksinya, yaitu udang, rumput laut, 

dan ikan mas merupakan komoditas perikanan yang memberikan kontribusi 

terbesar terhadap nilai produksi perikanan budi daya nasional. Perkembangan 
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produksi dan nilai produksi berbagai jenis komoditas perikanan budi daya 

disajikan pada Tabel 1.1. 

Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budi daya yang cukup besar, 

yaitu sebesar 11.744.980 hektar. Dari semua potensi perikanan budi daya tersebut, 

Keberadaan budi daya perikanan secara otomatis dapat memenuhi kebutuhan 

protein dan pemenuhan gizi bagi masyarakat serta menambah devisa bagi negara. 

Pengembangan sistem budi daya dan teknologi terus dilakukan sebagai salah satu 

usaha untuk meningkatkan produktivitas perikanan (Huda dan Sonny, 2009). 

Potensi pemanfaatan lahan perikanan budi daya nasional masih belum optimal. 

Sampai dengan tahun 2006, luas lahan perikanan budi daya yang dimanfaatkan 

baru mencapai 920.501 hektar atau sebesar 7,84% dari total potensi lahan 

perikanan budi daya nasional.  

Tabel 1.1. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budi Daya Nasional Berdasarkan 

Komoditas 2005-2007 

Jenis 

Komoditas 

Produksi (ton/MT) Tahun NIlai Produksi (ribu rupiah) Tahun 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Jumlah 2163678 2682596 3193565 21451534152 23776084542 27928287250 

Udang 280629 327610 360096 10671583842 13399095952 13302761452 

Kerapu 6493 4021 8035 116891489 183010245 730945260 

Nila 151363 179934 206904 1136830887 1556481650 1760500574 

Mas 216924 247633 264349 1866164336 2191152005 2772507977 

Bandeng 254067 212883 263139 2094760473 1756853818 2089624312 

Kakap 2935 2182 4418 31649457 35729320 63269436 

Patin 32575 31489 36755 252523203 205952300 371619172 

Lele 69386 77332 91735 486166245 582655153 770396821 

Gurami 25442 28711 35708 420405792 441370270 599688443 

Kepiting 4379 5525 6631 83730050 81877913 116554984 

Kekerangan 16348 18896 15623 1861691930 42009599 8970522 

Rumput Laut 866383 1374463 1728475 1151509567 1679687566 3607749414 

Lainnya 236754 171917 171696 1277626881 1620208751 1733698883 

Sumber : DKP (2008). 

 

Wilayah Maluku dan Papua dengan garis pantainya yang panjang karena 

banyaknya pulau memiliki potensi besar dikembangkannya budi daya laut. 

Kemudian Kalimantan dan Sumatera juga mempunyai potensi budi daya laut yang 

besar. Wilayah Jawa yang mempunyai areal persawahan yang cukup luas 

mempunyai potensi untuk dikembangkannya mina padi. Basis perikanan budi daya 

untuk perairan umum dapat dikembangkan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan 
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Papua walaupun potensi lahan perikanan budidayanya relatif lebih kecil daripada 

potensi perikanan budi daya lautnya. 

Penyediaan produk perikanan melalui budi daya pada tahun 2002-2006 

telah mengalami peningkatan, sebaliknya peran perikanan tangkap semakin 

menurun (Tabel 1.2). Perkembangan budi daya perikanan yang berjalan sangat 

cepat diiringi pula perkembangan teknologi budi daya yang semakin maju dan 

kompleks tidak selamanya berdampak baik. Misalnya, penggunaan obat yang tidak 

tepat dan teknologi yang tidak ramah lingkungan akan mengakibatkan penurunan 

daya dukung lingkungan dan juga mengakibatkan timbulnya penyakit berbahaya 

baik dari golongan parasit, jamur, bakteri, dan virus yang mengakibatkan 

terjadinya kematian massal. Dahuri (2004) menyatakan bahwa faktor yang 

menyebabkan rendahnya produktivitas perikanan adalah kemampuan teknologi 

budi daya (pemilihan induk, pemijahan, pembesaran, manajemen kualitas air, 

manajemen pemberian pakan, manajemen kesehatan ikan, dan teknik perkolaman) 

sebagian besar pembudidaya ikan masih rendah. 

Tabel 1.2. Produksi Budi Daya dan Perikanan Dunia dan Pemanfaatannya  

                 (2002-2006) 

Produksi 2002 2003 2004 2005 2006 

Juta Ton 

Perairan Darat      

Penangkapan 8,7 9,0 8,9 9,7 10,1 

Budi Daya 24,0 25,5 27,8 29,6 31,6 

Total 32,7 34,4 36,7 39,3 41,7 

Perairan Laut      

Penangkapan 84,5 81,5 85,7 84,5 81,9 

Budi Daya 16,4 17,2 18,1 18,9 20,1 

Total 100,9 98,7 103,8 103,4 102,0 

Total Penangkapan 93,2 90,5 94,6 94,2 92,0 

Total Budi Daya 40,4 42,7 45,9 48,5 51,7 

Total Perikanan Dunia 133,6 133,2 140,5 142,7 143,6 

Pemanfaatan      

Konsumsi Manusia 100,7 103,4 104,5 107,1 110,4 

Nonmanusia 32,9 29,8 36,0 35,6 33,3 

Penduduk Dunia (Milyar) 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 

Ketersediaan Ikan      

Per Kapita (Kg) 16,0 16,3 16,2 16,4 16,7 

Sumber: FAO (2009). 
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1.5. Jenis-Jenis Penyakit Ikan 

Kasus penyakit pada budi daya ikan air tawar di Indonesia sudah terjadi 

bersamaan dengan sejarah dimulainya usaha pembudidayaan ikan. Dokumentasi 

wabah penyakit ikan, telah dilaporkan pada tahun 1930 (Dactylogyrus cyprinid), 

1932 (Ichthyophtirius multifilis), 1951 (Myxobolus sp.), 1970-1974 (Lernaea 

cyprinaceae), 1980 (Aeromonas-Pseudomonas), 1992 (Epizootic Ulcerative 

Syndrome), 2001 (rapid mass mortality on giant gouramy). Sejak Maret 2002, 

pembudidaya ikan mas dan koi di Indonesia menghadapi kasus penyakit yang 

serius akibat infeksi Koi Herpes Virus (KHV). Akibat penyakit tersebut, 

pembudidaya ikan mas dan koi di Jawa, Bali, Sumbawa, Sumatera, dan 

Kalimantan Selatan mengalami kerugian lebih dari 100 milyar rupiah dalam kurun 

dua tahun. Wabah KHV sangat sporadis, sehingga dianggap sebagai salah satu 

penyakit yang paling serius pada budi daya ikan air tawar di Indonesia (Dana, 

2004; Taukhid, 2004). 

Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu manajemen kesehatan 

ikan. Manajemen kesehatan ikan adalah suatu cara untuk mengelola organisme 

perairan (ikan) agar dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Manajemen 

kesehatan ikan dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan dan pengobatan. 

 

1.6. Kebijakan Manajemen Kesehatan Ikan 

1.6.1. Pencegahan (Prevention) 

Dalam hal pencegahan, konsep biosekuritas merupakan langkah yang 

paling tepat. Biosekuritas sebagai usaha mengurangi masuknya patogen ke 

lingkungan budi daya dan mencegah penyebarannya ke tempat lain. 

Mengingat serangan penyakit ikan berbahaya masih merupakan masalah 

yang sangat serius, maka untuk menyelamatkan budi daya, harus berusaha sekeras 

mungkin untuk mencegah masuknya penyakit berbahaya ke lingkungan budi daya 

dengan cara melakukan proses biosekuritas secara ketat. 
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1.6.2. Pengobatan (Chemotherapy)  

Obat ikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan, 

pemberantasan, dan pengendalian penyakit ikan di samping untuk pemeliharaan 

kesehatan serta peningkatan produksi ikan. 

Penggunaan obat ikan pada saat ini terus berkembang dan meningkat 

dengan cepat baik dari segi jumlah, jenis, dan bentuk sediaan maupun tujuan 

penggunaannya. Peningkatan kebutuhan obat ikan tersebut diikuti pula dengan 

peningkatan usaha di bidang obat ikan yang berhubungan erat dengan pengadaan, 

penyimpanan, dan peredaran obat ikan. 

 

1.6.3. Penggunaan Benih Unggul  

Pemakaian benih unggul hasil selective breeding yang cepat pertumbuhan, 

bebas dan tahan penyakit tertentu merupakan persyaratan utama bagi keberhasilan 

budi daya perikanan.  

Benih unggul yang digunakan adalah benih yang sudah lolos screening 

terhadap penyakit tertentu (misalnya KHV pada ikan mas) dengan teknik PCR dan 

diproduksi oleh balai benih (hatchery) yang telah memperoleh sertifikasi. 

 

1.7. Strategi Manajemen Kesehatan Ikan 

1.7.1. Pencegahan (Prevention) 

Dalam hal pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan, maka perlu 

dilakukan beberapa strategi yang terdiri atas: 

 

1. Hindari Bibit Penyakit (Patogen) 

Langkah-langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari bibit penyakit, 

yaitu pemilihan lokasi budi daya yang baik, awal budi daya sebaiknya tidak 

dilakukan pada musim munculnya wabah penyakit (out break), dan gunakan 

sistem budi daya sesuai dengan kapasitas lingkungan. 
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2. Proteksi Terhadap Inang 

Proteksi terhadap inang merupakan salah satu kegiatan di mana dilakukan 

pengendalian dan pemberantasan terhadap inang penyebab penyakit. 

 

3. Eradikasi Patogen 

Eradikasi patogen adalah kegiatan pemusnahan patogen dari media 

pembawa (air dan karier). Pada daerah yang telah terinfeksi penyakit harus 

dilakukan eradikasi, terutama pada sistem budi daya tertutup (kolam, bak, dan 

akuarium). 

 

4. Legislasi 

a. Peraturan Perundangan 

Perumusan peraturan perundang-undangan kebijakan dan aturan-aturan 

pelaksanaan serta pedoman-pedoman harus mengacu dan diarahkan untuk dapat 

mengimplementasikan ketentuan-ketentuan regional dan internasional agar produk 

hukum dan kebijakan lainnya dapat diakui. Ketentuan tersebut antara lain GATT-

WTO; SPS Measure; Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF); FAO; 

OIE; Codex; Allimentarius, dan NACA.  

Tujuan pengembangan dalam bidang peraturan perundang-undangan 

adalah untuk a). memberikan landasan hukum dan acuan serta memfasilitasi 

implementasi kegiatan surveilans dan strategi pengendalian, b). memberikan 

jaminan dan hak serta kewajiban hukum terhadap mekanisme pelaksanaan 

manajemen kesehatan ikan dan para pelaku serta objek hukum, dan c). 

merumuskan kebijakan nasional untuk lalu lintas atau distribusi ikan, dan produk 

perikanan dari luar negeri dan di dalam negeri terutama untuk menolak risiko 

masuk, tersebarnya hama dan penyakit ikan untuk melindungi kelangsungan usaha 

budi daya dan kelestarian sumber daya ikan. 

 

b. Tindakan Karantina Ikan 

Tindakan karantina ikan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat 

strategis dalam pengendalian penyakit ikan, khususnya di dalam mencegah masuk 
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dan keluarnya hama penyakit ikan. Oleh karena itu, tindakan karantina ikan 

diterapkan pada semua ikan yang potensial sebagai media pembawa hama dan 

penyakit ikan baik impor, ekspor, maupun domestik. 

Pelaksanaan tindakan karantina harus mengacu pada data jenis hama dan 

penyakit ikan dan pengaturannya, baik di dalam maupun di luar negeri.  Langkah-

langkah kegiatan yang dilakukan meliputi a). penerapan analisis risiko impor 

(IRA) dalam pengeluaran surat izin atau rekomendasi impor ikan, b). pengaturan 

lebih ketat terhadap prosedur pelaksanaan tindakan karantina ikan di tempat 

pemasukan, c). harmonisasi dan evaluasi sistem dan prosedur tindakan karantina 

ikan serta metode diagnosis dan identifikasi hama dan penyakit ikan, d). 

pengembangan dan peningkatan kerja sama operasional dengan instansi terkait di 

tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran ikan di tingkat nasional dan dengan 

badan-badan internasional (OIE, WTO dan lain-lain), e). penetapan dan 

pemutakhiran daftar jenis hama dan penyakit ikan karantina sebagai target 

operasionalnya, f). inventarisasi data jenis hama dan penyakit ikan luar negeri, 

peraturan perundang- undangan, dan persyaratan dari negara lain. 

 

1.7.2. Pengobatan (Chemotherapy)  

Penggunaan obat-obatan merupakan alternatif terakhir dalam hal 

pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan, dan dalam penggunaannya 

diperlukan beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan 

obat yang telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi, penggunaan obat yang 

ramah lingkungan, tidak menimbulkan residu, dan penggunaan obat dengan tepat 

cara, tepat dosis, dan tepat sasaran. 

 

1.7.3. Penggunaan Benih Unggul 

Dalam pengunaan benih unggul, strategi yang paling tepat untuk dilakukan 

dalam hal manajemen kesehatan ikan dan lingkungan adalah SPF (Specific 

Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistant), dan Bebas Virus dengan test 

PCR. 
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Dalam hal terselenggaranya manajemen kesehatan ikan yang baik, 

kebijakan dan strategi manajemen kesehatan ikan, ada beberapa faktor yang tidak 

kalah pentingnya dan harus dilakukan oleh masyarakat pembudidaya. Faktor-

faktor tersebut adalah : 

 

1.   Pengetahuan  tentang Penyakit Target 

Pengetahuan penyakit mutlak diperlukan dalam pengendalian dan 

pemberantasan hama penyakit ikan. Untuk memperoleh pengetahuan terhadap 

penyakit target maka perlu dilakukan kegiatan surveilans, monitoring, dan 

pelaporan hama dan penyakit ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengkonsolidasikan informasi dan data penyakit ikan untuk melindungi status 

kesehatan ikan di Indonesia dengan : 

a. Mempermudah pendeteksian atau identifikasi dan pelaporan serta reaksi dan 

tindak lanjut terhadap terjadinya wabah penyakit ikan. 

b. Meningkatkan akurasi (perkembangan dan penambahan) data penyakit ikan 

nasional atau daerah dan mempermudah program atau kegiatan pengendalian 

penyakit serta untuk perumusan kebijakan penetapan zoonasi penyaki ikan. 

c. Membantu kewajiban Indonesia untuk menyediakan dan melaporkan data 

hama dan penyakit ikan secara berkala ke Office Internasional des Epizooties 

(OIE) dan Network of Aquaculture Centre in Asia-Pasific (NACA). 

Hasil dari surveilans, monitoring, dan pelaporan hama dan penyakit ikan 

berupa Daftar Data Jenis Hama dan Penyakit Ikan dan daerah penyebarannya serta 

Status Kesehatan Ikan di Indonesia, yang antar lain sangat berguna bagi : 

a. Penetapan kebijaksanaan zoonasi (zonin) penyakit, yaitu zona wabah (Infected 

Zone), zona penyangah (Buffer Zone), dan zona bebas (Free Zone). 

b. Mendukung dan mempermudah kegiatan pengendalian di daerah sentra-sentra 

budi daya. 

c. Meningkatkan tingkat kepercayaan negara-negara mitra dagang melalui 

proses atau prosedur di WTO, bahwa di Indonesia bebas dari hama dan 

penyakit ikan utama berbahaya (Major Fish Disease). 
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2.   Membangun Hubungan Kerja Sama Regional dan Internasional 

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan status 

Indonesia dalam perdagangan ikan dan produk perikanan di pasar internasional 

melalui pengembangan dan peningkatan tanggung jawab eksportir dan importir 

terhadap kualitas ikan dan produk perikanan yang diperdagangkan. Meningkatkan 

partisipasi Indonesia dalam penyusunan dan penetapan pedoman dan standar 

kesehatan serta mutu produk perikanan pada tingkat nasional dan internasional. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pengembangan petunjuk 

teknis sertifikasi kesehatan ikan dan produk perikanan serta karantina ikan, inisiasi 

pengembangan penyajian penetapan Daftar Jenis Hama dan Penyakit Ikan Penting 

atau Potensial untuk dikendalikan dan dicegah masuk dan atau tersebarnya di 

negara-negara yang tergabung dalam organisasi tingkat regional Asia-Pasifik 

(NACA) dan di bawah naungan OIE, pembentukan dan pengembangan data baru 

hama dan penyakit ikan yang merupakan data strategis untuk diinformasikan atau 

dilaporkan ke NACA (pengembangan sistem informasi hama dan penyakit ikan), 

inisiasi harmonisasi dan ekuivalensi standar kesehatan ikan mutu produk 

perikanan, memenuhi sepenuhnya kewajiban melaporkan data jenis dan penyakit 

ikan dan status kesehatan ikan Indonesia ke OIE, dan partisipasi aktif dalam 

pembentukan tim kerja (working group) untuk mendiskusikan kategori hama dan 

penyakit ikan di OIE. 

 

3.   Peningkatan Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat 

Masyarakat atau kelompok masyarakat pembudidaya ikan merupakan 

komponen yang sangat penting dalam pencegahan masuk dan tersebarnya hama 

dan penyakit ikan berbahaya ke dalam wilayah Indonesia. Karena demikian 

pentingnya peran masyarakat pembudidaya ikan, maka harus didorong agar 

kelompok tersebut dapat berperan aktif dalam pencegahan secara dini terhadap 

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan. 

Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan adalah identifikasi dan 

penyusunan buku pedoman untuk pengendalian hama dan penyakit ikan, 

penyediaan informasi berupa ringkasan pedoman untuk penangulangan wabah 
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penyakit ikan, pembuatan dan penyebarluasan informasi berupa brosur, leaflet, 

poster, pamplet, dan vidio (VCD) bagi masyarakat, dan mendorong pembentukan 

reorganisasi dan penataan kembali kelompok pembudidaya ikan pada setiap 

kawasan budi daya serta menginisiasi dan memfasilitasi pembuatan jaringan kerja 

(net working) antar kelompok dengan institusi pemerintah dan swasta terkait. 

 

4.   Penguatan Jaringan Informasi 

Penguatan jaringan informasi melalui multimedia elektronik merupakan 

bagian yang sangat penting, karena melalui media ini dapat diperoleh berbagai 

informasi terkini tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kasus-kasus 

penyakit ikan yang menyerang di beberapa negara, sehingga dengan diketahuinya 

informasi-informasi tersebut secara dini maka dapat dengan cepat diinformasikan 

ke pembudidaya ikan beserta cara-cara pengendaliannya. 

 

5.   Pengembangan Sumber Daya  Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia merupakan kekuatan yang sangat penting dalam 

proses kegiatan usaha. Peningkatan dan pengembangannya perlu terus menerus 

dilakukan untuk menciptakan SDM yang memiliki kemampuan berpikir, 

bertindak, bertingkah laku, dan keterampilan yang baik. 

Sumber daya manusia yang membidangi hama dan penyakit ikan di 

Indonesia masih sangat sedikit, apalagi di tingkat ahli penyakit ikan masih bisa 

dihitung dengan jari. Oleh karena itu, pengembangan SDM di bidang hama dan 

penyakit ikan menjadi prioritas utama dalam sistem pengendalian hama dan 

penyakit ikan. 

Usaha yang telah dilakukan dalam pengembangan SDM adalah melalui 

pelatihan formal (pelatihan dasar dan lanjutan) serta pelatihan informal yaitu 

melalui magang dan lain-lain. 

 

6.   Pengembangan Laboratorium 

Laboratorium sangat penting dalam pendeteksian penyakit ikan, sehingga 

keberadaannya mutlak diperlukan. Oleh karena itu, terus dikembangkan 
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laboratorium hama penyakit ikan (di Universitas, Daerah, dan Pusat). Hal ini 

dimaksudkan, agar setiap terjadi kasus penyakit di suatu daerah dapat dengan 

mudah ditangani. Melalui proses identifikasi yang dilakukan dengan cepat di 

laboratorium, dapat ditentukan dengan pasti langkah-langkah pengendaliannya.  

Sampai saat ini di Indonesia (Dana 2004), memiliki laboratorium penyakit 

level 1 sebanyak 63 unit, level 2 sebanyak 19 unit, dan level 3 sebanyak 1 unit. 

 

Rangkuman 

Masalah penyakit pada usaha budi daya ikan makin lama makin bertambah 

banyak. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah antara lain makin 

bertambahnya luasan areal budi daya yang diikuti oleh banyaknya perdagangan 

ikan hidup, pola budi daya yang intensif telah banyak menimbulkan tekanan-

tekanan bagi ikan budi daya, kurang intensifnya usaha monitoring dan surveilans 

oleh pemerintah pusat maupun daerah, masuknya komoditas ikan baru yang tidak 

disertai dengan studi Import Risk Analysis (IRA), tindak karantina yang belum 

didukung oleh peralatan dan personal yang memadai yang merata di semua tempat 

pengawasan, belum ikut sertanya masyarakat dalam usaha pengendalian penyakit, 

serta masalah cemaran yang masuk pada badan air tempat usaha budi daya ikan. 

Semakin banyak dan meluasnya penyebaran penyakit pada areal budi daya. 

Perlu segera dilaksanakan kebijakan dan strategi manajemen kesehatan ikan yang 

dituangkan dalam sistem pengendalian hama dan penyakit ikan tentang 

pelaksanaan monitoring dan surveilans dengan optimal, penerapan kebijakan IRA 

sebelum mendatangkan komoditas ikan baru, penguatan fasilitas dan kemampuan 

personal karantina ikan dan laboratorium Unit Pembina Teknis (UPT), 

mengikutsertakan masyarakat pembudidaya dalam masalah pengendalian 

penyakit, serta mulai mengaplikasikan biosekuritas. 
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Perlatihan 1 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen kesehatan ikan ! 

2. Jelaskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam manajemen kesehatan 

ikan ! 

3. Jelaskan strategi-strategi yang dilakukan dalam manajemen kesehatan ikan ! 

 

Pustaka yang Perlu Dibaca 

Untuk uraian yang lebih terperinci tentang kebijakan dan strategi 

manajemen kesehatan ikan, bacaan berikut dianjurkan: 

Dana, Darnas., 2004. Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya 

Pengendalian Penyakit Ikan Air Tawar. Seminar Nasional. Konsep 

Biosekuritas dalam Manajemen Kesehatan Ikan. Loka Budi Daya Air Tawar 

Mandiangin, 30 September 2004.  

Dahuri, R., 2004. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. 

Institut Pertanian Bogor, Bogor.  

DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan)., 2008. Data Potensi, Produksi, dan 

Ekspor/Impor Kelautan dan Perikanan 2007. Departemen Kelautan dan 

Perikanan, Jakarta. 

FAO (Food and Agriculture Organization) Of The United Nations., 2009. The 

State of World Fisheries and Aquaculture 2008. Electronic Publishing 

Policy and Support Branch Communication Division FAO, Rome. 

Huda, Hakim Miftakhul dan Sonny Koeshendrajana., 2009. Perikanan Budi Daya: 

Sebuah Model Optimasi Produksi Perikanan Nasional. 

Taukhid., 2004. Manajemen Kesehatan Ikan. Seminar Nasional. Konsep 

Biosekuritas dalam Manajemen Kesehatan Ikan.  Loka Budi Daya Air 

Tawar Mandiangin, 30 September 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

2 
\ \ \ \ \ \ 

 

Konsep Penyebab Terjadinya 

Penyakit 
 

 

 

 

2.1. Deskripsi Singkat 

Salah satu penyebab gagalnya budi daya ikan adalah faktor penyakit. 

Munculnya gangguan penyakit pada budi daya ikan merupakan risiko biologis 

yang harus selalu diantisipasi. Penyakit ikan biasanya timbul karena adanya 

interaksi antara tiga faktor, yaitu lingkungan, inang, dan jasad penyebab penyakit. 

Stress merupakan salah satu faktor penting dalam kesehatan ikan. Faktor-faktor 

yang menyebabkan efek negatif bagi ikan seperti penanganan kasar, kepadatan 

terlalu tinggi, dan lingkungan tidak mendukung merupakan stressor pada 

kesehatan ikan. Dalam keadaan demikian ikan akan mudah terserang penyakit.   

 

2.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep 

penyebab terjadinya penyakit ikan. 
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2.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit, kenapa terjadi penyakit, 

dan bagaimana strategi pengendaliannya. 

2. Menjelaskan perbedaan penyakit infeksi dan noninfeksi. 

3. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan stress, pengelompokan penyebab 

stress, tiga tahapan respons stress ikan, dan akibat dari stress. 

4. Mendefinisikan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penyakit ikan 

(patogen, ikan, penyebaran vertikal, penyebaran horizontal, vektor, dan host). 

 

2.4. Pengantar 

Produksi ikan khususnya dari hasil tangkapan pada beberapa tahun terakhir 

mengalami penurunan, sementara itu permintaan dan kebutuhan terus meningkat. 

Peningkatan permintaan merupakan konsekuensi dari pertambahan jumlah 

penduduk dan perubahan pola konsumen untuk memenuhi kebutuhan protein 

hewani. Ikan sebagai alternatif, karena menurunnya hasil tangkapan ikan, budi 

daya salah satu alternatif yang tepat dalam upaya peningkatan produksi perikanan.  

Usaha budi daya baik perairan darat maupun perairan laut menunjukkan 

peningkatan produksi yang semakin pesat. Produksi budi daya perairan darat 

sampai tahun 2006 mencapai 31,6 juta ton, sedangkan produksi budi daya perairan 

laut 20,1 juta ton (Tabel 1.2). Perkembangan ini memacu kegiatan distribusi induk 

dan benih dari satu daerah ke daerah lain. Kegiatan ini berpotensi dalam 

penyebarluasan penyakit ikan. 

Timbulnya penyakit pada suatu kawasan budi daya merupakan salah satu 

penghambat perkembangan usaha budi daya. Serangan wabah penyakit ikan dapat 

menyebabkan kematian massal, pertumbuhan terhambat, FCR sangat tinggi, warna 

ikan kurang menarik, dan dapat menurunkan produksi serta menurunkan kualitas 

produk. Penyakit ikan selain menyebabkan kegagalan usaha budi daya, juga 

berperan sebagai penentu status kesehatan ikan atau produk perikanan akan residu 

bahan kimia atau obat-obatan yang mengandung antibiotik. 
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Penggunaan bahan kimia akan obat-obatan yang mengandung antibiotik 

untuk penanggulangan penyakit ikan yang tidak mempertimbangkan waktu, jenis, 

dan dosis obat yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dapat menyebabkan 

residu produk ikan. Misalnya, kasus produk perikanan udang beku Indonesia yang 

mengandung residu antibiotik tetrasiklin tahun 1992 dan tahun 2001 produk 

perikanan udang Indonesia yang di ekspor ke Eropa mengandung residu 

klorampenikol dan nitrofuran. Komisi Eropa mengeluarkan Commission Decision 

No. 2001/Fo5/EC yang melarang penggunaan klorampenikol. Direktorat Jenderal 

Perikanan Budi Daya mengeluarkan surat edaran Nomor: 

3025/OPB.5/IX.530.05/X/01 tanggal 4 Januari 2002 tentang larangan penggunaan 

antibiotik klorampenikol. Dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor: Kep.20/MEN/2003 tentang Klasifikasi Obat Ikan. Salah satu 

poinnya memuat zat aktif yang dilarang beredar dan dipergunakan sebagai obat 

ikan, antara lain nitrofuran dan klorampenikol. 

 

2.5. Penyakit, Kejadian, dan Penyebab Penyakit 

Budi daya perikanan modern berdampak positif pada peningkatan produksi 

ikan hampir di seluruh dunia. Namun demikian, muncul beberapa dampak negatif 

antara lain timbulnya penyakit pada kawasan budi daya. Penyakit ikan menjadi 

salah satu faktor pembatas penting dalam budi daya ikan. 

Penyakit ikan adalah suatu keadaan patologi tubuh yang ditandai dengan 

adanya gangguan histologi atau fisiologis. Penyakit ikan adalah keadaan fisik, 

morfologi, dan fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal. Penyakit 

ikan adalah suatu bentuk abnormalitas dalam struktur atau fungsional yang 

disebabkan oleh organisme hidup melalui tanda-tanda yang spesifik (Hartono et 

al., 2003). Penyakit ikan dapat terjadi karena hubungan tiga faktor utama, yaitu 

inang, penyebab penyakit (patogen), dan lingkungan. 
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Gambar 2.1. Proses terjadinya penyakit. 

 

Penyakit ikan dapat terjadi jika ikan (inang), hidup dalam lingkungan 

perairan yang kurang sesuai untuk kehidupan ikan, tetapi mendukung patogen 

untuk berkembang biak. Setiap penyakit memiliki perubahan fisiologi dan 

histologi tertentu. Gejala-gejala ikan bersifat spesifik, tetapi ada juga penyakit 

yang mempunyai gejala yang hampir sama dengan penyakit lain. 

Jika pertahanan tubuh inang lemah dan patogen yang terdapat dalam  tubuh 

inang banyak, tetapi lingkungan tetap sesuai dan mendukung untuk meningkatkan 

ketahanan tubuh inang maka penyakit tidak akan muncul karena patogen tidak 

dapat berkembang biak. 

Ada tiga strategi pengendalian penyakit, yaitu a). media atau lingkungan 

pemeliharaan (wadah pemeliharaan terlindung dari sinar matahari dan hujan secara 

langsung, kepadatan ikan seimbang dengan jumlah air pemeliharaan, jangan 

memberikan pakan secara berlebihan dan sembarangan yang dapat mempercepat 

naiknya kandungan ammonia), b). ikan itu sendiri (ikan yang dipelihara bernilai 

ekonomis penting dan diketahui jelas berasal dari bibit yang unggul, secara berkala 

dilakukan seleksi ikan sejak ikan ukuran benih, dan digunakannya pakan ikan yang 

berkualitas baik) dan c). mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit dari 

jenis parasit, jamur, bakteri, dan virus.  

Sebenarnya dalam keadaan lingkungan yang seimbang, mikroorganisme 

tidak menyebabkan penyakit. Akan tetapi bila kondisi lingkungan buruk, 
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mikroorganisme akan menyerang ikan budi daya. Untuk itu, pencegahan penyakit 

ikan perlu dilakukan. Salah satu cara pencegahan penyakit ikan yang relatif aman 

dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan adalah dengan pemberian 

imunostimulan, seperti Saccharomyces cerevisiae, vitamin C, dan levamisol.  

Penyebab penyakit ikan digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu 

penyakit infeksi dan penyakit noninfeksi. Penyakit infeksi disebabkan oleh parasit 

(protozoa, cacing, dan krustasea), jamur, bakteri, dan virus. Karakteristik khusus 

yang terdapat pada penyakit infeksi adalah kemampuan untuk menularkan 

penyakit (transmisi) dari satu ikan ke ikan yang lain secara langsung. 

Penularan penyakit infeksi dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. 

Penularan secara vertikal yaitu penyakit ditransfer oleh induk ke anakan melalui 

sperma atau telur, sedangkan penularan secara horizontal melalui media 

pemeliharaan, pakan, peralatan, maupun organisme lain yang terdapat dalam 

pemeliharaan. 

Tabel 2.1. Karakteristik Setiap Kelompok Patogen 

Karakteristik Parasit Jamur Bakteri Virus 

Ukuran  

(penyaring  0,45 

um) 

Besar beberapa 

mikron (tidak 

melalui 

penyaring) 

 

Besar beberapa 

mikron (tidak 

melalui 

penyaring) 

0,6-3 um (tidak 

dapat melalui 

penyaring) 

25-350 nm  

(dapat melalui 

penyaring) 

Reproduksi Produksi 

telur/spora 

Produksi  spora Segmentasi Transkripsi/ 

reproduksi 

pada 

 inang 

DNA/RNA 

 

Kultur Umumnya 

membutuhkan 

inang 

 

Pada media Pada media Pada sel 

Deteksi Mikroskop Kultur agar 

Mikroskop 

Kultur agar 

Mikroskop 

Secara imunologi 

PCR 

Kultur sel 

Secara 

imunologi 

Mikroskop 

elektron 

 

Identifikasi Secara 

morfologi 

Secara morfologi Secara biokimia 

Secara morfologi 

Secara genetik 

Secara genetik 

Secara 

morfologi 

Sumber: Yuasa et al., (2003). 
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Penyakit noninfeksi disebabkan oleh perubahan lingkungan dan defisiensi 

nutrisi. Penyakit lingkungan disebabkan oleh kepadatan ikan yang tinggi, variasi 

kondisi lingkungan (oksigen terlarut, suhu, cahaya, pH, dan salinitas), adanya 

biotoksik (toksik alga, zooplankton, mikotoksik, dan toksik dari tumbuhan), 

adanya polutan (endogen dan eksogen), dan akibat penggunaan bahan kimia dalam 

pengobatan. Penyakit defisiensi nutrisi disebabkan oleh defisiensi asam amino, 

defisiensi lemak, defisiensi vitamin, dan defisiensi mineral. 

 

2.6. Stress 

2.6.1. Mengapa Terjadi Keadaan Stress pada Ikan 

Stress adalah suatu fenomena biologi yang nonspesifik dari suatu 

perubahan lingkungan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya adaptasi 

homeostatis di mana konstelasi proses perubahan secara stabil tersebut akan 

mempengaruhi proses-proses fisiologis yang pada akhirnya dapat menyebabkan 

kerusakan fisik bahkan kematian. Stress adalah kondisi di mana hewan (ikan) tidak 

mampu memelihara kondisi fisiologis normal. Stress disebabkan oleh penempatan 

ikan dalam situasi di mana melewati tingkat normal toleransi ikan (Ruth, 2009). 

 

2.6.2. Penyebab Stress (Stressor) 

Berdasarkan Adams (1990) dan Health (1990), penyebab stress (stressor) 

dapat dikelompokkan berdasarkan 1). Perubahan lingkungan (environmental 

changes), yang terdiri atas perubahan suhu, kepadatan, salinitas, perubahan 

tekanan air, polusi, pH, perubahan arus air, muatan-muatan sedimen, konsentrasi 

DO, dan ketersediaan makanan. 2). Penanganan (handling), seperti pemeliharaan 

ikan dalam tank, transportasi, dan pemindahan ikan dengan serok atau ember. 3). 

Penangkapan (capture), seperti penggunaan pukat harimau, trammel net, gill net, 

set net, dan hand line. 
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Tabel 2.2. Klasifikasi Stressor 

Macam Stressor Masalah 

Stressor kimia a. Kualitas air buruk; DO rendah, pH tidak sesuai 

b. Polusi; penggunaan bahan kimiawi, polutan dari 

luar  

c. Komposisi pakan 

d. Senyawa nitrogen dan sisa metabolisme (akumulasi 

ammonia dan nitrit) 

Stressor biologis a. Densitas populasi terlalu tinggi 

b. Multikultur; ada spesies yang agresif, persaingan 

tempat 

c. Mikroorganisme: kehadiran mikroba patogenik dan 

nonpatogenik 

d. Makroorganisme: parasit internal dan eksternal 

Stressor fisik a. Suhu lebih tinggi atau lebih rendah dari normal 

b. Cahaya berlebih atau kurang 

c. Suara 

d. Gas-gas terlarut 

Stressor prosedural a. Penanganan 

b. Pengiriman/transportasi 

c. Penanganan penyakit 

Sumber: Irianto, (2005) dan Ruth (2009). 

 

Sementara itu Afrianto dan Liviawati (1992), mengelompokkan penyebab 

stress terdiri atas 1). Stress kimia, stress yang diakibatkan oleh terjadinya 

penurunan konsentrasi oksigen, peningkatan konsentrasi karbondioksida, 

peningkatan konsentrasi ammonia, maupun peningkatan konsentrasi nitrit, dan 

peningkatan konsentrasi subletal dari insektisida, pestisida, maupun logam berat. 

2). Stress lingkungan, parameternya antara lain adalah suhu yang ekstrim dan air 

yang terlalu jenuh dengan gas atau intensitas cahaya yang berlebihan. 3). Stress 

biologi, yaitu stress yang disebabkan oleh aktivitas parasit eksternal maupun 

internal, serta kondisi pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. 

 

2.6.3. Respons Fisiologis Ikan 

Respons stress adalah suatu mekanisme di mana ikan dapat menghindari 

atau mengatasi ancaman yang potensial atau kondisi-kondisi yang dapat merusak 
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atau merugikan. Respons-respons fisiologis dan biokimia pada ikan merupakan 

respons akibat adanya stress yang berasal dari lingkungan yang tidak mendukung. 

Apabila kondisi ikan sedang stress maka di dalam tubuh ikan akan 

berlangsung proses-proses fisiologis yang tidak normal, karena darah ikan 

mengandung kortisol plasma yang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan darah secara kualitatif maupun kuantitatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

1  =  stressor mulai mempengaruhi ikan 

2  =  tekanan stressor semakin besar mempengaruhi ikan 

3  =  ada dua kemungkinan, yakni  ikan beradaptasi dan sebaliknya ikan mati. 

Gambar 2.2. Proses terjadinya stress pada ikan. 

 

Darah dalam tubuh ikan merupakan materi yang sangat penting dalam 

proses fisiologis kehidupan ikan. Darah berfungsi sebagai alat transportasi 

oksigen, nutrien, dan sistem pertahanan tubuh. Darah tersusun dari sel-sel darah 

yang satu sama lain saling mendukung untuk terjadi kenormalan dalam proses 

fisiologi dalam tubuh ikan. Keberadaan darah dalam tubuh, harus pada kondisi 

normal, sehingga perubahan yang terjadi pada darah secara kualitatif maupun 

kuantitatif dapat menentukan kondisi ikan (Makmur, 2002). 
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Respons stress dapat dibagi menjadi fase primer, sekunder, dan tersier. 

Efek primer terhadap stress adalah respons endokrin yang merangsang adaptasi 

metabolik dan osmotik (fase sekunder). Fase tersier di antaranya modifikasi 

tingkah laku dan kerentanan penyakit (Adams, 1990).  
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Gambar 2.3. Respons ikan pada stress lingkungan yang kronis (Adams, 1990). 

 

Terdapat dua tipe respons ikan terhadap perubahan lingkungan yang 

ekstrim, yaitu respons akut dan respons kronik. Respons akut efeknya langsung 

terasa dan dapat menyebabkan kematian langsung pada ikan, sedangkan respons 

kronik efek terasa pada waktu yang lama. Respons yang diberikan ikan bisa secara 
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langsung dan tidak langsung. Respons secara langsung dapat menyebabkan 

terganggunya proses fisiologis dan molekuler organisme. Respons tidak langsung 

berupa berkurangnya ketersediaan energi. Respons ikan tersebut pada akhirnya 

dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan reproduksi organisme, 

populasi, dan komunitas. 

 

2.6.4. Pengukuran Respons Stress (Tingkat Stress) 

Pengukuran respons stress (tingkat stress) pada ikan dapat dilakukan 

dengan pengukuran tingkat kortisol plasma pada ikan. Metode yang sering 

digunakan adalah metode Radio Immuno Assay (RIA). Metode RIA untuk 

mengukur kortisol plasma sebagai suatu indeks stress ikan telah digunakan pada 

budi daya perikanan bertahun-tahun untuk mengukur reaksi-reaksi stress terhadap 

berbagai penanganan, stressor lingkungan dan penangkapan dengan alat tangkap 

(Makmur, 2002). 

 

2.6.5. Akibat Stress pada Ikan 

Stress secara umum dapat mengakibatkan terganggunya sistem fisiologis 

dari ikan, menghambat pertumbuhan, terganggunya reproduksi, dan memberikan 

kecenderungan kepada organisme penyakit untuk masuk. 

Level integrasi biologi dan akibat stress dapat dilihat dari perubahan 

biokimia dan variabel-variabel molekuler; (asam askorbat glutation, aktivitas 

enzim, dan rasio RNA:DNA), fisiologi dan variabel morfologi; (glukosa darah, 

sistem imun, konsentrasi oksigen, faktor kondisi, dan indeks hepatosomatik), 

variabel kapasitas penampilan;  (produksi telur, kemampuan berenang, toleransi 

suhu, pertumbuhan rerata, resistensi penyakit, dan kelangsungan hidup), dan 

variabel ekologi; (ukuran populasi, rekruitmen, kekayaan spesies, dan pertukaran 

dalam suplai makanan). 

Akibat stress pada ikan dapat menyebabkan kegagalan memijah, seperti 

pada ikan belanak (Mugil cephalus), mengalami kegagalan berovulasi secara 

normal, karena lingkungan untuk memijah di alam telah tercemar (Steams dan 

Crandall, 1984). Ikan mas (Cyprinus carpio) dengan kepadatan tinggi akan 
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mengalami depresi dan pertumbuhan rerata yang rendah, jika dibandingkan 

dengan yang dipelihara dengan kepadatan rendah. Hal yang sama terjadi pada ikan 

sepat (Trichogaster trichopterus) dan ikan tilapia (Saroherodon mossambica), di 

mana stress pheromone terjadi di bawah kondisi kepadatan yang tinggi.  

 

2.7. Istilah-Istilah Penting Penyakit Ikan  

Berikut ini adalah istilah penting yang sering kali digunakan dalam 

penyakit ikan. 

a. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan berbagai faktor yang 

mempengaruhi frekuensi dan penyebaran penyakit pada suatu komunitas. 

b. Patogen adalah organisme penyebab penyakit. 

c. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 

hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (UU No. 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan). Pengertian ikan menurut UU No.16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan meliputi: 

 Ikan bersirip (Pisces). 

 Udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (Crustacea). 

 Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (Mollusca). 

 Ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata). 

 Teripang, bulu babi, dan sebangsanya (Echinodermata). 

