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ABSTRAK 
 
Beberapa kurun waktu terakhir, bakteri Edwardsiella tarda marak dibicarakan karena banyak 
menyerang beberapa jenis ikan air tawar di Indonesia misalnya ikan mas, ikan nila (Oreochromis 
niloticus) dan ikan lele (Clarias bathracus). Habitat Edwardsiella tarda adalah perairan tropis dengan 
suhu 15–35oC. Bakteri ini dapat dijumpai di lingkungan air tawar dan air laut, dengan suhu optimal 
bagi pertumbuhannya sekitar 35oC, sedangkan pada suhu di bawah 10oC atau di atas 45oC tidak dapat 
tumbuh, saat mencapai suhu 30ºC dia akan sangat subur-suburnya. Maka dari itu Edwardsiella 
tarda sangat mudah untuk memperbanyak dirinya di Indonesia. Penelitian ini terdiri dari perlakuan (A) 
kepadatan 5 ekor/ 3,96 liter; (B) kepadatan 10 ekor/ 3,96  liter; (C) dengan kepadatan 15 ekor/ 3,96  
liter; (D) dengan kepadatan 20 ekor/  3,96 liter dan (E) kepadatan 25 ekor/ 3,96 liter. Pengukuran kadar 
hematokrit dilakukan sebelum dan 2 hari setelah diinfeksi dengan bakteri Edwardsiella tarda. Selisih 
nilai persentase hematokrit diperoleh dari hasil pengamatan sebelum dan setelah diuji tantang dengan 
bakteri Edwardsiella tarda. Semakin tinggi jumlah kepadatan ikan , maka terjadi penurunan terhadap 
persentase hematokrit, rata-rata hematokrit mengalami penurunan dari perlakuan A sebesar 30% 
yang turun terus menerus pada setiap perlakuan hingga menjadi sebesar 18,6% pada perlakuan E. 
Hal ini juga terjadi setelah 48 jam dilakukan uji tantang menggunakan bakteri Edwarsiella tarda 
(3x105CFU/ml) bahwa pada perlakuan A diperoleh nilai rata-rata kadar hematokrit sebesar 20,6% 
yang turun terus menerus pada setiap perlakuan hingga menjadi sebesar 13,2% pada perlakuan E. 

 
Kata kunci: Cyprinus carpio, kepadatan, Edwarsiella tarda dan hematokrit 

PENDAHULUAN 

Ikan mas (Cyprinus carpio L) sebagai ikan konsumsi merupakan salah satu komoditas sektor perikanan 
air tawar yang terus berkembang pesat.  Salah satu cara untuk memenuhi jumlah kebutuhan ikan mas  
maka harus diperhatikan teknik budidayanya. Teknik budidaya ikan mas cukup mudah dan relatif 
murah, namun seringkali para petani ikan dihadapkan pada masalah kematian ikan yang diserang 
penyakit. Penyakit merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Timbulnya serangan penyakit ini salah satunya dapat 
diakibatkan oleh pemeliharaan ikan yang kurang baik. Pemeliharaan yang kurang baik akan 
mengakibatkan ikan menjadi stres. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ikan stres misalnya 
kepadatan ikan yang terlalu tinggi (Lesmana, 2010:23). Kepadatan ikan yang terlalu tinggi akan 
meningkatkan kompetisi pakan, dissolved oxygen menurun dan peningkatan limbah organik di perairan 
(Harper and Wolf, 2009:37). Dari hasil penelitian diketahui bahwa ikan hias air tawar jenis Sparus aurata  
(Sea Bream) dan Oreochromis mossambicus mengalami  peningkatan glukosa darah dan kortisol pada 
kepadatan tinggi selama 2 jam pertama, hal ini menandakan bahwa kepadatan ikan yang terlalu tinggi 
dapat dikategorikan sebagai stressor (Vijayan et al., 2007:19) . Stressor merupakan suatu stimulus 
yang menyebabkan timbulnya keadaan stres (Harper and Wolf, 2009:26). 
Dampak negatif stres pada ikan dapat menurunkan sistem imun, sehingga ikan akan mudah terserang 
berbagai macam penyakit (Pickering and Pottinger, 2007:11). Untuk menguji respon kepadatan 
terhadap daya tahan tubuh benih ikan mas, digunakan bakteri Edwardsiella tarda, gambaran darah 
suatu organisme dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh ikan, 
salah satunya dilihat dari persentase hematokrit yang memiliki peran penting sebagai pertahanan dari 
serangan bakteri yang masuk ke dalam tubuh ikan.  

