
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Ikan mas (Cyprinus carpio) merupakan salah satu komoditas perikanan 

air tawar yang saat ini menjadi primadona di sub sektor perikanan.  Ikan ini di 

pasaran memiliki nilai ekonomis tinggi dan jumlah permintaan yang besar 

terutama untuk beberapa pasar lokal di Indonesia.  Ikan mas atau yang juga 

dikenal dengan sebutan common carp adalah ikan yang sudah mendunia.  Hal ini 

tentunya menjadikan peluang untuk pengembangan budidaya ikan mas (Suseno, 

2000).  

Berbagai sistem budidaya telah diterapkan dan terus berkembang untuk 

memperoleh produksi ikan mas yang maksimal.  Salah satunya dengan 

menerapkan sistem budidaya intensif yang ditandai dengan padat tebar tinggi dan 

penggunaan pakan buatan, serta teknologi yang modern.  Namun budidaya ikan 

mas secara intensif juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah ikan 

rentan terserang penyakit. Penyakit adalah salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan gangguan pada ikan budidaya bahkan dapat menyebabkan kematian 

hingga 100% dan sangat merugikan terutama secara ekonomi (Kurniastuty dkk., 

2004). 

 



Salah satu penyakit yang berbahaya adalah yang disebabkan infeksi 

bakteri Aeromonas sp. seperti Aeromonas salmonicida.  A. salmonicida 

merupakan penyebab penyakit infeksi pada ikan-ikan salmonid  yaitu penyakit 

furunkulosis. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa terdapat juga gejala infeksi  

bakteri A. salmonicida pada ikan – ikan cyprinid, yaitu penyakit carp 

erytrodermatitis.  Pada penyakit ini ikan yang terserang akan mengalami 

pendarahan pada bagian tubuh seperti dada, perut dan pangkal sirip, serta dapat 

menular dan dapat menyebabkan kematian pada ikan budidaya (Rocco and 

Graham, 2001).  

Saat ini penggunaan obat – obatan dan bahan kimia mulai dihindari 

karena menyebabkan dampak negatif, seperti timbulnya resistensi pada bakteri, 

adanya residu dalam tubuh ikan, menyebabkan pencemaran, bahkan bisa menjadi 

sebab penolakan ekspor oleh negara lain (Astuti dkk., 2003).  Oleh karena itu 

diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pengobatan yang lebih alami. 

Langkah pencegahan yang dapat diaplikasikan yaitu penerapan biosecurity secara 

ketat melalui screening, aging, serta pemberian probiotik dan vaksinasi (Widodo, 

2010). 

Usaha vaksinasi dalam budidaya ikan telah memberikan hasil yang 

memuaskan seperti peningkatan survival rate (SR) ikan.  Sebagai contoh 

penggunaan HydroVac®, vaksin inaktif bakteri Aeromonas hydrophila isolat 

lokal untuk pencegahan penyakit motile aeromonas septisemia (MAS) atau 

“penyakit merah” memiliki  tingkat keberhasilan SR pada uji tantang (RPS) lebih 

dari 70% (Taukhid, 2011). Vaksin yang memiliki nilai RPS lebih tinggi dari 50 % 

termasuk vaksin yang efektif untuk digunakan (Atmomarsono dkk., 2004). 



Kriteria vaksin yang baik untuk digunakan adalah memiliki 

imunogenisitas yang tinggi pada inang.  Semakin tinggi tingkat imunogenisitas-

nya maka vaksin tersebut semakin baik.  Selain itu sistem imun pada ikan sangat 

penting sebagai tolak ukur pertahanan ikan terhadap semua benda asing termasuk 

penyakit yang masuk ke dalam tubuh ikan tersebut (Ellis, 1988). 

Pada penelitian ini diuji tingkat imunogenisitas vaksin inaktif whole cell 

A. salmonicida pada ikan mas dengan berbagai metode (suntik, oral, perendaman 

dan kontrol) sebagai penelitian awal, selain itu juga untuk mengetahui metode 

vaksinasi terbaik untuk digunakan dalam pencegahan penyakit yang disebabkan 

oleh A. salmonicida pada ikan mas.  