 Kodok dan sebangsanya (Amphibia). 

 Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (Reptilia). 

 Paus, limba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (Mammalia). 

 Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air 

(Algae). 

 Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di 

atas, termasuk ikan yang dilindungi. 

d. Penyebaran vertikal adalah penyebaran penyakit yang ditransfer oleh induk ke 

anakan melalui sperma atau telur. 
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e. Penyebaran horizontal adalah penyebaran penyakit yang ditransfer melalui 

media pemeliharaan, pakan, peralatan atau organisme lain yang terdapat dalam 

pemeliharaan. 

f. Carrier adalah hewan yang membawa organisme penyebab penyakit dalam 

tubuhnya, namun hewan tersebut terlihat sehat sehingga menjadi pembawa 

atau penyebar infeksi. 

g. Vektor adalah hewan yang menjadi perantara organisme penyebab penyakit 

dari inang yang satu ke inang yang lain. Misalnya siput dan burung. 

h. Patogenisitas adalah kemampuan untuk dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit. 

i. Virulensi adalah derajat patogenisitas suatu mikroorganisme. 

j. Kisaran inang adalah kisaran hewan-hewan yang dapat diinfeksi oleh patogen. 

k. Host atau inang adalah organisme yang dapat diinfeksi oleh patogen atau yang 

didiami oleh patogen.  

 

Rangkuman 

Timbulnya penyakit pada suatu kawasan budi daya merupakan salah satu 

penghambat perkembangan usaha budi daya. Serangan wabah penyakit ikan dapat 

menyebabkan kematian massal, pertumbuhan terhambat, FCR sangat tinggi, warna 

ikan kurang menarik, dan dapat menurunkan produksi serta menurunkan kualitas 

produk. Penyakit ikan selain menyebabkan kegagalan usaha budi daya, juga 

berperan sebagai penentu status kesehatan ikan atau produk perikanan akan residu 

bahan kimia atau obat-obatan yang mengandung antibiotik. 

Penyakit ikan adalah suatu keadaan patologi dari tubuh yang ditandai 

dengan adanya gangguan histologi atau fisiologis. Penyakit adalah keadaan fisik, 

morfologi, dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal. 

Penyakit adalah suatu bentuk abnormalitas dalam struktur atau fungsional yang 

disebabkan oleh organisme hidup melalui tanda-tanda yang spesifik. Penyakit 

dapat terjadi karena hubungan tiga faktor utama, yaitu inang, penyebab penyakit, 

dan lingkungan. 
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Stress dapat mengakibatkan terganggunya sistem fisiologis ikan, seperti 

terganggunya proses reproduksi, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan serta 

memberi kecenderungan organisme penyakit untuk masuk. 

Penyebab stress terpenting yang dapat mengganggu keseimbangan antara 

induk semang dan lingkungannya adalah faktor suhu lingkungan, karena jika suhu 

mencapai batas-batas yang ekstrim maka infeksi oleh kuman patogenik akan 

terjadi terutama pada suhu maksimum dan perubahan suhu yang mendadak. 

Pengaruh stress pada reproduksi perikanan sangatlah besar, stress yang tidak dapat 

ditanggulangi dapat menyebabkan penurunan produksi atau bahkan terhenti. 

 

Perlatihan 2 

1. a.   Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit ? 

b.   Kenapa terjadi penyakit ? 

c.   Bagaimana strategi pengendaliannya ? 

2. Jelaskan perbedaan antara penyakit infeksi dengan penyakit noninfeksi ! 

3. a.   Jelaskan apa yang dimaksud dengan stress ? 

b.   Jelaskan penggelompokan stress menurut Afrianto dan Liviawati (1992) ? 

c.   Jelaskan 3 tahapan respons stress organisme ? 

d.   Jelaskan akibat dari stress terhadap ikan ? 

4. Apa yang dimaksud dengan: 

a. Patogen 

b. Ikan 

c. Penyebaran vertikal 

d. Penyebaran horizontal 

e. Vektor 

f. Host 

 

Pustaka yang Perlu Dibaca 

Untuk uraian yang lebih terperinci tentang penyakit ikan, bacaan berikut 

dianjurkan: 
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3 
\ \ \ \ \ \ 

 

Penyakit Infeksi 

Parasit 
 

 

 

 

3.1. Deskripsi Singkat 

Penyakit yang menyerang ikan banyak macam dan ragamnya. Secara 

umum penyakit ikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyakit infeksi dan 

noninfeksi. Jenis penyakit infeksi terdiri atas penyakit yang disebabkan oleh 

parasit, jamur, bakteri, dan virus, sedangkan jenis penyakit noninfeksi disebabkan 

oleh lingkungan dan makanan. Penyakit yang disebabkan oleh parasit terdiri atas 

parasit protozoa, parasit trematoda monogenea, parasit trematoda digenea, parasit 

myxobolus, parasit nematoda, parasit cestoda, dan parasit krustasea. 

 

3.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh parasit. 

 



29 
 

3.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan parasit, syarat suatu organisme 

sebagai parasit, dan penggolongan parasit. 

2. Menjelaskan penyakit infeksi parasit Protozoa (siliata sesil, siliata motil, dan 

flagella). 

3. Menjelaskan penyakit infeksi parasit Trematoda Monogenea. 

4. Menjelaskan penyakit infeksi parasit Trematoda Digenea. 

5. Menjelaskan penyakit infeksi parasit Myxobolus. 

6. Menjelaskan penyakit infeksi parasit Nematoda. 

7. Menjelaskan penyakit infeksi parasit Cestoda. 

8. Menjelaskan penyakit infeksi parasit Krustasea. 

 

3.4. Pengantar 

Lingkungan budi daya perikanan merupakan lingkungan yang sesuai untuk 

tumbuh dan berkembang biaknya organisme yang dibudidayakan, juga merupakan 

lingkungan yang potensial untuk agen penyakit, seperti parasit. Kata parasit 

berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua suku kata, yakni para dan sites. Para 

berarti di samping (beside=bahasa Inggeris), sedangkan sites berarti makanan 

(feed=bahasa Inggeris). Parasit adalah suatu organisme hidup atau di dalam 

organisme hidup lain (yang berbeda spesiesnya) yang selain mendapat 

perlindungan juga memperoleh makanan untuk kelangsungan hidupnya. 

Suatu organisme hidup dikatakan sebagai parasit apabila memenuhi ciri-

ciri sebagai berikut: 

a. Organisme hidup tersebut haruslah tinggal (sementara atau selama masa 

hidupnya) pada (organ tubuh bagian luar) atau di dalam (organ tubuh bagian 

dalam) organisme hidup lainnya.  

b. Organisme hidup tersebut haruslah berbeda spesiesnya dari organisme hidup 

yang didiaminya. 
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c. Organisme hidup tersebut minimal memperoleh keuntungan berupa tempat 

tinggal dan makanan dari organisme hidup yang didiaminya. 

Parasit hidup, tumbuh, dan berkembang biak pada berbagai macam 

lingkungan. Parasit dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan bergantung 

pada cara-cara penggolongannya. Berdasarkan tempat tinggalnya, parasit 

dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu: 

1) Ekto parasit adalah parasit yang mendiami atau tinggal di bagian organ tubuh 

sebelah luar organisme hidup yang didiaminya. Misalnya, Ichthyopthirius 

multifilis, Argulus sp., dan lain-lain. 

2) Endo parasit adalah parasit yang tinggal di dalam bagian organ tubuh sebelah 

dalam organisme hidup yang didiaminya. Misalnya, Aphanomyces invadans, 

Myxobolus sp. dan lain-lain. 

Bila ditinjau dari segi siklus hidupnya, parasit dikelompokkan ke dalam 

tiga golongan, yaitu: 

1) Parasit intermitten (intermitten parasites) adalah parasit yang siklus hidupnya 

secara periodik pada waktu-waktu tertentu berada pada atau di dalam, 

sedangkan pada waktu-waktu lainnya harus meninggalkan tubuh organisme 

hidup yang didiaminya. Parasit akan mati bila kondisi lingkungan yang sesuai 

dengan siklus hidupnya tidak didapatkan. Misalnya, Ichthyopthirius multifilis. 

2) Parasit fakultatif (facultative parasites) adalah parasit yang di dalam siklus 

hidupnya dapat berfungsi sebagai parasit pada atau di dalam organisme hidup 

lainnya dan dapat hidup di alam bebas (tanpa ada organisme lain yang 

didiaminya). Misalnya, Argulus sp. 

3) Parasit obigateri (obigatery parasites) adalah parasit yang siklus hidupnya 

penuh berfungsi sebagai parasit pada atau di dalam organisme hidup lainnya, 

sebagian atau seluruh masa hidupnya berada pada atau di dalam organisme 

hidup lainnya. Parasit ini tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organisme 

hidup lainnya (yang didiaminya). Misalnya, Cyclochaeta sp. 

Dari segi bio taksonomi, parasit dikelompokkan ke dalam dua golongan, 

yaitu: 
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1) Parasit tumbuhan (phyto parasites) adalah parasit yang secara bio taksonomi 

tergolong ke dalam dunia tanaman. Misalnya, Saprolegnia sp. dan Achlya sp. 

2) Parasit hewan (zoo parasites) adalah parasit yang secara bio taksonomi 

tergolong kepada dunia hewan. Misalnya, Gyrodactylus sp., Lernea sp. 

 

3.5. Parasit Protozoa 

Protozoa adalah organisme (hewan) bersel satu yang dapat hidup secara 

mandiri atau berkelompok. Tiap protozoa merupakan satu sel yang merupakan 

kesatuan yang lengkap, baik dalam susunan maupun dalam fungsinya. 

Struktur sel protozoa terdiri atas dua bagian, yaitu sitoplasma dan nukleus 

(inti). Sitoplasma terdiri atas ekto plasma dan endo plasma. Ekto plasma adalah 

bagian luar yang terdiri atas hialin yang jernih dan homogen dengan struktur yang 

elastis. Fungsi ekto plasma adalah sebagai alat pergerakan, mengambil makanan, 

proses ekskresi, proses respirasi, dan mempertahankan diri. 

Endo plasma adalah bagian dalam dari sel, tidak jernih yang berbutir-butir 

dan di dalamnya terdapat inti. Di dalam endo plasma terdapat vakuola makanan, 

makanan cadangan, vakuola kontraktil, benda asing, dan benda kromatoid. 

Inti adalah bagian terpenting yang diperlukan untuk mempertahankan 

hidup dan untuk reproduksi serta untuk mengatur metabolisme. Inti terdiri atas 

membran intik (selaput inti) yang meliputi serabut inti (retikulum) halus yang 

berisi cairan dan kariosom. 

Protozoa mempunyai dua cara reproduksi, yaitu cara aseksual dan cara 

seksual. Cara aseksual adalah berkembang biak tanpa perkawinan. Apabila kondisi 

lingkungan baik, maka protozoa mengadakan pembelahan diri yang dimulai dari 

kariosom, kemudian inti, dan seterusnya sitoplasma. Cara berkembang biak secara 

aseksual ini terdiri atas lima cara, yaitu 1). Cara binary fission, dari satu parasit 

menjadi dua dan seterusnya. 2). Cara endodiogenik, satu sel menjadi dua, dari satu 

inti membelah menjadi dua, kemudian diikuti oleh sitoplasma. 3). Cara 

endopoligenik, satu sel akan berkembang biak menjadi beberapa sel baru, dari inti 

membelah menjadi banyak, kemudian diikuti oleh sitoplasma. Pembelahan inti 
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terjadi secara teratur dan sitoplasma juga mengikuti pembelahan ini secara teratur. 

4). Cara splitting, satu sel akan berkembang biak menjadi beberapa sel baru, dari 

inti membelah menjadi banyak, kemudian diikuti oleh sitoplasma. Pembelahan inti 

menjadi banyak tapi tidak teratur tiap belahannya, akan diikuti sitoplasma dan sel 

baru yang terbentuk juga kurang teratur. 5). Cara skizogoni, satu inti membelah 

menjadi banyak dan diikuti pembelahan sitoplasma, hingga terbentuk merozoit 

yang banyak. 

Cara seksual berupa perkawinan antara mikrogamet dan makrogamet, akan 

menghasilkan zigot, lalu terbentuk ookinet, lalu menjadi ookista yang di dalamnya 

terbentuk sporozoit, proses ini disebut sporogoni. 

Menurut Irianto (2005), protozoa penyebab penyakit infeksi pada ikan 

dapat ditularkan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui 

perantaraan inang antara, ini terkait erat dengan siklus hidup protozoa 

bersangkutan. 

Pada dasarnya sebagian besar protozoa hidup bebas dan bersifat saprofitik, 

dan hanya pada kondisi tertentu menjadi bersifat parasit. Sejumlah protozoa 

parasit memungkinkan sistem imun inang aktif dan menekan populasinya. 

Meskipun demikian, pada keadaan sistem imun mengalami tekanan akibat sistem 

imun mengalami tekanan akibat faktor lingkungan (misalnya polusi dan perubahan 

suhu) atau kondisi inang lemah akibat nutrient yang buruk, maka parasit protozoa 

akan meledak populasinya menjadi patogenik dan menyebabkan ikan menjadi 

sakit. 

Protozoa yang berperan sebagai parasit pada ikan-ikan air tawar, dibagi 

menjadi lima kelas, yaitu siliata (sesil dan motil), flagellata, myxozoa, 

mikrosporidia, dan coccidian. 

 

3.5.1. Siliata Sesil (Sessile Ciliates) 

1. Ambiphyra 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Ambiphyra, sebelumnya disebut Scyphidia, adalah siliata menetap (sesil) 

yang ditemukan di kulit, sirip, dan insang ikan. Parasit ini berbentuk silinder, 
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bagian dasar berupa mulut silia (cilia=bulu), dan bagian tengah bank cilia 

diidentifikasi sebagai Ambiphyra. Parasit ini berukuran 50-95 um x 40-61 um. 

Tidak dapat bergerak bebas pada ikan, tapi dapat dilihat pergerakan silianya 

(Gambar 3.1). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Morfologi Ambiphyra (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Parasit Ambiphyra dapat menyebabkan masalah pada budi daya ikan, jika 

jumlah mereka menjadi berlebihan dan pada saat perairan mengandung bahan 

organik yang tinggi (eutrophic). 

 

c. Pengendalian 

Parasit Ambiphyra ini dapat dikontrol dengan salah satu aplikasi pada 

daftar perlakuan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Pengobatan Secara Kimiawi untuk Mengendalikan Protozoa Eksternal 

Bahan Kimia Perendaman Perendaman  

Jangka Pendek 

Perendaman  

Lama Terbatas 

Kupri sulfat X X Total alkalinitas/100 (2,5 mg/L), 

DO tidak digunakan jika total 

alkalinitas < 50 mg/L 

Kalium  

permanganat 

X 10 mg/L, selama 

30 menit 

2 mg/L 

Formalin X 150-250 mg/L, 

selama 30 menit 

15-25 mg/L atau  

1 ml/10 gallons 

Garam 3%, durasi 

tergantung 

spesies ikan 

1%, selama 30 

menit-1 jam 

0,02-0,2% 

Sumber: Klinger dan Ruth (2009). 

Keterangan: X bahan kimiawi tidak dapat digunakan untuk perawatan. 
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2. Apiosoma 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Apiosoma, sebelumnya dikenal sebagai Glossatella, adalah siliata sesil, 

umumnya terdapat di kolam budi daya ikan. Organisme ini dapat ditemukan di 

kulit, sirip, dan insang ikan. Apiosoma berbentuk seperti vase bunga dengan mulut 

silia sebagai karakteristiknya. Parasit ini berukuran panjang 100 um, tidak dapat 

bergerak bebas pada ikan, tapi dapat dilihat pergerakan silianya (Gambar 3.2). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Morfologi Apiosoma (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Parasit Apiosoma dapat menyebabkan masalah pada budi daya ikan, jika 

jumlah mereka menjadi berlebihan dan pada saat perairan mengandung bahan 

organik yang tinggi. 

 

c. Pengendalian 

Parasit Apiosoma dapat dikontrol dengan perendaman kalium permanganat 

10 mg/L selama 30 menit atau dengan konsentrasi 2 mg/L dalam waktu yang 

relatif lama. Perendaman juga dapat dilakukan dalam formalin dengan konsentrasi 

150-250 mg/L selama 30 menit atau perendaman dalam garam dengan konsentrasi 

1% selama 30 menit-1 jam (Klinger dan Ruth, 2009). 

 

3. Capriniana 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Capriniana, secara histori disebut Trichophyra, adalah siliata sesil yang 

menyerang pada insang ikan melalui penghisap (sucker). Parasit ini berbentuk 
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amor yang tebal, seperti stik (stick) sebagai karakteristiknya. Parasit ini berukuran 

40-110 um x 25 x 70 um, tidak dapat bergerak bebas pada ikan (Gambar 3.3). Pada 

infeksi yang berat, Capriniana dapat menyebabkan stress pernapasan pada ikan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Morfologi Capriniana (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Parasit Capriniana dapat menyebabkan masalah pada budi daya ikan, jika 

jumlah mereka menjadi berlebihan dan pada saat perairan mengandung bahan 

organik yang tinggi. 

 

c. Pengendalian 

Parasit Capriniana dapat dikontrol dengan perendaman ikan dalam 10 

mg/L kalium permanganat selama 30 menit atau dengan konsentrasi 2 mg/L 

selama 3 hari atau lebih. Perendaman juga dapat dilakukan dalam formalin dengan 

konsentrasi 150-250 mg/L selama 30 menit atau perendaman dalam garam dengan 

konsentrasi 1% selama 30 menit-1 jam (Klinger dan Ruth, 2009). 

 

4. Epistylis 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Epistylis adalah siliata mirip lonceng terbalik, membentuk koloni, memiliki 

stalk bercabang namun tidak dapat berkonstraksi. Epistylis termasuk dalam 

golongan ekto parasit, merupakan protozoa bertangkai dan memiliki bulu getar 

atau silia. Parasit ini merupakan protozoa yang hidup bebas dan melekat pada 

tanaman air. Pada kondisi air kaya akan bahan organik, maka Epistylis dapat 
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berubah menjadi agensia penyakit  (Irianto, 2005). Parasit ini berukuran lebar 40-

80 um x 20-30 um dan panjang 1,2 mm. Parasit ini tidak dapat bergerak bebas 

pada ikan, tapi dapat dilihat pergerakan silianya (Gambar 3.4). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Morfologi Epistylis (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Epistylis mengeluarkan enzim proteolitik yang membuat luka dan cocok 

untuk invasi bakteri. Infeksi parasit ini biasanya terkait dengan perairan yang kaya 

bahan organik, Sering dijumpai pada ikan-ikan liar bersisik atau ikan-ikan budi 

daya, penyakit tersebut dikenal dengan red sore disease. 

Organ target sebagai tempat menempelnya parasit Epistylis adalah kulit, 

sirip, dan insang ikan. Ikan yang organnya ditempeli parasit ini, menyebabkan 

organ tersebut tidak dapat berfungsi normal. Koloni parasit Epistylis di insang 

akan sangat mengganggu aktivitas pernapasan, sehingga ikan terlihat sangat 

gelisah, dan sering melaukan gerakan yang mendadak (flashing). Pada infeksi 

lanjut, sering dijumpai luka yang berwarna putih atau pendarahan di sekitar tempat 

penempelan parasit. Parasit ini juga dapat menyerang telur ikan. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui kegiatan pencegahan 

dan pengobatan. Kegiatan pencegahan yang perlu dilakukan, yaitu a). manajemen 

kesehatan ikan secara baik dan benar berupa persiapan kolam, desinfeksi, menjaga 

kesehatan,kepadatan, pakan, dan kualitas air terutama mengurangi kadar bahan 

organik, b). menjaga stamina dan meningkatkan ketahanan tubuh ikan melalui 
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imunostimulasi, misalnya pemberian vitamin C, dan c). meningkatkan frekuensi 

pergantian air. 

Kegiatan pengobatan yang perlu dilakukan, yaitu perendaman dengan 

formalin 15 ppm selama 12-24 jam, perendaman dengan garam dapur 300 ppm 

atau kalium permanganat (PK) 4 ppm selama 12 jam, dan ikan di tempatkan ke 

dalam larutan garam 3%. 

 

3.5.2. Siliata Motil (Motile Ciliates) 

1. Chilodonella 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Chilodonella adalah siliata yang sederhana. Tubuhnya lebar, memiliki 

dorso-ventral yang datar (flat). Chilodonella bereproduksi secara seksual dengan 

cara konjugasi, autogami, dan sitogami. Parasit ini menyerang organ target berupa 

kulit, sirip, dan insang ikan. Chilodonella berbentuk ovoid atau ginjal dengan band 

cilia yang panjang. Parasit ini berukuran 30-80 um x 20-60 um, dapat bergerak 

bebas pada ikan (Gambar 3.5). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Morfologi Chilodonella (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Organ target yang menjadi tempat menempel Chilodonella (kulit, sirip, dan 

insang) mengalami kerusakan. Ikan menjadi gelisah, meloncat-loncat, lemah, dan 

tidak responsif. Ikan akan memproduksi lendir (mucus) secara berlebihan di kulit 

dan insang.  

 

 

  



38 
 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui kegiatan pencegahan 

dan pengobatan. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan melaksanakan 

persiapan kolam lebih baik, menjaga kesehatan ikan, kepadatan jangan terlalu 

tinggi, pakan yang diberikan berkualitas, dan pengelolaan kualitas air. 

Kegiatan pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu perendaman dalam 

garam dapur 10.000 ppm selama 15-30 menit, diulang beberapa kali, perendaman 

dalam methylene blue 2-6 ppm selama 3 hari atau lebih. 

 

2. Ichthyophthirius multifilis 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Ichtyophthirius multifilis termasuk dalam golongan ekto parasit, 

merupakan protozoa berbulu getar, parasit obligat pada air tawar yang harus 

menemukan inang baru dalam 48 jam (pada suhu 25-27 derajat celcius).  Berbulu 

getar (cilia) dan memiliki inti seperti tapal kuda. Parasit ini berukuran 30 um x 50 

um diselaputi silia. Parasit ini menginfeksi semua jenis ikan air tawar dari benih 

hingga dewasa, dapat bergerak bebas pada ikan (Gambar 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Morfologi Ichthyophthirius multifilis (Pouder et al., 2005) 

 

b. Gejala Klinis 

Parasit ini menginfeksi organ kulit, sirip, dan insang ikan. Secara klinis 

ikan yang terinfeksi menjadi hiperaktif dan berenang sambil menggesekan 

tubuhnya  pada bebatuan atau dinding akuarium, hiperplasia epidermis, dan 

membentuk bintik-bintik putih pada kulit maupun insang.   
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Ikan yang mengalami infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan dan 

ikan menjadi lemah atau menurun aktifitasnya.  Pada infeksi berat terutama jika 

serangan pada insang, maka akan terjadi pembekakan pada insang dan berwarna 

pucat, sehingga mengalami gangguan pada absorpsi oksigen, akibatnya terjadi 

gangguan pernapasan dan dapat berakibat kematian.  

Parasit ini dikenal sebagai penyakit bintik putih (white spot disease) atau 

ich dan sangat umum terjadi pada ikan-ikan peliharaan dalam akuarium atau bak 

pembenihan. Penyakit Ichthyophthiriasis atau ich sangat menular dan menyebar 

dengan cepat (Gambar 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.7. Kerusakan sirip dan insang akibat infeksi Ichtyophthirius multifilis. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui kegiatan pencegahan 

dan pengobatan. Pencegahan dilakukan dengan peningkatan suhu air menjadi 30
 

derajat celcius selama 6 jam untuk 3-5 hari, peningkatan ketahanan tubuh ikan 

melalui pemberian imunostimulan seperti vitamin C, dan peningkatan frekuensi 

pergantian air. 

Kegiatan pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu perendaman dengan 

formalin 100 ppm selama 1 jam untuk 2-3 hari, perendaman dengan garam dapur 

300 ppm atau kalium permanganat 4 ppm selama 12 jam. Perendaman formalin 25 

ppm + 0,1  ppm malachite green selama 12-24 jam atau formalin 100 ppm + 

Akriflavin 10 ppm selama 1 jam untuk 3 hari. 
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3. Tetrahymena sp 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Tetrahymena pada umumnya hidup bebas, selnya berbentuk oval dan 

berbulu getar.  Ukuran selnya mencapai 50-70 µm.  parasit ini termasuk dalam 

golongan ekto parasit. Tetrahymena diketahui menyebabkan penyakit pada 

berbagai fry ikan budi daya seperti ikan guppy. Sifatnya patogen aportunistik 

karena hanya dapat menimbulkan penyakit pada kondisi kualitas air yang buruk 

dengan kandungan bahan organik tinggi dan padat tebar tinggi. 

Parasit ini berbentuk lonjong seperti buah pir, berukuran 55 um x 30 um, 

berkembang biak melalui pembelahan diri. Parasit ini dapat bergerak bebas pada 

ikan dan sering disebut sebagai penyebab penyakit tet pada ikan hias air tawar 

(Gambar 3.8). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Morfologi Tetrahymena sp. (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Secara klinis infeksi ditandai oleh nekrosis dan hemoragik pada kulit, sisik 

terangkat karena lapirsan epidermis digerogoti parasit, dan jaringan epidermis 

lembek akibat kerusakan jaringan kulit di bawah sisik). Parasit membentuk orbit di 

sekitar mata sehingga ikan terlihat sangat gelisah, ikan melakukan gerakan yang 

mendadak, cepat, dan kurang seimbang. Pada kasus infeksi berat, jaringan dinding 

tubuh hancur dan isi perut bisa terburai. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui kegiatan pencegahan 

dan pengobatan. Pencegahan dilakukan dengan menjaga stamina dan peningkatan 
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ketahanan tubuh ikan melalui imunostimulan seperti vitamin C, peningkatan 

frekuensi pergantian air, dan perendaman dalam larutan garam 2-3% selama 2-5 

menit untuk 3-4 hari.  

Kegiatan pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman dengan kalium 

permanganat 4 ppm selama 12 jam atau kalium permanganat 2-5 ppm selama 24 

jam. Perendaman dalam larutan methylene blue 2-6 ppm selama 3-5 hari atau 

methylene blue 3 ppm selama 24 jam atau lebih. Perendaman dalam larutan 

formalin 10-15 ppm selama 24 jam. Perendaman dalam larutan malachite green 

0,1-0,15 ppm selama 24 jam diulang setiap 2 hari sekali. Perendaman dalam 

larutan kupri sulfat 0,5-1,0 ppm selama 24 jam atau lebih. 

 

4. Trichodina 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Trichodina adalah parasit jenis siliata protozoa dan termasuk dalam 

golongan ekto parasit. Parasit ini menginfeksi organ kulit, sirip, dan insang ikan. 

Parasit ini merupakan penyebab penyakit trikodiniasis.  Sel Trichodina berbentuk 

bundar seperti cakram, simetris, dan sisi lateral berbentuk lonceng. Parasit ini 

berukuran diameter 35-135 um. Trichodina dapat bergerak bebas pada ikan. 

Memiliki cincin dentikel yang berfungsi sebagai alat penempel. Memakan sel-sel 

kulit yang hancur dan mengakibatkan iritasi pada kulit (Gambar 3.9).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Morfologi Trichodina (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Parasit Trichodina dapat menyebabkan masalah pada budi daya ikan, jika 

jumlah mereka menjadi berlebihan dan pada saat mengandung bahan organik yang 
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tinggi. Parasit Trichodina sebagian besar menyerang pada organ kulit dan insang. 

Gejala klinis yang tampak adalah ikan pucat, nafsu makan menurun, gelisah, dan 

lamban. Ikan menggosok-gosokkan tubuh pada benda di sekitarnya. Frekuensi 

pernapasan meningkat, sering meloncat-loncat, iritasi pada sel epitel kulit, 

produksi lendir berlebihan pada insang dan permukaan tubuh, dan sirip geripis 

atau rontok. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan menjaga stamina dan peningkatan 

ketahanan tubuh ikan, menjaga kualitas air, frekuensi pergantian air lebih sering, 

dan perendaman dalam larutan garam 2-3% selama 2-5 menit untuk 3-4 hari. 

Kegiatan pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman 15 ppm formalin 

selama 12-24 jam, perendaman 3-5 ppm methylene blue selama 12 jam, dan 

perendaman 100 ppm formalin + 10 ppm Akriflavin selama 1 jam untuk 3 hari. 

 

3.5.3. Flagellata 

1. Cryptobia iubilans 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Cryptobia sp. termasuk dalam golongan ekto parasit. Parasit ini termasuk 

flagelata karena mempunyai flagela. berinti tunggal, tidak berspora, membentuk 

kista, dan reproduksi dengan membelah biner. Cryptobia sp. memiliki ukuran 15 

um. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Morfologi Cryptobia sp. (Pouder et al., 2005). 
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Parasit ini menyerang bagian sirip dorsal dan insang ikan budi daya. Ikan 

yang terinfeksi akan terlihat film berwarna keabu-abuan putih di sirip dan 

permukaan tubuh. Parasit ini merupakan parasit pada darah ikan (Gambar 3.10). 

 

b. Gejala Klinis 

Ikan yang terserang parasit Cryptobis sp. terlihat keabu-abuan pada sirip 

dan permukaan tubuh, ikan menggosok-gosokkan tubuh ke dinding bak atau 

jaring, sirip geripis sampai koyak, nafsu makan berkurang, tubuh ikan terlihat 

kurus, dan lesu. 

 

c. Pengendalian 

Pencegahan yang dilakukan agar tidak terserang parasit Cryptobis sp, yaitu  

pengeringan fasilitas budi daya dan diberi desinfektan sebelum digunakan, 

menjaga stamina dan peningkatan ketahanan tubuh ikan melalui imunostimulan, 

menjaga agar kualitas air tetap baik dengan peningkatan frekuensi pergantian air, 

dan penggunaan filter. 

Kegiatan pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman methylene blue 2-

6 ppm selama 3-5 hari, perendaman formalin 10-15 ppm selama 24 jam, 

perendaman malachite green 0,1-0,15 ppm selama 24 jam dan diulang setiap 2 hari 

sekali, perendaman 0,5-1,0 ppm kupri sulfat selama 24 jam atau lebih, dan 

perendaman kalium permanganat 2-5 ppm selama 15-30 menit. 

 

2. Ichthyopbodo 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Ichthyobodo sebelumnya dikenal sebagai Costia. Ichthyobodo termasuk 

dalam golongan ekto parasit, bersifat parasit obligat, dan hanya memerlukan satu 

inang dalam siklus hidupnya. Parasit ini memiliki sepasang flagella yang 

panjangnya tidak sama sehingga dapat bergerak bebas, berinti tunggal, tidak 

berspora, dan membentuk kista. Ichthyobodo  juga memiliki tangkai untuk 

pelekatan. Pelekatan tersebut berlangsung ketika protozoa tersebut melakukan 

pembelahan biner untuk reproduksi.  
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Parasit Ichthyobodo menginfeksi organ kulit, sirip, dan insang. Parasit ini 

umumnya menyerang ikan berukuran benih dan ikan yang daya tahan tubuhnya 

menurun (Gambar 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Morfologi Ichthyopbodo (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Pada beberapa jenis ikan, parasit ini biasanya hanya menginfeksi satu 

kelompok umur, terutama larva dan benih. Ikan sering melakukan gerakan 

mendadak, cepat dan tak seimbang (flashing atau corkscrew) akan terlihat jelas 

pada saat pagi atau sore hari, ikan menggosok-gosokkan tubuhnya di benda keras 

yang ada di sekitarnya, warna tubuh pucat, ikan sangat kurus, dan insang ikan 

terlihat pucat. Ikan yang terserang Ichthyopbodo banyak memproduksi lendir di 

kulit dan insang. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan pengeringan fasilitas budi daya, 

menjaga stamina dan peningkatan ketahanan tubuh ikan melalui pemberian 

imunostimulan, peningkatan frekuensi pergantian air, dan penggunaan filter. 

Kegiatan pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman garam dapur 300 

ppm atau kalium permanganat 4 ppm selama 12 jam, perendaman methylene blue 

2-6 ppm selama 3-5 hari, perendaman formalin 10-15 ppm selama 24 jam, 

perendaman malachite green 0,1-0,15 ppm selama 24 jam diulang setiap 2 hari 
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sekali, perendaman kupri sulfat 0,5-1,0 ppm selama 24 jam atau lebih, dan 

perendaman kalium permanganat 2-5 ppm selama 15-30 menit. 

 

3. Dinoflagellata: Piscinoodinium (Syn: Oodinium) 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Dinoflagellata termasuk dalam golongan ekto parasit, merupakan protozoa 

dengan ukuran tubuh berdiameter 100 µm, dan mengandung khromatofor serta 

satu inti tepi. Pada saat berenang bebas maka diameter tubuhnya hanya 20 µm, 

terdapat flagellum transversal yang terdapat pada sulcus longitudinal. Spesies 

Dinoflagellata yang merupakan patogen oportunis yaitu Oodinium yang 

menyebabkan penyakit velvet dan Amylodinium penyebab penyakit koral. 

Penyebaran penyakit terjadi melalui kontak langsung dengan ikan yang sakit dan 

air yang terkontaminasi (Gambar 3.12). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Morfologi  Piscinoodinium (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Ikan terlihat gelisah, tutup insang mengembang, sirip-sirip terlipat, dan 

cepat kurus. Populasi parasit di kulit mengakibatkan warna keemasan, berkarat 

atau putih kecokelatan sehingga sering disebut velvet disease. Ikan sering 

melakukan gerakan mendadak, cepat dan tak seimbang (flashing) dan akan terlihat 

jelas pada saat pagi atau sore hari. Ikan menggosok-gosokkan tubuhnya di benda 

keras yang ada di sekitarnya, dan warna tubuh pucat.  
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c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan menjaga stamina dan peningkatan 

ketahanan tubuh ikan melalui pemberian imunostimulan (misalnya vitamin C), 

peningkatan frekuensi pergantian air, dan penggunaan filter. 

Kegiatan pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman garam dapur 300 

ppm atau kalium permanganat 4 ppm selama 12 jam, perendaman methylene blue 

2-6 ppm selama 3-5 hari, perendaman formalin 10-15 ppm selama 24 jam, 

perendaman akriflavin 0,6 ppm selama 24 jam diulang setiap 2 hari sekali, 

perendaman kupri sulfat 0,5-1,0 ppm selama 24 jam atau lebih. 

 

4.  Spironucleus vortens (Hexamita) 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

 Spironucleus vortens sebelumnya dikenal sebagai Hexamita. Spironucleus 

vortens termasuk dalam golongan endo parasit. Parasit ini memiliki ukuran 3-18 

µm. Parasit  ini merupakan parasit yang berukuran kecil, biasanya ditemukan di 

saluran pencernaan ikan-ikan air tawar.  Parasit ini memiliki 6 flagella anterior dan 

2 flagella posterior, berinti tunggal, tidak berspora, dan membentuk kista. Parasit 

ini berkembang biak dengan cara membelah secara biner, menginfeksi organ kulit, 

dan saluran pencernaan ikan (Gambar 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.13 Morfologi Spironucleus vortens (Hexamita) (Pouder et al., 2005). 
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b. Gejala Klinis 

Ikan terlihat sangat kurus dan perut menjadi buncit. Saluran pencernaan 

berisi bahan mucoid berwarna kuning seperti lendir. Pada ikan muda, mengalami 

anoreksia sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan ikan mengalami 

enteritis akut. Sel-sel Spironucleus vortens dapat ditemukan dalam jumlah banyak 

di dalam feses. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan pengeringan fasilitas budi daya, 

menjaga stamina, peningkatan ketahanan tubuh ikan melalui pemberian 

imunostimulan, peningkatan frekuensi pergantian air, dan penggunaan filter. 

Kegiatan pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman garam dapur 300 

ppm atau kalium permanganat 4 ppm selama 12 jam, perendaman methylene blue 

2-6 ppm selama 3-5 hari, perendaman formalin 10-15 ppm selama 24 jam, 

perendaman malachite green 0,1-0,15 ppm selama 24 jam diulang setiap 2 hari 

sekali, perendaman kupri sulfat 0,5-1,0 ppm selama 24 jam atau lebih, dan 

perendaman kalium permanganat 2-5 ppm selama 15-30 menit. Selain pengobatan 

dengan perendaman, juga dapat melalui pakan dengan dicampur metronidazol 50 

mg/kg bobot badan selama 5 hari beruturt-turut. 

 

3.5.4. Myxozoa 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Myxozoa adalah parasit yang tersebar luas dalam populasi ikan yang 

dipelihara di kolam. Kebanyakan infeksi yang terjadi pada ikan menimbulkan 

masalah yang kecil, tetapi infeksi yang berat bisa menjadi serius, terutama pada 

benih ikan. Myxozoa adalah parasit yang mempengaruhi berbagai macam jaringan. 

Parasit ini sangat berlimpah dan beragam jenisnya, baik berdasarkan ukuran dan 

bentuk spora (Gambar 3.14). 
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Gambar 3.14. Morfologi Myxozoa (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Tanda-tanda klinis ikan yang terserang penyakit Myxozoa bervariasi, 

bergantung pada target organ. Misalnya, ikan memproduksi mukus secara 

berlebihan, ditandai sebagai infeksi parasit flagella henneguya. Nodul-nodul warna 

putih atau kekuningan nodul akan tampak pada organ. Penyakit wasting kronik 

adalah penyakit parasit Myxozoa pada saluran pencernaan dikenal sebagai 

Chloromyxum.  

 

c. Pengendalian 

Sampai saat ini, belum ada pengobatan untuk infeksi Myxozoa pada ikan. 

Spora Myxozoa sangat tahan terhadap kondisi lingkungan dan dapat bertahan 

untuk jangka waktu yang lama (lebih dari satu tahun). Cara pengendalian yang 

direkomendasikan dengan melakukan desinfeksi lingkungan dan fasilitas budi 

daya. 

 

3.5.5. Microsporidia 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

 Microsporidia adalah parasit intraseluler yang membutuhkan jaringan 

inang untuk reproduksi. Ikan terserang parasit dengan memakan spora infektif dari 

ikan yang terinfeksi atau melalui pemberian pakan. Replikasi dalam spora 

menyebabkan pembesaran sel inang (hipertrofi). Sporanya memiliki ukuran 3-10 

um dan ukuran terbesar 50 um (Gambar 3.15). 
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Spesies Microsporidia yang merupakan parasit, yaitu Glugea sp., Loma 

sp., Spraguea sp., dan  Ichthyosporidium sp. yang menyebabkan hipertropi pada 

sel-sel inang yang terinfeksi, dan Plesiopora sp. yang tidak menyebabkan 

hipertropi.  Infeksi Mikrosporidia banyak dijumpai pada ikan-ikan air tawar 

maupun air laut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Morfologi Microsporidia (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

 Tanda-tanda klinis bergantung pada jaringan yang terinfeksi dan dapat 

berkisar dari cedera yang tidak terlihat sampai mengalami kematian. Pada kasus 

yang berat, kista memperluas dampak ke titik di mana fungsi organ dinonaktifkan, 

morbiditas yang berat, dan kematian. Infeksi umum dari Microsporidia adalah 

pleistophora yang menginfeksi pada otot rangka inang. 

 

c. Pengendalian 

Sampai saat ini, belum ada pengobatan untuk infeksi Microsporidia pada 

ikan. Spora Microsporidia sangat tahan terhadap kondisi lingkungan dan dapat 

bertahan untuk jangka waktu yang lama (lebih dari satu tahun). Cara pengendalian 

yang direkomendasikan dengan melakukan desinfeksi lingkungan dan fasilitas 

budi daya. 
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3.5.6. Coccidia 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Coccidia adalah parasit intraseluler, menginfeksi berbagai ikan liar dan 

ikan yang dibudidayakan. Proses terjadinya penyakit ini kurang dipahami, tetapi 

ada peningkatan bukti bahwa Coccidia adalah patogen yang potensial. Bagian 

organ inang yang paling umum diinfeksi parasit ini adalah organ saluran 

pencernaan terutama organ usus. Organ lain yang terinfeksi parasit ini adalah 

organ reproduksi, hati, limpa, dan kandung kemih. Peradangan dapat terjadi pada 

jaringan sampai mengalami kematian, juga dapat mempengaruhi fungsi organ 

(Gambar 3.16). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Mofologi Coccidia (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Tanda-tanda klinis bergantung pada organ target. Kapasitas reproduksi 

menjadi buruk dan terjadinya penurunan bobot badan secara kronik. 

 

c. Pengendalian 

Beberapa senyawa telah digunakan untuk pengendalian penyakit 

Coccidiosis. Namun, direkomendasikan dengan menjaga kondisi lingkungan yang 

tepat dan mengurangi stress merupakan tindakan penting dalam mencegah wabah 

parasit Coccidia dalam budi daya ikan. 
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3.6. Parasit Trematoda Monogenea 

Parasit Monogenea (cacing) adalah kelompok parasit yang sering disebut 

sebagai cacing pipih. Parasit Monogenea biasanya ditemukan pada insang, kulit, 

dan sirip ikan. Ada lebih dari 100 famili Monogenea yang ditemukan pada ikan 

baik di air tawar maupun air laut. Kebanyakan Monogenea bergerak di permukaan 

tubuh, memakan lendir permukaan tubuh, dan insang. Parasit Monogenea 

memiliki serangkaian kait, membutuhkan hanya satu inang untuk menyelesaikan 

seluruh siklus hidupnya (Peggy et al., 2009). 