Edwardsiella tarda menyebabkan sakit pada ikan mas karena bakteri tersebut memiliki virulensi (derajat 
patogenitas) yang sangat tinggi dan mampu mengeluarkan racun lipopolisakarida (LPS) yang 
merupakan konjugasi antara karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang berlebihan di tubuh inang dan 
selanjutnya dilepaskan saat mikroorganisme mengalami lisis atau pecahnya sel (endotoksin). 
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Penghitungan persentase hematokrit merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk bisa 
mengenali tubuh ikan saat stres. Hematokrit merupakan persentase volume sel darah merah (eritrosit) 
dalam darah ikan. Apabila nilai hematokrit kurang dari 25% menunjukkan terjadinya anemia 
(Kuswardani, 2007:16). Mekanisme terjadinya perubahan persentase hematokrit selama stres dimulai 
dari diterimanya informasi penyebab faktor stres oleh organ reseptor. Selanjutnya informasi tersebut 
disampaikan ke otak bagian hypothalamus melalui system saraf. Hipothalamus memerintahkan sel 
kromafin untuk mensekresikan katekolamin melalui serabut saraf simpatik. Adanya katekolamin ini 
akan mengaktivasi lipopolisakarida yang menyerang komponen darah yang fungsinya dapat 
menurunkan hematokrit pada ikan (Sdorow, 1990:64). Peningkatan hematokrit terjadi sejak 6 jam 
pasca injeksi dan setelah itu mengalami penurunan, ini menandakan bahwa bakteri Edwardsiella tarda 
dapat menyebabkan perubahan kestabilan tubuh ikan atau dapat dikatakan ikan menjadi stress akibat 
adanya infeksi (Harris, 2011:70). 

Dampak Edwardsiella tarda terhadap kepadatan ikan mas, semakin padat populasi ikan pada suatu 
kolam maka ikan akan semakin stress sehingga dapat menurunkan sistem imun pada tubuh ikan. 
Penurunan sistem imun dalam tubuh ikan akan mengakibatkan mudahnya bakteri Edwardsiella tarda 
masuk ke tubuh ikan sehingga menimbulkan infeksi. Apabila ikan terpapar infeksi dalam jangka waktu 
panjang, ikan yang berada disekitarnya akan tertular dan selanjutnya akan terjadi penyakit kronis yang 
dapat mengakibatkan kematian (Harper and Wolf, 2009:84).  

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bakteri Balai Karantina Ikan Kelas I Juanda  
Prosedur Penelitian: 
A. Persiapan Penelitian 
Persiapan penelitian dilakukan dengan melakukan sterilisasi akuarium. Adapun langkah-langkahnya 
adalah sebagai berikut 
1. Akuarium disiapkan sebanyak 25 buah sesuai dengan jumlah unit percobaan 
2. Akuarium dicuci menggunakan detergen sampai bersih kemudian dibilas dengan air tawar 
3. Akuarium disusun berdasarkan lay out penelitian 
4. Masing-masing akuarium diisi 3,96 liter air dan dilengkapi dengan peralatan aerator secara merata  

B. Pelaksanaan Penelitian 
1. Menyiapkan biakan murni bakteri Edwardsiella tarda (isolat bakteri) sebanyak 3,375 ml: 

a. Tripticase Soy Agar (TSA) sejumlah 40 gram dilarutkan dalam 1 liter air aquadest steril 
Erlenmeyer steril. 

b. Kemudian didihkan sambil aduk hingga larut sempurna dan berwarna bening. 
c. Larutan TSA yang telah diinokulasikan kemudian di inkubasi selama 24 jam pada suhu 27-

280C. 
d. Media dapat digunakan setelah 24 jam. 

