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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini sektor perikanan budidaya masih dapat dikatakan sebagai ujung 

tombak produksi perikanan  di Indonesia, bahkan di dunia. Hal ini dikarenakan 

produktivitas perikanan tangkap tidak dapat selalu diandalkan untuk memenuhi 

kebutuhan sehingga pengembangan perikanan budidaya masih memiliki potensi 

yang besar, baik pada budidaya air tawar, payau maupun laut. 

Salah satu produk perikanan air tawar yang saat ini sedang berkembang baik 

untuk kegiatan budidaya adalah ikan mas (Cyprinus carpio). Kandungan gizi ikan 

mas dalam 100 gram bahan meliputi kadar air 80 gram, protein 16 gram, energi 

86,6 Kkal, Kalsium 2 mg, besi 20 mg dan Vitamin A 150 SI. Produksi ikan mas di 

Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, sebagai contoh pada tahun 2010 

produksi ikan mas mencapai  267.100 ton meningkat menjadi 400.000 ton pada 

tahun 2014 (DJPB, 2014). Data tersebut menunjukkan ikan mas memiliki nilai 

ekonomis tinggi dan telah dibudidayakan secara intensif. Aktivitas budidaya ikan 

secara intensif berkaitan dengan padat tebar tinggi serta penggunaan pakan buatan. 

Namun kondisi tersebut memiliki dampak negatif terhadap ikan yang 

dibudidayakan, salah satunya yaitu ikan akan rentan terhadap serangan penyakit, 

khususnya penyakit bakterial. 

Salah satu jenis penyakit bakterial yang sering menyerang ikan mas yaitu 

Motile Aeromonas Septicemia (MAS) yang disebabkan oleh bakteri A. hydrophilla. 



2 
 

Bakteri A. hydrophilla banyak menginfeksi jenis ikan air tawar seperti Catfish, 

Cyprinidae, Cichlidae, Rainbow trout, Salmonidae. Bakteri A. hydrophilla 

menyebar secara cepat pada ikan dengan padat penebaran tinggi dan bisa 

mengakibatkan kematian benih maupun ikan dewasa hingga 90%.  

 Wabah penyakit Aeromonas sp., pernah menyerang Indonesia pada tahun 

1980 di Jawa Barat dan menyebabkan kematian sebanyak 125 ribu ekor ikan dan 

kerugian mencapai 4 milyar rupiah. Pada bulan Agustus tahun 2002 di perairan 

Waduk Saguling terjadi kematian ikan secara masal 361 ton ikan yang dipelihara 

dalam jaring apung mati akibat penyakit Aeromonasis.  

Untuk mengantisipasi terjadinya kematian masal pada budidaya ikan mas 

(Cyprinus carpio) perlu diketahui nilai lethal dosis 50  (LD50) benih ikan mas 

(Cyprinus carpio) pada  bakteri A. hydrophilla sebagai informasi awal  untuk 

mengetahui kepadatan bakteri tertinggi yang dapat mematikan 50% populasi ikan 

yang dibudidayakan. Mangunwardoyo dkk., (2010), menyatakan bahwa Lethal 

Concentration (LC50) bakteri A. hydrophilla terhadap ikan nila yaitu sebesar          

4,9 x 106 cfu/ml. Penelitian Supriyadi (1990), nilai LC50 pada ikan lele (Clarias 

batrachus) sebesar 105 cfu/ml.  

Aplikasi uji tantang bakteri pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

perendaman dalam media budidaya, karena lebih efektif dan praktis dalam proses 

pemberiannya dibandingkan dengan metode injeksi yang membutuhkan waktu 

lebih lama. Menurut Mangunwardoyo dkk., (2010), uji tantang dengan bakteri     

melalui teknik perendaman dapat masuk ke dalam tubuh benih ikan melalui insang 

dan kulit.  
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian tentang pengaruh infeksi 

A. hydrophilla terhadap nilai lethal dosis 50 (LD50) dan prevalensi penyakit MAS 

pada benih ikan mas Punten (Cyprinus carpio) perlu dilakuan.                 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah infeksi A. hydrophilla berpengaruh terhadap nilai LD50 dan 

prevalensi penyakit MAS pada benih ikan mas Punten (Cyprinus carpio)? 

2. Berapa dosis A. hydrophilla yang menghasilkan nilai LD50 dan prevalensi 

penyakit MAS tertinggi pada benih ikan mas Punten (Cyprinus carpio)? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh infeksi A. hydrophilla terhadap nilai LD50 dan 

prevalensi penyakit MAS pada benih ikan mas Punten (Cyprinus carpio). 

2. Untuk mendapatkan dosis A. hydrophilla yang menyebabkan kematian 

sebanyak 50% dan prevalensi penyakit MAS tertinggi pada benih ikan mas 

Punten (Cyprinus carpio). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang nilai LD50 

bakteri A. hydrophilla yang seringkali menyerang benih ikan mas serta  dapat  

memberikan  solusi  terhadap  pencegahan penyakit MAS dalam kegiatan budidaya  

yang  dapat  menyebabkan  kematian  pada benih ikan mas, sehingga kerugian 

petani ikan mas akibat penyakit MAS dapat ditekan, misalnya dengan upaya 
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sanitasi kolam dan alat-alat budidaya sebelum melakukan kegiatan budidaya serta 

manajemen kualitas air yang terkontrol. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

H0 : Diduga infeksi A. hydrophilla tidak berpengaruh terhadap nilai LD50 dan 

prevalensi penyakit MAS pada benih ikan mas Punten (Cyprinus carpio). 

H1 : Diduga infeksi A. hydrophilla berpengaruh terhadap nilai LD50 dan  

prevalensi penyakit MAS benih ikan mas Punten (Cyprinus carpio). 