Menurut Peggy et al, (2009), terdapat tiga genus parasit Monogenea yang 

sering menyerang ikan, yaitu Dactylogyrus sp. biasanya melekat pada insang ikan 

air tawar, sering disebut cacing insang. Gyrodactylus sp. biasanya ditemukan pada 

kulit dan sirip ikan air tawar, sering disebut cacing kulit, dan Benedeniella sp. 

adalah Monogenea terbesar yang dapat menyebabkan masalah kronik dalam 

sistem kelautan (Gambar 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Tiga genus umum Monogenea (Peggy et al., 2009). 

 

3.6.1. Dactylogyrus sp. 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Parasit ini sering disebut cacing insang, bersifat ekto parasit, dan 

berkembang biak dengan bertelur tidak memiliki uterus. Parasit ini menginfeksi 
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insang semua jenis ikan air tawar. Dactylogyrus sp. memiliki 2-4 pasang titik mata 

pada seperempat anterior tubuh, dan pada ujung kepalanya terdapat 4 buah 

tonjolan. Parasit ini memiliki opishaptor untuk melekat ke inang dan memiliki 

prohaptor tanpa kait untuk menghisap makanan (Gambar 3.18). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Morfologi Dactylogyrus sp. (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Ikan yang terserang Dactylogyrus sp. mengakibatkan nafsu makan ikan 

menurun, lemah, susah bernapas, pertumbuhan lambat, dan produksi lendir 

berlebih. Ikan akan berkumpul atau mendekat ke air masuk. Insang ikan tampak 

pucat atau membengkak sehingga operkulum terbuka.  

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan pengapuran kolam 250 gram/m
2
 

untuk memutus siklus hidup parasit Dactylogyrus sp, menjaga kualitas air dengan 

peningkatan frekuensi pergantian air lebih sering dan penggunaan filter, kepadatan 

ikan jangan terlalu padat, dan pemberian pakan yang berkualitas. 

Pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman kalium permanganat 0,01% 

selama 12 jam, perendaman garam dapur 1-2% selama 10 menit dilakukan 

berulang-ulang, dan perendaman formalin 25-40 ppm selama 12-24 jam. 
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3.6.2. Gyrodactylus 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Parasit ini sering disebut cacing kulit yang bersifat ekto parasit dan 

berkembang biak dengan beranak (viviparous). Parasit ini menginfeksi kulit dan 

sirip semua jenis ikan air tawar. Gyrodactylus sp. tidak memiliki titik mata dan 

pada ujung kepalanya terdapat 2 buah tonjolan. Penularan parasit ini terjadi secara 

horizontal, pada saat anak cacing lahir dari induknya. Gyrodactylus sp. memiliki 

opishaptor, 8 pasang tepi, 1-2 pasang sebagai media kait (Gambar 3.19). Hasil 

penelitian Akbar dan Borniyanti (2003); Akbar dan Dewi (2004); Akbar dan 

Soraya (2004), parasit  Gyrodactylus sp. menyerang ikan-ikan lokal, yaitu ikan 

sepat siam (Trichogaster pectoralis) dan ikan betok (Anabas testudineus). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Morfologi Gyrodactylus sp. (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Ikan yang terserang parsit Gyrodactylus sp, mengakibatkan nafsu makan 

menurun, lemah, susah bernapas, tubuh ikan berwarna gelap (kulit merah), 

pertumbuhan lambat, dan memproduksi lendir secara berlebih. Peradangan pada 

kulit disertai warna kemerahan pada lokasi penempelan cacing. Ikan menggosok-

gosokkan badannya pada benda di sekitarnya. Terdapat banyak lendir putih abu-

abu tebal pada kulit dan sirip. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan peningkatan frekuensi pergantian 
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air lebih sering dan penggunaan filter, kepadatan ikan jangan terlalu padat, dan 

pemberian pakan yang berkualitas. 

Pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman kalium permanganat 0,01% 

selama 12 jam, perendaman garam dapur 1-2% selama 10 menit dilakukan 

berulang-ulang, perendaman formalin 25-40 ppm selama 12-24 jam, dan 

perendaman methylene blue 3-5 ppm selama 12 jam. 

 

3.7. Parasit Trematoda Digenea 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Parasit cacing Digenea memiliki siklus hidup kompleks yang melibatkan 

sejumlah inang. Ikan dapat menjadi inang utama atau menengah bergantung pada 

jenis ini. Parasit ini menyerang secara eksternal atau internal dan pada organ apa 

pun. Tahap kehidupan yang paling sering terlihat pada ikan adalah metaserkaria, 

yang melahap atau menyerang jaringan ikan (Gambar 3,20). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Morfologi Digenea (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Metaserkaria pada ikan hidup jarang menyebabkan masalah utama. 

Namun, dalam industri ikan hias, cacing digenea dari genus Heterophyidae, 

menyebabkan kematian. Parasit trematoda digenea dapat menyebabkan rusaknya 

jaringan insang dan terjadinya gangguan pada pernapasan. Contoh lain 

metaserkaria yang dapat menyebabkan masalah dalam budi daya ikan adalah 

genus Posthodiplostonum, menyebabkan laju pertumbuhan berkurang. Tingkat 

infeksi yang tinggi dapat menyebabkan kematian pada ikan. 
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    Gambar 3.21. Metaserkaria pada insang, metaserkaria pada hati, dan     

                           metaserkaria pada gelembung renang (Pouder et al., 2005). 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian terbaik dari parasit trematoda ini adalah dengan memutus 

siklus hidup parasit ini. Perendaman kupri sulfat 0,5-1,0 ppm selama 24 jam atau 

lebih. Penerapan kupri sulfat di kolam telah digunakan dengan keberhasilan yang 

terbatas dan lebih efektif terhadap siput bila diterapkan pada malam hari, karena 

aktivitas siput makan pada malam hari. 

 

3.8. Parasit Myxobolus (syn: Myxosoma spp.) 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Myxobolus sp., termasuk dalam golongan endo parasit. Parasit ini 

merupakan parasit Mykosporidia yang menyebabkan Whirling Disease.  Penularan 

Myxobolus sp.,  diduga melalui penelanan spora atau penempelan dan penetrasi 

spora. Parasit Myxobolus sp., memiliki spora oval berukuran 10 µm, dilengkapi 

dengan dua kapsul polar berbentuk buah pir. Parasit ini menginfeksi jaringan ikat 

tapis insang dan otot ikan mas terutama benih. Parasit ini umumnya menginfeksi 

benih ikan mas, namun ikan tawes, sepat, dan tambakan juga dapat terinfeksi 

parasit ini (Gambar 3.22). 
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Gambar 3.22. Morfologi Myxobolus sp. 

 

b. Gejala Klinis 

Ikan yang terserang parasit ini akan terlihat adanya benjolan putih seperti 

tumor berbentuk bulat lonjong menyerupai butiran padi pada insang ikan. Pada 

infeksi berat, tutup insang tidak dapat lagi menutup sempurna, terjadi bengkak-

bengkak di bagian kanan atau kiri tubuh. Ikan yang insangnya terinfeksi berat, 

akan menyebabkan malfungsi respirasi ikan. Infeksi berat pada organ, 

keseimbangan ikan terganggu dan terjadi penghancuran jaringan. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui pencegahan dengan 

pengeringan dan desinfeksi kolam selama beberapa hari dengan kalsium 

hipoklorid 10 ppm untuk memutus siklus hidup parasit, pengendapan dan 

penyaringan air masuk dengan menggunakan filter. Parasit ini sangat sulit 

diberantas karena kistanya sangat tahan terhadap kondisi lingkungan dan dapat 

bertahan untuk jangka waktu yang lama (lebih dari satu tahun). 

 

3.9. Parasit Nematoda 

Nematoda, dapat menginfeksi pada semua hewan termasuk ikan dan terjadi 

di seluruh dunia. Parasit ini dapat menginfeksi pada semua organ dari inang, 

menyebabkan hilangnya fungsi dari organ yang rusak. Nematosis merupakan 

penyakit yang disebabkan oleh parasit nematoda, ditandai dengan terjadinya 

anemia, kekurangan gizi, dan berkurangnya vitalitas. 
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3.9.1. Camallanus sp. 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Camallanus sp. mudah dikenali sebagai cacing kecil yang menonjol dari 

anus ikan. Camallanus sp. memiliki mulut memanjang secara dorso ventral, tanpa 

bibir, dan memiliki buccal capsule yang dilapisi dengan kutikula tebal (Gambar 

3.23). 

Camallanus sp. tidak bersifat inang spesifik sebab ditemukan dalam 

berbagai jenis ikan dengan kondisi perairan yang berbeda, seperti ikan air laut dan 

ikan air tawar. Camallanus sp. lebih sering ditemukan pada ikan air tawar. 

Camallanus lacustris parasit air tawar yang bersifat kosmopolit dan memiliki 

inang yang luas. Camallanus maculates parasit ikan Xiphophorus maculates di 

Brazil dan Camallanus anabantis parasit ikan Anabas testudineus di India.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Morfologi Camallanus sp. 

 

b. Gejala Klinis 

Buccal capsule dari Camallanus sp. mengakibatkan erosi pada mukosa 

usus dan dinding usus menjadi robek. Kerusakan jaringan dapat ditemukan 

sepanjang usus. Kerusakan yang parah dapat menyebabkan infeksi parasit lain dan 

pertahanan tubuh ikan menurun sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian parasit Nematoda dapat dilakukan dengan cara pencegahan 

dan pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan desinfektan fasilitas budi 

daya dengan pengapuran untuk membasmi telur-telur Nematoda. Pengobatan yang 
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dilakukan melalui pencampuran pakan dengan fenbendazole 0,25% selama 3 hari 

dan berulang dalam tiga minggu.  

 

3.9.2. Capillaria 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Capillaria adalah cacing gelang besar yang sering ditemukan dalam usus 

ikan angel fish (Gambar 3.24). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Morfologi Capillaria (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Ikan yang terserang parasit ini, mengakibatkan ikan menjadi lemah dan 

nafsu makan turun, pertumbuhan ikan terganggu atau terhambat, dan 

meningkatnya kematian. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian parasit Nematoda dapat dilakukan dengan cara pencegahan 

dan pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan desinfektan fasilitas budi 

daya dengan pengapuran untuk membasmi telur-telur Nematoda. Pengobatan yang 

dilakukan melalui pencampuran pakan dengan fenbendazole 0,25% selama 3 hari 

dan berulang dalam tiga minggu.  
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3.9.3. Eustrongylides 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Eustrongylides adalah nematoda yang menggunakan ikan sebagai inang 

antara. Inang definitifnya adalah spesies burung. Cacing itu dimakan dan tinggal di 

otot ikan (Gambar 3.25). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25. Morfologi Eustrongylides. 

 

b. Gejala Klinis 

Parasit ini menginfeksi perut dan saluran pencernaan ikan. Ikan yang 

terinfeksi parasit nematoda Eustrongylides, mengakibatkan nafsu makan turun, 

pertumbuhan ikan terganggu atau terhambat, dan meningkatnya kematian. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan desinfektan fasilitas budi daya 

dengan pengapuran untuk membasmi telur-telur Nematoda dan filtrasi. 

Pengobatan yang dilakukan melalui pencampuran pakan dengan fenbendazole 

0,25% selama 3 hari dan berulang dalam tiga minggu.  

 

3.10. Parasit Cestoda 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Cestoda sering disebut dengan cacing pita (tapeworms) merupakan endo 

parasit, tubuhnya menyerupai udang, bersegmen atau tidak bersegmen, memiliki 

panjang sekitar 5-70 mm, dan organ bagian anteriornya disebut skolek (scolex). 
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Skolek ialah kepala yang merupakan alat untuk melekat. Cestoda banyak 

ditemukan pada berbagai jenis hewan termasuk ikan. Parasit ini pada umumnya 

terdapat di dalam saluran pencernaan ikan (Gambar 3.26). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Morfologi Cestoda (Pouder et al., 2005) 

 

b. Gejala Klinis 

Parasit Cestoda menginfeksi saluran pencernaan, otot, atau organ-organ 

internal lainnya. Parasit Cestoda dapat mengakibatkan luka pada ikan dan terjadi 

penghancuran epitelium saluran pencernaan. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian parasit Cestoda dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan desinfektan fasilitas budi daya 

dengan kapur untuk membasmi telur-telur Cestoda. Pengobatan yang dilakukan, 

yaitu perendaman praziquantel 10-20 mg/L selama 1-3 jam dan lebih efektif dalam 

mengobati infeksi Cestoda dewasa pada ikan hias.  

 

3.11. Parasit Krustasea 

Parasit krustasea mengalami peningkatan serius di dalam masalah budi 

daya perikanan dan dapat mempengaruhi populasi organisme di alam. Kebanyakan 

parasit krustasea di perairan tawar dapat dilihat dengan mata yang umumnya 

menyerang pada insang, tubuh, dan sirip ikan. Pada umumnya terdapat tiga genus 

yang sering terdapat sebagai parasit krustasea di perairan tawar, yaitu Ergasilus, 

Lernaea, dan Argulus (Prayitno et al., 1996). 
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3.11.1. Ergasilus sp. 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Ergasilus sp. memiliki ukuran panjang 0,9-1,5 mm. Parasit ini menyerang 

insang dan permukaan tubuh ikan. Ergasiliosis adalah penyakit parasit yang 

disebabkan oleh ekto parasit Ergasilus sp. Di Asia Tenggara baru diketemukan 

empat spesies, yaitu Ergasilus thailandensis., E. borneonensis., E. philippinensis., 

dan E. mugilis (Prayitno et al., 1996). Parasit ini menempel pada insang, 

menghancurkan filamen insang, sehingga tidak berfungsi sebagai alat pernapasan 

ikan (Gambar 3.27).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27. Ergasilus sp. (Pouder et al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Ikan yang terserang parasit Ergasilus sp. ini akan mengalami gejala 

operkulumnya membuka dan tidak menutup secara sempurna atau ikan akan 

mengalami megap-megap. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian parasit Ergasilus sp. dapat dilakukan dengan cara 

pencegahan dan pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan pengendapan 

dan penyaringan air masuk dengan menggunakan filter, desinfeksi kolam atau bak 

budi daya melalui pengeringan dasar kolam selama 7 hari yang diikuti dengan 

pengapuran 250 gram/m
2
, dan mengurangi masuknya bahan organik ke dalam 

kolam. 
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Pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman dipterex 0,25-0,5 ppm 

selama 24 jam, perendaman bromex 0,15 ppm selama 1 minggu, dan perendaman 

campuran antara kupri sulfat 0,5 ppm dan feri sulfat 0,2 ppm selama 6-9 hari. 

 

3.11.2. Lernaea sp. 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Lernaea sp. dikenal sebagai cacing jangkar (anchor worm). Ukuran parasit 

Lernaea sp., relatif besar mencapai 4 mm, memiliki jangkar yang dapat menusuk 

dan berkembang di bawah kulit ikan. Badan parasit ini dilengkapi dengan dua 

buah kantung telur yang akan terlihat menggantung di luar tubuh ikan (Gambar 

3.28). Hampir semua jenis ikan air tawar rentan terhadap infeksi parasit ini, 

terutama yang berukuran benih. Pada tingkat infeksi yang tinggi dapat 

mengakibatkan kasus kematian yang serius. Penyakit yang disebabkan oleh parasit 

ini disebut Lerniasis. Hasil penelitian Akbar dan Dewi (2004), Lernaea 

cyprinaeceae menginfeksi insang ikan gabus (Channa striata).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.28. Morfologi Lernaea  sp. (Pouder at al., 2005). 

 

b. Gejala Klinis 

Secara visual terlihat adanya parasit yang menempel pada tubuh ikan. Ikan 

yang terserang parasit ini, terlihat menyerupai panah yang menusuk tubuh atau 

kulit ikan, terkadang pada tubuh parasit ditumbuhi lumut sehingga ikan yang 

terinfeksi terlihat seperti membawa bendera hijau. Organ yang terinfeksi Lernaea 

sp. akan mengalami kerusakan berupa nekrosis dan pecahnya pembuluh darah 
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yang dapat dilihat melalui pengamatan histopatologi. Pada benih ikan, dalamnya 

tusukan bisa mencapai organ dalam sehingga dapat mengakibatkan kematian.  

 

c. Pengendalian 

Pengendalian parasit Lernaea sp., dapat dilakukan dengan cara pencegahan 

dan pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan pengendapan dan 

penyaringan air masuk dengan menggunakan filter, desinfeksi kolam atau bak budi 

daya melalui pengeringan dasar kolam selama 7 hari yang diikuti dengan 

pengapuran 250 gram/m
2
. 

Pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman kalium permanganat 25 

ppm selama 90 menit atau 2 ppm dengan waktu lebih lama, perendaman 

trichlorfon 2-4 ppm selama 24 jam atau lebih, perendaman dichlorfon 4-5 ppm 

selama 24 jam atau lebih, dan penyemprotan abate 1 ppm pada akuarium dan 1,5 

ppm pada kolam. 

Pengendalian secara biologi hingga saat ini sangat kurang dikembangkan. 

Menurut Prayitno et al., (1996) copepod planktonik Mesocyclop merupakan 

pemakan larva Lernaea sp. pada stadia perenang bebas. Penelitian Prayitno et al., 

(1996), membuktikan bahwa pemeliharaan ikan mas bersama ikan nila akan 

menurunkan infeksi parasit Lernaea sp. diduga ikan nila memakan larva Lernaea 

sp. pada stadia perenang bebas sehingga tingkat infeksinya rendah. 

 

3.11.3. Argulus sp. 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Bentuk tubuh Argulus sp. adalah pipih bulat dengan diameter 6-6,5 mm 

betina dan 2-3 mm jantan. Tubuhnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

cephalothorax, thorax, dan abdomen. Ciri utama yang paling menonjol pada 

Argulus sp. adanya sucker besar pada bagian ventral. Sucker merupakan 

modifikasi maxilla pertama dan berfungsi sebagai organ penempel utama pada 

Argulus sp., dewasa. Selain itu terdapat preoral dan proboscis untuk melukai dan 

menghisap sari makanan dari inang (Gambar 3.29). 
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Parasit ini dikenal sebagai kutu ikan dan penghisap darah. Berbentuk datar, 

bulat pipih seperti kutu, dan lebih tampak seperti piring. Melukai tubuh ikan 

dengan bantuan enzim cytolytic. Selain pada kulit, kutu ini juga sering dijumpai di 

bawah tutup insang ikan. Hampir semua jenis ikan air tawar rentan terhadap 

infeksi parasit ini. Jenis-jenis ikan yang terserang antara lain ikan mas koki, 

karper, mas, tawes, gabus, dan ikan gurame. Pada intensitas serangan yang tinggi, 

ikan dewasa pun dapat mengalami kematian karena kekurangan darah (Anonim., 

1983). 

Argulus sp. merupakan ekto parasit ikan yang menyebabkan argulosis. 

Parasit ini masuk ke dalam tempat pemeliharaan biasanya melalui pergesekan 

antar kulit ikan yang terinfeksi Argulus sp. Sifat parasitik Argulus sp. cenderung 

temporer, yaitu mencari inangnya secara acak dan dapat berpindah dengan bebas 

pada tubuh ikan lain atau bahkan meninggalkannya. Hal ini dapat dilakukan 

karena Argulus sp. mampu bertahan hidup selama beberapa hari di luar tubuh ikan. 

Serangan parasit lebih sering mematikan pada ikan-ikan muda yang biasanya 

berukuran kecil karena belum berkembangnya sistem pertahanan tubuh. Selain 

menginfeksi ikan, Argulus sp.juga dapat berperan sebagai vector bagi virus atau 

bakteri yang sering menyebabkan penyakit pada ikan. Bakteri dan virus dapat 

masuk ke dalam tubuh ikan karena integumen sebagai pertahanan pertama ikan 

telah dirusak oleh Argulus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29. Argulus sp. 
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b. Gejala Klinis 

Secara visual parasit ini tampak seperti kutu yang menempel pada tubuh 

ikan, disertai dengan pendarahan di sekitar tempat gigitannya, dan beberapa sisik 

tubuh terlepas. Terjadi iritasi kulit, hilang keseimbangan, ikan berenang zig-zag, 

melompat ke permukaan air, dan menggosok-gosokkan badannya pada benda 

keras yang ada di sekitarnya. Benih dan induk ikan menjadi kurus bahkan sampai 

mati karena disengat dan dihisap darahnya oleh parasit ini. Gerakan ikan menjadi 

lamban. Kadang-kadang pada badan atau kulit terdapat bintik-bintik merah, insang 

berwarna kehitam-hitaman, dan timbulnya lendir yang berlebih pada sirip. 

Efek Argulus sp. terhadap inang bergantung pada derajat infeksi dan 

ukuran inang. Parasit ini sangat berdampak nyata pada benih ikan. Derajat infeksi 

1-3 Argulus sp. pada ikan berukura 5,2-5,7 cm termasuk dalam kategori berat 

walaupun jumlah parasit tersebut sedikit. Pada ikan dewasa jika terdapat 1-3 

Argulus sp. maka infeksi terebut dikategorikan ringan dan termasuk infeksi 

kategori berat jika terdapat 4 atau lebih Argulus sp. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian parasit Argulus sp. dapat dilakukan dengan cara pencegahan 

dan pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan penjemuran kolam selama 7 

hari, diikuti dengan pengapuran, dan penyaringan air masuk dengan menggunakan 

filter. 

Pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman garam dapur 20 gram/L 

selama 5 menit atau 12,5 gram/L selama 15 menit, perendaman dipterex 50 1 ppm 

selama 3-6 jam, perendaman kalium permanganat 5 ppm selama 3-5 menit, dan 

perendaman trichlorfon 4-5 ppm di dalam kolam selama 24 jam. 

Pengendalian secara biologis untuk mengendalikan penyakit infeksi 

Argulus sp. hingga saat ini sangat kurang dikembangkan. Hasil penelitian Akbar 

dan Marlia (2003), pengolesan betadine waktu penyembuhan infeksi Argulus sp., 

pada ikan mas (Cyprinus carpio) selama 148 jam lebih cepat dibandingkan 

pengolesan dengan tetrasiklin (180 jam), dan pengolesan formalin (200 jam). Hasil 

penelitian Akbar dan Yuliani (2003), perendaman ikan mas koki (Carrasius 
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auratus) selama 1 jam dengan dosis 7 ppm methylene blue, persentase Argulus sp. 

yang terlepas (66,67%) lebih banyak dibandingkan dengan perendaman 1 jam 

dengan dosis 3 ppm (20%) dan perendaman 1 jam dengan dosis 5 ppm (46,67%). 

Hasil penelitian Akbar dan Alrifani, (2004), pengolesan air tembakau dengan dosis 

29,5 gram yang dilarutkan dalam 200 cc air, kematian Argulus sp. (3,33 menit) 

lebih cepat dibandingkan dengan dosis 19,5 gram (13 menit), dan 24,5 gram ( 5 

menit). 

 

Rangkuman 

Parasit adalah suatu organisme hidup pada atau di dalam organisme hidup 

lain (yang berbeda spesiesnya) yang selain mendapat perlindungan juga 

memperoleh makanan untuk kelangsungan hidupnya. 

Suatu organisme hidup dikatakan sebagai parasit apabila memenuhi ciri-

ciri sebagai berikut: 

a. Organisme hidup tersebut haruslah tinggal (sementara atau selama masa 

hidupnya) pada (organ tubuh bagian luar) atau di dalam (organ tubuh bagian 

dalam) organisme hidup lainnya. 

b. Organisme hidup tersebut haruslah berbeda spesiesnya dengan organisme 

hidup yang didiaminya. 

c. Organisme hidup tersebut minimal memperoleh keuntungan berupa tempat 

tinggal dan makanan dari organisme hidup yang didiaminya. 

Parasit hidup, tumbuh, dan berkembang biak pada berbagai macam 

lingkungan. Parasit dapat digolongkan berdasarkan tempat tinggalnya menjadi 

parasit ekto parasit dan endo parasit. Berdasarkan siklus hidupnya, parasit 

dikelompokkan menjadi parasit intermitten, parasit fakultatif, dan parasit obigateri. 

Berdasarkan bio taksonomi, parasit dikelompokkan menjadi parasit tumbuhan dan 

parasit hewan. 

Penyakit infeksi parasit yang sering menyerang ikan dari kelompok parasit 

protozoa meliputi golongan protozoa siliata sesil seperti Ambiphyra sp., Apiosoma 

sp., Capriniana sp., dan Epistylis sp. Golongan protozoa siliata motil seperti 
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Chilodonella sp., Ichthyophthirius multifilis, Tetrahymena sp., dan Trichodina sp. 

Golongan protozoa flagella seperti Cryptobia sp., dan Ichthyopbodo sp. 

Salah satu jenis protozoa yang paling sering menjadi kendala dalam budi 

daya ikan adalah Ichthyophthirius multifilis atau “ich” (penyakit bintik putih). 

Secara umum gejala ikan yang terserang protozoa adalah ikan tampak pucat, nafsu 

makan kurang, gerakan lambat, dan sering  menggosok-gosokkan tubuhnya di 

dinding kolam. Pada infeksi lanjut ikan megap-megap dan meloncat-loncat ke 

permukaan air untuk mengambil oksigen dan adanya bercak-bercak putih pada 

permukaan tubuh ikan. 

Parasit monogenea yang terkenal adalah antara lain Dactylogyrus sp., 

Gyrodactylus sp., dan Benedenia sp. Parasit dari golongan krustasea yang terkenal 

adalah Lernaea sp., dan Branchiura yang patogen adalah Argulus sp. Organ yang 

menjadi target serangan parasit ini adalah insang. Penularan terjadi secara 

horizontal terutama pada saat cacing dalam fase berenang bebas yang sangat 

infektif. 

 

Perlatihan 3 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan parasit dan syarat-syarat suatu organisme 

menjadi parasit ! 

2. Salah satu jenis parasit protozoa yang sering menginfeksi ikan adalah 

Ichthyophthirius multifilis, jelaskan gejala klinis umum pada ikan yang 

terserang parasit tersebut ! 

3. Jelaskan perbedaan antara Dactylogyrus sp. dengan Gyrodactylus sp. ! 

4. Jelaskan upaya-upaya pengendalian (pencegahan) agar ikan tidak terinfeksi 

penyakit parasit Trematoda Digenea ! 

5. Jelaskan mengapa penyakit parasit Myxobolus sp. atau Myxosoma sp. 

pengendalian (pengobatannya) masih sangat sulit ? 

6. Jelaskan gejala klinis dan pengendalian pada penyakit parasit Nematoda ! 

7. Jelaskan gejala klinis dan pengendalian pada penyakit parasit Cestoda! 

8. Jelaskan pengendalian secara biologis parasit Argulus sp. ! 
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4 
\ \ \ \ \ \ 

 

Penyakit Infeksi 

Jamur 
 

 

 

 

4.1. Deskripsi Singkat 

Jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur bersifat infeksi sekunder. 

Semua jenis ikan air tawar termasuk telurnya rentan terhadap infeksi jamur. Jenis 

jamur yang sering menjadi kendala dari famili Saprolegniaceae. Beberapa faktor 

yang sering memicu terjadinya infeksi jamur adalah penanganan yang kurang baik 

(transportasi) sehingga menimbulkan luka pada tubuh ikan, kekurangan gizi, suhu, 

oksigen terlarut yang rendah, bahan organik tinggi, dan kualitas telur buruk/tidak 

terbuahi. Penyakit ini menular terutama melalui spora di air.   

 

4.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh jamur. 
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4.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan pengertian jamur. 

2. Menjelaskan penyakit infeksi jamur Saprolegnia. 

3. Menjelaskan penyakit infeksi jamur Achlya. 

4. Menjelaskan penyakit infeksi jamur Aphanomyces. 

5. Menjelaskan penyakit infeksi jamur Ichthyophonus. 

6. Menjelaskan penyakit infeksi jamur Branchiomyces. 

 

4.4. Pengantar 

Jamur adalah suatu group organisme yang disebut dengan organisme 

heterotrop yang membutuhkan bahan hidup atau bahan mati untuk pertumbuhan 

dan reproduksinya. Tidak seperti tumbuhan lainnya, mereka tidak mampu 

membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Jamur berada di mana-

mana, baik di air tawar atau air asin, pada suhu dingin atau panas. Jamur dapat 

menjadi masalah jika ikan mengalami stress akibat sakit, kondisi lingkungan yang 

buruk, atau nutrisi yang tidak baik. Jamur juga dapat menghambat daya tetas telur 

ikan. 

 

4.5. Apa Itu Jamur 

4.5.1. Deskripsi Umum 

Secara umum, disebut dengan Mycology, dari kata  myco dan logy. Myco 

yang berarti fungi/s (Latin), mykes (Yunani), mashroom/mold (English), atau 

jamur/cendawan/kapang/khamir.  

Ada beberapa istilah tentang jamur, yaitu jamur atau cendawan adalah 

organisme yang memiliki dinding sel dari kitin atau selulosa, tidak berklorofil, dan 

membentuk struktur buah (fruiting structure). Kapang adalah organisme yang 

tidak memiliki struktur hifa yang jelas, sedangkan khamir adalah organisme yang 

tidak membentuk hifa, tetapi pseudomycelium. 
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4.5.2. Klasifikasi 

Domain : Eukaryotic 

Kingdom : Fungi 

Filum  : -mycota 

Klas  : -mycetes 

Ordo  : -ales 

Famili  : -aceae 

Genus  : ……… 

Spesies : ……… 

- akhiran untuk mengetahui level taksonomi dalam kingdom fungi. 

Penggunaan akhiran yang sesuai akan memudahkan subjek yang sedang dikaji. 

Misalnya: 

Domain : Eukaryotic 

Kingdom : Fungi 

Filum  : Eumycota/Oomycota 

Sub Filum : Mastigomycotina 

Klas  : Oomycetes 

Ordo  : Saprolegniales 

Famili  : Saprolegniaceae 

Genus  : Aphanomyces 

Spesies : Aphanomyces invadans 

 

4.5.3. Karakteristik 

Jamur merupakan organisme yang eukariotik, nonvascular, nonmotil, 

bereproduksi dengan spora, menyebar melalui angin atau air, memproduksi spora 

secara seksual dan aseksual, tergantung pada spesies dan kondisi. Seperti halnya 

tumbuhan, jamur memiliki pergantian generasi, memiliki dinding sel yang terbuat 

dari kitin. Bersifat heterotropik, yakni memanfaatkan material organik untuk 

kehidupannya, tidak berklorofil, sehingga tidak dapat melakukan proses 

fotosintesis. Jamur memproduksi exoenzim, menyimpan sediaan makanan dalam 

bentuk glikogen, membran sel memiliki sterol dan ergosterol sebagai pengganti 
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kolesterol di sel membran mammalia, dan jamur menyukai kondisi yang lembab, 

pH asam, dan sedikit cahaya. 

 

4.5.4. Status Secara Nutrisional 

Status jamur secara nutrisional bisa berupa saprofita, parasitis, dan 

mutualisme. Status jamur sebagai saprofita, yaitu scavenger yang penting pada 

suatu ekosistem, dapat menggunakan bahan organik, bersama bakteri berfungsi 

dalam siklus karbon, nitrogen, nutrient mineral (selulosa, lignin, dan lain-lain) 

menjadi molekul sederhana untuk dimanfaatkan oleh jamur atau organisme 

lainnya. 

Status jamur secara nutrisional sebagai parasitis, yaitu sebagai inang dari 

diatom, tumbuhan, hewan, manusia, dan dapat memanfaatkan bahan organik dari 

organisme hidup. Status secara nutrisional sebagai simbiosis mutualisme adalah 

dapat berasosiasi jamur dengan akar tumbuhan (mycorrhizae). 

 

4.5.5. Keuntungan dan Kerugian Jamur 

Keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh jamur, yaitu sebagai ragi roti 

dan pembuatan bir, sebagai antibiotik berupa penicillin, cephalosporin, sebagai 

obat seperti cyclosporine. Beberapa asam organik diproduksi dengan bantuan 

jamur seperti asam sitrat coca cola dengan bantuan Aspergillus. 

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh jamur, yaitu dapat menimbulkan 

penyakit pada manusia, langsung atau melalui toksin yang dihasilkan, dapat 

menimbulkan penyakit pada tumbuhan atau hewan, termasuk ikan, mengakibatkan 

bau busuk atau kontaminasi pada makanan, dan dapat menghancurkan semua 

barang buatan manusia, kecuali plastik dan beberapa jenis pestisida. 

 

4.6. Penyakit Infeksi Jamur 

Infeksi jamur pada ikan terbagi atas dua kelompok, yaitu infeksi internal 

dan infeksi eksternal. Penyakit infeksi jamur merupakan infeksi sekunder 

(oportunistik) yang dapat mengakibatkan trauma, stress, masuknya bahan organik 
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ke dalam perairan, suhu yang ekstrim, penanganan yang buruk, dan infeksi parasit 

atau bakteri atau virus. 

Di Indonesia penyakit oleh jamur eksternal pada ikan air tawar pada 

umumnya termasuk dalam genus Achlya sp. dan Saprolegnia sp. Genus 

Aphanomyces yang patogenik, penyebab penyakit EUS (Epizootic Ulcerative 

Syndrome atau sindrom borok yang menyebar) merupakan infeksi primer yang 

disebabkan oleh jamur internal, yaitu Aphanomyces invadans. Di Indonesia, EUS 

diduga muncul sejak tahun 1982 dan pada tahun 1984 diperoleh bukti secara 

histologis yang diambil dari ikan betutu (Oxyeleotris marmoratus) yang luka 

(Taukhid et al., 1997). 

 

4.7. Jamur Saprolegnia 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Saprolegniasis merupakan penyakit jamur pada ikan dan telur ikan yang 

pada umumnya disebabkan oleh jenis Saprolegnia sp. yang sering disebut water 

molds. Jamur ini terdapat di ekosistem air tawar atau air payau di seluruh dunia, 

ada yang mampu hidup pada 2-3 ppm. Penyakit infeksi jamur ini menginfeksi 

semua jenis ikan air tawar dan telurnya. Memiliki hifa yang panjang, bercabang, 

dan aseptat. Reproduksi terutama secara aseksual, membentuk zoospora dan hifa 

fertil. Zoosporangia panjang, diameter lebih besar dari hifa, dan memiliki dinding 

sel yang ganda. Zoosporangia menjadi kista, menjadi zoospora sekunder, menjadi 

germinat, kemudian menjadi hifa. Reproduksi seksual (agak jarang), kontak gamet 

jantan dengan gametangium betina. Fertilisasi di tabung fertilisasi atau 

antheridium, menghasilkan oogonium. Zoospora dapat berpindah melalui air, bulu 

burung, angin, dan lain-lain. Pertumbuhan minimum Saprolegnia sp. pada suhu 

kurang dari 5
 
derajat celcius, suhu optimum pada kisaran 5-30 derajat celcius, 

pertumbuhan menjadi lambat pada suhu 5-15 derajat celcius, pertumbuhan tercepat 

pada suhu 18-26 derajat celcius, dan melambat lagi pertumbuhannya pada suhu 

28-35 derajat celcius. 
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Saprolegnia sp. menginfeksi, jika kondisi kualitas air buruk (sirkulasi air 

rendah, oksigen terlarut rendah, atau ammonia tinggi) dan tingginya bahan 

organik, termasuk kehadiran telur-telur yang tidak menetas. Kehadiran bakteri 

Columnaris dan parasit eksternal juga dapat menyebabkan penyakit saprolegniasis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Morfologi jamur Saprolegnia sp. 

 

b. Gejala Klinis 

Jamur Saprolegnia sp. menginfeksi telur ikan dan pada permukaan tubuh 

ikan, terutama bila ada luka. Tampak benang-benang halus menyerupai kapas pada 

telur dan luka. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Telur dan ikan yang terinfeksi jamur Saprolegnia sp. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian jamur Saprolegnia sp. sangat kurang dikembangkan. Hasil 

penelitian Akbar dan Irmayanti (2005), memperlihatkan penggunaan ekstrak 

bawang putih 1  mL/ekor ikan nila merah (Oreochromis sp) memberikan waktu 
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penyembuhan selama 73,33 jam, lebih cepat dibandingkan penggunaan ekstrak 

daun sirih (104,33 jam) dan ekstrak lengkuas (122 jam).  

Hasil penelitian Akbar dan Surya (2006) memperlihatkan ikan mas koki 

(Carrasius auratus) yang terinfeksi Saprolegnia sp. dengan konsentrasi 100% 

ekstrak lidah buaya tanpa akuades waktu penyembuhan (137,5 jam) lebih cepat 

dibandingkan dengan konsentrasi 90% ekstrak lidah buaya + 10% akuades (188 

jam), konsentrasi 80% ekstrak lidah buaya + 20% akuades (206 jam), dan 

konsentrasi 70% ekstrak lidah buaya + 30% akuades (208 jam). Hasil penelitian 

Akbar dan Nur (2006), dengan konsentrasi 4 ppt perendaman ekstrak rimpang 

kunyit berpelarut akuades, derajat penetasan telur ikan baung (Mystus nemurus) 

lebih tinggi (40,67%) dibandingkan dengan konsentrasi 2 ppt (23,67%), 3 ppt 

(25,67%), 5 ppt (36,67%), dan tanpa perendaman ekstrak rimpang kunyit (22%). 

 

4.8. Jamur Achlya 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Achlyosis merupakan penyakit jamur pada ikan dan telur ikan yang 

dsebabkan oleh jenis Achlya sp. Jamur ini terdapat di ekosistem air tawar di 

seluruh dunia. Jamur Achlya sp. memiliki hifa panjang, bercabang, dan aseptat. 

Reproduksi terutama secara aseksual, membentuk zoospora dan hifa fertil. 

Zoosporangia berbentuk seperti balon, diameter lebih besar dari hifa, dan memiliki 

dinding sel ganda. Zoosporangia menjadi multi kluster, menjadi kista, menjadi 

zoospora sekunder, menjadi germinat, kemudian menjadi hifa. Reproduksi seksual 

(agak jarang), kontak gamet jantan dengan gametangium betina. Fertilisasi di 

tabung fertilisasi atau antheridium, menghasilkan oogonium. Zoospora dapat 

berpindah melalui air, bulu burung, angin, dan lain-lain.  
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Gambar 4.3. Morfologi jamur Achlya sp. 

 

b. Gejala Klinis 

Jamur Achlya sp. menginfeksi telur ikan dan pada permukaan tubuh ikan, 

terutama bila ada luka. Tampak benang-benang halus menyerupai kapas pada telur 

dan luka. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit infeksi jamur ini dapat dilakukan melalui 

pencegahan dan pengobatan. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan 

menghindari stressor baik dari fisik, kimia, maupun biologi, mengganti air segar, 

dan meningkatkan kualitas air dengan pergantian. 

Pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman methylene blue 2-5 ppm, 

perendaman formalin 250 mg/L selama 1 jam, perendaman kalium permanganat 1-

2 ppm selama 90 menit, perendaman 100-200 ppm selama 1-3 jam, dan 

perendaman garam dapur 1.000-2.000 ppm selama 24 jam. 

 

4.9. Jamur Aphanomyces 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Aphanomycosis merupakan penyakit jamur yang disebabkan oleh jenis 

Aphanomyces invadans dan A. astaci. Aphanomyces sp. merupakan patogen utama 

penyebab penyakit EUS. Jamur ini menginfeksi beberapa jenis ikan air tawar dan 

jenis ikan estuaria. Sampai saat ini, penyakit Aphanomycosis masih sering 
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dijumpai pada ikan lele (Clarias sp.), gabus (Channa striata), dan betutu 

(Oxyeleotris marmoratus), jelawat (Leptobarbus hoevenii), dan belanak (Mugil 

cephalus) (Taukhid et al., 1997). 

Jamur Aphanomyces sp. memiliki hifa panjang, langsing, bercabang, dan 

aseptat. Reproduksi secara aseksual, membentuk zoospora dan hifa fertil. 

Zoospora langsing, diameter lebih kecil dari hifa, zoospora hanya satu deret dalam 

sporangium, keluar satu per satu, membentuk bola berkelompok. Reproduksi 

seksual terjadi dengan cara kontak gamet jantan dengan gametangium betina.  

Beberapa parameter kualitas air diduga turut berperan dalam kasus 

penyakit EUS. Pada saat munculnya kasus EUS sering ditemukan kondisi suhu air, 

alkalinitas, kesadahan, dan klorid yang rendah, serta pH air yang berfluktuasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Ikan yang terinfeksi jamur Aphanomyces sp. 

 

b. Gejala Klinis 

Jamur Aphanomyces sp. menginfeksi permukaan tubuh ikan, berkembang 

ke otot atau daging, hifa menghujam ke dalam. Ikan yang terserang jamur ini, 

menimbulkan luka borok yang disebut dengan EUS (Epizootic Ulcerative 

Syndrome atau sindrom borok yang menyebar). Gejala klinis awal yang 

ditimbulkan dari penyakit ini adalah hilangnya nafsu makan, warna tubuh gelap, 

ikan berenang ke permukaan, tampak bintik atau bercak merah di badan, di kepala, 

atau di punggung. 
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c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit infeksi jamur ini dapat dilakukan melalui 

pencegahan dan pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan menghindari 

stressor baik dari fisik, kimia, maupun biologi dan mengganti dengan air segar. 

Pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman methylene blue 2-5 ppm, 

perendaman formalin 250 mg/L selama 1 jam, perendaman kalium permanganat 1-

2 ppm selama 90 menit, perendaman 100-200 ppm selama 1-3 jam, dan 

perendaman garam dapur 1.000-2.000 ppm selama 24 jam. 