2. Identifikasi bakteri Edwardsiella tarda dengan menggunakan pewarnaan gram: 
a. Obyek glass dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol dan dipanaskan diatas 

pembakar bunsen, kemudian jarum ose dipanaskan. Biakan bakteri diambil dan diratakan 
diatas obyek glass yang telah ditetesi PZ (Phisiologis Zouth)/NaCL kemudian difiksasi diatas 
pembakar bunsen hingga kering.  

b. Langkah selanjutnya adalah menetesi sampel bakteri dengan kristal violet dan didiamkan 
selama 2 menit, setelah itu dicuci dengan air mengalir dan diangin-anginkan hingga kering, 
ditetesi lugol dan didiamkan lagi selama 1 menit kemudian dicuci lagi dengan air mengalir dan 
diangin anginkan sampai kering. Berikutnya ditetesi dengan alkohol aceton selama 10-20 detik 
hingga zat warna yang tersisa hilang, dicuci kembali dengan air mengalir dan diangin-anginkan 
hingga kering. Langkah terakhir adalah menetesi dengan minyak emersi, hasil pewarnaan 
dapat dilihat dibawah mikroskop dengan pembesaran 1000x, apabila bakteri terlihat berwarna 
merah atau merah muda berarti bakteri bersifat gram negatif. 

 
3. Sebelum dilakukan penelitian, hewan uji sebaiknya dibiarkan dalam kolam yang telah terisi dengan 

air tawar selama 24 jam sebagai proses adaptasi kemudian diukur persentase hematokrit-nya. 
Adapun prosedur pengukuran hematokrit pada sel darah merah benih ikan mas menurut Anderson 
and Siwicki (1993:86) dimulai dengan mengambil sampel darah ikan mas dengan menggunakan 
spuit 1 cc, sebanyak ± 1ml. Pengambilan darah melalui vena caudalis dan jantung. Contoh cara 
pengambilan darah dapat dilihat pada gambar  berikut ini.     
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Gambar 1. Contoh Cara Pengambilan Darah Pada Ikan. 

Sumber: www.koihealth.org 

Keterangan gambar: 
A. Memotong caudal peduncle ikan 
B. Melalui vena caudalis 

Sampel darah kemudian dimasukkan kedalam tabung mikrohematokrit hingga mencapai ¾ bagian, lalu 
disumbat pada bagian ujung dengan menggunakan kretoseal. Sampel darah tersebut di centrifuge 
dengan kecepatan 16.000 rpm selama 5 menit. Pengukuran kadar hematokrit dilakukan dengan 
menggunakan microhematocrit reader. Cara menentukan nilai hematokrit adalah sebagai berikut: 

a) Memasukan darah ke dalam mikro kapiler hematokrit yang sudah mengandung anti 
koagulan (mikro kapiler warna merah), menutup salah satu ujung kapiler dengan kristoseal. 

b) Kemudian kapiler yang sudah berisi darah tersebut di centrifuge dengan kecepatan 
3000rpm selama 15 menit 

c) Membaca volume sel-sel darah yang sudah terpisah dalam kapiler dengan alat pembaca 
mikrokapiler (mikro capillery reader atau skala hematokrit) yang disediakan 

4. Penempatan akuarium disesuaikan dengan lay out penelitian, selanjutnya akuarium tersebut di isi 
dengan air tawar sebanyak ¾ bagian dari volume akuarium. 

5. Selanjutnya akuarium sebagaimana langkah ke 6 diberi ikan mas dengan kepadatan sesuai 
dengan perlakuan 

6. Selama penelitian berlangsung pemberian pakan terhadap hewan uji masing-masing akuarium 
dilakukan 2× sehari, pagi hari pada pukul 07.00 WIB dan sore hari pada 16.00 WIB. Pakan tersebut 
diberikan dengan dosis 5% dari berat badan tubuh ikan. 

7. Selanjutnya setiap media yang ada di akuarium untuk tiap-tiap perlakuan dan ulangan diuji tantang 
menggunakan bakteri Edwardsiella tarda LD50 sebanyak 3,375 ml pada masing-masing akuarium. 

8. Pengamatan kualitas air (suhu air, oksigen terlarut, dan derajat keasaman) selama penelitian 
berlangsung dilakukan 2 kali, yang pertama dilakukan pada saat setelah hewan uji di tebar pada 
masing-masing akuarium sedang yang kedua dilakukan pada saat setelah uji tantang telah 
dilakukan. 