 

B. Tujuan Penelitian  

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui imunogenisitas 

vaksin inaktif whole cell A. salmonicida dan metode pemberian vaksin yang 

memberikan gambaran tingkat imunogenisitas tertinggi dan memungkinkan untuk 

diaplikasikan secara luas pada budidaya ikan mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Perumusan Masalah 

 

 

Ikan mas merupakan salah satu jenis komoditas perikanan air tawar yang 

saat ini menjadi primadona.  Ikan ini di pasaran memiliki nilai ekonomis tinggi 

dan disukai masyarakat karena dagingnya yang enak dan gurih (Suseno, 2000).  

Selain itu ikan mas juga memiliki  pertumbuhan yang relatif cepat, fekunditas dan 

sintasan yang tinggi, dapat diproduksi secara massal serta memiliki peluang 

pengembangan skala industri (Cahyono, 2002).  Hal – hal tersebut menyebabkan 

ikan mas mendapat perhatian dan diminati oleh para pengusaha untuk 

dibudidayakan secara luas (Martin, 2008).   

Namun saat ini budidaya ikan mas baik dari hulu hingga ke hilir 

(pembenihan hingga fase budidaya) sering mengalami kegagalan, diantaranya 

disebabkan oleh penyakit.  Penyakit digolongkan menjadi dua, yaitu penyakit 

infeksi dan non – infeksi.  Salah satu penyakit yang berbahaya pada ikan mas 

adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri A. salmonicida (Irianto, 

2006).  

Bakteri A. salmonicida adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit 

carp erytrodermatitis, penyakit ini sangat merugikan dalam budidaya ikan karena 

serangannya yang cepat dan dapat mematikan hewan budidaya, sehingga ikan 

yang terserang bakteri cukup parah harus segera dimusnahkan (Floyd, 2002).  

Untuk itu perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap penyakit ini.  

Berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan diantaranya adalah penggunaan 

bahan kimia dan antibiotik.   

 

http://ristantra.wordpress.com/author/xtraz080307/


Namun hal ini ternyata memberikan dampak negatif yang ditimbulkan 

seperti resistensi mikroorganisme terhadap bahan kimia dan antibiotik yang 

digunakan.  Selain itu, masalah lainnya adalah  bahaya yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan sekitarnya, ikan yang bersangkutan, dan manusia yang 

mengkonsumsinya (Sugianti, 2005). 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan pendekatan pencegahan yang lebih 

alami untuk penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri A. 

salmonicida, salah satunya adalah dengan penggunaan vaksin.  Menurut Zhou et 

al., (2002), salah satu metode penanggulangan penyakit yang dinilai aman untuk 

manusia adalah dengan vaksinasi dan probiotik.  Vaksin adalah adalah satu 

antigen yang biasanya berasal dari suatu jasad patogen yang telah dilemahkan atau 

dimatikan, ditujukan untuk meningkatkan ketahanan (kekebalan) ikan atau 

menimbulkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit tertentu.  

Vaksinasi merupakan salah satu upaya penanggulangan penyakit pada 

hewan (termasuk ikan) dengan cara pemberian vaksin ke dalam tubuh hewan agar 

memiliki ketahanan terhadap serangan penyakit.  Adapun syarat vaksin yang baik 

adalah memiliki imunogenisitas yang tinggi terhadap inangnya.  Oleh karenanya 

perlu dilakukan uji untuk mengetahui tingkat imunogenisitas suatu vaksin agar 

dapat efektif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri seperti A. salmonicida.  Pada penelitian ini akan dilakukan uji 

imunogenisitas vaksin inaktif whole cell A. salmonicida pada ikan mas dengan 

beberapa metode berbeda, yaitu melalui suntik, oral, dan perendaman serta kontrol 

sebagai pembanding.  

 

 



D. Hipotesis 

 

1. Aplikasi vaksin inaktif whole cell A. salmonicida meningkatkan 

imunogenisitas ikan mas. 

2. Metode aplikasi vaksin (suntik, oral dan rendam) diantaranya ada yang 

memberikan gambaran terbaik.  

 

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian  

 

 

Manfaat penelitian yang kami lakukan ini adalah sebagai langkah awal 

dalam pengembangan vaksin A. salmonicida.  Serta diharapkan dapat memberi 

tambahan informasi ilmiah kepada masyarakat akuakultur, serta pihak-pihak yang 

memerlukan tentang vaksinasi ikan, khususnya pada ikan mas terhadap infeksi A. 

salmonicida. 
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