Hasil penelitian Taukhid et al., (1997), pemberian kapur dolomit dapat 

meningkatkan kadar total alkalinitas dan kesadahan, sehingga tingkat prevalensi 

ulcer sebesar 23%, dibandingkan dengan tanpa pemberian kapur dolomit sebesar 

50,33%. Dengan menaikkan dan mempertahankan nilai total alkalinitas dan 

kesadahan yang tinggi dapat menghambat proses sporulasi Aphanomyces sp. 

sehingga akan mengurangi peluang terjadinya infeksi patogen tersebut sebagai 

penyebab penyakit EUS pada ikan air tawar. 

 

4.10. Jamur Ichthyophonus 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Ichthyophonicosis merupakan penyakit jamur yang disebabkan oleh jamur 

internal oleh jamur Ichthyophonus hofferi, sering disebut sand paper disease. Suhu 

optimum jamur ini untuk menginfeksi berkisar 3-20 derajat celsius, masih bisa 

menginfeksi pada suhu 30 derajat celsius. Reproduksi pada jaringan ikan dalam 

bentuk kista (10-300 um), dalam kista terjadi proses pembelahan menjadi ratusan 

endo spora-germinat, kemudian keluar pseudo yang menyerupai hifa dan 

menginfeksi jaringan terdekat. Reproduksi endogenus atau plasmodial germinasi, 

pada kista yang sudah masak, plasmodia menekan dinding kista yang keluar 

bersama feses ikan atau ikan mati, menjadi amuboid hingga termakan ikan (over 

route). 
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Gambar 4.5. Morfologi jamur Ichthyophonus hofferi. 

 

b. Gejala Klinis 

Infeksi ringan tidak menunjukkan gejala yang nyata, tetapi kalau sudah 

hebat, granuloma di kulit tampak seperti berpasir. Ikan yang terinfeksi penyakit ini 

akan mengalami skoliosis, lordosis, dan ikan susah berenang. Target organ jamur 

ini adalah jantung, hati, ginjal, dan limfa (ditemukan pula di otak, insang, dan 

otot). Pembengkakan di organ target, penuh granuloma berwarna putih atau 

kecokelatan. Pada infeksi, organ dalam dipenuhi hifa, sedangkan sporanya (dalam 

bentuk kista) menyebar menyerupai butiran keju. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit infeksi jamur ini dapat dilakukan melalui 

pencegahan dan pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan melakukan 

eradikasi secara total, dilakukan desinfektan, dan pengeringan fasilitas budi daya. 

Pengobatan sampai saat ini masih tidak ada obat yang efektif untuk memberantas 

penyakit ini. 

 

4.11. Jamur Branchiomyces 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Branchiomycosis merupakan penyakit jamur internal yang disebabkan oleh 

jenis jamur Branchiomyces sp. Jamur  Branchiomyces sp. Dapat menginfeksi 

semua jenis ikan air tawar. Penyebarannya dilaporkan masih di Eropa, Taiwan, 
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dan USA. Suhu optimum pertumbuhan jamur Branchiomyces sp. sekitar 20-35 

derajat celcius, masa inkubasi 2-4 hari, bergantung suhu. Jamur ini memiliki 

ketebalan dinding hifa 0,2 um, diameter spora 5-9 um (sanguinis). Ketebalan 

dinding hifa 0,5-0,7 um, diameter spora 12-17 um (demigrans). 

Jamur Branchiomyces sp. memiliki hifa bercabang, aseptat, reproduksi 

secara syncytium (pembesaran hifa untuk memproduksi aseksual spora). Trigger 

melimpahnya jamur Branchiomyces sp. berupa bahan organik, kelimpahan alga, 

oksigen terlarut dan pH yang rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Morfologi jamur Branchiomyces sp. 

 

b. Gejala Klinis 

Infeksi ringan tidak menunjukkan gejala yang nyata, tetapi kalau sudah 

hebat, granuloma di kulit tampak seperti berpasir. Terjadi skoliosis, lordosis, 

mengakibatkan ikan susah berenang. Pembengkakan di organ target, penuh 

granuloma berwarna putih atau kecokelatan. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit infeksi jamur ini dapat dilakukan melalui 

pencegahan dan pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan melakukan 

eradikasi secara total, dilakukan desinfektan, pengeringan fasilitas budi daya, dan 

pengeringan kolam, dan pengapuran dengan menggunakan kapur kalsium oksida. 

Pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman kalium permanganat 1 gram/100 

liter air selama 90 menit, perendaman formalin 100-200 ppm selama 1-3 jam, dan 

perendaman malachite green 1 ppm selama  1 jam. 

 



82 
 

Rangkuman 

Jamur adalah suatu group organisme yang disebut dengan organisme 

heterotrop yang membutuhkan bahan hidup atau bahan mati untuk pertumbuhan 

dan reproduksinya. Tidak seperti tumbuhan lainnya, mereka tidak mampu 

membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. 

Secara umum, disebut dengan Mycology, dari kata  myco dan logy. Myco 

yang berarti fungi/s (Latin), mykes (Yunani), mashroom/mold (English), atau 

jamur/cendawan/kapang/khamir. Logy berarti study/ilmu/kajian. Mycology adalah 

ilmu tentang jamur. 

Infeksi jamur pada ikan terbagi atas dua kelompok, yaitu infeksi internal 

dan infeksi eksternal. Di Indonesia, penyakit oleh jamur eksternal pada ikan air 

tawar pada umumnya termasuk dalam genus Saprolegnia sp., Achlya sp., dan 

genus Aphanomyces sp. yang patogenik, penyebab penyakit EUS merupakan 

infeksi utama yang disebabkan oleh jamur internal, yaitu Aphonomyces invadans. 

Saprolegniasis merupakan penyakit jamur pada ikan dan telur ikan yang 

pada umumnya disebabkan oleh jenis Saprolegnia sp. yang sering disebut water 

molds. Saprolegnia sp. menginfeksi, jika kondisi kualitas air buruk (sirkulasi air 

rendah, kandungan oksigen terlarut rendah atau kandungan ammonia tinggi) dan 

tingginya bahan organik, termasuk kehadiran telur-telur yang tidak menetas. 

Achlyosis merupakan penyakit jamur pada ikan dan telur ikan yang 

disebabkan oleh jenis Achlya sp. Jamur Achlya sp. menginfeksi telur ikan dan pada 

permukaan tubuh ikan, terutama bila ada luka. Ikan yang terserang jamur ini, 

tampak benang-benang halus menyerupai kapas pada telur dan luka. 

Aphanomycosis merupakan penyakit jamur yang disebabkan oleh jenis 

Aphanomyces sp. Jamur Aphanomyces sp. merupakan patogen utama yang 

menyebabkan penyakit EUS. Jamur Aphanomyces sp. menginfeksi permukaan 

tubuh ikan, berkembang ke otot atau daging, hifa menghujam ke dalam.  

Ichthyophonicosis merupakan penyakit jamur yang disebabkan oleh jamur 

internal oleh jenis Ichthyophonus hofferi, sering disebut sand paper disease. Ikan 

yang terserang jamur ini akan mengalami skoliosis dan lordosis yang 
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mengakibatkan ikan susah berenang. Target organ jamur ini adalah jantung, hati, 

ginjal, dan limfa (ditemukan pula di otak, insang, dan otot). 

Branchiomycosis merupakan penyakit jamur internal yang disebabkan oleh 

jenis jamur Branchiomyces sp. Ikan yang terserang jamur Branchiomyces sp. 

mengalami skoliosis, lordosis mengakibatkan ikan susah berenang. Pembengkakan 

di organ target, penuh granuloma berwarna putih atau kecokelatan. 

 

Perlatihan 4 

1. a. Apa yang dimaksud dengan jamur ? 

b. Jelaskan karakteristik dari jamur ? 

c. Apa keuntungan dan kerugian dari jamur ? 

2. a. Penyakit jamur yang disebabkan oleh jenis Saprolegnia sp. disebut apa ? 

b. Jelaskan gejala klinis ikan yang terserang jamur Saprolegnia sp. ? 

c. Jelaskan pencegahan dari penyakit jamur yang disebabkan oleh jenis  

          Saprolegnia sp. ? 

3. Apa perbedaan antara jamur jenis Saprolegnia sp. dengan Achlya sp. ? 

4. Sebutkan dua jenis jamur yang menyebabkan penyakit Aphanomycosis dan 

bagaimana gejala klinis yang ditimbulkannya pada ikan ? 

5. Jamur jenis Ichthyophomus sp. menyebabkan penyakit Ichthyophonicosis atau 

sering disebut juga dengan penyakit apa ? 

6. a. Jelaskan gejala klinis ikan yang terserang jamur Branchiomyces sp.? 

b. Jelaskan pencegahan penyakit Branchiomycosis. 
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5 
\ \ \ \ \ \ 

 

Penyakit Infeksi 

Bakteri 
 

 

 

 

5.1. Deskripsi Singkat 

Beberapa bakteri dapat menginfeksi ikan baik ikan air tawar maupun ikan 

laut. Penyakit yang disebabkan bakteri adalah penyakit yang paling banyak 

menyebabkan kegagalan pada budi daya ikan air tawar. Penyakit infeksi bakteri 

masih sering terjadi dengan intensitas yang variatif. Umumnya pembudidaya 

masih mengandalkan antibiotik sebagai “magic bullet” untuk melawan penyakit 

akibat bakteri. Penyakit infeksi bakteri yang sering menyerang ikan air tawar, 

yaitu bakteri Aeromonas hydrophila, bakteri Streptococcus sp, dan bakteri 

Mycobacterium sp. 

 

5.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri. 

 



86 
 

5.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan penyakit infeksi bakteri Aeromonas hydrophila. 

2. Menjelaskan penyakit infeksi bakteri Streptococcus sp. 

3. Menjelaskan penyakit infeksi bakteri Mycobacterium sp. 

 

5.4. Pengantar 

Bakteri adalah mikroorganisme dan tidak dapat dilihat dengan mata 

telanjang. Keberadaan bakteri umumnya bersifat merugikan organisme lainnya 

yang dikenal dengan istilah patogen, seperti Escherichia coli, Vibrio sp., 

Shalmonella sp., dan sebagainya. Bakteri ini banyak ditemukan hampir di seluruh 

media atau tempat seperti tanah, udara, air, di tubuh makhluk hidup, dan 

sebagainya. 

Pada budi daya ikan, keberadaan bakteri patogen sangat ditakuti oleh 

banyak pembudidaya ikan, udang, dan kerang-kerangan. Karena mikroorganisme 

ini dapat mengancam bahkan menyebabkan kematian massal pada ikan dan udang. 

Hal ini tentu akan sangat merugikan sektor perikanan dan juga dapat mengancam 

pada kesehatan manusia. 

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah penyakit yang paling banyak 

menyebabkan kegagalan pada budi daya ikan air tawar. Penyakit akibat infeksi 

bakteri masih sering terjadi dengan intensitas yang variatif. Umumnya 

pembudidaya masih mengandalkan antibiotik sebagai magic bullet untuk melawan 

penyakit bakterial. Jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri antara lain adalah 

penyakit merah yang disebabkan oleh bakteri gram negatif (Aeromonas 

hydrophila), penyakit columnaris atau luka kulit, sirip, dan insang yang 

disebabkan oleh infeksi bakteri Flavobactrium columnare, penyakit tubercolosis 

yang tergolong sangat kronis disebabkan oleh bakteri gram positif Mycobacterium 

sp. dan penyakit Streptococciasis yang disebabkan oleh bakteri gram positif 

Streptococcus sp. 
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5.5. Bakteri Aeromonas hydrophila 

a. Biologi-Ekologi Patogen  

Aeromoniasis adalah penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri gram 

negatif Aeromonas hydrophila. Aeromonas sp. merupakan bakteri khas air tawar. 

Bakteri ini dapat merupakan patogen pada ikan, hewan darat, dan bahkan manusia 

(Prayitno et al., 1996). 

Aeromonas sp. merupakan bakteri gram negatif, motil dengan satu polar 

flagella, fakultatif aerob, tidak membentuk spora, dan resisten terhadap O/I29. 

Bakteri ini mampu memfermentasi karbohidrat dengan membentuk asam, 

memproduksi 3-butanediol, menurunkan nitrat, bereaksi positif untuk oksidasi 

sitokrom. Bakteri ini dapat dijumpai pada air bersih, akan tetapi paling banyak 

terdapat dalam air dengan bahan organik tinggi. Ukuran sel bakteri Aeromonas sp. 

berkisar 0,5 um x 1-1,5 um. 

 

b. Gejala Klinis 

Gambaran umum dari ikan yang terinfeksi bakteri selalu diawali dengan 

bakteraemia, kemudian diikuti dengan perluasan toksik, nekrosis pada jaringan, 

dan diakhiri dengan pendarahan (haemorrhagic septicaemi) pada kulit. 

Pendarahan disebabkan oleh toksik haemolisin, yang juga menyebabkan terjadinya 

borok pada kulit ikan. Tanda-tanda lainnya antara lain, adanya areal kemerahan 

pada permukaaan  kulit ikan, sirip geripis, mata menonjol (exophthalmia), dan 

anus ikan berwarna kemerahan. Kulit kering dan kasar, bercak merah dan pucat 

merupakan tanda-tanda lain yang dijumpai pada ikan lele (Prayitno et al., 1996). 

Selain tanda-tanda eksternal, pengamatan internal melalui uji histopatologi 

juga mampu membaca perubahan histologis, khususnya pada daging, hati, ginjal, 

dan jantung. Perubahan tersebut ditandai dengan terbentuknya nekrosis atau 

daerah mati dan adanya koloni bakteri. Ginjal membengkak, usus terisi lendir 

berwarna kuning, dan rongga perut terisi banyak cairan sehingga terlihat buncit. 
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Gambar 5.1. Borok yang disebabkan bakteri Aeromonas hydrophila. 

 

c. Pengendalian 

Seperti penyakit bakteri lainnya, pengobatan penyakit ini dilakukan dengan 

dua target, yaitu lingkungan dan organisme budi daya atau ikannya. 

Perlakuan terhadap bakteri dalam lingkungan air, dapat dikontrol dengan 

menggunakan kalium permanganat 3-5 ppm selama 6-8 jam, perlakuan diulang 2 

minggu sekali. Pada budi daya sistem karamba jaring apung, perlakuan dapat 

dilakukan dengan konsentrasi 10 ppm. 

Perlakuan terhadap ikan terinfeksi, apabila nafsu makan belum turun, dapat 

dilakukan melalui pakan. Untuk induk, dapat dilakukan melalui penyuntikan. 

Obat-obatan yang sering dipergunakan adalah antibiotik. Disadari bahwa 

penggunaan antibiotik yang tidak hati-hati akan membahayakan kehidupan ikan 

maupun manusia. Oleh karena itu, aplikasi antibiotik hanya disarankan apabila 

peralatan dan keterampilan petugas memungkinkan. 

Antibiotik yang pernah digunakan antara lain perendaman terramycin 10 

ppm, penyuntikan 25 mg/kg ikan, penyuntikan streptomycin 15-25 mg/kg ikan, 

perendaman oxytetracyline 10 ppm atau melalui penyuntikan 15 mg/kg ikan. 

Perlakuan harus diulang sedikitnya seminggu sekali selama 3 minggu. Pengamatan 

in vitro harus selalu dilakukan untuk mengamati efektivitas obat. 
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5.6. Bakteri Streptococcus sp. 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Streptococcosis merupakan penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri 

Streptococcus sp. Streptococcosis ditemukan pertama kali pada tahun 1957 pada 

budi daya rainbow trout di Jepang. Sejak itu ditemukan sejumlah ikan yang peka 

terhadap penyakit ini, di antaranya salmon, mullet, golden shiner, pinfish, eel, sea 

trout, tilapia, sturgeon, dan striped bass. Bakteri ini juga telah ditemukan pada 

beberapa ikan hias di antaranya rainbow sharks, red tailed, dan beberapa cichlids 

misalnya Venustus (Nimbochromis venustus) dan Pelvicachromi sp., serta 

beberapa jenis ikan terta. Penyakit ini merupakan penyakit yang zoonotik. 

Penyakit ini sering muncul pada sistem budi daya dengan sistem resirkulasi 

tertutup. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan padat penebaran yang tinggi 

dan kualitas air yang buruk (kandungan nitrat tinggi). 

Streptococcus sp. berbentuk bulat atau oval, memanjang seperti rantai, 

bersifat gram positif, tidak bergerak, tidak membentuk spora atau kapsul, dan 

bersifat fakultatif aerob. Bakteri ini umumnya dijumpai dalam bentuk kumpulan 

sel-sel yang membentuk rantai. Bakteri ini memiliki diameter berukuran 0,7-1,4 

um. Bakteri ini dapat hidup di air tawar dan air laut dengan kisaran suhu bagi 

pertumbuhannya antara 10-45 derajat celcius. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Morfologi Streptococcus sp. 

 

b. Gejala Klinis 

Beberapa spesies Streptococcus sp. diketahui menyebabkan penyakit pada 

ikan, Streptococcus difficilis telah diisolasi di Israel, S. mileri diisolasi dari ginjal 
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koi, S. parauberis telah diisolasi dari turbot di Spanyol, dan S. iniae di samping 

menyerang ikan juga dapat menyerang manusia. 

Ikan yang terserang penyakit ini, gejala eksternal yang terlihat (bergantung 

spesies), yaitu gerakan renang tidak teratur (berputar atau spiral), kehilangan 

kontrol mengambang, berwarna gelap, mata membengkak, pendarahan pada perut 

dan pangkal sirip, kornea mata berwarna keputihan, terjadi pendarahan pada mata, 

insang, pangkal sirip, dan anus.  

Gejala internal terjadi pembengkakan pada ginjal, limfa, dan hati. Beberapa 

jenis menginfeksi otak. Infeksi bakteri Streptococcus sp. pada ikan dapat 

menyebabkan kematian tinggi (> 50%) selama 3-7 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Ikan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus sp. 

 

c. Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan melalui pencegahan dan 

pengobatan. Pencegahan yang dilakukan dengan menjaga kualitas air agar tetap 

baik, pemberian nutrisi yang tepat, menjaga lingkungan yang bersih, 

mengkarantina ikan baru, mengurangi kepadatan ikan, dan desinfeksi peralatan 

budi daya. 

Pengobatan yang dilakukan, yaitu perendaman ampicillin 44-110 mg/kg 

bobot ikan, perendaman erythromycin 25-100 mg/kg bobot ikan, perendaman 1,5 

gram eritromisin per pon makanan yang diberi selama 10-14 hari, dan perendaman 

amoksisilin 80 mg/kg bobot ikan yang diberi selama 8-12 hari. Idealnya, setelah 

bakteri telah diidentifikasi dari ikan yang sakit, dilakukan uji sensitivitas antibiotik 

untuk memilih antibiotik yang paling efektif untuk digunakan. 
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5.7. Bakteri Mycobacterium sp. 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Mycobacteriosis merupakan penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium sp. Bakteri Mycobacterium sp. merupakan bakteri berbentuk 

batang dan bersifat gram positif. Sejumlah jenis Mycobacterium sp. diketahui 

merupakan patogen pada hampir semua jenis ikan baik air tawar maupun air laut, 

spesies tersebut terutama adalah Mycobacterium marinum, M. fortuitum, dan M. 

chelonae (Ruth dan Roy, 2002). Tingkat infeksi dalam suatu populasi dapat 

bervariasi dari 10-100% (Irianto, 2005). Mycobacteriosis merupakan penyakit 

yang zoonosis. Penyakit ini sering muncul pada sistem budi daya dengan sistem 

tertutup atau resirkulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Ikan gurami yang terinfeksi Mycobacterium sp. 

 

b. Gejala Klinis 

Gejala eksternal Mycobacteriosis sangat bervariasi, umumnya ikan yang 

terserang penyakit ini akan menunjukkan tidak berkembangnya kelamin sekunder, 

ikan menjadi kurus, warna ikan menjadi pucat, terjadi skoliosis dan lordosis, 

peradangan kulit, mata membengkak, luka terbuka, borok, ikan menjadi lesu dan 

kembung, ikan menjadi tidak nafsu makan, dan ikan mengembangkan sirip dan 

ekor menjadi busuk. 

Secara internal, ikan yang terinfeksi menunjukkan terjadinya granuloma 

atau nodul-nodul berwarna putih keabu-abuan pada sejumlah organ dalam seperti 
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hati, ginjal, limfa, jantung, dan jaringan otot, dan di dalam granuloma sering 

dijumpai akumulasi sel-sel patogen tersebut. 

 

c. Pengendalian 

Mycobacteriosis merupakan suatu penyakit yang mendapat perhatian 

karena dapat menyebabkan kematian kronis pada organisme budi daya dengan 

tingkat kematian rendah hingga sedang tetapi berlangsung terus menerus, 

mycobacteriosis tidak dapat diobati, dan ikan yang terinfeksi Mycobacterium sp. 

memungkinkan menularkannya kepada manusia. 

Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan menjaga kualitas air agar 

tetap baik, pemberian nutrisi yang tepat, menjaga lingkungan yang bersih, 

mengkarantina ikan baru, mengurangi kepadatan ikan, desinfeksi peralatan budi 

daya, dan penggunaan sarung tangan dan dicuci bersih dengan 70% iso propil 

alkohol dan sabun antibakteri. 

 

Rangkuman 

MAS (Motil Aeromonas Septicemia) adalah penyakit bakteri yang 

disebabkan oleh bakteri Aeromonas sp. umumnya menginfeksi ikan-ikan tropis. 

Sering, penyakit MAS merupakan wabah yang terkait dengan kondisi stress. 

Dalam penanggulangannya penyakit MAS dengan menggunakan antibiotik, perlu 

dilakukan uji sensitivitas antibiotik. Hal ini penting untuk menentukan obat-obatan 

mana yang harus digunakan, sebelum menghabiskan waktu dan uang pada produk 

antibiotik yang tidak efektif, sebab banyak sudah strain Aeromonas sp. yang tahan 

terhadap antibiotik. 

Gambaran umum dari ikan yang terinfeksi bakteri selalu diawali dengan 

bakteraemia, kemudian diikuti dengan perluasan toksik, nekrosis pada jaringan, 

dan diakhiri dengan pendarahan pada kulit. Monitoring dan evaluasi terhadap 

kualitas air, gizi, penanganan, dan penggunaan obat-obatan dan bahan kimia perlu 

dilakukan untuk mengurangi wabah Aeromonas sp. di unit produksi ikan. 
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Streptococcosis merupakan penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri 

Streptococcus sp. Gejala eksternal Streptococcosis berupa gerakan renang tidak 

teratur, kehilangan kontrol, mengambang, berwarna gelap, pendarahan pada perut 

dan pangkal sirip, kornea mata berwarna keputihan, pendarahan pada mata, insang, 

pangkal sirip, anus, dan borok. Gejala internal terjadi pembengkakan pada ginjal, 

limfa, dan hati.  

Mycobacteriosis merupakan penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium sp. Mycobacteriosis penyakit yang mendapat perhatian karena 

menyebabkan kematian kronis pada organisme budi daya dengan tingkat kematian 

rendah hingga sedang tetapi berlangsung terus menerus, penyakit mycobacteriosis 

tidak dapat diobati, dan ikan yang terinfeksi Mycobacterium sp. memungkinkan 

menularkannya kepada manusia. 

 

Perlatihan 5 

1. a.  Jelaskan tanda-tanda eksternal ikan yang terserang penyakit MAS ! 

b.  Jelaskan tanda-tanda internal ikan yang terserang penyakit MAS ! 

c.  Bagaimana cara penanggulangannya, jelaskan ! 

2. a. Jelaskan mengapa kasus penyakit Streptococcosis umumnya terjadi pada  

    budi daya sistem resirkulasi tertutup ! 

b. Jelaskan upaya yang dilakukan pencegahan penyakit Streptococcosis ! 

3. a. Sebutkan 3 jenis bakteri Mycobacterium sp. yang sering menyebabkan  

    penyakit ! 

b. Jelaskan tanda-tanda eksternal ikan yang terserang penyakit  

    Mycobacteriosis ! 

 

Pustaka yang Perlu Dibaca 

Untuk uraian yang lebih terperinci tentang penyakit infeksi bakteri, bacaan 

berikut dianjurkan: 

Astuti, Indri., 2004. Pengantar Manajemen Kesehatan Ikan. Balai Budi Daya Air 

Tawar, Jambi. 
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6 
\ \ \ \ \ \ 

 

Penyakit Infeksi 

Virus 
 

 

 

 

6.1. Deskripsi Singkat 

Patogen virus juga menyebabkan penyakit pada budi daya ikan air tawar. 

Belum banyak diketahui penyakit yang disebabkan oleh virus di Indonesia, kecuali 

penyakit Koi Herves Virus (KHV). Sampai saat ini KHV merupakan penyakit 

yang paling serius dan sporadis terutama untuk komoditas ikan mas dan koi. 

Penyakit KHV umumnya bersifat akut dan dapat mengakibatkan kematian massal 

hanya dalam 2-3 hari. 

 

6.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan penyakit 

infeksi virus. 
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6.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan pengertian virus. 

2. Menjelaskan gejala klinis dan upaya penanggulangan penyakit KHV. 

 

6.4. Pengantar 

Budi daya ikan yang intensif tanpa diikuti dengan sistem biosekuritas yang 

baik sering mengakibatkan adanya penyebaran penyakit yang cepat antar populasi 

ikan, baik secara lokal, regional, ataupun antarnegara. Beberapa penyakit dapat 

menyerang tanpa membedakan jenis inangnya, sedangkan yang lain bersifat 

spesifik inang. Penyakit yang diakibatkan virus biasanya bersifat khusus pada 

famili yang memiliki kekerabatan dekat atau bahkan hanya pada jenis tertentu. 

Umumnya, penyakit yang diakibatkan virus dapat menimbulkan penyakit yang 

akut dan kematian. 

Virus adalah agen infeksi yang sangat kecil yang hanya dapat berkembang 

dalam sel inang hewan atau tanaman. Berbeda dari mikroorganisme lainnya, 

seperti bakteri atau jamur, yang memiliki organel untuk metabolisme meraka 

sendiri, tetapi virus tidak memiliki organel untuk metabolisme. Virus harus 

menggunakan mesin dari sel inang yang diinfeksi untuk pertumbuhan dan 

reproduksi. 

Virus memiliki dua bagian. Bagian internal yang disebut virion, atau 

partikel virus yang terdiri atas asam nukleat, bahan yang sama untuk membentuk 

gen. Virion ditutupi oleh mantel protein eksternal, yang disebut kapsid. Virus 

dikelompokkan secara luas berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Ada dua 

jenis utama asam nukleat, yaitu RNA dan DNA, berdasarkan ukuran, dan bentuk. 

Belum banyak diketahui penyakit yang disebabkan oleh virus di Indonesia 

kecuali penyakit Lymphocystis dan Koi Herves Virus (KHV). Infeksi 

Lymphocystis hanya bersifat kronis dan bila menyerang ikan hias akan mengalami 

kerugian yang berarti karena merusak keindahan ikan. Sampai saat ini, KHV 
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merupakan penyakit yang paling serius dan sporadik terutama untuk komoditas 

ikan mas (Cyprinus carpio) dan ikan koi (Cyprinus carpio koi). 

 

6.5. Koi Herves Virus (KHV) 

a. Biologi-Ekologi Patogen 

Koi Herves Virus (KHV) menyerang populasi ikan mas dan koi dalam 

beberapa tahun terakhir merupakan  penyebab utama kegagalan budi daya di 

Indonesia. Infeksi KHV ini mewabah hampir di seluruh daerah mulai tahun 2002, 

dan berkembang menjadi efizootik ketika terjadi ledakan penyakit. Efizootik KHV 

telah menghancurkan budi daya ikan mas dan koi karena menyebabkan kematian 

hingga 100% dan dalam satu minggu telah muncul gejala-gejala klinis. Nilai 

kematian tersebut jauh di atas rerata kematian yang disebabkan oleh wabah 

penyakit yang pernah terjadi sebelumnya.  Wabah KHV terjadi akibat masuknya 

ikan yang telah terinfeksi dan segera meluas menjadi epizootik. 

Pada awalnya pemeriksaan terhadap ikan yang sakit atau mati tidak dapat 

mengisolasi virus dan dengan pemeriksaan menggunakan mikroskop elektron juga 

tidak mampu melihat adanya virion.  Tetapi, pemeriksaan lanjut menggunakan 

metode PCR dari sampel yang ada dapat diketahui kehadiran KHV dan diduga 

KHV-lah yang berperan utama sebagai agensia epizootik tersebut. 

Di Indonesia, infeksi KHV menyebar sejak Maret 2002. Awal infeksi 

teramati di bagian timur Pulau Jawa, kemudian di bagian barat Jawa dan akhirnya 

di Sumatera dan Kalimantan pada awal 2003. Penyakit KHV ini diduga berasal 

dari ikan koi impor dari Cina. Pada awal April 2002 menyebar ke Surabaya, 

kemudian ke Blitar dan daerah lain di Jawa Barat. Sifat serangan virus ini akut, 

ganas, dan sangat cepat menular sehingga dalam 10 hari, kematian dapat mencapai 

100%. Namun, kadang kala serangan KHV ini bersifat kronis. 

Penyebaran KHV terjadi melalui media air, sehingga ikan yang terinfeksi 

akan dengan mudah menginfeksi ikan lain yang sehat dengan cepat. Penyakit ini 

sangat berbahaya untuk budi daya ikan mas. Penyakit ini dapat menyebabkan 

kematian yang tinggi. Penyakit ini dapat menyerang berbagai ukuran ikan mulai 
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larva hingga induk, biasanya terjadi pada kisaran suhu 18-28 derajat celcius dan 

dapat menyebabkan kematian 80-100%.  

Serangan virus ini telah menyebabkan kerugian yang sangat besar pada 

usaha budi daya ikan mengingat dua jenis ikan yang diserang merupakan 

komoditas utama ikan konsumsi dan ikan hias. Di Indonesia, penyebaran penyakit 

ini telah melintasi hampir semua daerah budi daya ikan mas. Kegiatan budi daya 

yang intensif, pameran ikan koi, dan perdagangan aktif domestik dan internasional 

yang hampir tidak ada pembatasan dan pemeriksaan atau penerapan program 

karantina merupakan penyabab penyebaran yang sangat cepat penyakit ini secara 

global. 

 

b. Gejala Klinis 

Ikan yang terinfeksi KHV memiliki gejala-gejala klinis, luka pada insang, 

sisik, ginjal, limfa, jantung, dan sistem gastrointestinal. Secara visual pada bagian 

eksternal tubuh, dapat teramati adanya warna sisik yang gelap dan nekrosis insang 

yang akut dan hemoragik pada dasar sirip punggung, sirip dada, dan sirip anus, 

sedangkan secara histologi dapat teramati adanya perubahan pada insang berupa 

kehilangan lamella. 

Secara khas penyakit ini sangat menular namun serangan yang dapat 

menyebabkan sakit atau kematian hanya terbatas pada ikan mas dan koi. Ikan lain 

yang memiliki kekerabatan sangat dekat, seperti ikan mas koki (Carrassius 

auratus), grass carp (Ctenopharyngodon idella), dan silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix), ataupun dari famili lainnya seperti silver perch 

(Bidyanus bidyanus) dan tilapia (Oreochromis niloticus) telah ditemukan resisten 

penuh terhadap pernyakit tersebut, bahkan setelah perlakuan kohabitasi selama 

lima hari dengn ikan sakit pada kisaran temperature 23-25 derajat celcius yang 

memungkinkan penyakit menular.  

Penyakit KHV umumnya bersifat akut dan dapat mengakibatkan kematian 

massal hanya dalam 2-3 hari. Gejala klinis akut akan berbeda dengan gejala klinis 

kronis. Perbedaan gejala klinis akut dan kronis ikan mas atau koi yang terserang 

KHV, dapat di lihat pada Tabel 6.1. 
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Tabel 6.1. Gejala Klinis Akut dan Kronis pada Ikan yang Terserang KHV 

Akut Kronis 

Kematian ikan mencapai 100% dalam 

waktu 1 minggu.  

 

Kematian ikan berkisar 20-50%. 

 

Erosi pada permukaan tubuh. 

Insang terlihat rusak dan geripis, tapi 

kadang kala tidak terlihat jelas. 

 

Terdapat borok dan kadang kala diikuti 

oleh infeksi jamur, khususnya untuk ikan 

berukuran besar. 

Kadang-kadang dapat diamati kulit 

kepala terkelupas di sekitar mata ke arah 

hidung dan mulut, dan mata rusak atau 

buta. 

 

Lemah, megap-megap, berenang ke arah 

sumber air masuk untuk kolam air 

tenang, berenang ke arah pengeluaran air 

untuk kolam air deras, dan pada karamba 

atau jaring apung berenang dekat 

permukaan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1. Insang ikan yang terinfeksi virus. 

 

c. Pengendalian 

Sampai saat ini upaya penanggulangan yang efektif terhadap KHV belum 

diketahui selain memusnahkan ikan yang mati, maka dari itu langkah-langkah 

yang perlu diambil lebih mengarah pada upaya pencegahan. Pencegahan yang 

dilakukan dengan menggunakan ikan yang bebas KHV, menjaga suhu air di bawah 

22 derajat celcius atau di atas 27 derajat celcius, mengurangi kepadatan tebar ikan, 

meningkatkan kekebalan tubuh ikan melalui imunostimulan, misalnya vitamin C, 
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dan pelaksanaan budi daya sistem polikultur. Bagi ikan yang bernilai ekonomis 

tinggi (ikan koi) digunakan air yang telah diberi perlakuan dengan sinar UV atau 

didesinfeksi dengan klorin (dilanjutkan deklorinasi dengan sodium tiosulfat dalam 

sistem resirkulasi).  

Selain penanggulangan dengan memusnahkan ikan yang terserang KHV, 

langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya pencegahan, yaitu 1). 

mengisolasi wabah penyakit, 2). mengurangi penyebab stress, 3). mencegah 

tersebarnya ke lokasi lain, 4). meningkatkan daya tahan ikan terhadap serangan 

penyakit, dan e). pengelolaan wadah budi daya. 

 

1. Isolasi Wabah Penyakit 

Kegiatan yang harus dilakukan untuk mengisolasi wabah penyakit KHV, 

yaitu  tidak menggunakan atau memindahkan ikan dari lokasi terjadinya wabah, 

ikan yang sakit dan mati segera dimusnahkan dengan menguburkannya di dalam 

tanah. ikan yang masih bisa dikonsumsi dapat dimakan setelah dimasak dengan 

baik. Tidak memakai air yang berasal dari aliran sungai atau irigasi yang telah 

terinfeksi. Menggunakan air yang belum terkontaminasi. Tidak menggunakan dan 

memindahkan peralatan atau sarana lain yang berasal tempat terinfeksi kecuali 

setelah didesinfeksi dengan kalium permanganat 1000 ppm, dan menghindari 

perpindahan pekerjaan (orang) dari tempat terjadinya wabah ke tempat yang belum 

terinfeksi kecuali setelah didesinfeksi dengan alkohol 70%. 

 

2. Mengurangi Penyebab Stress 

Kegiatan yang harus dilakukan untuk mengurangi penyebab stress, yaitu 

mengurangi fluktuasi atau perubahan suhu air (suhu penyebab infeksi KHV 22-27 

derajat celcius). Menghindari penanganan yang mengakibatkan stress seperti 

memindahkan ikan pada waktu awal terjadi wabah, memindahkan ikan yang masih 

terlihat sehat. Tidak mengurangi volume atau menurunkan permukaan air secara 

mendadak. Mengurangi kepadatan ikan dalam bak atau kolam. Penggunaan aerasi, 

dan pemberian pakan yang berkualitas air. 
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3. Mencegah Tersebarnya ke lokasi Lain 

Kegiatan yang harus dilakukan untuk mencegah tersebarnya penyakit KHV 

ke lokasi lain, yaitu jangan mengirim ikan yang sakit maupun sisa yang masih 

hidup ke daerah sentra budi daya ikan mas. Jangan mengirim ikan dari lokasi 

wabah ke daerah yang belum terserang penyakit KHV, dan jangan menggunakan 

bibit ikan dari daerah terserang untuk dibesarkan di tempat yang belum terinfeksi. 

 

4. Meningkatkan Daya Tahan Ikan Terhadap Serangan Penyakit 

Kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya tahan ikan 

terhadap serangan penyakit KHV, yaitu penambahan vitamin C sebanyak 300 

mg/kg bobot ikan atau vitamin B kompleks melalui pakan atau suntikan. Memberi 

imunostimulan seperti fermipan, glukan, LPS, dan lain-lain melalui pakan. 

Menggunakan ikan sisa yang selamat akibat serangan penyakit KHV sebagai 

induk atau calon induk dan menghindari kondisi yang menyebabkan ikan tersebut 

stress. Tidak memindahkan calon induk dan benih yang dihasilkan ke daerah lain 

terutama daerah bebas KHV, dan tidak menggunakan obat-obatan yang tidak perlu 

seperti formalin, kalium permanganat, antibiotik, dan sebagainya untuk 

mengurangi kasus wabah, karena tidak akan banyak menolong. 

 

5. Pengelolaan Wadah Budi Daya 

Kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola wadah budi daya, yaitu 

kolam yang terinfeksi didesinfeksi dengan cara pengolahan kolam yang baik 

seperti pengapuran, pengeringan, dan lain-lain. Air bekas budi daya dari kolam 

yang terserang wabah didesinfeksi dulu sebelum dibuang ke perairan umum. 

Benih yang baru ditebar harus diamati selama 10 hari dan saat terjadi kematian 

ikan, dapat menggunakan antibiotic (seperti OTC 50 mg/kg bobot ikan selama 5-7 

hari) untuk mengurangi tingkat kematian. Pemindahan ikan ke dalam sawah akan 

lebih efektif untuk mencegah dan mengurangi kematian karena peningkatan suhu 

air (29-30
0
C). 
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Rangkuman 

Virus adalah mikroorganisme yang sangat sulit untuk dipelajari, karena 

ukurannya yang sangat kecil dan ketidakmampuan untuk tinggal di luar inang. 

Virus diklasifikasikan berdasarkan jenis asam nukleat yang mereka miliki, baik 

RNA atau DNA, ukuran, dan bentuk. Berbeda dari mikroorganisme lainnya, 

seperti bakteri atau jamur, yang memiliki organel untuk metabolisme mereka 

sendiri, virus tidak memiliki organel untuk metabolisme. 

Belum banyak diketahui penyakit yang disebabkan oleh virus di Indonesia 

kecuali penyakit Lymphocystis dan Koi Herves Virus (KHV). 

DiIndonesia, infeksi KHV menyebar sejak Maret 2002. Sifat serangan 

virus ini akut, ganas, dan sangat cepat menular sehingga dalam 10 hari, kematian 

dapat mencapai 100%. 

Gejala klinis yang ditimbulkan oleh penyakit KHV adalah luka pada 

insang, sisik, ginjal, limfa, jantung, dan sistem gastrointestinal. Secara visual pada 

bagian eksternal tubuh, dapat teramati adanya warna sisik yang gelap dan nekrosis 

insang yang akut dan hemoragik pada dasar sirip punggung, sirip dada, dan sirip 

anus, sedangkan secara histologi dapat teramati adanya perubahan pada insang 

berupa kehilangan lamella. 

Sampai saat ini upaya penanggulangan yang efektif terhadap penyakit 

KHV belum diketahui. Langkah-langkah yang perlu diambil lebih mengarah pada 

upaya pencegahan, berupa mengisolasi wabah penyakit, mengurangi penyebab 

stress, mencegah tersebar ke lokasi lain, meningkatkan daya tahan ikan terhadap 

serangan penyakit, dan pengelolaan wadah budi daya. 

 

Perlatihan 6 

1. Apa yang dimaksud dengan virus ! 

2. a. Jelas gejala klinis penyakit KHV ! 

b. Jelaskan perbedaan gejala klinis akut dan kronis ikan yang terserang KHV ! 

c. Selain penanggulangan dengan memusnahkan ikan yang mati, jelaskan  

    langkah-langkah apa yang perlu diambil dalam pencegahan penyakit KHV ! 
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7 
\ \ \ \ \ \ 

 

Penyakit Noninfeksi 

Akibat Lingkungan 
 

 

 

 

7.1. Deskripsi Singkat 

Faktor lingkungan dalam kegiatan budi daya ikan air tawar mempunyai 

pengaruh yang sangat tinggi. Lingkungan juga dapat mendatangkan penyakit dari 

kegiatan budi daya air tawar. Pengaruh penyakit yang diakibatkan oleh faktor 

lingkungan sering mengakibatkan kerugian yang serius karena kematian yang 

berlangsung sangat cepat, tiba-tiba, dan mematikan seluruh populasi ikan. 

Penyebabnya bisa berupa upwelling, keracunan akibat peledakan populasi 

plankton, keracunan pestisida/limbah industri, bahan kimia, dan lainnya.  

 

7.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan penyakit 

noninfeksi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. 

 

 



105 
 

7.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan penyakit noninfeksi akibat lingkungan. 

2. Menjelaskan contoh penyakit akibat lingkungan. 

3. Menjelaskan efek pada ikan akibat penyakit lingkungan. 

 

7.4. Pengantar 

Penyakit noninfeksi disebabkan oleh penyakit yang terkait lingkungan dan 

penyakit defisiensi nutrisi. Penyakit terkait lingkungan dapat mengakibatkan 

kematian massal. Penyakit ini bukan merupakan penyakit menular. 

Faktor lingkungan dapat berpengaruh langsung dan tidak langsung 

terhadap timbulnya penyakit pada ikan. Pengaruh tidak langsung dari faktor 

lingkungan terhadap timbulnya penyakit pada ikan dapat dilihat pada interaksi 

antara lingkungan, patogen dan ikan (Gambar 2.1). Dimana faktor lingkungan 

dalam hal ini kualitas air dapat mempengaruhi ketahanan tubuh ikan dan tingkat 

populasi patogen.  