9. Di akhir penelitian, setelah ikan mas diinfeksi bakteri selama 48 jam, diukur kembali hematokrit-nya 
untuk setiap perlakuan dan ulangan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pengukuran Hematokrit 

Hasil pengukuran rata-rata kadar hematokrit dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1. Hasil pengukuran rata-rata hematokrit 

Periode Pengukuran Perlakuan 
Rata-Rata Hematokrit (%) 

Kontrol Eksperimen 

Sebelum Perlakuan  33,00 

Stressor Kepadatan 

A 32 30,00 

B 31 28,00 

C 27 27,00 

D 25 23,20 

E 24 18,60 

Setelah Uji Tantang A 31 20,60 

http://www.koihealth.org/
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B 31 16,40 

C 26 15,20 

D 25 13,40 

E 23 13,20 

Sumber: Lampiran 1 

Keterangan: 

A : 5 ekor 

B : 10 ekor 

C : 15 ekor 

D : 20 ekor 

E : 25 ekor 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam di atas menunjukkan bahwa tingkat kepadatan berpengaruh 
sangat nyata terhadap kadar hematokrit pada ikan mas baik pada perlakuan maupun setelah uji 
tantang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi F masing-masing sebesar 0,000 baik pada 
pemberian stressor kepadatan maupun setelah uji tantang. 

 

Gambar 2. Grafik perbandingan jumlah rata-rata hematokrit setelah  diberi stressor berupa kepadatan 
dan setelah di uji tantang menggunakan bakteri E. tarda. 

Hasil uji lanjut BNJ menunjukkan bahwa kadar hematokrit pada perlakuan A dan B tidak berbeda nyata 

dan pada perlakuan B dan C juga tidak berbeda nyata. Perbedaan nyata ditemukan pada perlakuan A 
dengan C, D dan E, perlakuan B dengan D dan E, perlakuan C dengan D dan E serta perlakuan D 
dengan E. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan pada perlakuan E, yaitu sebanyak 25 ekor 
memberikan pengaruh terhadap penurunan hematokrit yang terbesar dibandingkan tingkat kepadatan 
pada perlakuan yang lain. 

Sedangkan hasil uji lanjut BNJ setelah di uji tantang menunjukkan bahwa kadar hematokrit pada 
perlakuan B, C, D dan E tidak berbeda nyata, perlakuan C, D dan E juga tidak berbeda nyata, serta D 
dan E juga tidak berbeda nyata. Perbedaan nyata ditemukan pada perlakuan A dengan B, C, D dan E. 
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan setelah di uji tantang pada perlakuan E, yaitu sebanyak 
25 ekor juga memberikan pengaruh terhadap penurunan hematokrit yang terbesar dibandingkan tingkat 
kepadatan pada perlakuan yang lain setelah di uji tantang. 

Untuk lebih jelasnya perbedaan hasil pengukuran rata-rata kadar hematokrit tersebut dapat dilihat pada 
gambar 2 diatas. 

Hasil pengukuran rata-rata kadar hematokrit menunjukkan bahwa pada awal penelitian diperoleh nilai 
rata-rata kadar hematokrit sebesar 33%. Menurut Alifuddin (1993:69), hasil pemeriksaan terhadap 
hematokrit dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menentukan keadaan kesehatan ikan, 
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nilai hematokrit kurang dari 25% menunjukkan terjadinya anemia. Rendahnya hematokrit juga dapat 
menunjukkan terjadinya kontaminasi, ikan kekurangan makan, kandungan protein pakan rendah, 
kekurangan vitamin, stres atau terjadi infeksi. Perbedaan kadar hematokrit awal penelitian yang didapat 
dengan literatur diduga disebabkan oleh perbedaan bobot ikan, habitat, makanan, umur, dan jenis 
kelamin. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Dellman dan Brown (1989:94) melaporkan 
bahwa apabila terkena infeksi, nafsu makan ikan akan menurun dan nilai hematokrit darah akan 
menurun. Pada kasus seperti anemia mikrositik, jumlah dan ukuran sel darah merah berkurang, 
sehingga kadar hematokrit juga rendah. Nilai hematokrit juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, ukuran 
tubuh dan masa pemijahan (Jawad et al., 2004:88). Hal tersebut diperkuat juga oleh Hesser (1960:90), 
parameter yang berpengaruh terhadap pengukuran volume sel darah merah adalah hematokrit. 
Sastradipradja et al. (1989:45) melaporkan bahwa hematokrit merupakan persen volume sel darah 
merah di dalam darah. Nilai hematokrit pada ikan teleostei berkisar antara 20-30 %, dan pada beberapa 
spesies ikan laut sekitar 42 % (Bond, 1979:69). Kuswardani (2006:73) Kadar hematokrit ini bervariasi 
tergantung pada faktor nutrisi, umur ikan, jenis kelamin, ukuran tubuh dan masa pemijahan. Nilai 
hematokrit sebesar 20% berarti dalam darah mengandung 20% sel darah merah. 