Pengaruh langsung dari faktor lingkungan terhadap timbulnya penyakit 

dapat terjadi jika faktor lingkungan kurang menunjang bagi kehidupan ikan, 

misalnya perubahan suhu air secara tiba-tiba, pH air yang terlalu tinggi atau 

rendah, kandungan oksigen terlarut yang terlalu tinggi atau rendah, adanya gas 

beracun hasil penguraian bahan organik (gas metan, ammonia atau asam belerang), 

adanya bahan pencemaran dari pestisida atau limbah industri dan limbah rumah 

tangga lainnya.  Semua faktor lingkungan yang tidak sesuai dengan kisaran 

toleransi ikan atau tidak menunjang kehidupan ikan dapat menyebabkan gangguan 

fisiologis pada ikan dan akibatnya menyebabkan kematian pada ikan. Selain itu 

lingkungan perairan juga mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan 

histologi pada ikan, misalnya pada konsentrasi ammonia yang tinggi dapat 

menyebabkan perubahan histologi jaringan insang walaupun secara lambat tetapi 

terus menerus (Zoonneveld et al., 1990). 
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Faktor lingkungan dalam kegiatan budi daya ikan air tawar mempunyai 

pengaruh yang sangat tinggi. Lingkunan juga dapat mendatangkan penyakit dari 

kegiatan budi daya air tawar. Pengaruh dari penyakit yang diakibatkan oleh faktor 

lingkungan yang buruk akan menyebabkan ikan menjadi: 

 Tercekik, yaitu kekurangan oksigen terlarut yang umumnya terjadi menjelang 

pagi hari pada perairan yang kelimpahan fitoplankton tinggi. 

 Keracunan nitrit, yang sering disebut penyakit darah cokelat karena disebabkan 

oleh konsentrasi nitrit yang tinggi di dalam air yang berasal dari hasil 

metabolisme ikan. 

 Keracunan ammonia, terjadi hampir sama dengan nitrit, tetapi pada umumnya 

karena pengaruh pemberian pakan yang berlebihan atau bahan organik, 

sedangkan populasi bakteri pengurai tidak mencukupi, yang sangat beracun 

adalah dalam bentuk NH3. 

 Fluktuasi air yang ekstrim, di mana perubahan suhu air yang ekstrim akan 

merusak keseimbangan hormonal dan fisiologis tubuh ikan dan pada umumnya 

ikan tidak mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan dan mengakibatkan 

ikan stress bahkan kematian. 

 Limbah polutan, yang terdiri atas logam-logam berat cukup berbahaya bagi 

ikan karena sifat racunnya, yaitu Hg, Cd, Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, Al, dan Co juga 

dapat menyebabkan penyakit bagi ikan. Sifat masing-masing logam berat 

tersebut dapat meningkat apabila komposisi ion-ion di dalam air terdiri atas 

jenis-jenis ion yang sinergis. Selain komposisi ion, nilai pH juga berpengaruh 

pada tingkat kelarutan ion-ion logam. Bila kadarnya tinggi menyebabkan ikan-

ikan stress dan bila terus meningkat dapat menyebabkan kematian. 

Bentuk pengaruh faktor lingkungan (kualitas air) secara langsung terhadap 

kesehatan ikan dapat disebabkan oleh rendahnya kandungan oksigen terlarut, 

tingginya kandungan ammonia, tingginya kandungan nitrit, atau racun-racun 

alamiah atau ciptaan manusia yang masuk ke dalam lingkungan perairan. 
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7.5. Penyakit yang Terkait Lingkungan 

7.5.1. Penyakit Gelembung Gas (Gas Bubble Disease) 

Penyakit gelembung gas disebabkan oleh supersaturasi gas terlarut 

(nitrogen atau oksigen). Supersaturasi disebabkan oleh kebocoran pompa atau 

sistem katup di pembenihan ikan (hatchery) dan diakibatkan kelimpahan alga. 

Keadaan ini mengakibatkan turunnya kandungan oksigen terlarut pada malam hari 

dan supersaturasi pada siang hari. 

 

a. Gejala Klinis 

Tampak gelembung-gelembung di kulit, mata, insang, dalam rongga perut, 

insang, sirip, mulut, gelembung renang, dan dalam saluran pencernaan, dan 

pembengkakan mata (exopthalmia). Kejenuhan gas dalam air terutama nitrogen, 

oksigen, dan karbondioksida dan juga mempengaruhi kadar gas dalam darah. 

 

b. Efek pada Inang 

Gelembung udara pada kulit, mata, dan insang sehingga ikan sulit 

bernapas. Akumulasi gas ini pada mata menyebabkan pembengkakan atau popeye. 

Ikan akan mengambang di permukaan. Mengakibatkan embolisme (embolism) 

dalam darah, dan emfisema (emphysema) dalam jaringan, terjadi edema dan 

degenerasi pada lamella insang,  menonjolnya kornea, dan kematian mendadak 

secara massal. 

 

c. Pencegahan 

Pencegahan yang dilakukan untuk menghindari penyakit ini adalah dengan 

melakukan monitoring atau pemantauan kandungan oksigen terlarut, mencegah 

terjadinya kelimpahan alga, melakukan menambahan air secara perlahan, 

meletakan pipa air masuk pada posisi di atas permukaan air bak supaya nitrogen 

terlepas ke udara, dan mengurangi tanaman air di kolam. 
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7.5.2. Sindrom Stress Gelembung Renang (Swimbladder Stress Syndrome) 

Sindrom stress gelembung renang merupakan malfungsi gelembung renang 

dan kombinasi dari penanganan berlebihan, ambien suhu tinggi, ambien intensitas 

cahaya tinggi, tingginya kelimpahan alga, yang dapat mengakibatkan penurunan 

kandungan oksigen terlarut pada malam hari dan supersaturasi  pada siang hari. 

Penyakit ini menyerang ikan besar dan induk. 

 

a. Gejala Klinis 

Gejala klinis yang ditimbulkan dengan adanya gelembung besar gas di 

daerah antero dorsal dan bagian luar gelembung renang ikan. 

 

b. Efek pada Inang 

Penyakit ini mengakibatkan ikan kehilangan kemampuan untuk mengatur 

gerakan tubuh, daya apung dan berenang miring dengan posisi kepala berada di 

bawah permukaan air, dan terjadinya kematian secara massal. 

 

c. Pencegahan 

Pencegahan yang dilakukan untuk menghindari penyakit ini adalah dengan 

melakukan aerasi yang cukup kuat untuk mempertahankan larva dan benih selalu 

berada agak jauh di bawah permukaan air (selalu berada di kolom air), menjaga 

kualitas air dengan menggunakan filter, dan mengatur kelimpahan alga (di panti 

perbenihan). 

 

7.5.3. Aspiksia/Hipoksia (Asphyxiation/Hypoxia) 

Aspiksia/Hipoksia merupakan penyakit yang diakibatkan rendahnya 

kandungan oksigen terlarut dalam air yang biasanya dicirikan oleh mulut yang 

terbuka dan penutup insang yang terburai. Umumnya terjadi pada ikan yang 

berenang dekat dasar perairan di mana defisiensi oksigen terlarut terjadi akibat 

perombakan bahan organik oleh bakteri. Biasanya ditemukan di laut setelah terjadi 

kelimpahan plankton yang kemudian mati. 
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a. Gejala Klinis 

Ikan mendekati pipa air masuk (inlet) dan pipa air keluar (outlet), mulut 

terbuka lebar, berenang di bawah permukaan air, dan gerakan operculum sangat 

cepat (megap-megap). 

 

b. Pencegahan 

Pencegahan yang dilakukan untuk menghindari penyakit ini adalah dengan 

melakukan monitoring atau pemantauan kandungan oksigen terlarut dan dengan 

memperbesar aerasi hingga didapatkan oksigen terlarut yang memadai (> 5 ppm). 

 

7.5.4. Penyakit karena Salinitas (Salinity) 

Salinitas yang sangat tinggi akan menyebabkan ikan menjadi lemah, 

kehilangan bobot badan, dan lensa mata memucat. 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga kualitas 

air tetap baik dengan melakukan persiapan kolam dengan benar, melakukan 

pergantian air, menggunakan air yang tidak tercemar, melakukan sistem budi daya 

dan pemberian pakan yang tepat, dan melakukan pemeriksaan kualitas air secara 

rutin. 

 

7.5.5. Alkalosis 

Alkalosis terjadi apabila air menjadi sangat basa, sehingga kandungan basa 

ini tidak dapat lagi ditolerir oleh ikan. 

 

a. Gejala Klinis 

Gejala klinis yang tampak berupa kulit ikan menjadi keruh seperti susu, 

kulit dan insang ikan mengalami kerusakan. 

 

b. Pencegahan 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dengan monitoring atau 

pemantauan pH dan mempertahankan nilai pH optimum untuk setiap ikan yang 

dibudidayakan. 
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7.5.6. Asidosis (Acidosis) 

Asidosis disebabkan oleh turunnya pH pada nilai yang terlalu rendah untuk 

ikan yang dibudidayakan. 

 

a. Gejala Klinis 

Gejala klinis yang tampak, ikan berenang dengan sangat cepat dan muncul 

ke permukaan air untuk mencari udara. Sekresi lendir meningkat dan terjadinya 

kematian secara cepat. 

 

b. Efek pada Inang 

Asidosis mengakibatkan metabolisme ikan terganggu, pertumbuhan ikan 

terhambat, dan dapat menyebabkan kematian. 

 

c. Pencegahan 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dengan monitoring atau 

pemantauan pH dan penggunaan kapur dan membilas dasar kolam sebelum 

penebaran dilakukan. 

 

7.5.7. Penyakit karena Sengatan Matahari (Sunburn Disease) 

Penyakit karena sengatan matahari disebabkan radiasi ultraviolet dari 

matahari ketika ikan dipelihara secara intensif berair dangkal. 

 

a. Gejala Klinis 

Gejala klinis yang tampak adalah terjadinya borok atau ulser pada bagian 

atas kepala, di bagian punggung, dan di bagian atas sirip ekor ikan, disebabkan 

ultraviolet matahari yang berlebihan masuk ke dalam kolam dan dangkalnya air 

kolam. 

 

b. Efek pada Inang 

Borok atau ulser yang timbul dapat menyebabkan ikan lebih mudah 

terinfeksi oleh patogen bakteri dan jamur. 
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c. Pencegahan 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dengan penempatan pelindung 

di atas kolam dan ikan yang dipelihara jauh dari radiasi ultraviolet dengan 

ditingkatkannya ke dalaman kolam.  

 

7.5.8. Hiperplasia 

Hiperplasia merupakan penyakit akibat suhu rendah, sering dijumpai 

terutama di daerah subtropik manakala suhu mencapai 3 derajat celcius. 

 

a. Gejala Klinis 

Gejala klinis yang ditimbulkan antara lain berupa hiperlasia pada basal 

lamella insang dan abnormalitas pelekatan lamella sekunder pada insang. 

 

b. Efek pada Inang 

Hiperplasia mengakibatkan tingkat kematian ikan yang dipelihara dapat 

mencapai 20-30% dari populasi ikan yang dipelihara. 

 

c. Pencegahan 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dengan melakukan monitoring 

atau pemantauan oksigen terlarut dan pH. 

 

7.5.9. Lordosis-Skoliosis 

Lordosis dan skoliosis merupakan penyakit yang diakibatkan defisiensi 

vitamin C, fosfor, triptofan atau vitamin D. 

Ikan  yang terserang,  tubuh ikan akan bengkok atau melengkung ke atas 

atau ke bawah. Tubuh ikan juga bisa bengkok ke samping. 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dengan pemberian suplemen 

vitamin C dengan dosis tinggi (500-700 mg/kg pakan) agar ketahanan tubuh ikan 

meningkat. 
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Rangkuman 

Penyakit noninfeksi disebabkan oleh penyakit yang terkait lingkungan dan 

penyakit defisiensi nutrisi. Penyakit yang terkait lingkungan dapat mengakibatkan 

kematian massal. Penyakit ini bukan merupakan penyakit menular. 

Penyakit yang terkait lingkungan sangat penting bagi usaha  budi daya 

ikan. Penyakit yang terkait lingkungan disebabkan oleh kebocoran pompa atau 

katup, kelimpahan alga, intensitas cahaya yang tinggi, rendahnya kandungan 

oksigen terlarut, turunnya pH yang terlalu rendah, tingginya kandungan ammonia, 

tingginya kandungan nitrit, tingginya salinitas, dan racun-racun alamiah atau 

ciptaan manusia yang masuk ke dalam lingkungan perairan. 

 

Perlatihan 7 

1. Jelaskan perbedaan utama antara kelompok penyakit (parasit, jamur, bakteri, 

dan virus) dengan penyakit akibat lingkungan ! 

2. Jelaskan apa yang menyebabkan timbulnya penyakit Asphyxiation/Hypoxia, 

apa gejala klinisnya, dan bagaimana pencegahannya! 

3. Jelaskan secara umum (minimal 4) pengaruh dari penyakit akibat lingkungan 

terhadap ikan ! 

 

Pustaka yang Perlu Dibaca 
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Yogyakarta. 

Lio-Po, Gilda D; Celia R.Lavilla, dan Erlinda R.Cruz-Lacierda., 2001. Health 

Management in Aquaculture. Aquaculture Departement. Southeast Asian 

Fishries Development Center. Tigbauan, Iloilo, Philippines. 

Zonneveld, N ; E.A. Huisman ; J.H. Boon., 1990. Prinsip-Prinsip Budi Daya Ikan. 

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
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8 
\ \ \ \ \ \ 

 

Penyakit Defisiensi 

Nutrisi 
 

 

 

 

8.1. Deskripsi Singkat 

Pemberian pakan yang tepat mutu dan tepat jumlah akan membantu dalam 

mencegah timbulnya penyakit ikan. Demikian juga waktu pemberian pakan harus 

disesuaikan dengan jenis ikan. Pemberian pakan yang kurang tepat, baik jumlah 

maupun mutu, dapat menyebabkan penyakit pada ikan yang sering disebut dengan 

istilah penyakit nutrisional. Diagnosis penyakit akibat defisiensi protein dan asam 

amino relatif susah, sebab beberapa indikasi yang ada bersifat nonspesifik. 

Indikasi defisiensi tersebut antara lain berupa hambatan pertumbuhan.  

 

8.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan penyakit 

noninfeksi yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi. 
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8.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan perbedaan antara pangan dan pakan. 

2. Menjelaskan komponen-komponen pakan. 

3. Menjelaskan tanda-tanda ikan yang mengalami defisiensi pakan. 

4. Memberikan empat contoh penyakit defisiensi nutrisi. 

 

8.4. Pengantar 

Komponen bahan pangan yang dapat dicerna, diserap dan bermanfaat bagi 

tubuh disebut nutrient. Nutrisi dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, 

membangun, memperbaiki jaringan tubuh, dan mengatur proses dalam tubuh. 

Sumber energi yang diolah lebih dulu sebelum dapat dimakan disebut 

bahan pangan. Makanan adalah hasil pengolahan dan perbaikan nilai estetis atau 

keindahan dari bahan pangan yang biasa dikonsumsi manusia. Hasil olahan bahan 

pangan yang dikonsumsi hewan dan ikan dinamakan pakan. 

Atas dasar asumsi di atas, pakan ikan adalah campuran dari berbagai bahan 

pangan baik nabati maupun hewani yang diolah sedemikian rupa sehingga mudah 

dimakan dan sekaligus merupakan sumber energi bagi ikan. Kelebihan energi yang 

dihasilkan akan disimpan dalam bentuk daging, yaitu untuk pertumbuhan. 

Penyakit nutrisi pada ikan sebagai hasil dari defisiensi (undernutrition), kelebihan 

(overnutrition), atau tidak seimbang (malnutrition) yang terdapat dalam pakan. 

 

8.5. Jenis-Jenis Pakan 

Terdapat dua tipe pakan ikan, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan 

alami merupakan pakan hidup bagi ikan yang tumbuh di alam tanpa campur 

tangan manusia secara langsung. Pakan buatan adalah hasil olahan dari berbagai 

bahan baku sedemikian rupa sehingga sukar dikenal lagi bahan asalnya. 

Terdapat lima jenis nutrient, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan 

mineral. Makanan untuk manusia disebut pangan (foods), sedangkan makanan 

untuk hewan disebut dengan pakan (feeds). Berdasarkan ukuran, pakan 
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digolongkan sebagai pakan larva, pakan benih, pakan pertumbuhan, pakan 

pembesaran, dan pakan untuk pemeliharaan. 

 

8.6. Komponen Pakan 

8.6.1. Protein dan Asam Amino 

Istilah protein dari bahasa Yunani, yaitu proteios yang berarti permulaan 

atau tempat awal mula. Protein merupakan makromolekul kompleks dari 

persenyawaan unsur-unsur nitrogen yang ditemukan dalam semua sel hidup. 

Walaupun merupakan suatu molekul kompleks, semua protein tersusun oleh 

sekitar 20 senyawa pembangun, yang disebut dengan asam amino. 

Ditinjau dari sudut gizi, asam amino diklasifikasikan menjadi asam amino 

esensial dan asam amino nonesensial. Asam amino esensial merupakan asam 

amino yang tidak dapat disintesis oleh hewan sehingga harus didapatkan dari 

makanannya. Kualitas protein dalam makanan ditentukan oleh jumlah 

perbandingan relatif asam-asam amino penyusunnya. 

Asam amino juga dapat diperoleh secara kimia. Pada umumnya semua 

asam amino mempunyai gugus amina (-NH2) dan gugus karboksilat (COOH). 

Namun pada gugus alkil (CnH2n+1) akan berbeda di setiap jenis asam amino yang 

berbeda. Protein disusun oleh beberapa asam amino yang dihubungkan oleh suatu 

ikatan peptida. 

Deret asam amino dalam suatu protein secara genetik telah terprogram. 

Protein merupakan molekul informasional yang mempunyai deret yang unik dan 

mempunyai fungsi biologis yang unik pula. Besarnya keragaman protein secara 

kimiawi menyebabkan keragaman dalam fungsi biologisnya. Di antara beberapa 

jenis protein dalam makanan antara lain enzim, seperti enzim lipase dan protease. 

Ikan memerlukan protein dikarenakan beberapa alasan, yaitu protein 

merupakan komponen esensial ikan (60-75% dari bobot kering tubuh ikan adalah 

protein) dan ikan tidak dapat mensintesis asam amino dari senyawa sederhana 

(H2O, CO2, dan nitrat). Kadar protein yang diberikan kepada ikan, harus 

disesuaikan dengan kondisi sebagai berikut: 



116 
 

a. Ukuran ikan 

Semakin besar ukuran ikan, semakin kecil protein yang dibutuhkan dalam 

pakannya, berhubungan dengan keperluan asam amino yang diperlukan. 

Contohnya benih ikan mas memerlukan protein 38%, induk ikan mas memerlukan 

protein 22-32% dalam perbesaran ikan (> 60gram) memerlukan 25-30% protein. 

 

b. Suhu air 

Ikan bersifat poikiloterm, bila suhu rendah akan menyebabkan nafsu 

makan ikan menurun. Reaksi-reaksi kimia dalam sel (metabolisme, katabolisme, 

dan anabolisme) akan terlambat sehingga kebutuhan protein pun menurun. Apabila 

suhu perairan optimum, protein akan dimanfaatkan secara sempurna. 

 

c. Spesies ikan 

Tiap spesies ikan memerlukan kadar protein yang berbeda-beda. 

Contohnya ikan mas untuk perbesaran memerlukan 25-30%, ikan gurami untuk 

perbesaran memerlukan 32%, udang putih memerlukan 28-32%, udang windu 

memerlukan 46%, dan ikan koan memerlukan protein 43%. 

 

d. Jumlah makanan yang dimakan per hari 

Semakin tinggi kadar protein dalam makanan, maka semakin rendah 

jumlah pakan yang diberikan (feeding level) per harinya. 

 

e. Kualitas protein 

Asam amino yang kualitas proteinnya baik, maka macam asam aminonya 

akan semakin lengkap. 

Tabel 8.1. Asam Amino Esensial dan Nonesensial 

No Asam Amino Esensial Asam Amino Nonesensial 

1 Arginin Alanin 

2 Histidin Asparagin 

3 Isoleusin Asam aspartat 

4 Leusin Sistein 

5 Lisin Glutamin 

6 Metionin Glisin 
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7 Fenilalanin Prolin 

8 Treonin Serin 

9 Triptofan Tirosin 

10 Valin Asam glutamat 

 

Tabel 8.2. Jenis dan Fungsi Biologis Protein 

Jenis Protein Fungsi 

Enzim 

 DNA polimerase 

 Lipase 

 Protease 

 

Perbaikan dan replikasi DNA 

Mencerna lemak 

Mencerna protein 

Protein transpor 

 Hemoglobin 

 Hemosianin 

 

Transpor oksigen di darah vertebrata 

Transpor oksigen di darah invertebrata 

Protein kontraktil  

 Myosin dan aktin 

 

Protein kontraktil pada otot 

Protein proteksi darah 

 Antibodi 

 Fibrinogen dan trombin 

 

Mengikat protein asing 

Membungkus protein darah 

Hormon 

 Insulin 

 

Meregulasi metabolisme glukosa 

Struktur protein 

 Keratin 

 Kolagen 

 

Komponen kulit dan sisik 

Komponen jaringan 

 

8.6.2. Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan makromolekul yang disusun dari karbon, hidrogen 

dan oksigen dengan formula (CH2On), dan merupakan salah satu sumber energi 

dalam pakan ikan. Karbohidrat didefinisikan sebagai polihidroksi aldehid atau 

polihidroksi keton. 

Bahan pembangun karbohidrat adalah monosakarida yang dikenal sebagai 

gula sederhana atau glukosa. Karbohidrat disusun oleh beberapa unit 

monosakarida yang disebut dengan polisakarida. Sebagian karbohidrat disimpan 

dalam bentuk bahan bakar metabolik. Kedua bentuk simpanan yang umum adalah 

sebagai pati dan glikogen. Pati ditemukan di dalam tanaman, sedangkan glikogen 

terdapat pada hewan. Pati dan glikogen polisakarida yang disusun oleh beberapa 

unit glukosa. 
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Beberapa polisakarida berperan sebagai komponen struktural organisme. 

Misalnya kitin yang merupakan komponen utama kerangka luar udang-udangan 

dan selulosa yang merupakan komponen struktural utama dinding sel tanaman. 

Karbohidrat merupakan sumber energi yang murah, karbohidrat merupakan 

protein sparing effect. Kebutuhan karbohidrat bervariasi, karnivor 15-20%, 

omnivor 25-35%, dan herbivor 30-45%. 

Tabel 8.3. Fungsi Biologis Karbohidrat 

Fungsi Biologi Karbohidrat Fungsi 

Polisakarida Pati 

 Glikogen 

Polisakarida Kitin 

 Selulosa 

 

8.6.3. Lemak 

Lemak adalah senyawa yang terdapat dalam hewan dan tanaman yang larut 

hanya dalam pelarut organik yang mengandung unsur-unsur C, H, dan O. Adanya 

kandungan lemak dalam jumlah besar dalam ikan menunjukkan bahwa lemak 

merupakan sumber energi utama dibandingkan dengan karbohidrat. 

Cara sederhana mengklasifikasikan lemak, didasarkan pada kandungan 

asam lemaknya. Lemak yang mengandung asam lemak disebut lemak kompleks, 

meliputi gliserida, dan fosfolipid. Senyawa tersebut juga disebut sebagai lemak 

tersabunkan, karena membentuk sabun bila dibuat perlakuan dengan alkali. Lemak 

yang tidak mengandung asam lemak disebut lemak sederhana, seperti steroid, dan 

prostaglandin. 

Sebagian besar lemak termasuk jenis kompleks. Trigliserida merupakan 

simpanan energi utama dalam ikan dan sebagian besar hewan. Trigliserida 

tersusun atas kerangka utama gliserol dan tiga macam asam lemak yang 

dihubungkan melalui ikatan ester. Asam lemak merupakan komponen penting 

dalam lemak. Senyawa tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam asam lemak jenuh 

dan asam lemak tak jenuh. 

Secara umum, lemak diperlukan tubuh antara lain untuk sumber energi 

jangka panjang, berperan dalam proses metabolisme, sebagai zat perantara 
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membantu penyerapan vitamin A, D, E , dan K, membantu penyerapan mineral, 

dan lemak di dalam tubuh ikan memegang peranan penting dalam menjaga 

keseimbangan dan daya apung ikan dalam air. 

Dalam protein diketahui adanya asam-asam amino esensial, demikian pula 

halnya dengan lemak terdapat asam-asam lemak esensial, yaitu asam linolenat dan 

asam linoleat. Pakan ikan yang baik, kadar lemaknya sekitar 4-18%. 

Beberapa asam lemak ikan lebih bersifat tak jenuh dibandingkan dengan 

asam lemak yang terdapat pada hewan darat. Lemak ikan mengandung banyak 

asam lemak tak jenuh ganda (PUFA). Komposisi asam lemak dalam ikan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor  lingkungan seperti salinitas dan suhu. 

 

8.6.4. Vitamin 

Vitamin adalah senyawa organik yang kompleks, umumnya berukuran 

kecil. Tanaman dan mikroorganisme tertentu sanggup mensintesis vitamin. Hewan 

dan ikan tidak dapat mensintesis vitamin, sehingga harus disuplai dari makanan. 

Kebutuhan vitamin untuk tubuh relatif kecil, namun vitamin memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam pengaturan metabolism sel. 

Vitamin yang digunakan dalam produksi makanan buatan adalah dengan 

menambah premix (campuran berbagai macam vitamin). Penggunaan vitamin 

dianjurkan sedikit lebih tinggi dari kebutuhan ikan tetapi harus diingat nilai 

ekonomisnya. Alasan menggunakan vitamin dalam dosis sedikit lebih tinggi, pada 

produksi pakan buatan karena alasan a). adanya beberapa vitamin yang sudah 

rusak selama pengolahan dan selama penyimpanan pakan. Contohnya adalah 

vitamin C yang sudah teroksidasi oleh panas atau karena kelembaban, juga jika 

ada peristiwa oksidasi lemak karena itu diberi antioksidan, b). kandungan vitamin 

dalam bahan makanan sangat sedikit dan bervariasi sehingga tidak diperhitungkan 

sebagai sumber vitamin.  

Kebutuhan vitamin untuk ikan sedikit, tetapi diperlukan agar pertumbuhan 

ikan normal, berperan dalam reproduksi, dan kesehatan (Azwar, 2004). Vitamin 

secara umum terbagi dua, yakni vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang 

larut dalam lemak. 
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Tabel 8.4. Bentuk-Bentuk Vitamin yang Digunakan dalam Pakan 

Vitamin Fungsi Utama 

Kristalin Sangat tidak stabil 

Askorbat-2 sulfat Sangat stabil, ketersediaannya rendah untuk beberapa 

spesies 

Askorbat-2 fosfat Sangat stabil, ketersediaannya tinggi 

 

Tabel 8.5. Vitamin Esensial untuk Ikan 

Vitamin Fungsi Utama 

Vitamin A Esensial untuk penglihatan 

Vitamin D Esensial untuk formasi tulang 

Vitamin E Esensial untuk stabilitas membran 

Vitamin K Esensial untuk pembungkus darah menjadi normal 

Tiamin Co-faktor dalam reaksi energi 

Riboflavin Co-faktor dalam metabolisme 

Firidoksin Co-faktor dalam 120etabolism asam amino 

Asam Pantotenat Co-faktor dalam metabolisme 

Niasin Co-faktor dalam metabolisme 

Asam Folat Esensial untuk pembentukan darah 

Vitamin B12 Esensial untuk pembentukan darah 

Asam Askorbat Esensial untuk sintesis kollagen 

Kolin Komponen fosfolipid pada membran 

Mio-inositol Komponen fosfolipid pada membran 

 

8.6.5. Mineral 

Mineral merupakan unsur anorganik esensial yang dibutuhkan oleh tubuh 

ikan untuk berlangsungnya proses kehidupan secara normal. Mineral juga 

merupakan komponen penting dari hormon, enzim, dan aktivator enzim (Widiyati 

et al., 2001). 

Ikan membutuhkan mineral untuk pembentukan struktur rangka, 

memelihara sistem koloid (tekanan osmotik, viskositas, dan difusi), dan 

keseimbangan asam basa. Juga dibutuhkan untuk mekanisme biokimia yang 

kompleks, penyimpanan, dan ekskresi berbagai unsur anorganik, memungkinkan 

ikan hidup dalam keseimbangan dinamik dengan media air. Mineral dibutuhkan 

oleh ikan untuk proses pembentukan jaringan skeleton, respirasi, pencernaan, dan 

osmoregulasi (Widiyati et al., 2001). 
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Kebutuhan tubuh ikan akan mineral selain dapat dipenuhi dari pakan yang 

dimakan, ikan juga mempunyai kemampuan untuk menyerap mineral dari 

lingkungan eksternalnya baik pada perairan tawar maupun perairan laut. 

Kebutuhan tubuh ikan akan mineral dipengaruhi oleh lingkungan, spesies, laju 

pertumbuhan, stadia, dan kondisi fisiologisnya serta aktivitas metabolisme dalam 

sel dan jaringan dari tubuh ikan. Mineral dibutuhkan oleh tubuh ikan dalam jumlah 

sedikit yakni 2-5%, sehingga cukup sulit untuk memformulasikannya dalam pakan 

ikan. Sumber mineral dari tulang, cangkang kerang, tanaman, dan zeolit. 

Widiyati et al., (2001) ada 16 jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh 

ikan. Terdapat 9 jenis mineral esensial yang dibutuhkan oleh berbagai jenis ikan, 

yaitu Ca, P, Cu, Mg, Fe, Zn, Mn, Se, dan I. 

Tabel 8.6. Kebutuhan Mineral Secara Umum untuk Ikan Budi Daya 

Jenis Mineral Kebutuhan (per kg bobot kering pakan) 

Kalsium 5 g 

Fosfor 7 g 

Magnesium 500 mg 

Sodium 1-3 g 

Potassium 1-3 g 

Sulfur 3-5 g 

Klorin 1-5 g 

Iron 50-100 mg 

Kuper 1-4 g 

Mangan 20-50 mg 

Kobalt 5-10 mg 

Seng 30-100 mg 

Iodin 100-300 mg 

Sumber: Widiyati et al., (2001) 

 

Tabel 8.7. Kebutuhan Mineral untuk Beberapa Jenis Ikan 

Mineral Mas Rainbow trout Jenis ikan lainnya 

P 0,6-0,7% 0,7-0,8% Red seabream 

Channel catfish 

Japanese eel 

Ayu 

Chum salmon 

Tilapia nilotica 

0,68% 

0,33-0,45% 

0,58% 

0,9-1,1% 

0,5-0,6% 

0,8-1,0% 

Mg 0,04-0,05% 0,05-0,07% Japanese eel 

Channel catfish 

0,04% 

0,04% 



122 
 

Zn 15-30 ug/g 15-30 ug/g Tilapia nilotica 

Channel catfish 

10 ug/g 

20 ug/g 

Mn 13 ug/g 13 ug/g Tilapia nilotica 12 ug/g 

Cu 3 ug/g 3 ug/g Tilapia nilotica 3-4 ug/g 

Fe 150 ug/g  Japanese eel 

Red seabream 

170 ug/g 

150 ug/g 

Ca   Japanese eel 0,27% 

Se   Atlantic salmon 

 

Chinook salmon 

0,03-0,04 ug/g (dengan 

vitamin E) 

0,6 ug/g (ukuran 0,5-8,5 g) 

I   Chinook salmon 1,1 ug/g (ukuran 8,5-50 g) 

Sumber: Widiyati et al., (2001) 

 

Tabel 8.8. Kebutuhan Mineral Ikan Lele, Mas, Nila, dan Salmon (mg/kg Pakan) 

Mineral Lele Mas Nila Salmon 

Ca 4.500 - - 3.000 

P 4.500 7.000 9.000 6.000 

Mg 400 500 750 500 

Fe 30 150 - 30-60 

 5 3 4 5 

Mn 2,5 13 12 20 

 - 0,1 - 5-10 

Zn 20 20 10 30-100 

I - - - 0,3 

Se - - - - 

Sumber: Widiyati et al., (2001) 

 

Secara umum mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ikan dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Unsur makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sebesar 100-250 

mg/kg pakan kering, yaitu Ca, P, Mg, K, Na, Cl, dan S. 

b. Unsur mikro adalah mineral yang dibutuhkan lebih kecil dari 100 mg/kg pakan 

kering, yaitu Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Mo, Cr, Se, F, I, dan Ni. 
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8.7. Status Nutrisi Ikan 

Tabel 8.9. Tanda-Tanda Defisiensi Nutrisi 

Tanda-Tanda Kemungkinan Defisiensi Nutrisi 

Anemia Asam folak, inositol, niasin, piridoksin, 

riboflavin, vitamin A, B12, C, E, dan Vitamin K 

Anoreksia Biotin, asam folak, inositol, niasin, piridoksin, 

riboflavin, tiamin, vitamin A, B12, dan C 

Katarak Metionin, riboflavin, tiamin 

Lensa mata yang buram Metionin, riboflavin 

Perubahan warna kulit Asam lemak, tiamin, vitamin A 

Tulang mudah patah Fosfor, vitamin A 

Edema Niasin, piridoksin, tiamin, vitamin A dan E 

Kehilangan keseimbangan Piridoksin, tiamin 

Pembengkakan mata  Piridoksin, vitamin A, C, dan E 

Rendahnya konversi pakan Vitamin E, biotin, kalsium, kolin, lemak, asam 

folak, inositol, niasin, protein, riboflavin 

Terhambatnya pertumbuhan Biotin, kalsium, kolin, lemak, asam folak, 

inositol, niasin, asam pantotenat, protein, 

piridoksin, riboflavin, tiamin, vitamin A, B12, C, 

D, dan E 

Rendahnya hemoglobin Mineral besi, vitamin A, B12, dan C 

Pendarahan pada mata Riboflavin, vitamin A 

Pendarahan pada insang Vitamin C 

Pendarahan pada ginjal Kolin, vitamin A, dan C 

Pendarahan pada hati Vitamin C 

Pendarahan pada kulit Niasin, asam pantotenat, riboflavin, vitamin A, 

dan C 

Lordosis Vitamin C 

Rendahnya glikogen hati Vitamin C 

Nekrosis pada hati Asam pantotenat 

Skoliosis Fosfor, triptofan, vitamin C dan D 

 

8.8. Penyakit Defisiensi Nutrisi Ikan 

8.8.1. Kelaparan 

Kelaparan merupakan kekurangan nutrisi yang bersifat absolut. Efek nyata 

kekurangan nutrisi absolut adalah tidak tercapainya produksi seperti yang 

diharapkan. Kelaparan pada ikan menunjukkan gejala-gejala, seperti anemia dan 

hambatan pertumbuhan. Pada pemeriksaan bedah bangkai tampak tidak adanya 

lemak abdominal, distensi, gelembung renang, dan atrofil organ tubuh. Gejala 
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tersebut muncul bergantung pada derajat dan lamanya kelaparan yang dialami oleh 

ikan. 

Gambaran histopatologi ikan yang kelaparan berupa reduksi sarkoplasmik 

pada miofibril dengan disertai vakuolisasi dan migrasi nuklei sarkolema. Pada 

saluran pencernaan dan organ pencernaan terdapat peningkatan fibroblas dan 

kolagen. Peningkatan pusat melano makrofage terjadi sebagai manifestasi dari 

peningkatan katabolisme yang ekstensif, sehingga akan terjadi peningkatan 

akumulasi melanin dan lipofusin. 

 

8.8.2. Protein 

Pada ikan karnivor, asupan protein atau asam amino dimanfaatkan oleh 

tubuh sebagai sumber energi, glukoneogenesis, pemeliharaan fungsi tubuh dan 

sistem kekebalan tubuh, regenerasi sel serta pertumbuhan. Kuantitas protein yang 

tercukupi tidak selalu identik dengan terpenuhinya nilai biologi dalam pakan, 

tetapi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah nilai biologi protein yang 

terkandung dalam pakan. Kandungan nilai biologi protein dalam pakan berperan 

dalam proses metabolisme sel. Patofisiologis protein dalam sistem metabolisme 

tubuh sangat erat kaitannya dengan lemak dalam pakan, terutama dalam 

pembentukan lipoprotein oleh sel hati. Rendahnya nilai biologi protein akan 

mengganggu pembentukan lipoprotein dalam sel hati. Kejadian ini akan 

mengakibatkan tertimbunnya lemak dalam sel hati. Perubahan degeneratif tersebut 

yang sering disebut lipid degenerasi.  

Diagnosis penyakit akibat defisiensi protein dan asam amino relatif susah, 

sebab beberapa indikasi yang ada bersifat nonspesifik. Indikasi defisiensi tersebut 

antara lain berupa hambatan pertumbuhan. Gejala klinik berupa erosi sirip dorsal 

berhubungan defisiensi lisin, abnormalitas sendi punggung berhubungan dengan 

defisiensi triptofan, leusin, lisin, arginin atau histidin. Defisiensi triptofan, seperti 

halnya pada defisiensi metionin, dapat juga menimbulkan gejala klinik berupa 

katarak (kekeruhan pada mata). Dalam pemeriksaan gejala klinik yang ada 

tersebut perlu diperhatikan penyakit-penyakit lain yang mempunyai gejala sangat 

mirip sebagai diagnosis banding. 
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8.8.3. Karbohidrat 

Pada ikan-ikan karnivor, karbohidrat tidak berperan penting dalam 

pemanfaatan energi oleh tubuh. Kelebihan karbohidrat pada ikan-ikan karnivor 

akan mengakibatkan penyakit degeneratif pada hati berupa degenerasi glikogen. 

 

8.8.4. Lemak 

Lemak merupakan makronutrien yang sangat penting bagi ikan-ikan 

karnivor.  Lemak dimanfaatkan sebagai sumber energi yang utama. Namun, lemak 

juga merupakan permasalahan utama dalam kaitannya dengan penyakit nutrisi. 

Dari kasus-kasus yang ada, penyakit degeneratif akibat makronutrien ini paling 

sering dijumpai dibanding penyakit-penyakit defisiensi yang lain. Lemak 

terdeposit dalam jaringan sebagai asam lemak bebas ada dalam jumlah yang 

sangat terbatas, umumnya dalam bentuk trigliserida dan fosfolipid. 

Kebutuhan lemak dalam pakan secara kuantitatif dan kualitatif harus 

tercukupi. Kualitas lemak ditentukan oleh tercukupinya asam lemak esensial dan 

kandungan asam lemak tak jenuh di dalam pakan. Asam lemak esensial yang 

penting adalah asam lemak linoleat dan asam lemak linolenat. Akibat tidak 

terpenuhinya kebutuhan tersebut akan menimbulkan penyakit degeneratif pada 

organ-organ yang berhubungan dengan metabolisme lemak. Perubahan degeneratif 

yang paling sering muncul berupa degenerasi lemak pada hati, yang lebih dikenal 

sebagai lipoid liver diseases, lipoid liver degeneration, lipid infiltration atau sering 

juga disebut sebagai degenerasi melemak. 

 

1. Defisiensi asam lemak esensial 

Defisiensi asam lemak esensial menyebabkan perubahan pigmentasi kulit 

dan erosi sirip kardiomiopati, dan pembengkakan dengan disertai kepucatan pada 

hati. Gambaran histopatologi defisiensi asam lemak berupa pembengkakan sel hati 

disertai oleh adanya infiltrasi lemak. Keadaan ini biasanya diikuti dengan anemia, 

sebagai akibat dari gangguan sekresi haemopoietin. Kematian yang terjadi 

biasanya tinggi. 
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2. Lipoid liver degeneration 

Lipoid liver degeneration atau lipoid liver diseases atau sering disebut 

sebagai penyakit degenerasi melemak merupakan masalah yang paling sering 

dijumpai pada usaha budi daya ikan. Penyakit ini berhubungan dengan tingginya 

kandungan lemak jenuh dalam pakan. Penyimpanan pakan yang terlalu lama atau 

penyimpanan pada suhu tinggi akan meningkatkan kandungan lemak jenuh akibat 

ketengikan lemak dalam pakan. 

Gambaran umum yang tampak pada pengamatan histopatologi hati berupa 

infiltrasi lemak pada hepatosit, kemudian pada kasus kejadian yang melanjut dan 

dalam jangka waktu yang lama diikuti dengan nekrosis dan infiltrasi jaringan ikat. 

Infiltrasi jaringan ikat pada hati, sering dikenal sebagai sirosis hati, bersifat 

permanen, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi hati. Anemia hemolitik pada 

kasus ini ditandai oleh adanya infiltrasi haemosiderin laden macrophage pada 

limfa. 

Untuk mengurangi kejadian penyakit degeneratif tersebut perlu diberikan 

antioksidan metabolik, antara lain kombinasi vitamin E dan selenium dalam pakan. 

Ada beberapa antioksidan sintesis yang dapat digunakan antara lain 

Buthylhydroxytoluen (BHT), Buthylhydroxyanisole atau Ethoxyquin. 

 

8.8.5. Vitamin dan Mineral 

Vitamin dan mineral bersama-sama dengan enzim tubuh berfungsi sebagai 

pengatur sistem metabolisme tubuh. Di samping pemberian suplemen 

multivitamin yang biasa digunakan pada hewan darat, ada beberapa vitamin yang 

harus mendapatkan perhatian khusus. Beberapa defisiensi vitamin, seperti 

defisiensi vitamin C, B1, dan E sering menimbulkan masalah pada usaha budi 

daya ikan laut. 

Vitamin B1 merupakan koenzim beberapa enzim esensial yang bekerja 

pada metabolisme karbohidrat. Vitamin B1 juga berperan dalam sistem reproduksi 

serta fungsi-fungsi saraf perifer dan saraf pusat. Pada budi daya yang 

menggunakan ikan mentah sebagai sumber pakan, defisiensi vitamin B1 sangat 

erat kaitannya dengan kandungan tiaminase dalam pakan. Tiaminase akan merusak 
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vitamin B1 dan menyebabkan ikan mengalami defisiensi. Tingkat defisiensi 

vitamin B1 bergantung pada kandungan tiaminase dalam pakan, mengingat kadar 

tiaminase pada setiap jenis ikan rucah berbeda-beda. Ikan yang diketahui 

mengandung tiaminase dalam jumlah tinggi adalah daging ikan lemuru dan ikan 

sarden. Defisiensi vitamin ini akan menimbulkan gejala klinik antara lain 

haemoragi atau pendarahan dan perubahan warna pada pangkal sirip punggung, 

tetapi gejala yang sering muncul adalah adanya gerakan hiperaksitabilitas, paralisis 

atau gerakan tidak terkoordinasi. Lesi histopatologi yang umum dijumpai pada 

otak adalah haemoragi dan adanya degenerasi nuklei pada daerah periventrikular. 

Defisiensi vitamin C memberikan pengaruh nyata pada gangguan 

perbaikan sel dan abnormalitas sistem skeletal. Gambaran fisik defisiensi pada 

sistem skeletal berupa lordosis, skoliosis, tulang mudah patah, serta deformasi 

pada operkulum dan lamella insang. Manifestasi gejala klinik defisiensi pada 

gangguan perbaikan sel berupa rendahnya respons perbaikan luka pada kulit, dan 

menimbulkan ulserasi atau fibroplasia. Defisiensi vitamin C juga dapat 

menurunkan sistem kekebalan tubuh secara umum, sehingga ikan mudah terserang 

oleh agen infeksi. 

Vitamin E sangat berperan dalam metabolisme lemak. Kombinasi vitamin 

E dan selenium merupakan senyawa antioksidan metabolik. Pemberian kombinasi 

tersebut akan mengurangi kejadian lipid degenerasi akibat tingginya kandungan 

lemak jenuh dalam pakan. Pemberian suplemen ini diperlukan terutama sekali 

pada ikan-ikan yang diberi pakan dengan pakan ikan rucah. Namun, pemberian 

selenium melalui pakan harus hati-hati karena pemberian yang kelebihan dosis 

dapat menyebabkan keracunan. 

Ikan memperoleh mineral dari air dan pakan. Mineral yang paling banyak 

dibutuhkan ikan adalah kalsium dan fosfor. Jika kesadahan air tidak terlalu rendah, 

maka ikan dapat mengambil kalsium dan fosfor dalam jumlah yang cukup, 

sehingga harus diberi melalui pakan. 

Walaupun kebutuhan akan mineral sedikit, keberadaan mineral untuk 

tubuh ikan tidak boleh diabaikan. Apaila tubuh ikan kekurangan mineral baik 

unsur makro maupun mikro akan memperlihatkan gejala-gejala seperti anemia, 
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anoreksia, penurunan pertumbuhan, tulang rapuh, dan erosi organ-organ tubuh 

seperti sisik dan kulit. 

 

Rangkuman 

Terdapat dua tipe pakan ikan, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan 

alami merupakan pakan hidup bagiikan yang tumbuh di alam tanpa campur tangan 

manusia secara langsung. Pakan buatan adalah hasil olahan berbagai bahan baku 

sedemikian rupa sehingga sukar dikenal lagi bahan asalnya. 

Terdapat lima jenis nutrisi, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan 

mineral. Makanan untuk manusia disebut pangan (foods), sedangkan makanan 

untuk hewan disebut dengan pakan (feeds).  

Istilah protein dari bahasa Yunani, yaitu proteios yang berarti permulaan 

atau tempat awal mula. Ikan memerlukan protein, dikarenakan beberapa alasan, 

yaitu protein merupakan komponen esensial ikan (60-75% dari bobot kering tubuh 

ikan adalah protein) dan ikan tidak dapat mensintesis asam amino dari senyawa 

sederhana seperti H2O, CO2, dan nitrat. 

Kadar protein yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi ukuran 

ikan, suhu air, spesies ikan, jumlah makanan yang dimakan per hari, dan kualitas 

protein. 

Pada ikan karnivor, asupan protein atau asam amino dimanfaatkan oleh 

tubuh sebagai sumber energi, glukoneogenesis, pemeliharaan fungsi tubuh, sistem 

kekebalan tubuh, regenerasi sel, dan pertumbuhan. Diagnosis penyakit akibat 

defisiensi protein dan asam amino relatif susah, sebab beberapa indikasi yang ada 

bersifat nonspesifik. Indikasi defisiensi tersebut antara lain berupa hambatan 

pertumbuhan. 

Karbohidrat merupakan sumber energi yang murah, karbohidrat merupakan 

protein sparing effect. Kebutuhan karbohidrat bervariasi, karnivor 15-20%, 

omnivor 25-35%, dan herbivor 30-45%. Pada ikan-ikan karnivor, karbohidrat tidak 

berperan penting dalam pemanfaatan energi oleh tubuh. Kelebihan karbohidrat 
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pada ikan-ikan karnivor akan mengakibatkan penyakit degeneratif pada hati 

berupa degenerasi glikogen. 

Lemak adalah senyawa yang terdapat dalam hewan dan tanaman yang larut 

hanya dalam pelarut organik yang mengandung unsur-unsur C, H, dan O. Lemak 

merupakan makronutrien yang sangat penting bagi ikan-ikan karnivor. Lemak 

dimanfaatkan sebagai sumber energi yang utama. Namun, lemak juga merupakan 

permasalahan utama dalam kaitannya dengan penyakit nutrisi. 

Vitamin dan mineral bersama-sama dengan enzim tubuh berfungsi sebagai 

pengatur sistem metabolisme tubuh. Di samping pemberian suplemen nultivitamin 

yang biasa digunakan pada hewan darat, ada beberapa vitamin yang harus 

mendapatkan perhatian khusus. Beberapa defisiensi vitamin, seperti defisiensi 

vitamin C, B1, dan E sering menimbulkan masalah pada usaha budi daya ikan laut. 

 

Perlatihan 8 

1. a. Jelaskan perbedaan antara pangan dan pakan ! 

b. Apa yang dimaksud dengan pakan alami dan pakan buatan ! 

2. a. Jelaskan mengapa ikan memerlukan protein ! 

b. Kadar protein yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi apa saja,  

    Jelaskan ! 

c. Jelaskan peranan lemak bagi tubuh ikan ! 

3. Isi titik-titik dan cocokkan antara kolom kiri dan kanan ! 

Tanda-Tanda Kemungkinan Defisiensi Nutrisi 

Anemia ……………………………………………. 

Perubahan warna kulit ……………………………………………. 

Tulang mudah patah ……………………………………………. 

………………………. Vitamin C 

………………………. Mineral besi, vitamin A, B12, dan vitamin C 

 

4. Jelaskan 4 contoh penyakit defisiensi nutrisi yang Anda ketahui ! 
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9 
\ \ \ \ \ \ 

 

Biosekuritas dan Praktik 

Manajemen Terbaik 
 

 

 

 

9.1. Deskripsi Singkat 

Biosekuritas merupakan serangkaian usaha untuk mencegah masuknya dan 

menyebarnya penyakit ke suatu sistem budi daya. Elemen dasar biosekuritas 

berupa fisik, kimia, dan biologis. Selain itu elemen dasar biosekuritas adalah 

isolasi dan desinfeksi. Prinsip penerapan biosekuritas adalah pengetahuan tentang 

penyakit, daftar penyakit, ketersediaan alat/metode deteksi patogen, kontrol 

terhadap induk, kontrol terhadap lingkungan, penerapan Best Management 

Practices (BMP), dan program eradikasi penyakit, dan desinfeksi patogen.  

 

9.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep 

biosekuritas, praktik manajemen terbaik, dan penerapannya dalam pembenihan 

ikan. 
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9.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan konsep biosekuritas. 

2. Menjelaskan konsep praktik manajemen terbaik. 

3. Menjelaskan aplikasi biosekuritas dalam pembenihan ikan. 

 

9.4. Pengantar 

Penyakit merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan 

perikanan budi daya di Indonesia. Komisi Nasional Kesehatan Ikan (KNKI) 

menetapkan empat penyakit utama yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan 

sosial sangat besar pada budi daya perikanan di Indonesia. Penyakit tersebut, yaitu 

White Spot Syndrome Virus (WSSV) pada udang windu dan udang yang lain, 

Taura Syndrome Virus (TSV) pada udang vannamei, Koi Herves Virus (KHV) 

pada ikan mas dan koi, dan Viral Nervous Necrosis (VNN) pada ikan laut (kerapu 

dan kakap). 

Keempat penyakit tersebut merupakan penyakit eksotik lintas batas 

(transboundary diseases) yang masuk ke Indonesia melalui impor ikan atau udang. 

Hal ini mendorong sektor perikanan untuk mencari terobosan baru dalam perang 

melawan penyakit terutama penyakit virus yang berasal dari luar (exotic diseases). 

Solusi alternatif  yang ditawarkan adalah konsep biosekuritas (Beer et al., 2002). 

Aplikasi biosekuritas di tingkat nasional diharapkan mampu memperkuat 

sistem karantina ikan dalam mencegah masuknya penyakit eksotik. Di tingkat budi 

daya, biosekuritas dilakukan dengan tujuan untuk mencegah masuk, berkembang 

dan menyebarnya penyakit dari dan ke suatu budi daya (Prayitno dan Sunanto, 

2003). 

Efektivitas program biosekuritas bergantung pada banyak hal, baik faktor 

teknis, manajerial, maupun ekonomi. Pelaksanaan program biosekuritas 

memerlukan kepedulian dan disiplin tinggi dari petani pada level pelaksana 

maupun pengusaha di level manajerial. 
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9.5. Konsep Dasar Biosekuritas 

Biosekuritas didefinisikan sebagai serangkaian usaha untuk mencegah atau 

mengurangi peluang masuknya suatu penyakit ke suatu sistem (negara, daerah, 

lokasi, dan kolam budi daya) dan mencegah penyebarannya dari satu sistem ke 

sistem lain yang masih bebas (Sunarto, 2004).  

Elemen dasar program biosekuritas baik aspek fisik, kimiawi, dan biologis 

diperlukan untuk melindungi suatu sistem dari serangan suatu penyakit. Prinsip 

dasar aplikasinya meliputi 2 aspek besar, yaitu isolasi dan desinfeksi. Agar kedua 

prinsip biosekuritas tersebut dapat diterapkan dengan baik, ada banyak hal 

mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu, antara lain 1). Pengetahuan tentang 

penyakit yang akan dicegah, 2). Daftar penyakit yang dapat dicegah masuk ke 

suatu lingkungan budi daya, 3). Ketersediaan alat atau metode deteksi patogen dan 

pelayanan diagnosis penyakit yang handal, 4). Adanya kontrol terhadap induk dan 

benih yang dihasilkan, 5). Adanya kontrol terhadap lingkungan budi daya, 6). 

Penerapan manajemen yang efektif untuk pencegahan penyakit melalui 

pelaksanaan praktik manajemen terbaik (BMP), dan 7). Program eradikasi 

penyakit dan desinfeksi patogen bila terjadi wabah. 

Dalam hal penyakit KHV, tujuan dasar aplikasi biosekuritas adalah untuk 

mencegah masuk dan meluasnya penyebaran penyakit KHV, menjaga agar stock 

ikan bebas KHV (di suatu daerah atau budi daya tertentu) tidak terkontaminasi 

dengan KHV, memberikan informasi kepada pembudidaya tentang ikan (benih 

atau induk) yang bebas KHV, dan bila mungkin mengurangi daerah sebar 

(distribusi geografis) penyakit dengan tujuan akhir pemusnahan KHV. 

 

9.5.1.   Prosedur Operasional Standar (SOP) 

Penyakit menular (contagious) dapat masuk atau ditularkan dari budi daya 

satu ke budi daya lain melalui banyak cara, antara lain melalui introduksi atau 

pemasukan ikan sakit atau barier, bangkai ikan mati, penggunaan peralatan, pakan, 

sumber air yang terkontaminasi, maupun melalui udara (aerosol) dari kolam yang 

telah terinfeksi. Program biosekuritas yang efektif harus mencakup semua usaha 
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untuk mencegah atau mengurangi masuknya patogen melalui cara-cara tersebut di 

atas. 

 

1.  Pendekatan HACCP 

Konsep biosekuritas akan lebih mudah dilaksanakan melalui pendekatan 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) (FAO., 2003). HACCP adalah 

sistem manajemen risiko berdasarkan analisa bahaya dan telah banyak digunakan 

untuk identifikasi dan kontrol risiko bahaya bagi kesehatan manusia pada proses 

produksi makanan. Diagram sistem produksi (flow chart) sangat membantu dalam 

mengidentifikasi titik-titik kritis (critical control point, CCP). Selanjutnya usaha 

pencegahan penyakit difokuskan pada titik-titik tersebut. Bila terjadi kontaminasi 

atau wabah, tindak penanggulangan juga akan lebih mudah dilakukan bila titik-

titik kritisnya sudah teridentifikasi. Sebaiknya usaha budi daya mempunyai flow 

chart utama yang mencakup semua aktivitas di seluruh usaha budi daya, mulai 

dari penerimaan ikan baru (stocking) sampai pengeluaran ikan dari kolam (panen). 

Flow chart utama ini dapat diperinci menjadi flow chart yang lebih kecil untuk 

setiap unit bak atau kolam. 

Dalam hal proses produksi ikan mas dan koi, CCPs berikut ini mungkin 

bisa dipakai sebagai acuan dalam pencegahan penyakit KHV : 

 Pintu masuk fasilitas. Kontrol pada pintu masuk untuk pekerja, staf 

administrasi, kendaraan dan vector yang lain untuk mencegah kontaminasi dari 

luar. 

 Air. Semua air yang dipakai dalam proses produksi harus didesinfeksi. 

Misalnya dengan filter, ozon, klorin dan lain-lain, untuk membunuh patogen 

dan inangnya. 

 Ikan. Hanya mengunakan ikan bebas KHV dan ikan yang baru masuk di 

karantina selama 2 minggu. 

 Pakan, terutama pakan rucah/alami juga bisa menjadi sumber penularan 

penyakit. 

 Fasilitas hatchery atau kolam. Pengeringan dan desinfeksi semua fasilitas 

secara rutin setiap selesai satu siklus produksi. 
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 Pembatasan akses masuk ke fasilitas produksi. Setiap pekerja harus 

mengetahui prosedur operasional standar (standar operating procedures, 

SOP). 

CCPs di atas disusun berdasarkan pengetahuan tentang biologi, ekologi, 

dan sifat penyakit, dalam hal ini penyakit KHV. CCPs untuk penyakit ikan air 

tawar yang lain tentu saja harus disusun berdasarkan sifat biologi dan ekologi 

masing-masing penyakit. Beberapa sifat penyakit yang perlu diketahui untuk 

penyusunan CCPs, untuk kasus KHV adalah sebagai berikut : 

1. Pola penyebaran penyakit. Pola penyebaran sangat khas pola penyebaran 

penyakit infeksi, yaitu bermula dari satu lokasi dan seterusnya menyebar 

secara lokal di sekitar lokasi tersebut serta menyebar secara jarak jauh. Dari 

setiap satu lokasi yang terserang penyakit, selanjutnya penyakit menyebar 

secara lokal di sekitarnya. Pola penyebaran penyakit ini di budi daya setelah 

pemasukan ikan sakit dari luar konsisten dengan sifat penyebaran penyakit 

yang infeksi. Pada sistem kolam air deras di sungai, penyakit ini menyebar ke 

hilir (ke bawah) tapi tidak ke hulu (bagian atas). Hal ini merupakan indikasi 

bahwa penyakit dapat menyebar melalui aliran air. 

2. Penularan penyakit. Ada beberapa mekanisme penularan penyakit KHV, yaitu 

a. Menyebar di dalam budi daya melalui kontak langsung antara ikan sakit 

dan ikan sehat, melalui bangkai ikan sakit dan melalui air. 

b. Penularan lokal antar budi daya melalui air yang terkontaminasi, dan 

kemungkinan juga penularan melalui pemindahan ikan dari daerah wabah 

ke daerah bukan wabah. 

c. Penularan jarak jauh, terutama melalui pemindahan ikan dari daerah wabah 

ke daerah bukan wabah.  

3. Sifat patogen. Berdasarkan bukti-bukti epidemiologi, wabah penyakit ini 

disebabkan oleh patogen infeksi. Patogen ini dapat menular dari ikan sakit ke 

ikan sehat secara langsung tanpa melalui perantara (vektor). Patogen ini sangat 

ganas dapat menyebabkan kematian antara 50-100%. 
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4. Masa inkubasi. Masa inkubasi sekitar 7 hari dengan angka kontak sangat 

tinggi, sehingga satu ekor ikan sakit dapat menyebarkan penyakit ke ribuan 

ikan dalam satu kolam. 

5. Penyebab wabah. Ada beberapa buki ilmiah yang mendukung bahwa wabah 

ini kemungkinan besar disebabkan oleh KHV. 

a. Analogi: pola kematian, gejala klinis, dan inang spesifik (koi dan mas) 

sama dengan sifat penyakit KHV yang terjadi di Israel dan Amerika 

(Sunarto, 2004). 

b. Respons terhadap obat: kegagalan pengobatan dengan berbagai macam 

antibiotik merupakan indikasi bahwa penyakit ini bukan disebabkan oleh 

bakteri. 

c. Sifat laten: pengamatan pada ikan yang sembuh atau selamat, 

memperlihatkan bahwa ikan dapat terserang kembali bila ikan stress. 

d. Infeksi buatan: ikan sehat menjadi sakit setelah disuntik dengan filtrate 

homogenate (FH) ikan sakit. FH dibuat dengan cara menggerus dan 

menyaring organ ikan sakit dengan saringan (filter 0,45 um). Dengan filter 

mikro ini, hanya virus yang bisa lolos, sementara patogen yang lain 

(parasit, jamur, dan bakteri) tidak lolos karena ukurannya lebih besar dari 

0,45 um. 

6. Faktor risiko. Ada beberapa faktor yang meningkatkan berisiko terjadinya 

wabah penyakit KHV, antara lain : 

 Memasukkan ikan dari daerah lain, terutama daerah wabah. 

 Ukuran ikan. Ikan besar kadang-kadang terlihat lebih rentan, tetapi hal ini 

mungkin karena berhubungan dengan kerusakan insang sehingga 

memerlukan oksigen lebih banyak. 

 Oksigen terlarut. Oksigen terlarut tinggi mungkin mengurangi angka 

kematian ikan. 

 Ikan yang sakit atau mati segera dipisahkan dari kolam (dibakar atau 

dikubur). 

 Suhu air (virus aktif pada suhu 18-28 derajat celcius) 
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 Kualitas air (bahan organik), pakan, pengobatan infeksi sekunder dan 

pengelolaan budi daya ikan yang baik (good management practices, 

GMPs). 

 

2. Tata Letak Budi Daya (Layout) 

Setiap bagian sistem budi daya (balai benih, kolam, tambak) mempunyai 

tingkat risiko yang berbada. Tata letak balai benih atau budi daya harus mampu 

mengakomodir perbedaan risiko ini. Oleh karena itu, tata letak juga ditujukan 

untuk membatasi akses ke budi daya atau bagian-bagian budi daya. Contoh 

pembagian akses, adalah sebagai berikut : 

 Daerah sensitivitas rendah, yaitu daerah kemungkinan terjadi pemasukan 

atau stransfer penyakit sangat kecil. Daerah ini bisa diakses oleh siapa saja 

setelah mengisi buku tamu, termasuk di dalamnya suplier pakan, obat, 

konsumen, dan lain-lain. 

 Daerah sensitivitas sedang, yaitu daerah yang mungkin dapat terjadi 

pemasukan atau transfer penyakit. Akses daerah terbatas, orang atau 

kendaraan harus melewati kolam desinfektan. 

 Daerah sensitivitas tinggi, di mana akses sangat dibatasi untuk mencegah 

terjadinya pemasukan atau penularan. Daerah ini hanya bisa diakses oleh 

orang-orang tertentu dan hanya boleh dimasuki setelah pengunjung 

berganti pakaian dan sepatu yang telah disterilisasi. 

 Daerah karantina, yaitu daerah di mana dilakukan tindak karantina untuk 

menguji apakah ikan yang akan dimasukkan membawa penyakit tertentu 

yang berbahaya atau tidak. 

Hal yang perlu diperhatikan antara lain, pintu gerbang dilengkapi dengan 

tanda penerapan biosekuritas, yang tidak berkepentingan dilarang masuk dan 

penjaga lengkap dengan buku tamu. Bagi budi daya kolam yang banyak 

pengunjung, misalnya budi daya koi, sebaiknya disiapkan sepatu boot dan wadah 

desinfektan di pintu masuk budi daya. Perlu juga ada daerah karantina di mana 

ikan yang sakit dapat di karantina atau dipisahkan dari ikan sehat untuk mencegah 

penyebaran penyakit. 
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3.   Sumber Air 

Air merupakan sumber kontaminasi penyakit. Sumber air yang paling 

aman adalah air tanah. Air permukaan (air sungai, air danau, dan lain-lain) sangat 

rentan terhadap kontaminasi terutama melalui pembawa penyakit (carrier). Oleh 

karena itu, bila menggunakan air permukaan perlu dilakukan penilaian risiko (risk 

assessment) untuk mencegah masuknya patogen ke lingkungan budi daya melalui 

air atau carrier di dalamnya. 

 

4.   Peralatan 

Peralatan yang terkontaminasi merupakan salah satu sumber penularan dan 

penyebaran penyakit. Sebaiknya setiap unit (bak atau kolam) menggunakan 

peralatan yang terpisah, termasuk unit untuk desinfeksi (bak dan desinfekan). 

 

5. Diagnosis Penyakit 

Kemampuan untuk mencegah masuknya penyakit ke suatu budi daya 

sangat bergantung pada kemampuan untuk mengenali (melakukan diagnosis) 

penyakit yang bersangkutan.  Ada 3 level diagnosis yaitu : 

a. Diagnosis level 1, yaitu pengamatan langsung terhadap perubahan lingkungan, 

perubahan tingkah laku, dan gejala klinis. Metode ini sangat berhubungan 

dengan kepedulian pembudidaya ikan. Cara ini bisa dilakukan secara rutin oleh 

pembudidaya ikan. Pembudidaya ikan yang berpengalaman dapat mengenali 

perubahan tingkah laku, lingkungan, dan gejala klinis ikan sakit. Perubahan 

pola makan ikan bisa juga menjadi indikasi adanya penyakit. Data hasil 

pengamatan ini akan sangat berguna apabila pembudidaya mempunyai catatan 

budi daya (record keeping) yang sistematik. Bila ditemukan adanya dugaan 

penyakit suatu penyakit, diagnosis konfirmatif dapat dilakukan melalui 

pemeriksaan laboratorium (diagnosis level 2 dan 3). 

b. Diagnosis level 2, yaitu diagnosis berdasarkan pemeriksaan secara 

parasitologis, mikologis, bakteriologis, dan histopatologis. 

c. Diagnosis level 3, yaitu diagnosis berdasarkan pemeriksaan secara imunologis, 

virologis, mikroskop elektron, dan biologi molekuler misalnya PCR. 
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Monitoring penyakit harus dilakukan secara rutin. Skrining secara rutin 

terhadap KHV dapat  dilakukan secara acak (random) 2 kali setahun untuk 

mengetahui adanya infeksi awal, infeksi subklinis atau untuk menyatakan suatu 

budi daya bebas KHV. Skrining dapat dilakukan dengan uji PCR untuk 

mengetahui ada tidaknya DNA KHV pada suatu populasi. Bila ditemukan hasil 

positif, sebaiknya budi daya (kolam dan peralatan) segera didesinfeksi. 

Pembudidaya ikan disarankan  hanya menggunakan induk dan benih yang 

bebas KHV dengan uji PCR atau melakukan tindak karantina selama  paling tidak 

2 minggu terhadap semua ikan yang baru. 

 

6. Karantina 

Pendekatan lain adalah dengan menerapkan tindakan karantina pada ikan 

yang baru masuk. Ikan dikarantina dalam lokasi terpisah dan dalam waktu tertentu. 

Masa karantina bergantung pada jenis penyakit target, ketersediaan fasilitas, biaya, 

dan strategi karantina yang diterapkan. Selama masa karantina dapat dilakukan 

penambahan stress agar gejala penyakit muncul sehingga mudah dideteksi. Namun 

hal ini juga berisiko munculnya penyakit lain yang tidak diinginkan. Dalam hal 

penyakit KHV pada ikan mas dan koi, karantina dilakukan minimal 2 minggu pada 

suhu optimum (Anonim, 2004). Hal ini berpijak pada pengetahuan bahwa virus 

KHV berkembang optimal pada suhu tersebut (rentang suhu 18-28 derajat celcius) 

dengan masa inkubasi 1 minggu. 

 

7. Desinfeksi 

Desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh patogen atau kariernya. Namun, 

penggunaan desinfektan harus mempertimbangkan 3 aspek, yaitu : 

a. Risiko keamanan operator dan konsumen. Bahaya untuk operator terutama 

kemungkinan terhirup atau tertelan saat melakukan proses desinfeksi. Bahaya 

untuk konsumen terutama terhadap kemungkinan residu desinfektan pada ikan. 

b. Risiko terhadap biota dalam lingkungan budi daya ikan, misalnya terbentuknya 

bakteri yang resisten. 



140 
 

c. Risiko lingkungan, misalnya risiko akumulasi bahan desinfektan di air dan 

sedimen, efek terhadap biodiversitas lokal dan efeknya terhadap dinamika 

populasi mikroorganisme. 

 

8.   Buku Catatan (Log Book) 

Membatasi dan mencatat semua pergerakan ikan sehingga bila terjadi 

kontaminasi dapat segera diketahui sumbernya. Pergerakan ikan terutama ikan 

masuk perlu dicatat hari tanggal pemasukan, asal dan sumber ikan, prosedur 

karantina dan hasil pengamatan tingkah, dan gejala klinis. Prosedur karantina 

sebaiknya dilakukan paling tidak selama 2 minggu, bila memungkinkan dilakukan 

perlakuan stress agar penyakit (bila ada) muncul. 

Semua kematian ikan harus dicatat lengkap dengan prosedur diagnosis 

yang telah dilakukan.  Demikian juga data produksi juga perlu dicatat secara rinci. 

Hal ini terutama penting untuk membuat data dasar (baseline data) produksi. 

Dengan demikian akan segera diketahui bila terjadi sesuatu yang menyimpang dari 

data dasar normal. Data produksi juga termasuk data pergerakan ikan dari satu bak 

ke bak lain atau dari satu kolam ke kolam lain. Data ini juga dapat digunakan 

untuk melakukan traceback bila ada konsumen yang mempertanyakan kualitas 

produk misalnya. Catatan ini juga penting untuk mengetahui data asal dan sumber 

ikan. Ikan yang telah terjual serta ikan di kolam. Semua perlakuan (desinfeksi, 

vaksinasi, pengobatan, dan lain-lain) juga perlu dicatat. 

 

9.5.2.   Aplikasi Praktis 

Biosekuritas merupakan hal baru di bidang perikanan, terutama budi daya 

ikan air tawar. Walaupun demikian, konsep biosekuritas menjadi alternatif 

pengendalian penyakit KHV, terutama di balai benih atau budi daya yang 

terisolasi. Misalnya pada kolam yang terletak di aliran paling atas pada sistem 

kolam air deras dengan sumber air dari sungai, atau pada budi daya yang 

menggunakan air tanah sebagai sumber air. Contoh cerita sukses (success story) 

aplikasi biosekuritas adalah keberhasilan ”Lembah Koi Farm” di Puncak Jawa 

Barat. Pada awal terjadinya wabah pertengahan tahun 2002, budi daya ini 
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mengalami kerugian besar karena kematian massal ikan koi yang disebabkan KHV 

sehingga kolam kosong. Budi daya ini kemudian mengeluarkan semua ikan dari 

budi daya dan kolam dikeringkan dan didesinfeksi untuk membunuh patogen dan 

karier serta kemudian memasukkan ikan koi baru daerah yang bebas KHV. Sejak 

saat itu budi daya ini tidak mempunyai masalah dengan KHVdan dapat panen koi 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.1. Kolam koi kosong karena wabah KHV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.2. Kolam setelah aplikasi biosekuritas. 

 

Aplikasi biosekuritas juga harus dilakukan secara terintegrasi dengan 

kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini terutama penting pada budi daya yang 

menggunakan sumber air dari air permukaan (sungai atau danau). Koordinasi ini 

penting untuk memastikan bahwa tidak ada budi daya lain di sekitarnya yang 

melakukan pencemaran sumber air dengan penyakit berbahaya, misalnya dengan 

tidak memasukkan ikan dari daerah wabah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama 

antara petani dalam satu kawasan dalam kerangka manajemen berbasis 
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masyarakat. Hal ini bisa dicapai melalui pembentukan kelompok pembudidaya 

ikan, yaitu dengan kerja sama dan kesepakatan untuk tidak memasukkan ikan dari 

daerah wabah dan hanya menggunakan benih yang sehat dan bebas KHV. 

 

9.6. Praktik Manajemen Terbaik 

Potensi untuk pengembangan usaha perikanan budi daya di 

Indonesiasangat besar. Bila potensi ini dikelola dengan baik, akan dapat menjadi 

andalan sumber pertumbuhan ekonomi. Pada saat ini teknologi pembenihan dan 

pembesaran berbagai komoditas ikan budi daya bernilai ekonomis telah dapat 

dikembangkan dengan baik, antara lain adalah udang, kerapu, kakap, nila, 

bandeng, patin, lele, gurami, dan ikan mas. Agar kegiatan usaha budi daya ikan 

dapat berlangsung sepanjang tahun dengan produksi maksimal, diperlukan 

kontinuitas benih ikan baik dalam jumlah maupun mutu. Dengan demikian, 

produksi budi daya ikan dapat lebih terjamin dalam memenuhi kebutuhan pasar 

domestik maupun internasional. 

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas serta berkembangnya 

isu-isu internasional akhir-akhir ini, menimbulkan tantangan multidimensi yang 

harus dihadapi dalam pengembangan usaha perikanan budi daya, antara lain 

perdagangan global yang sangat kompetitif, ketatnya persyaratan mutu dan 

keamanan pangan yang diterapkan oleh negara-negara pengimpor, tuntutan 

konsumen dalam dan luar negeri terhadap mutu, penganekaragaman jenis, bentuk 

produk, dan cara penyajian, dan tuntutan untuk melaksanakan tata cara budi daya 

ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

Untuk melaksanakan kegiatan usaha perikanan budi daya yang 

berkelanjutan, maka penerapan tata cara budi daya yang bertanggung jawab harus 

dimulai dari kegiatan pembenihan sampai dengan pembesarannya. Dalam hal ini, 

selain jumlah yang mencukupi, mutu benih juga merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan usaha budi daya. Benih yang bermutu dicirikan antara lain 

pertumbuhan cepat, seragam, kelangsungan hidup tinggi, adaptif terhadap 

lingkungan pembesaran, bebas parasit, dan tahan terhadap penyakit, efisien dalam 
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menggunakan pakan serta tidak mengandung residu bahan kimia dan obat-obatan 

yang dapat merugikan manusia dan lingkungan. Agar dihasilkan benih yang 

bermutu dan layak edar, maka kegiatan usaha pembenihan harus menerapkan 

teknik pembenihan sesuai dengan standar dan prosedur pembenihan yang baik. 

Untuk itu perlu dibuat suatu pedoman tentang Cara Pembenihan yang Baik (CPIB 

atau Good Hatchery Practices) yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para 

pelaku usaha pembenihan ikan dalam menghasilkan benih yang bermutu. 

 

9.6.1. Maksud 

Maksud disusunnya pedoman CPIB adalah sebagai pedoman bagi para 

pelaku usaha pembenihan dalam memproduksi benih ikan bermutu, pedoman bagi 

pembina dan auditor dalam melakukan pembinaan dan penilaian penerapan CPIB 

di unit pembenihan. 

 

9.6.2. Tujuan 

Tujuan disusunnya pedoman CPIB adalah untuk membantu pelaku usaha 

pembenihan dalam meningkatkan daya saing produk benih ikan yang dihasilkan, 

menjamin keberlangsungan usaha pembenihan ikan. 

 

9.6.3. Pengertian dan Istilah 

Bahan kimia adalah bahan anorganik maupun organik reaktif yang digunakan 

untuk usaha pembenihan ikan. 

Benih ikan adalah dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, 

termasuk telur, larva, dan biakan murni alga. 

Benih bermutu  adalah benih yang dihasilkan melalui proses produksi yang baik 

dan benar, yang dicirikan oleh beberapa karakteristik antara lain 

pertumbuhan cepat, seragam, kelangsungan hidup tinggi, adaptif terhadap 

lingkungan pembesaran, bebas parasit dan tahan terhadap penyakit, efisien 

dalam menggunakan pakan serta tidak mengandung residu bahan kimia 

dan obat-obatan yang dapat merugikan bagi manusia dan lingkungan. 
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Biosekuritas adalah upaya pengamanan sistem budi daya dari kontaminasi 

organisme patogen dari luar dan mencegah berkembangnya organisme 

patogen ke lingkungan. 

Cara Pembenihan Ikan yang Baik adalah cara mengembangbiakkan ikan dengan 

cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, 

pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui 

penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan biosekuritas dan 

keamanan pangan. 

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 

hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 

Mampu telusur (traceability) dalam pembenihan ikan adalah kemampuan dalam 

menelusuri asal usul lokasi, sarana produksi, proses produksi, dan 

distribusi benih atau induk berdasarkan rekaman yang dibuat selama proses 

pembenihan, sebagai jaminan untuk pelanggan bahwa semua tahapan 

dalam proses produksi dilakukan sesuai dengan standar lingkungan, sosial, 

dan keamanan pangan. 

Kontaminan dalam pembenihan ikan adalah suatu bahan (organisme, bahan kimia, 

obat-obatan dan lain-lain) yang masuk dan atau keluar dari lingkungan 

pembenihan yang dapat menyebabkan dampak negatif pada benih ikan dan 

lingkungan. 

Obat ikan adalah bahan atau zat kimia yang digunakan dalam upaya pencegahan 

penyakit dan atau mengembalikan kondisi kesehatan ikan. 

Pembenih ikan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan menghasilkan benih 

ikan. 

Pembenihan ikan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan 

manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih 

dalam lingkungan yang terkontrol. 

Perbenihan perikanan selanjutnya disingkat perbenihan adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pengadaan, pengelolaan, peredaran, dan pengawasan 

benih ikan. 
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PCR adalahteknik analisis melalui suatu amplifikasi sebagian segmen DNA/RNA 

secara spesifik agar dapat dibandingkan dengan DNA penciri (primer) 

yang hasilnya dapat menunjukkan keberadaan materi atau sisa materi 

kehidupan suatu organisme. 

Residu obat ikan adalah akumulasi sisa obat atau bahan kimia dan derivatnya 

(turunannya) di dalam jaringan atau organ tubuh ikan. 

Sanitasi lingkungan pembenihan adalah upaya untuk pencegahan terhadap 

kemungkinan tumbuh dan berkembangbiaknya organisme patogen dalam 

lingkungan unit pembenihan ikan yang dapat membahayakan manusia. 

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 

Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. 

 

9.7. Persyaratan Pembenihan Ikan 

Faktor penentu keberhasilan dan keberlanjutan usaha pembenihan ikan 

adalah kondisi unit pembenihan yang memenuhi kelayakan bio-teknis yang 

meliputi lokasi, sumber air, tenaga kerja, dan kelayakan fasilitas. Faktor tersebut di 

atas merupakan persyaratan penting untuk menjamin kelancaran manajemen 

operasional serta menghindari risiko kegagalan usaha pembenihan. 

 

9.7.1.   Lokasi 

Lokasi untuk unit usaha pembenihan ikan harus berada di daerah yang 

terbebas dari banjir, pengikisan daerah pantai serta terhindar dari cemaran limbah 

industri, pertanian, pertambangan, dan permukiman. Kelayakan lokasi tersebut 

dimaksudkan untuk menghindari risiko kerugian dan kegagalan operasional suatu 

unut pembenihan akibat adanya kontaminasicemaran dari lingkungan sekitar. 

Pembenihan ikan sebaiknya tidak terletak dekat dengan kawasan budi 

daya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari risiko terjadinya infeksi penyakit 

pada induk dan benih di unit pembenihan apabila di kawasan budi daya tersebut 

terjadi wabah penyakit ikan. Bagi unit pembenihan yang berdekatan dengan 

kawasan budi daya harus memiliki sarana pengolahan dan sterilisasi air. 
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Untuk lebih menjamin kelancaran kegiatan operasional, maka lokasi unit 

pembenihan ikan harus berada di daerah yang mudah dijangkau serta tersedia 

sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan listrik, sarana komunikasi, dan 

transportasi. 

 

9.7.2.   Sumber Air 

Persyaratan air yang digunakan dalam proses produksi benih harus layak 

dan sesuai dengan kebutuhan hidup dan pertumbuhan ikan yang dipelihara (sesuai 

SNI). Kualitas dan kecukupan sumber air akan berdampak langsung pada mutu 

benih ikan dan keberlangsungan usaha pembenihan. 

Sumber air yang digunakan untuk proses produksi benih ikan harus 

tersedia sepanjang tahun serta bebas cemaran mikroorganisme patogen, bahan 

organik, dan bahan kimia. Bagi unit pembenihan yang memperoleh air dari sumber 

air yang keruh, maka unit pembenihan tersebut harus memiliki sarana filtrasi atau 

pengendapan air. 

 

9.7.3.   Tenaga Kerja 

Untuk menjamin keberhasilan usaha pembenihan ikan maka unit 

pembenihan harus memiliki tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi tinggi serta 

jumlah sesuai kebutuhan. Pengalokasian tenaga kerja harus disesuaikan dengan 

pembagian kegiatan dalam unit pembenihan tersebut. 

 

9.7.4.   Kelayakan Fasilitas 

Kelayakan fasilitas suatu unit pembenihan ikan menjadi faktor yang cukup 

penting dalam penerapan CPIB, karena kelayakan fasilitas akan mempengaruhi 

operasional unit pembenihan secara optimal. Kelayakan fasilitas dimaksud adalah 

kesesuaian ketersediaan fasilitas atau sarana pembenihan yang mencakup jumlah, 

kondisi dan kemampuan atau daya dukung. 
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1. Bangunan 

Kelayakan fasilitas bangunan bagi unit pembenihan ikan dalam rangka 

penerapan CPIB, yakni ruang laboratorium, ruang mesin, bangsal panen, tempat 

penyimpanan pakan, tempat penyimpanan bahan kimia dan obat-obatan, tempat 

penyimpanan peralatan, dan kantor atau ruang administrasi. 

 

a. Ruang laboratorium 

Ruang laboratorium pada unit pembenihan ikan berfungsi sebagai tempat 

untuk melakukan pengukuran kualias air dan pengamatan biologi. Keberadaannya 

harus terpisah dengan ruangan lain dan terjaga kebersihannya. 

 

b. Ruang mesin 

Ruang mesin (pompa, genset, dan blower) pada unit pembenihan ikan 

berfungsi untuk melindungi peralatan-peralatan dari pengaruh negatif udara pantai 

(sifat korosif), serta melindungi dari tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. 

Ruang tersebut dibuat secara terpisah antara satu peralatan mesin dengan yang 

lainnya. 

 

c. Bangsal panen 

Bangsal panen dan pengemasan pada unit pembenihan ikan berfungsi 

untuk melakukan kegiatan pemanenan dan pengemasan benih. Bangsal panen 

harus terpisah dari ruang kegiatan proses produksi serta dijaga kebersihannya. 

 

d. Tempat penyimpanan pakan 

Tempat penyimpanan pakan pada unit pembenihan ikan berfungsi untuk 

menjaga agar kualitas pakan tetap baik serta terhindar dari kontaminan. Tempat 

penyimpanan pakan harus terpisah dari tempat penyimpanan barang lain, seperti 

obat-obatan, bahan kimia, maupun peralatan serta terjaga kebersihannya. Tempat 

penyimpanan pakan harus tertutup serta terkontrol kondisinya. 
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e. Tempat penyimpanan bahan kimia dan obat-obatan 

Tempat penyimpanan bahan kimia dan obat-obatan pada unit pembenihan 

ikan berfungsi untuk menjaga agar kualitas obat-obatan dan bahan kimia tetap 

baik, serta menghindari kontaminasi dengan sarana produksi lainnya. Tempat 

penyimpanan obat-obatan dan bahan kimia harus terpisah dari tempat 

penyimpanan barang lain, terjaga kebersihannya serta terkontrol kondisinya. 

 

f. Tempat penyimpanan peralatan 

Tempat penyimpanan peralatan pada unit pembenihan ikan berfungsi untuk 

menyimpan peralatan agar terjaga kebersihannya. Tempat penyimpanan peralatan 

harus terpisah dari tempat penyimpanan barang lain, seperti obat, bahan kimia, dan 

pakan. 

 

g. Kantor/ruang administrasi 

Kantor/ruang administrasi pada unit pembenihan ikan berfungsi untuk 

melakukan kegiatan pencatatan administrasi dan penyimpanan dokumen serta 

transaksi jual beli atau menerima tamu. 