Fujaya (2014:48) menyatakan bahwa ada korelasi yang kuat antara hematokrit dan jumlah hemoglobin 
darah, semakin rendah jumlah eritrosit, maka semakin rendah pula kandungan hemoglobin dalam 
darah. Banyak faktor yang mempengaruhi rendah nya kadar hemoglobin menurut Dellman and Brown 
(1989:87) mengatakan kadar hemoglobin dibawah kisaran normal mengindikasikan rendahnya 
kandungan protein pakan, defisiensi vitamin dan kualitas air buruk atau ikan mandapat infeksi. Hal ini 
diperkuat dengan pernyataan Lagler et al., (1977:62) konsentrasi hemoglobin dalam darah berkorelasi 
kuat dengan jumlah eritrosit. Semakin rendah jumlah eritrosit, maka semakin rendah pula konsentrasi 
hemoglobin didalam darah. 
Menurut Bastiawan et al., (2001:47) apabila ikan nafsu makannya menurun maka jumlah eritrosit 
darahnya menjadi tidak normal dan diikuti dengan nilai hematokrit yang juga akan rendah. Eritrosit 
diproduksi di dalam organ ginjal bagian depan dan organ limpa. Rendahnya jumlah eritrosit merupakan 
indikator terjadinya anemia, sedangkan tingginya jumlah eritrosit mengindikasikan bahwa ikan dalam 
keadaan stress (Wedemeyer dan Yatsuke, 1977:64). 

Menurut Wedemeyer dan Yasutake (1977:62) jumlah eritrosit yang tinggi menandakan bahwa ikan 
dalam keadaan stres. Robert (1978:91) Seperti halnya pada hematokrit, kadar eritrosit yang rendah 
menunjukkan terjadi anemia. Sedangkan kadar tinggi menunjukkan bahwa ikan dalam keadaan stress 
(Wedemeyer dan Yasutake, 1977:63). Kadar hemoglobin dalam darah berhubungan erat dengan 
jumlah sel darah merah (eritrosit). Konsentrasi haemoglobin diukur berdasarkan pada intensitas warna 
dan dinyatakan dalam satuan gram haemoglobin/100 ml darah (gr/100 ml) (Lagler et al., 1977:41). 
Kadar hemoglobin sejalan dengan jumlah eritrosit (Royan et al., 2014:66). Seperti yang dinyatakan 
oleh Matofani et al., (2013:74) hemoglobin berkaitan erat dengan eritrosit, semakin sedikit kadar 
hemoglobin maka ikan tersebut diduga mengalami anemia. Kemampuan mengikat oksigen dalam 
darah tergantung pada jumlah hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit. Rendahnya kadar 
hemoglobin menyebabkan laju metabolisme menurun dan energi yang dihasilkan menjadi rendah. 
Hal ini membuat ikan menjadi lemah dan tidak memiliki nafsu makan serta terlihat diam di dasar 
atau menggantung di bawah permukaan air (Bastiawan et al., 2001:83).  

Pada saat ikan stress nilai hematokrit akan cenderung menurun (Barton et al., 1987:37). Stres pada 
ikan juga menyebabkan terjadinya penyimpangan fisiologis dan ketidakseimbangan hormon, sehingga 
menyebabkan komponen-komponen darah juga ikut mengalami perubahan. Perubahan gambaran 
darah dan kimia darah, baik secara kualitatif  maupun kuantitatif, dapat menentukan kondisi 
kesehatannya (Wedemeyer, 1977:74).  