 

2. Sarana filtrasi, pengendapan, dan bak tandon 

Unit pembenihan ikan yang memperoleh air dari perairan umum (laut, 

sungai, dan saluran irigasi), diharuskan memiliki sarana pengendapan, filtrasi, dan 

bak tandon (sesuai SNI) yang berfungsi untuk mengendapkan, menyaring, dan 

menyimpan air sehingga diperoleh air yang bermutu dalam jumlah yang cukup. 

Unit pembenihan ikan yang memperoleh air dari sumur dan mata air langsung, 

tidak diharuskan memiliki sarana filtrasi. 

 

3. Bak karantina 

Bak karantina berfungsi sebagai tempat pemeliharaan sementara induk 

baru yang akan digunakan, guna mencegah masuknya penyakit bawaan induk baru 

yang berasal dari luar. Bak karantina di tempatkan pada ruang yang terpisah dari 

bak untuk proses produksi. Bak karantina harus terbuat dari material yang kokoh, 
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kedap air, dan mudah dibersihkan. Jumlah dan volume bak karantina disesuaikan 

dengan kebutuhan unit pembenihan. 

 

4. Bak/Kolam pemeliharaan induk 

Bak/kolam pemeliharaan induk berfungsi sebagai tempat untuk 

memelihara induk guna proses pematangan gonad, yang pada beberapa spesies 

ikan juga berfungsi sebagai bak pemijahan. Bak/kolam pemeliharaan induk harus 

terbuat dari material yang kokoh, kedap air, dan mudah dibersihkan. Bentuk, 

jumlah dan volume bak/kolam induk harus disesuaikan dengan sifat biologi, dan 

persyaratan sebagaimana SNI masing-masing komoditas. 

 

5. Wadah pemijahan dan penetasan 

Wadah pemijahan dan penetasan berfungsi sebagai tempat untuk 

memijahnya induk dan menetaskan telur. Wadah harus ditempatkan pada ruang 

khusus yang terkontrol kondisinya. Wadah harus terbuat dari bahan yang mudah 

dibersihkan serta mempunyai konstruksi/bentuk yang memudahkan pemanenan. 

 

6. Bak/kolam pemeliharaan benih 

Bak/kolam pemeliharaan benih berfungsi sebagai tempat untuk memelihara 

larva sampai menjadi benih ukuran siap tebar. Bak/kolam pemeliharaan harus 

terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tahan terhadap bahan kimia pembersih 

serta mempunyai konstruksi/bentuk yang memudahkan pemanenan. 

 

7. Bak kultur pakan hidup 

Bak kultur pakan hidup berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan 

pakan hidup (plankton) dalam jumlah massal. Bak harus ditempatkan  terpisah, 

tidak mudah terkontaminasi, mudah dibersihkan, dan mempunyai 

konstruksi/bentuk yang memudahkan pemanenan. 
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8. Wadah penampungan benih 

Wadah penampungan benih berfungsi sebagai tempat penampungan 

sementara benih dalam jumlah banyak untuk dikemas lebih lanjut, dengan media 

air yang bersih dan cukup oksigen serta memudahkan dalam pemanenan dan 

pengemasan. 

 

9. Sarana pengolah limbah 

Tersedianya sarana pengolah limbah di unit pembenihan merupakan suatu 

keharusan dalam rangka menetralkan limbah yang berasal dari unit karantina, unit 

produksi, dan unit laboratorium. Sarana pengolah limbah dapat berupa bak, kolam 

peresapan, maupun saluran. Sarana pengolah limbah merupakan tempat perlakuan 

terakhir dari proses penetralan limbah sebelum dibuang keluar lingkungan unit 

pembenihan. 

 

9.7.5.   Mesin dan peralatan kerja 

Kelayakan fasilitas masin/peralatan kerja yang ada di unit pembenihan ikan 

merupakan suatu keharusan dalam rangka menunjang keberhasilan operasional 

unit pembenihan. Kelayakan fasilitas tersebut, yaitu : 

 

a. Peralatan produksi 

Peralatan produksi di setiap ruang pemeliharaan harus tersedia dalam 

jumlah yang cukup sesuai kebutuhan. Material peralatan produksi tidak 

membahayakan atau menimbulkan dampak negatif pada benih yang dipelihara, 

terjaga kebersihannya, dan mudah dioperasikan. 

 

b. Bahan dan peralatan panen 

Bahan dan peralatan untuk pemanenan dan pengemasan benih harus 

tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan. Peralatan panen harus terbuat 

dari bahan yang tidak membahayakan atau menimbulkan dampak negatif terhadap 

benih yang dipanen, mudah dibersihkan, dan mudah didapat. 
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c. Peralatan mesin 

Peralatan mesin harus tersedia dalam jumlah dan daya yang cukup sesuai 

kebutuhan unit pembenihan. Peralatan mesin harus selalu dirawat secara berkala 

dan terjaga kebersihannya. Mesin harus diletakkan pada tempat yang tepat agar 

tidak menimbulkan dampak negatif bagi benih ikan yang dipelihara. 

 

d. Peralatan laboratorium 

Peralatan laboratorium harus tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai 

kebutuhan pengamatan minimal unit pembenihan. Peralatan laboratorium harus 

selalu dirawat dan dikalibrasi secara berkala. Peralatan laboratoriun harus 

diletakkan atau disimpan di tempat yang aman dan terhindar dari kontaminasi 

bakteri patogen. 

 

9.7.6.   Sarana Biosekuritas 

Kelayakan sarana biosekuritas merupakan keharusan dalam penerapan 

CPIB di unit pembenihan ikan, khususnya guna mendukung proses produksi benih 

bermutu di unit pembenihan tersebut. Sarana yang diperlukan untuk penerapan 

biosekuritas tersebut antara lain : 

 

a. Pagar 

Pagar pada unit pembenihan bertujuan untuk secara fisik membatasi keluar 

dan masuknya manusia, hewan, dan kendaraan yang dapat membawa organisme 

patogen ke dalam lingkungan unit pembenihan. Pagar dapat terbuat dari material 

seperti besi, tembok, bambu atau material lainnya yang kokoh dan rapat. 

 

b. Sekat antarunit produksi 

Untuk menghindari kontaminasi maka antarunit produksi harus terpisah 

secara fisik, baik melalui penyekatan maupun ruangan atau bangunan tersendiri. 

Sekat antarruang dapat terbuat dari tembok, papan, triplek, atau anyaman bambu 

yang dilapisi plastik. 
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c. Sarana sterilisasi kendaraan di pintu masuk unit pembenihan 

Pada pintu masuk utama unit pembenihan, harus disediakan sarana 

sterilisasi bagi roda kendaraan yang akan masuk ke dalam lingkungan unit 

pembenihan. Sarana celup roda umumnya terbuat dari semen atau beton dengan 

ukuran luas dan ke dalaman disesuaikan dengan lebarnya jalan serta kendaraan. 

Sarana celup dibuat di bagian dalam atau di belakang pagar pintu gerbang 

lingkungan unit pembenihan. Bahan sterilisasi yang aman digunakan antara lain 

adalah cairan kalium permanganat dan hkloramin T. 

 

d. Sarana sterilisasi alas kaki 

Sarana sterilisasi alas kaki merupakan tempat untuk sterilisasi alas kaki 

personil yang akan masuk ke dalam ruang produksi. Sarana sterilisasi alas kaki 

dapat terbuat dari bak semen maupun bahan lain dengan ukuran sesuai ukuran 

pintu masuk. Sarana sterilisasi berada di depan pintu masuk ruang produksi. Bahan 

sterilisasi yang aman digunakan antara lain adalah cairan klorin dan kalium 

permanganat. Penggunaan bahan sterilisasi disesuaikan dengan spesifikasi bahan. 

 

e. Sarana sterilisasi tangan 

Sarana sterilisasi tangan merupakan tempat untuk sterilisasi tangan personil 

yang akan masuk ruang produksi. Sarana sterilisasi tangan dapat berupa wastafel 

atau alat penyemprot yang ditempatkan di depan pintu masuk ruang produksi. 

Bahan sterilisasi yang umum dipakai adalah cairan alkohol 70% atau sabun 

antiseptik. 

 

f. Pakaian dan perlengkapan kerja personil unit produksi 

Pakaian dan perlengkapan kerja personil unit produksi merupakan pakaian 

dan perlengkapan yang khusus digunakan oleh personil di ruang produksi. Pakaian 

dan perlengkapan kerja ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai jumlah 

personil. Pakaian dan perlengkapan kerja harus terbuat dari bahan yang tidak 

membahayakan pemakainya dan harus selalu bersih. 
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9.8. Proses Produksi 

Persyaratan proses produksi pada pembenihan ikan harus mengacu pada 

SNI pembenihan atau petunjuk teknis, yaitu manajemen induk, manajemen benih, 

manajemen air, dan pengemasan dan distribusi hasil panen. 

 

9.8.1.   Manajemen Induk 

Tujuan manajemen induk adalah untuk menghasilkan benih ikan yang 

bermutu. Induk yang digunakan dalam pembenihan ikan harus merupakan induk 

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI. Beberapa tahapan kegiatan yang 

harus dilakukan dalam manajemen induk adalah pemilihan induk, karantina induk, 

dan pemeliharaan induk. 

 

1. Pemilihan induk 

Induk yang digunakan harus memenuhi persyaratan, yaitu umur dan ukuran 

siap pijah sesuai SNI, bebas penyakit dan tidak cacat, induk unggul hasil 

pemuliaan atau domestikasi, dan kejelasan asal usul induk. 

 

2. Karantina induk 

Induk yang berasal dari tempat lain atau berasal dari luar negeri, harus 

dilakukan tindakan karantina terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses 

produksi benih, dengan cara melakukan pengamatan terhadap kondisi dan 

kesehatan induk. Tujuan perlakuan karantina adalah untuk menemukan dan 

mengidentifikasi patogen potensial yang dibawa oleh induk baru tersebut. 

Perlakuan karantina dapat dilakukan dengan cara uji stress dan uji sanding. 

Apabila ditemukan penyakit/ patogen yang dapat disembuhkan, maka induk harus 

diberi perlakuan pengobatan dengan cara dan bahan yang direkomendasikan. 

Apabila ditemukan penyakit/patogen yang tidak dapat disembuhkan maka induk 

harus dimusnahkan. 
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3. Pemeliharaan induk 

Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan 

dan pemeliharaan induk, antara lain a) kondisi ruangan dan wadah pemeliharaan 

harus disesuaikan dengan persyaratan teknis bagi induk, dengan tujuan agar gonad 

induk dapat berkembang serta dapat terjadi perkawinan dan fertilisasi dengan baik, 

b) selama pemeliharaan induk, harus dilakukan pengelolaan air dengan baik yang 

bertujuan agar air media dalam bak pemeliharaan memenuhi persyaratan mutu air 

bagi pemeliharaan induk, c) pakan yang diberikan kepada induk harus sesuai 

dengan kebutuhan induk baik dalam jenis, dosis, frekuensi pemberian, serta 

kandungan nutrisi, yang sesuai bagi perkembangan gonad dan kualitas telur. Pakan 

harus bebas dari bahan kimia dan obat-obatan yang dilarang serta bebas 

kontaminan. Penggunaan pakan induk yang berupa pakan buatan harus 

memperhatikan aturan pakai dan tanggal kadaluwarsa sebagaimana tercantum 

pada label pengemas pakan, d) pakan induk harus disimpan dalam wadah/tempat 

yang bersih, terhindar dari kontaminan serta pengaruh sekitar yang mempercepat 

pembusukan, e) induk yang terinfeksi suatu penyakit dapat diobati dengan bahan 

kimia dan obat-obatan yang direkomendasikan dan atau terdaftar di DKP, dengan 

memperhatikan aturan pakai serta tanggal kadaluwarsa sebagaimana tercantum 

pada label pengemas obat. Bahan kimia dan obat-obatan harus disimpan di tempat 

yang bersih dan terhindari dari pengaruh yang mempercepat kerusakan, f) 

pengamatan terhadap perkembangan gonad dan kesehatan induk harus dilakukan 

dengan baik secara periodik, dan g) selama proses pemijahan dan penetasan telur 

harus dilakukan penanganan dengan baik. 

 

9.8.2.   Manajemen Benih 

Unit pembenihan yang hanya melakukan pemeliharaan larva menjadi benih 

maka larva harus diperoleh dari unit pembenihan yang telah lulus sertifikasi CPIB. 

Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pemeliharaan 

benih, yaitu aklimatisasi benih harus dilakukan sebelum benih ditebar ke dalam 

wadah pada tahapan pemeliharaan benih berikutnya, selama pemeliharaan benih 

harus dilakukan manajemen air dengan baik agar air media pemeliharaan 
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memenuhi persyaratan mutu air bagi pemeliharaan benih, pakan yang diberikan 

kepada benih baik pakan hidup maupun pakan buatan harus sesuai dengan jenis, 

dosis, dan frekuensi pemberian pakan, serta kandungan nutrisi yang diperlukan 

untuk pertumbuhan dan kesehatan, benih yang terinfeksi suatu penyakit dapat 

diobati dengan bahan kimia dan obat-obatan yang direkomendasikan dan atau 

terdaftar di DKP, dan perkembangan, aktivitas, dan kesehatan benih harus 

dimonitor secara rutin baik melalui pengamatan visual maupun mikroskopis. 

 

9.8.3.   Manajemen Air 

Air sebagai media hidup ikan merupakan sarana yang vital dalam proses 

produksi benih. Oleh karena itu, air yang akan digunakan untuk media 

pemeliharaan induk, penetasan telur, pemeliharaan benih, dan kultur pakan hidup 

harus memenuhi standar baku mutu air, yaitu bersih, bebas hama, parasit, serta 

organisme patogen. Untuk memperoleh standar baku air tersebut dapat dilakukan 

melalui proses pengendapan, filtrasi, dan perlakuan air baik secara fisik, kimiawi, 

maupun biologi. Pada pembenihan yang sumber airnya berasal dari perairan umum 

yang keruh, pengendapan air mutlak diperlukan, kemudian dilakukan filtrasi dan 

perlakuan air dengan tujuan untuk mengeliminasi organisme patogen dan 

mereduksi kandungan logam berat. Bahan yang digunakan untuk perlakuan air, 

antara lain klorin, ozon, karbon aktif, UV,  EDTA, HCl, dan Natrium tiosulfat. 

 

9.8.4.   Pengemasan dan Distribusi Hasil Panen 

1. Panen 

Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam pemanenan benih, yaitu 

benih yang dipanen harus pada umur dan ukuran sesuai SNI, panen dilakukan 

dengan hati-hati, cepat, dan cermat, peralatan panen yang digunakan harus bersih, 

steril, dan sesuai dengan kebutuhan panen, dan sebelum benih dipanen, harus 

dilakukan pengecekan mutu benih terlebih dahulu, antara lain melalui a) 

pemeriksaan visual, b) pemeriksaan mikroskopis, c) pengecekan infeksi organisme 

patogen, d) khusus udang dilakukan PCR untuk mendeteksi adanya virus, e) 

khusus untuk komoditas ekspor, perlu dilakukan pengecekan residu antibiotik. 
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2. Pengemasan dan distribusi benih 

Setelah benih dipanen dan ditampung, selanjutnya dilakukan pengemasan 

benih. Kemasan benih ikan harus menjamin bahwa benih dapat sampai di tempat 

tujuan dengan aman, terhindar dari kontaminan, dan mempertahankan 

kelangsungan hidup benih yang tinggi. Peralatan untuk pengemasan yang 

digunakan harus bersih dan steril, dengan ukuran dan jumlah yang sesuai dengan 

jumlah benih yang akan dipanen. Kepadatan benih yang dikemas bergantung pada 

jenis ikan, umur, ukuran, dan waktu tempuh.  Bahan pengemasan yang dapat 

dipakai adalah kantong plastik sebagai wadah benih, air dan oksigen, kardus atau 

styrofoam sebagai pengaman bagi transportasi jarak jauh. Untuk menurunkan 

metabolisme benih dan mengurangi aktivitas benih dapat dilakukan dengan cara 

pemberian es batu maupun bahan anestesi yang direkomendasikan. Distribusi 

benih dapat dilakukan melalui darat, air, maupun udara. 

 

9.9. Penerapan Biosekuritas dalam Pembenihan Ikan 

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam suatu usaha 

pembenihan ikan adalah kemampuan dalam mengendalikan masuknya dan 

berkembangnya organisme patogen pada unit pembenihan tersebut. Hal ini hanya 

dapat dipenuhi melalui penerapan biosekuritas yang sistematis dan konsisten. 

Penerapan biosekuritas dapat dilakukan secara fisik melalui 1). Pengaturan tata 

letak, 2). Pengaturan akses masuk ke lokasi unit pembenihan, 3). Sterilisasi wadah, 

peralatan, dan ruangan, 4). Sanitasi lingkungan, dan 5). Pengolahan limbah hasil 

kegiatan pembenihan. 

 

9.9.1.   Pengaturan Tata Letak 

Pengaturan tata letak yang baik di suatu unit pembenihan dapat mencegah 

menyebarnya organisme patogen dan kontaminasi bahan kimia yang tidak 

diinginkan dari satu area ke area lainnya. Oleh karena itu, harus dilakukan 

pengaturan tata letak subunit pembenihan berdasarkan alur produksi, dilakukan 
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pemagaran atau penyekatan dan pengaturan penyimpanan sarana produksi pada 

tempat yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

 

1. Pengaturan berdasarkan alur produksi 

Pengaturan tata letak berdasarkan alur produksi adalah menata tata letak 

serta aliran input di masing-masing subunit secara berurutan mulai dari subunit 

karantina, induk, pemijahan dan penetasan, pemeliharaan benih, penyediaan pakan 

hidup, sampai pemanenan benih sehingga mencegah kontaminasi patogen antar 

subunit. 

 

2. Pemagaran dan penyekatan 

Untuk membatasi masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan 

yang berpotensi membawa organisme patogen dan pencemar ke dalam unit 

pembenihan, maka harus dilakukan pemagaran keliling pada bagian terluar dari 

batas lokasi unit pembenihan tersebut. Demikian pula pemagaran atau penyekatan 

antara area subunit produksi yang satu dengan lainnya mutlak diperlukan untuk 

mencegah terjadinya kontaminasi silang. 

 

3. Penyimpanan 

Penurunan mutu bahan biologi dan bahan kimia akibat penyimpanan yang 

tidak baik dapat mengakibatkan proses pembenihan yang dilakukan tidak efektif. 

Oleh karena itu, pakan, bahan kimia, dan obat-obatan harus disimpan di tempat 

yang terpisah dengan kondisi sesuai petunjuk teknis. Demikian pula peralatan 

produksi harus disimpan dengan baik di tempat yang terpisah, bersih, dan siap 

pakai sesuai dengan peruntukannya. 

 

9.9.2.   Pengaturan Akses Masuk ke Lokasi 

Masuknya personil, kendaraan, bahan, dan peralatan ke lokasi unit 

pembenihan dapat menjadi sumber transmisi organisme patogen masuk ke unit 

pembenihan. Pengaturan akses masuk ke lokasi unit pembenihan dapat dilakukan 

dengan membatasi akses masuk hanya satu pintu dan menyediakan sarana 
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sterilisasi. Demikian pula untuk masing-masing subunit produksi sebaiknya 

melalui satu pintu dengan menyediakan sarana sterilisasi. 

 

9.9.3.   Sterilisasi Wadah, Peralatan, dan Ruangan 

Sterilisasi lingkungan dalam unit pembenihan meliputi sterilisasi, wadah 

pemeliharaan, peralatan kerja, dan ruangan atau bangsal tempat kerja. Tujuan 

sterilisasi ini adalah untuk mengeliminasi semua organisme patogen yang 

berpotensi menyebabkan penyakit yang dapat merugikan usaha pembenihan. 

 

1. Desinfeksi wadah pemeliharaan 

Pemakaian wadah pemeliharaan yang terus menerus tanpa perlakuan 

desinfeksi akan menjadi sumber penyakit yang dapat berkembang dari siklus 

pemeliharaan yang satu ke siklus pemeliharaan berikutnya. Pencucian wadah 

pemeliharaan dengan desinfektan harus dilakukan setelah digunakan dan setiap 

memulai pemeliharaan baru untuk memastikan bahwa sumber penyakit tidak 

berkembang dari siklus pemeliharaan sebelumnya. Jenis desinfektan yang 

digunakan harus berupa bahan yang direkomendasikan dan memperhatikan 

prosedur penggunaan dan penetralannya. 

 

2. Desinfeksi peralatan dan sarana produksi 

Peralatan dan sarana yang digunakan dan berhubungan langsung dengan 

air media pemeliharaan dapat menjadi media berkembangnya organisme patogen. 

Oleh karena itu, peralatan operasional yang digunakan harus didesinfeksi, baik 

sebelum maupun setelah digunakan dalam operasional pembenihan. Sarana pipa 

pengairan dan aerasi harus diberi desinfektan dan dikeringkan setiap selesai satu 

siklus produksi. Selain menggunakan bahan desinfektan dapat dibantu dengan 

penjemuran sinar matahari. 

 

3. Sterilisasi ruangan produksi 

Sterilisasi ruangan atau bangsal pembenihan bertujuan memutus siklus 

hidup organisme yang tidak dikehendaki, dilakukan pada lantai, dinding, atap dan 
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sudut-sudut ruangan yang sulit dibersihkan dengan cara fumigasi atau 

penyemprotan bahan desinfektan oksidatif yang direkomendasikan. 

 

9.9.4.   Sanitasi LIngkungan Pembenihan 

Lingkungan yang mempunyai sanitasi yang baik dapat memperkecil 

peluang berkembangnya organisme patogen. Upaya sanitasi lingkungan 

pembenihan ini harus didukung oleh tersedianya fasilitas pendukung kebersihan 

yang memadai, antara lain peralatan kebersihan, tempat sampah, dan toilet. Di 

masing-masing subunit produksi harus tersedia tempat sampah tertutup dan selalu 

dibersihkan setiap hari. Toilet ditempatkan terpisah dari unit produksi benih 

dengan antiseptik berjarak minimal 10 meter dari sumber air. Toilet harus 

dilengkapi dengan sabun antiseptik. 

 

9.9.5.   Pengolahan Limbah 

Air yang digunakan untuk pemeliharaan induk dan benih, setelah tidak 

dipakai dan dibuang akan membawa bahan kimia atau bahan biologi yang dipakai 

dalam proses produksi yang berpotensi mencemari lingkungan perairan sekitarnya. 

Oleh karena itu, air buangan dari proses produksi ini sebelum sampai ke perairan 

umum atau lingkungan sekitarnya harus diolah terlebih dahulu agar menjadi netral 

kembali. Untuk maksud ini, maka setiap unit pembenihan harus mempunyai bak 

pengolah limbah untuk bahan organik, mikroorganisme, dan bahan kimia. 

 

9.9.6.   Pengaturan Personil/Karyawan 

Dalam penerapan biosekuritas di suatu unit pembenihan, pengaturan 

personil atau karyawan menjadi sangat penting agar penerapan biosekuritas dapat 

berjalan efektif dan aman bagi personil atau karyawan yang terlibat di dalamnya 

dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Upaya pengaturan dimulai dengan 

pemahaman bahwa personil atau karyawan yang terlibat dalam proses 

pemeliharaan atau produksi mempunyai potensi menjadi pembawa organisme 

patogen.  
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9.9.7.   Manajemen Personil 

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting 

karena menjadi pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam 

usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Untuk itu, suatu unit usaha 

pembenihan harus menetapkan personil dengan kompetensi atau kualifikasi atas 

dasar pendidikan, pelatihan, ketrampilan atau pengaturan teknik, dan pengalaman 

yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi unit pembenihan tersebut yang antara 

lain terdir atas a) pimpinan unit atau ketua kelompok, b) pengendali mutu 

produksi, c) pelaksana produksi, dan d) pelaksana administrasi. 

 

9.9.8.   Dokumen dan Rekaman 

1. Pengertian, fungsi, dan manfaat dokumentasi 

Dokumentasi merupakan dasar penerapan CPIB untuk menjamin 

konsistensi mutu benih yang dihasilkan. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, 

pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang berhubungan dengan 

CPIB. Jumlah dokumentasi yang dibutuhkan bersifat fleksibel, artinya sesuai 

dengan besar kecilnya unit pembenihan dan tingkat kerumitan proses serta 

kompetensi sumber daya. Fungsi dokumentasi adalah sebagai acuan dalam 

penerapan dan pengembangan CPIB, menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap konsistensi mutu benih yang dihasilkan dan keamanan penggunaan bahan 

dalam proses produksi. 

Manfaat utama dari dokumentasi adalah memudahkan dalam mengakses 

informasi tentang proses produksi dan mutu benih yang dihasilkan, diperolehnya 

bukti objektif kesesuaian pelaksanaan proses produksi benih terhadap persyaratan-

persyaratan CPIB, dan memudahkan dalam melakukan ketertelusuran. 

 

2. Jenis Dokumen CPIB 

Jenis dokumentasi CPIB yang dipersyaratkan terdiri atas Standar Prosedur 

Operasional (SOP), formulir, dan rekaman. 
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a. Standar Prosedur Operasional 

Standar Prosedur Operasional dalam CPIB adalah dokumen yang 

memberikan petunjuk baku tentang pengoperasian suatu proses kerja yang 

dilakukan oleh satu atau beberapa orang dalam satu unit pembenihan yang fungsi 

tugasnya dapat mempengaruhi kegiatan efektivitas produksi. 

Tujuan pembuatan prosedur adalah untuk memastikan proses berjalan 

secara terkendali dan sistem pengendalian dijalankan secara konsisten. Dengan 

adanya SPO, siapa pun yang melaksanakan proses produksi akan memperoleh 

hasil yang sama. 

SPO yang dimiliki dan diterapkan di unit pembenihan ikan antara lain 

terdiri atas manajemen induk, manajemen benih, manajemen air, manajemen 

pakan hidup, manajemen pemberian pakan, manajemen penggunaan obat ikan, 

manajemen penggunaan bahan kimia, pemeriksaan kesehatan induk dan benih, 

pemeriksaan kesehatan induk dan benih, manajemen biosekuritas, sanitasi 

lingkungan pembenihan, dan manajemen pengemasan dan distribusi benih. 

 

b. Formulir 

Formulir adalah sarana yang digunakan untuk merekam data penerapan 

CPIB. Fungsi formulir adalah untuk mengumpulkan dan mengkomunikasikan data 

dan informasi dalam format tertentu. Manfaat penggunaan formulir adalah 

menjamin semua data yang dibutuhkan dapat ditampilkan, menjaga konsistensi 

data yang dihasilkan, dan memberikan petunjuk data yang harus dimasukkan. 

 

c. Rekaman 

Rekaman sebagai salah satu dokumen yang merupakan bukti objektif dari 

suatu unit pembenihan untuk menunjukkan efektivitas implementasi CPIB. 

Rekaman dapat berupa arsip surat menyurat, formulir yang sudah diisi, daftar 

periksa, hasil uji, dan laporan. Manfaat rekaman adalah untuk memudahkan dalam 

ketertelusuran penerapan CPIB.  

Beberapa catatan atau rekaman yang harus dikendalikan, yaitu pengadaan 

sarana produksi benih, manajemen induk, manajemen benih, manajemen air, 
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manajemen pakan hidup, manajemen pemberian pakan, manajemen penggunaan 

obat ikan, manajemen penggunaan bahan kimia, pemeriksaan kualitas air, 

pemeriksaan kesehatan induk dan benih, manajemen biosekuritas, sanitasi 

lingkungan pembenihan, manajemen pemanenan benih, dan manajemen 

pengemasan dan distribusi benih.  

Unit pembenihan bebas mengembangkan catatan-catatan atau rekaman lain 

yang mungkin diperlukan untukmenunjukkan kesesuaian dari proses-proses, 

produk, dan persyaratan CPIB. 

 

Rangkuman 

Biosekuritas merupakan serangkaian usaha untuk mencegah atau 

mengurangi masuknya penyakit ke suatu sistem budi daya dan mencegah 

penyebarannya. Elemen dasar biosekuritas berupa fisik, kemis, dan biologis. 

Selain itu elemen dasar biosekuritas adalah isolasi dan desinfeksi. 

Prinsip penerapan biosekuritas adalah pengetahuan tentang penyakit, daftar 

penyakit, ketersediaan alat/metode deteksi patogen, kontrol terhadap induk, 

kontrol terhadap lingkungan, penerapan praktik manajemen terbaik, dan program 

eradikasi penyakit dan desinfeksi patogen. 

Tujuan dasar aplikasi biosekuritas adalah mencegah masuk dan meluasnya 

penyebaran penyakit, menjaga populasi ikan yang bebas penyakit, memberi 

informasi kepada pembudidaya ikan, bila mungkin mengurangi daerah sebar 

penyakit, dan tujuan akhirnya adalah pemusnahan penyakit. 

SOP biosekuritas meliputi pendekatan CCPs, tata letak, sumber air, 

peralatan, diagnosis penyakit, karantina, desinfeksi, dan buku catatan. 

Penerapan konsep biosekuritas dalam skala lebih luas dapat dilaksanakan 

melalui partisipasi aktif stakeholder dalam bentuk manajemen berbasis 

masyarakat. Hal ini perlu dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan tata ruang 

dan tata wilayah yang jelas sehingga daerah bebas penyakit atau sertifikasi lokasi 

dapat dilakukan. 
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Pedoman umum CPIB merupakan acuan dasar bagi pelaku usaha 

pembenihan dalam memproduksi benih ikan sesuai prinsip-prnsip pembenihan 

ikan yang benar, sehingga produk benih ikan yang dihasilkan sesuai dengan 

tuntutan pasar global terhadap produk perikanan yang ramah lingkungan. 

 

Perlatihan 9 

1. a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan biosekuritas ! 

b. Sebutkan dan jelaskan 2 aspek yang menjadi prinsip aplikasi biosekuritas ! 

c. Agar 2 prinsip aplikasi biosekuritas dapat diterapkan, hal apa saja yang  

          harus Anda pahami terlebih dahulu ! 

2. Jelaskan tantangan multi dimensi apa saja yang dihadapi dalam pengembangan 

usaha perikanan budi daya ?. Usaha apa yang harus kita lakukan untuk 

menghadapinya ! 

3. Apa yang dimaksud dengan: 

a. Ikan 

b. Cara pembenihan ikan yang baik 

c. Benih ikan 

d. Standar Nasional Indonesia (SNI) 

e. Sanitasi lingkungan pembenihan 

4. Penerapan biosekuritas dalam pembenihan ikan, dapat dilakukan secara fisik 

melalui apa saja, sebutkan dan jelaskan (minimal 4 aktivitas fisik) ! 
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10 
\ \ \ \ \ \ 

 

Pengendalian Penyakit 

Ikan 
 

 

 

 

10.1. Deskripsi Singkat 

Usaha untuk menanggulangi penyakit ikan telah banyak dilakukan. 

Berbagai macam bahan kimia dan antibiotik telah banyak dipakai dalam 

pengobatan penyakit ikan. Pemakaian vaksin dan imunostimulan telah mulai 

digunakan untuk mencegah timbulnya penyakit pada ikan. Imunisasi dengan 

vaksin dapat diaplikasikan melalui perendaman, lewat pakan, penyuntikan, dan 

semprotan bertekanan tinggi. Penggunaan bakteri probiotik telah pula digunakan 

dalam usaha penanggulangan penyakit pada ikan. Probiotik dapat diberikan 

melalui pakan, air maupun melalui perantaraan pakan hidup. 

 

10.2. Relevansi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa dapat melakukan pengendalian 

penyakit ikan. 
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10.3. Kompetensi 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan mampu: 

1. Menjelaskan vaksin dan metode vaksinasi. 

2. Menjelaskan imunostimulan. 

3. Menjelaskan probiotik pada budi daya perikanan. 

 

10.4. Vaksin dan Metode Vaksinasi 

Vaksin adalah satu bahan antigen yang biasanya berasal dari suatu jasad 

patogen yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berfungsi untuk 

meningkatkan ketahanan hewan (termasuk ikan) atau menimbulkan kekebalan 

aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksin adalah bahan antigen yang dibuat 

dan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh ikan dengan metode tertentu untuk 

memperoleh dan meningkatkan kekebalan spesifik. 

Vaksinasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan ketahanan tubuh 

yang bersifat spesifik melalui pemberian vaksin. Vaksinasi merupakan cara efektif 

dalam upaya menanggulangan penyakit pada ikan. Vaksinasi adalah salah satu 

upaya penanggulangan penyakitpada ikan dengan cara pemberian vaksin ke dalam 

tubuh ikan agar memiliki ketahanan terhadap serangan penyakit. Vaksinasi adalah 

suatu usaha meningkatkan kekebalan dengan jalan memasukkan antigen tertentu 

ke dalam tubuh ikan, sehingga ikan tersebut lebih tahan terhadap serangan bakteri 

patogen tersebut.   

Vaksinasi dapat meningkatkan kekebalan pada tubuh ikan terhadap 

serangan penyakit tertentu selama beberapa waktu, sehingga angka kematian dapat 

ditekan sekecil mungkin. Akan tetapi vaksinasi pada benih tidak memberikan hasil 

maksimal karena keterbatasan sistem pertahanan tubuh yang dimilikinya, sehingga 

ikan belum dapat merespons vaksin yang diberikan.  Padahal menumbuhkan 

kekebalan pada ikan sejak awal adalah lebih baik karena memberi proteksi 

terhadap serangan patogen sedini mungkin. Vaksinasi induk kemudian menjadi 

upaya alternatif dalam mengantisipasi tingginya angka kematian benih ikan pada 
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umur kurang dari satu bulan. Dalam vaksinasi induk terjadi transfer kekebalan 

maternal pada ikan. 

Secara umum aktivitas ini dikenal sebagai imunisasi aktif dan pasif. 

Imunisasi pasif diperoleh dengan pemberian serum kebal maupun dengan cara 

diturunkan oleh induk ikan yang dikenal sebagai imunitas maternal. Imunisasi 

aktif dilakukan melalui tindak vaksinasi. Induk-induk ikan yang divaksin dapat 

menurunkan respons imun (imunitas) tersebut pada turunannya.  

Ikan akan merespons imunostimulasi-vaksinasi dengan mensintesis 

antibodi, dikenal sebagai imunoglobulin. Karena itu, antibodi hanya akan bereaksi 

terhadap agen penginduksinya dan berfungsi sebagai aglutinin, presipitin, opsonin, 

dan antitoksik. Imunoglobulin ikan akan dapat ditemukan dalam plasma darah, 

mukus, dan cairan tubuh. Respons kekebalan (imun) yang timbul adalah spesifik 

(respons humoral), sesuai dengan jenis antigen yang diberikan dan menjadi 

resisten pada serangan berikutnya oleh patogen yang sama. Vaksinasi secara 

umum diberikan untuk mengurangi risiko terjadinya wabah penyakit. 

 

10.4.1. Tujuan dan Manfaat Vaksinasi 

Tujuan spesifik vaksinasi adalah untuk memperoleh ketahanan terhadap 

suatu infeksi tertentu, sehingga diperoleh kelangsungan hidup yang tinggi akibat 

perlindungan imunologik tersebut (Alifuddin., 2002). Secara umum, manfaat 

vaksinasi adalah untuk peningkatan daya tahan ikan, pencegahan efek samping 

kemoterapeutika, sebagai perlindungan terhadap serangan penyakit infeksi 

tertentu, keamanan lingkungan budi daya dari pencemaran bahan kemoterapeutik, 

dan keamanan konsumen dari residu antibiotik. 

 

10.4.2.  Keuntungan dan Kelemahan Vaksinasi 

Beberapa keuntungan dari vaksinasi adalah: 

a. Dampak sampingan terhadap lingkungan hidup maupun ikan tidak ada atau 

sangat kecil. 

b. Tingkat perlindungan cukup tinggi. 
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c. Perlindungan cukup lama, sehingga dengan satu kali vaksinasi dapat 

melindungi ikan terhadap infeksi selama pemeliharaan yang kira-kira 3-4 

bulan. 

Kelemahan vaksinasi antara lain: 

a. Vaksin mudah rusak sehingga diperlukan alat dan cara penyimpanan tertentu, 

misalnya tempat yang bebas sinar matahari dan dingin, di mana hal ini 

merupakan kesulitan bagi petani. 

b. Belum semua bakteri patogen dapat dikembangkan menjadi vaksin, karena 

keanekaragaman serotipe, sifat antigenik lemah, tidak dapat meningkatkan 

daya tahan ikan yang divaksin atau sulit untuk mendapatkan dan 

memperbanyak antigen yang dapat menimbulkan respons imun yang produktif. 

 

10.4.3.  Jenis dan Sifat Vaksin 

Secara umum terdapat dua jenis vaksin, yakni vaksin konvensional dan 

vaksin modern. Penjenisan vaksin ini berdasarkan atas teknologi produksi vaksin 

yang digunakan. Produk vaksin dengan teknologi tinggi (hi-tech) dikenal sebagai 

vaksin modern, sedangkan vaksin konvensional diproduksi dengan teknologi 

sederhana (Alifuddin, 2002). 

Vaksin konvensional dibedakan atas vaksin mati (in-aktif) atau bakterin 

dan vaksin hidup.  Vaksin mati berasal dari patogen (bakteri) yang dimatikan, 

ekstrak atau bagian-bagian tertentu dari patogen, sedangkan vaksin hidup berasal 

dari patogen yang dilemahkan atau diatenuasi.  Vaksin yang termasuk kelompok 

vaksin modern (vaksin biotek) adalah vaksin rekombinan, vaksin monoklonal, 

protein engineering vaccine, dan genetic attenuation vaccine (Alifuddin, 2002). 

Berbagai komponen atau bagian-bagian dari patogen (bakteri) yang dapat 

dibuat menjadi vaksin antara lain, yaitu seluruh sel bakteri, protein sel, karbohidrat 

atau lipopolisakarida yang merupakan bagian dinding sel bakteri gram negatif, 

eksotoksik,  flagella, kapsul,  pili, dan spora. 

Untuk mencapai sasaran vaksinasi yakni sintasan hidup yang tinggi, maka 

vaksin harus bersifat antara lain: antigenik, imunogenik, dan protektif. Sifat-sifat 

ini menunjukkan bahwa vaksin yang diberikan harus memacu terbentuknya 



169 
 

antibodi yang menyebabkan ikan kebal atau tahan (imun) terhadap patogen 

tersebut. Di samping itu, vaksin harus aman dan tidak boleh menimbulkan tanda-

tanda sakit yang secara spesifik diakibatkan oleh patogen tersebut. 

Beberapa persyaratan, agar pemberian vaksin berhasil secara maksimal, 

yaitu karakter antigenik dari pathogen, metode vaksinasi yang digunakan, 

termasuk dosis dan adjuvant, dan tingkat perkembangan sistem kekebalan ikan, 

suhu, umur, dan bobot ikan. 

Beberapa pertimbangan dalam memilih vaksin sebagai suatu cara 

penanggulangan penyakit ikan ialah besarnya kerugian fisik dan ekonomi akibat 

serangan penyakit, tingkat perlindungan ikan yang telah divaksin, lamanya 

perlindungan, dampak sampingan vaksinasi, dan kemudahan teknik dan biaya 

pembuatan serta penanganan vaksin. 

Hasilnya bergantung pada sifat antigennya. Tidak setiap bakteri 

mempunyai semua bagian tersebut di atas. Walaupun kebanyakan komponen 

struktur bakteri bersifat antigenik, tidak semua menimbulkan respons imunitas 

yang protektif.  Oleh sebab itu perlu upaya untuk mencari komponen tersebut. 

 

10.4.4.  Dosis dan Cara Imunisasi (Vaksinasi) 

Sebagai suatu usaha (upaya) pencegahan penyakit, maka imunisasi 

(vaksinasi) ikan harus dilakukan dan merupakan tahap dalam proses produksi.  

Imunisasi dengan vaksin dapat diaplikasikan melalui perendaman (imersi), lewat 

pakan (oral), penyuntikan (injeksi), dan semprotan bertekanan tinggi. 

Pemilihan cara aplikasi didasarkan atas ukuran ikan. Sangat dianjurkan 

untuk melakukan vaksinasi pada fase larva, 1-2 minggu setelah menetas.  

Umumnya dosis vaksin yang diberikan sebesar 10
5
-10

6
 sel/mL. Vaksinasi ini 

sebaiknya diulangi setelah 2-3 minggu dari pemberian pertama, dan dapat diulangi 

pada saat ikan berumur 2 bulan. 

Terdapat beberapa kendala pengembangan dan penggunaan vaksin secara 

meluas pada perikanan budi daya. Kendala tersebut di antaranya adalah keragaman 

jenis dan saluran patogen ikan, kemampuan imunogenik patogen, dan keterbatasan 

informasi tentang patogenesis dan epizootiologik penyakit ikan. 
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10.4.5.  Preparasi Vaksin Konvensional 

Sejauh ini, vaksin konvensional yang paling aman digunakan adalah vaksin 

mati, baik berasal dari patogen yang dimatikan, ekstrak maupun bagian dari 

patogen tersebut.  Secara umum, preparasi vaksin bakteri dilakukan dengan 

perlakuan fisik dan kimiawi.  Perlakuan fisik yang umum dipakai adalah 

pemanasan kultur patogen, sehingga dikenal heat killed vaccine, sedangkan 

perlakuan kimiawi adalah dengan formalin yang dikenal formalin killed vaccine 

(Ellis, 1988).  In-aktivasi bakteri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan 

pemanasan, dan dengan menggunakan bahan kimia seperti formalin.  

Preparasi vaksin bakterial melalui pemanasan dapat dilakukan dengan 

pembiakan murni bakteri dilakukan dalam media cair umur 24 jam, kemudian 

dipanaskan dalam penangas 100 derajat celsius selama 15-20 menit atau 60 derajat 

celsius selama 30-60 menit. Biakan murni dipanen, kemudian dipusingkan dengan 

sentrifus 3.500-5.000 rpm, selama 15-20 menit, selanjutnya dipisahkan pelet 

vaksin dan supernatannya. Pelet vaksin dicuci dengan fosfat buffer soline (PBS) 3 

kali, sehingga diperoleh pelet vaksin murni sebagai vaksin utuh (whole cell 

vaccine), supernatan sebagai hasil pemusingan pertama juga dapat digunakan 

sebagai vaksin yang dikenal sebagai vaksin supernatan. 

Sebagai tindakan pengamanan sebelum digunakan perlu dilakukan uji 

viabilitas vaksin. Dalam hal ini, diakukan dengan membiakan vaksin yang telah 

dibuat tersebut dalam media kultur padat. Vaksin aman digunakan apabila pada 

media kultur tersebut tidak terjadi pertumbuhan bakteri. Sifat perlindungan vaksin 

diketahui dengan melakukan uji tantang pada biota yang diberi vaksin. 

Preparasi vaksin bakterial dengan perlakuan kimia (dengan formalin) 

dilakukan dengan cara biakan murni bakteri dalam media cair umur 24 jam 

dimatikan dengan formalin 0,5% selama 24 jam, biakan dipanen, kemudian 

dipusingkan dengan sentrifus 3.500-5.000 rpm, selama 15 menit, selanjutnya pelet 

dan supernatannya dipisahkan. Pelet vaksin dicuci dengan PBS 3 kali, sehingga 

diperoleh pelet vaksin murni sebagai vaksin utuh (whole cell vaccine). 
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Uji viabilitas dan keamanan vaksin perlu dilakukan. Pada prosedur 

pengujian ini seperti pada vaksin pemanasan (heat killed vaccine), dan di samping 

itu vaksin tidak boleh mengandung formalin. 

 

10.4.6.  Pengukuran Efektivitas Vaksin 

Efektivitas vaksin dapat diketahui setelah vaksinasi dilakukan. Secara 

laboratorium, proteksi imunologis suatu vaksin diketahui dengan uji tantang. 

Efektivitas suatu vaksin dapat ditentukan antara lain berdasarkan kelangsungan 

hidup yang diperoleh dan titer antibodi. 

 

1. Tingkat Sintasan Hidup Relatif (Relative Percent Survival, RPS) 

RPS didasarkan atas kematian ikan yang terjadi setelah uji tantang. Uji 

tantang diberikan 1-2 minggu setelah vaksinasi, uji tantang ini diberikan secara 

perendaman (imersi) dengan dosis LC50. Kematian diamati setiap hari selama 15 

hari. Secara umum, efektivitas vaksin dianggap baik, apabila nilai RPS  50% 

(Alifuddin, 2002). RPS ditentukan berdasarkan formula, sebagai berikut : 

 

 

Dimana :  

v = adalah mortalitas ikan yang divaksin (%) 

k = adalah mortalitas ikan kontrol (%) 

 

2. Tingkat Titer Antibodi 

Pengukuran efektivitas vaksin juga dapat dilakukan dengan pengukuran 

titer antibodi. Dalam hal ini, dilihat besarnya titer antibodi yang terbentuk, dan 

biasanya dilakukan melalui uji aglutinasi secara in vitro. Uji ini dilakukan melalui 

pengenceran seri serum atau plasma darah pada sumur-sumur mikroplat, kemudian 

direaksikan dengan antigen dalam jumlah sama banyak. Titer antibodi dinyatakan 

pada pengenceran tertinggi yang setelah pengenceran itu tidak terjadi aglutinasi. 

RPS = 1 – (v/k) x 100% 
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Dengan titer antibodi yang tinggi diharapkan dapat memberikan 

perlindungan yang tinggi pula. Selain itu dengan pengukuran titer ini juga dapat 

diketahui lama perlindungan imunologik yang terjadi. 

 

10.4.7. Peningkatan Efikasi Vaksin 

Peningkatan efikasi vaksin dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi 

ulang (booster). Hal ini dilaksanakan selang 1-2 minggu dari vaksinasi pertama. 

Aplikasi vaksinasi kedua dapat dilakukan dengan cara yang sama atau berbeda 

dari cara pada vaksinasi pertama. 

Di samping dengan pengulangan vaksinasi, juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan adjuvant seperti Freud Complex Adjuvant (FCA), kalium alumium 

sulfat, dimetil sulfoxida (DMSO), muramil peptida (MDP), levamisol, ete (ekstrak 

ectainas-cidia turbinata). Vaksin ini dikenal sebagai vaksin beradjuvant. Selain 

dengan adjuvant, efikasi vaksin dapat ditingkatkan dengan pemakaian vitamin C, 

vitamin E, dan imunostimulan. Hal ini dapat dilakukan sebelum, bersama, atau 

sesudah vaksinasi dilakukan. 

 

10.4.8.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Vaksinasi 

Vaksinasi merupakan tindakan memasukkan antigen ke dalam tubuh yang 

akan memacu terbentuknya ketahanan spesifik.  Proses pembentukan respons 

imunitas ini dipengaruhi oleh faktor kualitas vaksin, ikan, dan lingkungan media 

budi daya. Kualitas vaksin dipengaruhi oleh keasingan struktur molekuler vaksin, 

mudah dikenali oleh limfosit dan kekuatannya berikatan dengan antibodi. Faktor 

lain meliputi antara lain, umur, jenis, dan kondisi fisiologis.  

Salah satu faktor lingkungan budidaya yang sangat berpengaruh pada 

vaksinasi adalah suhu. Suhu media budi daya harus optimal bagi proses 

pembentukan respons imunitas spesifik. Respons spesifik yang terbentuk, yakni 

respons yang sangat bergantung pada suhu (temperature dependent). Karena itu, 

suhu media budi daya harus diatur sedemikian rupa berkisar 20-25 derajat celsius, 

agar respons spesifik dapat terbentuk optimum dalam waktu 1-2 minggu. 
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 Faktor lainnya yang harus diperhatikan dalam vaksinasi adalah jenis 

adjuvant. Penggunaan adjuvant yang tidak sesuai dapat menimbulkan efek 

samping seperti timbulnya abses, granulomata lokal, dan autoimun. Selain hal 

tersebut, kualitas pakan yang diberikan dan padat penebaran tinggi juga akan 

berpengaruh pada vaksinasi. Kesemuanya ini dapat menghambat pembentukan 

respons imunitas.  

 

10.4.9.  Beberapa Contoh Vaksin 

Beberapa jenis vaksin bakteri yang digunakan dalam usaha budi daya ikan, 

antara lain Vibrio anguillarum untuk Vibriosis, Yersinia ruckeri untuk penyakit 

mulut merah atau Enteric Redmouth Disease (ERM), dan Aeromonas hydrophila 

untuk penyakit Motil Aeromonas Septicemia (MAS). 

Beberapa contoh aplikasi vaksin antara lain : 

a. Ketahanan benih ikan nila gift (Oreochromis niloticus Linn) dari hasil induk 

yang diberi vaksin terhadap infeksi buatan Streptococcus iniae (Nur et al., 

2004). 

b. Vaksinasi ikan mas koki (Carassius auratur L) terhadap Ichthyopthirius 

multifilis melalui injeksi meningkatkan respons kekebalan baik respons seluler 

maupun humoral. 

c. Vaksinasi dengan perendaman (imersi) lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan cara suntik ataupun melalui pakan, karena dapat dilakukan pada 

berbagai ukuran ikan serta dalam jumlah yang besar (Ellis, 1988).  

d. Pemberian vaksin melalui perendaman dapat menginduksi sistem kekebalan 

melawan penyakit bakterial (Pseudomonas plecoglossicida) pada ikan ayu 

(Plecoglossus altivelis) (Alifuddin, 2002). 

e. Perendaman ikan channel catfish dengan bakteri Edwardsiella ictaluri yang 

dilemahkan memberikan perlindungan imunologis (Alifuddin, 2002). 

f. Ikan tilapia yang diberi vaksin anti Sreptococcus iniae mencapai kelangsungan 

hidup sebesar 86,5% sedangkan ikan yang tidak divaksinasi hanya sebesar 

32%. 
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g. Pengendalian penyakit MAS dengan penggunaan vaksin protein murni 

Aeromonas hydrophila pada ikan jambal siam (Pangasius hypophthalamus) 

(Olga et al., 2007). 

 

10.5. Imunostimulan 

Imunostimulan adalah suatu zat yang termasuk dalam adjuvant, yang 

mempunyai kemampuan untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap infeksi 

(Ellis, 1982). Penggunaan imunostimulan pada budi daya ikan merupakan sesuatu 

yang baru bagi kesehatan ikan dan pencegahan terhadap penyakit ikan (Alifuddin, 

2002). Berbagai jenis imunostimulan dapat digunakan, salah satunya adalah 

kromium (Cr) yeast, yang berfungsi juga untuk mengatasi stress. Bahan ini 

biasanya digunakan sebagai pencampur pakan pada hewan ternak, yang 

diharapkan dapat berdampak positif juga bagi pertahanan tubuh ikan. 

Kekebalan (imun) dalam tubuh ikan dapat dirangsang oleh suatu zat yang 

disebut imunostimulan.  Imunostimulan merupakan senyawa kimia, obat-obatan 

atau bahan lainnya yang mampu meningkatkan mekanisme respons imunitas ikan 

baik seluler maupun humoral. Imunostimulan dapat menaikkan respons imunitas 

(kekebalan) nonspesifik dan melindungi infeksi berulang pada ikan. 

 

10.5.1. Klasifikasi 

Imunostimulan diklasifikasikan menurut asalnya dan ciri biokimia terdiri 

atas bakteri dan produk-produknya. karbohidrat kompleks, vaksin, obat-obatan 

yang pemacu imun (mempertinggi kekebalan), faktor-faktor nutrisi, ekstrak-

ekstrak dari hewan, sitokin (cytokin), dan lektin (lectin) atau ekstrak-ekstrak 

tumbuhan (Galeotti, 1998). 

Imunostimulan dapat diberikan sebelum, bersamaan, atau setelah vaksinasi 

untuk memperbesar respons imun dengan peningkatan sirkulasi antibodi dan 

sejumlah sel pembentuk plak (plaque forming cells) 

Dengan pemberian imunostimulan, status kesehatan ikan lebih terjaga 

sehingga dapat meningkatkan produksi melalui peningkatan ketahanan tubuh 
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terhadap penyakit infeksi. Aplikasi imunostimulan dapat mengoptimalkan 

produksi budi daya melalui peningkatan ketahanan tubuh ikan terhadap penyakit 

infeksi. 

 

10.5.2. Bahan yang Mempunyai Efek sebagai Imunostimulan 

Bahan-bahan yang mempunyai efek dan dapat berperan sebagai  

imunostimulan pada ikan dan udang meliputi LPS (Lipopolisakarida) bakteri, 

levamisole, Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae, glukan, khitin, laktoferin, 

vitamin B dan C, hormon pertumbuhan, prolaktin, muramil peptida, dan spirulina. 

Menurut Ellis (1982), imunostimulan dapat dijumpai dalam cairan tubuh ikan, 

plasma, limfa, mukus kulit, usus, dan cairan empedu. 

 

10.5.3. Kegunaan Imunostimulan 

Imunostimulan dapat digunakan untuk memacu aktivitas sel T sitotoksik, 

sebagai faktor nekrosis tumor, dan dapat menginduksi molekul sitokin seperti 

interleukin. 

Sel limfosit terdiri atas limfosit T (sel T) dan limfosit B (sel B). Aktivitas 

sel T dan sel B dapat ditimulasi oleh imunostimulan.LPS (Lipopolisakarida) 

merupakan salah satu imunostimulan yang dapat digunakan untuk stimulasi sel B, 

sedang aktivitas sel T dapat ditingkatkan oleh levamisol dan glukan (kandungan 

dinding sel kapang). LPS terdapat pada dinding sel bakteri (terutama bakteri gram 

negative) dan dikenal sebagai O antigen.LPS tersusun oleh 3 komponen, yaitu 

lipid A, oligosakarida, dan peptide (rantai O). 

Keragaman konfigurasi dan komposisi oligosakarida menyebabkan 

perbedaan struktur dan serologic LPS bakteri yang berbeda.LPS yang digunakan 

sebagai imunostimulan berasal dari bakteri E. coli, A. salmonicida, dan Salmonella 

typhimurium. 

Levamisol adalah suatu levo isomer dari tetramisol yang juga dapat 

merangsang sel T dan tanggap terhadap antigen. Levamisol mengandung 

kompleks karbohidrat dan asam nukleat yang dapat menimbulkan respons 

kekebalan. Levamisol mempunyai efek dalam meningkatkan aktivitas fagositik 
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ikan rainbow trout  (Darmanto, 2003). Candida utilis dan Saccharomyces 

cerevisiae dapat meningkatkan produksi radikal oksidatif, aktivitas fagositik, 

produksi mieloperoksidase, dan immunoglobulin plasma ikan rainbow trout 

(Alifuddin, 2002). 

 

10.5.4. Aplikasi Imunostimulan 

Berbeda dari vaksin, imunostimulan tidak direspons ikan dengan 

mensintesis antibodi, melainkan peningkatan aktivitas dan reaktivitas sel 

pertahanan seluler ataupun humoral. Secara in vitro peningkatan respons seluler 

ditujukan oleh aktivitas fagositik yang diukur melalui uji nitro blue tetrazolium 

(NBT) (Darmanto, 2003). Peningkatan ini didasarkan atas kemampuan 

imunostimulan menginduksi berlangsungnya transformasi limfoblastik yang 

ditunjukkan dengan memakai isotop tritium (H
3
) (Alifuddin, 2002).  Aktivitas 

fagositik ini merupakan manifestasi peningkatan respons seluler dan pada akhirnya 

akan meningkatkan respons humoral.  

Imunostimulan yang sering dipakai untuk imunostimulasi adalah LPS, dan 

Beta 1,3 glukan yang diperoleh dari Saccharomyces cerevisiae, dan Levamisol. 

Beberapa vitamin seperti vitamin A, B, dan vitamin C juga dapat digunakan 

sebagai imunostimulan (Galeotti, 1998).  

Seperti halnya dengan vaksin, imunostimulan dapat diberikan melalui 

injeksi (penyuntikan), bersama pakan (oral), dan perendaman (imersi).  Dosis 

imunostimulan yang digunakan sebesar 100-200 ppm. Imunostimulan ini dapat 

diberikan secara terus menerus selama 1 minggu kepada larva ikan ketika masih 

dalam hapa pendederan, kemudian dihentikan pemberiannya, diberikan kembali 

pada minggu ke-3 selama satu minggu. Karena itu, pada tahap awal, 

imunostimulan diberikan melalui perendaman, dan pada pemberian selanjutnya 

dapat diberikan bersama pakan. Pemilihan cara aplikasi imunostimulan didasarkan 

atas kepraktisan dan efisiensi dalam kegiatan budi daya. 

Mengingat keragaman patogen yang ada dalam media budi daya ikan, 

imunostimulan merupakan alternatif upaya pengendalian penyakit infeksi yang 

harus dilakukan bersama dengan vaksinasi. Pemanfaatannya dalam kegiatan budi 
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daya melalui peningkatan ketahanan tubuh ikan atau udang terhadap penyakit 

infeksi. 

 

10.6.  Probiotik pada Budi Daya Perikanan 

Problema efisiensi pakan pada dunia perikanan sudah sejak lama dan 

sampai sekarang masih dirasakan. Harga bahan pembuat pakan yang semakin 

tinggi dan sukar diperoleh, karena sebagian terpaksa diimpor, menyebabkan 

gangguan ini semakin dominan. Makanan terbuang dan tidak sempat dikonsumsi 

ikan memang tidak akan pernah terelakkan, karena memang kondisi alam berupa 

air dan juga tingkah laku ikan itu sendiri. Akan tetapi makanan atau nilai nutrisi 

yang terbuang padahal sudah dimakan oleh ikan, tentu teramat disayangkan. 

Prinsip dasar kerja probiotik adalah pemanfaatan kemampuan 

mikroorganisme dalam memecah atau menguraikan rantai panjang karbohidrat, 

protein, dan lemak yang menyusun pakan yang diberikan. Kemampuan ini 

diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroba untuk 

memecah ikatan tersebut. Enzim tersebut biasanya tidak dimiliki oleh ikan dan 

makhluk air lainnya. Kalaupun ada kuantitas dan kualitasnya dalam jumlah 

terbatas. Pemecahan molekul-molekul kompleks ini terjadi molekul sederhana 

jelas akan mempermudah pencernaan lanjutan dan penyerapan oleh saluran 

pencernaan ikan. Di sisi lain, mikroorganisme pelaku pemecah ini mendapat 

keuntungan berupa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul 

kompleks tersebut. Selanjutnya dinyatakan, hubungan simbiosis mutualisme tidak 

mustahil ada di ekosistem perairan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

populasi mikroorganisme di dalam usus ikan mencapai 107 sel per gram isi usus. 

Sebagian dari mereka merupakan penghuni sejati usus, mereka dapat tumbuh 

berkembangbiak pada usus tersebut. 

Probiotik adalah mikrobaa yang merupakan bahan tambahan di perairan 

(Murtiati et al., 2007).  Probiotik merupakan makanan tambahan berupa sel-sel 

mikroba hidup, yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi hewan inang yang 

mengkonsumsinya melalui penyeimbangan flora mikroba intestinalnya. Probiotik 
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sebagai penambah mikroba hidup yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi 

komunitas mikroba lingkungan hidupnya (Feliatra et al., 2004). Probiotik 

merupakan segala bentuk preparasi sel mikroba atau komponen sel mikroba yang 

memiliki pengaruh menguntungka bagi kesehatan dan kehidupan inang. Probiotik 

yaitu makanan tambahan (suplemen) berupa sel-sel mikroorganisme hidup, yang 

memiliki pengaruh menguntungkan bagi hewan inang yang mengkonsumsinya 

melalui penyeimbangan flora mikroorganisme intestinalnya (Irianto, 2005). 

Probiotik adalah suplementasi mikroba utuh (tidak harus hidup) atau komponen sel 

mikroba pada pakan, atau lingkungan hidupnya yang menguntungkan inangnya. 

Probiotik adalah mikroorganisme hidup nonpatogen yang diberikan pada 

hewan untuk perbaikan laju pertumbuhan, efisiensi konsumsi ransum, dan 

kesehatan hewan (Murtiati et al., 2007). Selanjutnya Jusadi et al., (2004) 

mengatakan bahwa probiotik adalah feed additive berupa mikroba hidup 

menguntungkan yang mempengaruhi induk semang melalui perbaikan 

keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan. 

Probiotik adalah mikroba hidup dalam media pembawa yang 

menguntungkan hewan (ternak, ikan), karena menciptakan keseimbangan 

mikroflora dalam saluran pencernaan, sehingga menciptakan kondisi yang 

optimum untuk pencernaan pakan dan meningkatkan efisiensi konversi pakan 

sehingga memudahkan dalam proses penyerapan zat nutrisi ternak, meningkatkan 

kesehatan ternak, mempercepat pertumbuhan, memperpendek jarak beranak, 

menurunkan kematian benih, dan memproteksi dari penyakit patogen tertentu 

sehingga dapat meningkatkan produksi daging. 

Probiotik merupakan makanan tambahan berupa sel-sel mikroba hidup, 

yang memilik pengaruh menguntungkan bagi hewan inang yang 

mengkonsumsinya melalui penyeimbangan flora mikroba intestinalnya. Probiotik 

sebagai penambah mikroba hidup yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi 

komunitas mikroba lingkungan hidupnya. Probiotik merupakan segala bentuk 

preparasi sel mikroba atau komponen sel mikroba yang memiliki pengaruh 

menguntungkan bagi kesehatan dan kehidupan inang (Jusadi et al., 2004). 
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Umumnya bakteri probiotik terdiri atas bakteri heterotrofik dan atau 

bakteri nitrifiying (Murtiati et al., 2007). Bakteri heterotrofik adalah bakteri yang 

mengkonsumsi oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan ammonia pada 

saat proses oksidasi. Bakteri autrofik nitrifiying mengkonsumsi oksigen dan 

karbon dioksida pada saat oksidasi ammonia dengan produk akhirnya nitrat.  

Probiotik dapat berupa satu atau beberapa jenis mikroorganisme 

(mikroorganisme tunggal atau kultur campuran). Spesies yang sering digunakan 

adalah Lactobacillus sp., Leuconoctoc sp., Pedioccus sp., Propinibactereium sp., 

dan Bacillus sp. Dari spesies ragi meliputi Saccharomyces cerevissiae dan 

Candida pintolopesi, serta jamur meliputi Aspergillus niger dan Aspergillus oryzae 

(Jusadi et al., 2004). 

Peranan bakteri probiotik sebagai kontrol biologis pada sistem budi daya 

adalah menekan pertumbuhan bakteri patogen, mempercepat degradasi bahan 

organik dan limbah, meningkatkan ketersediaan nutrisi esensial, meningkatkan 

aktivitas mikroorganisme endogenous yang menguntungkan pada tanaman, 

misalnya Mycorriza, Rhizobium, dan bakteri pelarut fosfat, memfiksasi nitrogen, 

dan mengurangi pupuk dan pestisida. 

Pada saat memilih mikroorganisme yang akan dijadikan probiotik, 

persyaratan yang harus dimiliki oleh mikroba probiotik antara lain adalah tidak 

bersifat patogen atau mengganggu inang, tidak bersifat patogen bagi konsumen 

(manusia dan hewan lainnya), tidak mengganggu keseimbangan ekosisten 

setempat, mikroba tersebut hendaknya dapat dan mudah dipelihara dan 

diperbanyak, dapat hidup dan bertahan serta berkembangbiak di dalam usus ikan, 

dan dapat hidup dan berkembang di dalam air wadah pemeliharaan ikan. 

Pada manusia, probiotik secara komersial sudah di pasarkan sejak tahun 

50-an meskipun belum menggunakan sebutan probiotik. Probotik untuk manusia, 

terutama menggunakan bakteri-bakteri asam laktat, seperti Lactobacillus spp., 

Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium, dan Lactococcus spp. 

Pada ternak dan unggas probiotik telah lama digunakan, umumnya 

ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan, perbaikan kualitas produk ternak, dan 

pengendalian penyakit. Di antara mikroorganisme yang digunakan adalah Bacillus 
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cereus, B. Cereus toyoi, B. Licheniformis, B. Subtilis, Enterococcus faecium, 

Lactobacillus farciminis, Pediococcus acidilactici, dan Sacharomycer cerevisiae. 

Pengendalian penyakit dalam budi daya perikanan menggunakan probiotik 

menunjukkan kecenderungan meningkat. Dengan menggunakan beragam strain 

bakteri gram positif misalnya Carnobacterium inhibens dan Gram negatif 

termasuk Vibrio alginolyticus, dan Aeromonas sp. 

 

Rangkuman 

Vaksinasi merupakan cara efektif dalam upaya penanggulangan penyakit 

pada ikan. Vaksinasi dapat meningkatkan kekebalan pada tubuh ikan terhadap 

serangan penyakit tertentu selama beberapa waktu, sehingga angka kematian dapat 

ditekan sekecil mungkin. Akan tetapi, vaksinasi pada benih tidak memberikan 

hasil maksimal karena keterbatasan sistem pertahanan tubuh yang dimilikinya, 

sehingga ikan belum dapat merespons vaksin yang diberikan. Padahal, 

menumbuhkan kekebalan pada ikan sejak awal adalah lebih baik karena memberi 

proteksi serangan patogen sedini mungkin. 

Mikroorganisme dengan ragam manfaat dan kerugian yang dapat 

ditimbulkan berperan dalam beragam aspek kehidupan manusia. Kelimpahan 

spesies/strain yang dimiliki dan terbatasnya spesies atau strain yang sudah 

dipelajari atau dikembangkan, menunjukkan potensi eksplorasi dan eksploitasi 

seperti tanpa batas. Pengembangan probiotik dalam budi daya perikanan perlu 

mendapat perhatian karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. 

Karakter habitat air telah mendorong munculnya definisi baru terhadap 

probiotik, sebagian berpendapat bahwa probiotik untuk hewan air meliputi pula 

peran perbaikan kualitas air dan atau menghambat patogen di dalam air. Tetapi 

peran memperbaiki kualitas air berpotensi menimbulkan kerancuan dengan 

bioaugmentasi dan bioremediasi. 

Jika diperhatikan secara saksama sebetulnya ada tiga hal pokok, yaitu sel 

mikroorganisme hidup, saluran pencernaan atau gastrointestinal, dan 

menguntungkan inang. Namun, dengan melihat interaksi media (air) dengan 
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hewan, maka sasaran tidak harus saluran pencernaan tetapi dapat berlangsung pada 

setiap bagian tubuh, seperti insang, kulit, dan rongga mulut. Dengan demikian, 

definisi probiotik dapat dikembangkan menjadi suplemen berupa sel-sel 

mikroorganisme hidup yang diberikan dengan berbagai cara agar kontak dengan 

tubuh inang, atau masuk ke saluran gastrointestinal, berperan di dalamnya, dan 

menguntungkan inangnya. 

Probiotik untuk budi daya perikanan dapat diberikan melalui pakan, air 

maupun melalui perantaraan pakan hidup seperti rotifera atau artemia. Pada budi 

daya perikanan, mikroorganisme probiotik yang digunakan lebih beragam, di 

antaranya kelompok bakteri asam laktat, Vibrio alginolyticus, Aeromonas sobria, 

Pseudomonas fluorescens, Bacillus toyoi, Enterococcus faecium, dan yeast seperti 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

Perlatihan 10 

1. a.   Jelaskan apa yang dimaksud dengan vaksin, vaksinasi ! 

b.   Jelaskan apa tujuan dan manfaat vaksinasi ! 

c.   Jelaskan keuntungan dan kelemahan vaksinasi ! 

d.  Secara umum ada 2 janis vaksin, sebutkan dan jelaskan perbedaan  

      keduanya ! 

2. a.   Apa yang dimaksud dengan imunostimulan ! 

b. Sebutkan minimal 10 bahan-bahan yang mempunyai efek dan dapat 

berperan sebagai imunostimulan ! 

c.  Sebutkan 3 kegunaan imunostimulan ! 

3. a.  Apa yang dimaksud dengan probiotik ! 

b.  Bagaimana prinsip dasar kerja probiotik ! 

c.  Sebutkan 5 mikroorganisme yang sering digunakan sebagai probiotik ! 

d.  Jelaskan 6 persyaratan mikroorganisme yang dapat dijadikan probiotik ! 
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GLOSARIUM 

 

 

Antibiotik (antibiotic) adalah suatu substansi yang dihasilkan mikroorganisme, 

yang dalam jumlah amat sedikit menunjukkan kegiatan antimikroba. 

Antibodi (antibody) adalah suatu kelas substansi (protein) yang dihasilkan oleh 

hewan sebagai tanggapan terhadap masuknya suatu antigen. 

Antigen (antigen) adalah suatu substansi yang bila dimasukkan ke dalam tubuh 

hewan merangsang produksi zat-zat khusus (antibodi) yang bereaksi atau 

bergabung dengan substansi yang dimasukkan (antigen). 

Aseksual (asexual) adalah perkembangbiakan tidak melalui perkawinan. 

Bakteri (bacteria) adalah suatu kelompok mikroorganisme prokariotik bersel 

tunggal yang sangat beragam dan terdapat di mana-mana. 

Biosekuritas (biosecurity) adalah upaya pengamanan sistem budi daya dari 

kontaminasi patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa patogen 

(carrier) dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. 

Serangkaian usaha untuk mencegah atau mengurangi masuknya penyakit 

ke suatu sistem budi daya dan mencegah penyebarannya. 

Budi Daya Perairan (aquaculture) adalah pengusahaan budi daya organisme 

akuatik termasuk ikan, moluska, krustasea, dan tumbuhan akuatik. 

Kegiatan usaha budi daya menyiratkan semacam intervensi dalam proses 

pemeliharaan untuk meningkatkan produksi, seperti penebaran teratur, 

pemberian pakan, perlindungan terhadap pemangsa, dan seterusnya. 

Pengusahaan budi daya juga menyiratkan kepemilikan perorangan atau 

badan usaha dari stok yang dibudidayakan. 

Carrier (carrier) adalah hewan yang membawa organisme penyebab penyakit 

dalam tubuhnya, namun hewan tersebut terlihat sehat sehingga menjadi 

pembawa atau penyebar infeksi. 

Cilia (cilia) adalah bulu getar 

Ekto-parasit (ecto atau external parasites) adalah parasit yang mendiami atau 

tinggal di bagian organ tubuh sebelah luar organisme hidup yang 

didiaminya. Misalnya Ichthyopthirius multifilis, Argulus sp., 

Endo-parasit (endo atau internal parasites) adalah parasit yang tinggal di dalam 

bagian organ tubuh sebelah dalam organisme hidup yang didiaminya. 

Misalnya Aphanomyces invadans, Myxobolus sp.,  

Epidemiologi (epidemiology) adalah ilmu yang mempelajari hubungan berbagai 

faktor yang mempengaruhi frekuensi dan penyebaran penyakit pada suatu 

komunitas. 

Flagella (flagella) adalah tonjolan berbentuk cambuk pada salah satu sel untuk alat 

gerak. 
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Formalin (formalin) adalah suatu larutan formaldehid 37% sampai 40%. 

Fotosintesis (photosintesys) adalah pengubahan energi sinar menjadi energi kimia 

melalui sintesis bahan organik dari CO2 dan air serta dihasilkan oksigen. 

Habitat (habitat) adalah tempat hidup suatu organisme. 

Hemoglobin (hemoglobin) adalah komponen sel-sel darah merah yang 

memberikan warna dan membawa oksigen. 

Hemolisis (hemolisys) adalah proses pelarutan sel-sel darah merah. 

Hifa (hypha) adalah satu filamen atau benang pada suatu miselium. 

Ikan (fish) adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 

hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (UU No.31 Tahun 2004 

Tentang Perikanan). Pengertian ikan menurut UU No. 16 Tahun 1992 

Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan meliputi: 

 Ikan bersirip (Pisces) 

 Udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (Crustacea) 

 Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (Mollusca) 

 Ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata) 

 Teripang, bulu babi, dan sebangsanya (Echinodermata) 

 Kodok dan sebangsanya (Amphibia) 

 Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (Reptilia) 

 Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (Mammalia) 

 Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air 

(Algae) 

 Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di 

atas, termasuk ikan yang dilindungi. 

Imunisasi (immunization) adalah proses apa saja yang memberikan resisten 

(kekebalan) pada suatu inang terhadap suatu penyakit khusus. 

Imunitas (immunity) adalah resistensi alamiah atau dapatan terhadap suatu 

penyakit khusus. 

Imunologi (immunology) adalah telaah mengenai serum spesifik dan faktor-faktor 

jaringan yang mempertahankan tubuh terhadap bahan-bahan asing (respons 

kekebalan). 

Imunostimulan (immunostimulant) adalah senyawa kimia, obat-obatan atau bahan 

lainnya yang mampu meningkatkan mekanisme respons imunitas ikan baik 

seluler maupun humoral. Immunostimulan adalah suatu zat yang termasuk 

dalam adjuvant, mempunyai kemampuan untuk meningkatkan ketahanan 

tubuh terhadap infeksi. 

Inang (host) adalah organisme hidup yang didiami oleh parasit. 
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Inang sementara (intermediate host) adalah inang yang didiami oleh larva parasit 

yang sifatnya hanya sementara, karena sesudah stadia hidupnya meningkat, 

akan meninggalkan inang tersebut untuk meneruskan siklus hidupnya pada 

inang berikutnya (intermediate host I, II, dan seterusnya). Misalnya siput, 

ikan, dan lain-lain. 

Inang terakhir (ultimate host) adalah inang yang didiami oleh parasit dewasa 

(mature parasite). Dari inang ini parasit akan berkembangbiak untuk 

melangsungkan generasi berikutnya. Misalnya ikan, burung, manusia, dan 

lain-lain. 

Inang tetap (definitive host) adalah inang yang semata-mata didiami oleh jenis-

jenis parasit tertentu saja, tanpa adanya inang ini, maka parasit tidak 

mungkin dapat hidup terus. Misalnya ikan dan lain-lain. 

Inang tak tetap (indefinitive host) adalah inang yang tidak semata-mata didiami 

oleh jenis-jenis parasit tertentu saja, parasit masih dapat hidup pada inang 

lain selain inang yang bersangkutan. Misalnya ikan, katat, dan lain-lain. 

Infeksi (infection) adalah suatu kondisi patogenis yang disebabkan oleh 

pertumbuhan mikroorganisme di dalam inang. 

Inkubasi (incubation) adalah masa penyimpanan. 

Invertebrata (invertebrate) adalah hewan tak bertulang belakang. 

Isolasi (isolation) adalah pemisahan. 

Kisaran inang (host tolerant) adalah kisaran hewan-hewan yang dapat diinfeksi 

oleh patogen. 

Leukosit (leucosit) adalah semacam sel darah putih yang dicirikan oleh nukleus 

lonjong seperti manik-manik, juga disebut sel darah putih. 

Manajemen kesehatan ikan (health management of fish) adalah suatu cara untuk 

mengelola organisme perairan (ikan) agar dapat tumbuh dan 

berkembangbiak dengan baik. 

Kemoterapi (chemotherapy) adalah penggunaan bahan kimiawi khusus untuk 

mengontrol penyakit. 

Makanan (food) adalah hasil dari proses pengolahan bahan pangan yang siap 

dimakan. 

Morfologi (morphology) adalah struktur dan bentuk organisme. 

Mortalitas (mortality) adalah kematian organisme. 

Mukosa (mucus) adalah lendir. 

Natalitas (natality) adalah kelahiran organisme. 

Omnivora (omnivore) adalah organisme pemakan segala. 

Osmoregulasi (osmoregulation) adalah proses penyesuaian tekanan osmosa oleh 

suatu organisme dalam suatu lingkungan. 
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Ovary (ovary) adalah kelenjar kelamin betina yang menghasilkan ovum. 

Ovipar (oviparous) adalah berkembangbiak dengan menghasilkan telur.  

Ovivipar (oviviparous) adalah berkembangbiak dengan menghasilkan telur tetapi 

telur tersebut menetas dalam tubuh induknya. 

Pakan (feed) adalah hasil olahan bahan pangan yang dikonsumsi hewan dan ikan. 

Pakan alami (natural feed) adalah pakan hidup bagi ikan yang tumbuh di alam 

tanpa campur tangan manusia secara langsung. 

Pakan buatan (artificial feed) adalah hasil prosesing berbagai bahan baku 

sedemikian rupa sehingga sukar dikenal lagi bahan asalnya. 

Parasit (parasite) adalah suatu organisme hidup pada atau di dalam organisme 

hidup lain (yang berbeda spesiesnya) yang selain mendapat perlindungan 

juga memperoleh makanan untuk kelangsungan hidupnya.  

Parasit fakultatif (facultative parasite) adalah parasit yang di dalam siklus 

hidupnya dapat berfungsi sebagai parasit pada atau di dalam organisme 

hidup lainnya dan dapat hidup di alam bebas (tanpa ada organisme lain 

yang didiaminya). Misalnya Argulus sp dan lain-lain. 

Parasit intermitten (intermitten parasite) adalah parasit yang siklus hidupnya 

secara periodik pada waktu-waktu tertentu berada pada atau di dalam, 

sedangkan pada waktu-waktu lainnya harus meninggalkan tubuh 

organisme hidup yang didiaminya. Parasit akan mati bila kondisi 

lingkungan yang sesuai dengan siklus hidupnya tidak didapatkan. Misalnya 

Ichthyopthirius multifiliis. 

Parasit obligat (obligate parasite) adalah parasit yang siklus hidupnya penuh 

berfungsi sebagai parasit pada atau di dalam organisme hidup lainnya, 

sebagian atau seluruh masa hidupnya berada pada atau di dalam organisme 

hidup lainnya. Parasit ini tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya 

organisme hidup lainnya (yang didiaminya). Misalnya Cyclochaeta sp. 

Parasit tumbuhan (phyto-parasite) adalah parasit yang secara biotaksonomik 

tergolong ke dalam dunia tanaman. Misalnya Saprolegnia sp, Achlya sp, 

dan lain-lain. 

Parasit hewan (zoo-parasite) adalah parasit yang secara biotaksonomik tergolong 

kepada dunia hewan. Misalnya Gyrodactylus sp, Lernea sp, dan lain-lain. 

Patogen (pathogen) adalah organisme penyebab penyakit. 

Patogenisitas (pathogenisity) adalah kemampuan untuk dapat menyebabkan 

terjadinya penyakit.  

Penyakit infeksi (infectious disease) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

parasit (protozoa, cacing, krustasea), jamur, bakteri, dan virus. 

Karakteristik khusus yang terdapat pada penyakit infeksi adalah 

kemampuan untuk menularkan penyakit dari satu ikan ke ikan yang lain 

secara langsung. 
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Penyakit noninfeksi (non infectious disease) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

perubahan lingkungan, disebabkan oleh defisiensi nutrisi, dan genetik. 

Penyakit ikan (fish disease) adalah: 

a. Suatu keadaan patologi dari tubuh yang ditandai dengan adanya gangguan 

histologi atau psikologis. 

b. Keadaan fisik, morfologi, dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari 

kondisi normal. 

c. Sebagai suatu bentuk abnormalitas dalam struktur atau fungsional yang 

disebabkan oleh organisme hidup melalui tanda-tanda yang spesifik. 

d. Dapat  terjadi karena hubungan tiga faktor utama yaitu inang (host), 

penyebab penyakit (pathogen), dan lingkungan (environment). 

Penyebaran vertical (vertical distribution) adalah penyakit ditransfer oleh induk ke 

anakan melalui sperma atau telur.  

Penyebaran horizontal (horizontal distribution) adalah penyakit ditransfer melalui 

media pemeliharaan, pakan, peralatan atau organisme lain yang terdapat 

dalam pemeliharaan. 

Perikanan (fisheries) adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai 

dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

Predator (predator) adalah organisme yang memangsa hewan lainnya. 

Probiotik (probiotics) adalah suplementasi mikroba utuh  (tidak harus hidup) atau 

komponen sel mikroba pada pakan, atau lingkungan hidupnya yang 

menguntungkan inangnya. 

Reproduksi (reproduction) adalah proses perkembangbiakan baik secara aseksual 

maupun seksual. 

Respons stress (respons of stress) adalah suatu mekanisme ikan untuk menghindari 

atau mengatasi ancaman yang dapat merusak atau merugikan. 

Seksual (sexual) adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. 

Simbiosis (symbiosis) adalah bentuk kehidupan bersama antara dua organisme 

yang berbeda spesiesnya.  

Simbiosis mutualistis (mutualism symbiosis) adalah bentuk kehidupan bersama 

antara dua organisme yang berbeda spesies atau lebih dan semua 

organisme yang bersangkutan saling mendapat keuntungan karenanya.  

Simbiosis komensalisme (commensalism symbiosis) adalah bentuk kehidupan 

bersama antara dua spesies organisme yang berbeda atau lebih dan 

organisme yang ditumpangi tidak mendapatkan kerugian dan ataupun 

keuntungan karenanya. 
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Simbiosis parasitisme (parasitism symbiosis) adalah bentuk kehidupan bersama 

antara dua spesies organisme yang berbeda atau lebih dan organisme yang 

ditumpangi mendapatkan kerugian karenanya.  

Stress (stress) adalah suatu fenomena biologi yang nonspesifik dari suatu 

perubahan lingkungan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya 

adaptasi homeostatis dimana konstelasi proses perubahan secara stabil 

tersebut akan mempengaruhi proses-proses fisiologis yang pada akhirnya 

dapat menyebabkan kerusakan fisik bahkan kematian. Stress adalah 

kondisi dimana hewan (ikan) tidak mampu memelihara kondisi fisiologis 

normal. Stress disebabkan oleh penempatan ikan dalam situasi dimana 

melewati tingkat normal toleransi ikan. 

Stressor (stressor) adalah penyebab stress, bisa berasal dari faktor kimia, fisik, 

biologis, dan prosedural. 

Vaksin (vaccine) adalah satu bahan antigen yang biasanya dari suatu jasad patogen 

yang telah dilemahkan/dimatikan yang berfungsi untuk meningkatkan 

ketahanan ikan/menimbulkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit 

tertentu.  

Vaksinasi (vaccination) adalah salah satu upaya penanggulangan penyakit pada 

hewan (ikan) dengan cara pemberian vaksin ke dalam tubuh hewan agar 

memiliki ketahanan terhadap serangan penyakit.  

Vektor (vector) adalah organisme hidup yang berperan sebagai pembawa penyakit 

kepada organisme lainnya. Misalnya ikan seribu (Lebistes retivulatus 

Peters) sebagai pembawa penyakit (vector) Lernaea sp bagi ikan-ikan 

peliharaan. 

Virus (virus) adalah suatu mikroorganisme parasitik intraseluler obligat yang lebih 

kecil dari pada bakteri. Kebanyakan virus dapat lolos melewati saringan 

yang dapat menahan bakteri. 

Virulensi (virulency) adalah derajat patogenisitas suatu mikroorganisme. 

Zygospora (zygospore) adalah spora yang terbentuk dari hasil perkawinan. 

Zoonosis (zoonosis) adalah parasit hewan yang dapat ditularkan kepada manusia. 

Zoospora (zoospore) adalah spora yang mempunyai bulu cambuk.  
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