Penurunan nilai hematokrit mengindikasikan ketidaknyamanan kondisi dari suatu organisme dan 
menyebabkan anemia (Nirmala et al., 2012:95). Nabib dan Pasaribu (1989:48) menyatakan bahwa nilai 
hematokrit di bawah 30 % menunjukkan adanya defisiensi eritrosit. Jumlah sel darah merah, 
hematokrit, dan hemoglobin semakin menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi merkuri di 
dalam media pemeliharaan. Penurunan kadar hematokrit dan hemoglobin dalam darah ikan oleh 
merkuri dipengaruhi oleh kontaminasi, absorbsi dan akumulasi merkuri yang dapat menyebabkan 
anemia pada ikan (Yuniar, 2009:77). 

Anderson dan Swicki (1993:81) menyatakan bahwa persentase volume kandungan sel darah 
merupakan petunjuk terhadap kondisi kesehatan ikan, salah satu komponen sel darah yang berfungsi 
sebagai pertahanan non spesifik yang akan melokalisasi dan mengeliminasi organisme patogen. 
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Selanjutnya, dari hasil pengukuran juga diketahui bahwa tingkat kepadatan masing-masing perlakuan 
berbanding lurus dengan penurunan hematokrit. Artinya semakin tinggi jumlah kepadatan, maka 
hematokrit akan semakin turun. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran rata-rata kadar hematokrit yang 
terus menunjukkan penurunan dari perlakuan A sebesar 30% yang turun terus menerus pada setiap 
perlakuan hingga menjadi sebesar 18,6% pada perlakuan E. Penurunan kadar hematokrit pada tingkat 
kepadatan tersebut juga terjadi setelah dilakukan uji tantang dengan Edwardsiella tarda. Hasil 
pengukuran setelah uji tantang pada perlakuan A diperoleh nilai rata-rata kadar hematokrit sebesar 
20,6% yang meningkat terus menerus pada setiap perlakuan hingga menjadi sebesar 13,2% pada 
perlakuan E.  

Salah satu cara untuk memenuhi jumlah kebutuhan ikan mas maka harus diperhatikan teknik 
budidayanya. Teknik budidaya ikan mas cukup mudah dan relatif murah, namun seringkali para petani 
ikan dihadapkan pada masalah kematian ikan yang diserang penyakit. Penyakit merupakan segala 
sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Timbulnya serangan penyakit ini salah satunya dapat diakibatkan oleh pemeliharaan ikan yang kurang 
baik. Pemeliharaan yang kurang baik akan mengakibatkan ikan menjadi stres. Salah satu faktor yang 
dapat menyebabkan ikan stres misalnya kepadatan ikan yang terlalu tinggi (Lesmana, 2010:24). 
Kepadatan ikan yang terlalu tinggi akan meningkatkan kompetisi pakan, dissolved oxygen menurun 
dan peningkatan limbah organik di perairan (Harper and Wolf, 2009:37). Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa ikan hias air tawar jenis Sparus aurata  (Sea Bream) dan Oreochromis mossambicus mengalami  
peningkatan glukosa darah dan kortisol pada kepadatan tinggi selama 2 jam pertama, hal ini 
menandakan bahwa kepadatan ikan yang terlalu tinggi dapat dikategorikan sebagai stressor (Vijayan 
et al., 2007:26) . Stressor merupakan suatu stimulus yang menyebabkan timbulnya keadaan stres 
(Harper and Wolf, 2009:34). 
Dampak negatif stres pada ikan dapat menurunkan sistem imun, sehingga ikan akan mudah terserang 
berbagai macam penyakit (Pickering and Pottinger, 2007:68). Menurut Lesmana (2010:70) bahwa ikan 
yang mengalami stres berat melakukan aktifitas yang sangat tinggi, sehingga setelah melewati fase 
stres ikan menjadi lemas dan aktifitasnya menurun tajam. Dampak negatif terjadinya stres pada ikan 
yaitu terjadinya penurunan sistem imun dan rentan terhadap penyakit. 

Stres merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan gangguan fisologis dan psikologis sehingga 
mengakibatkan terjadinya pelepasan hormon stres  dan menghasilkan respon fisiologis tertentu. Stres 
dapat terjadi dalam waktu singkat dan mendadak, dan dapat menimbulkan kematian pada ikan apabila 
terjadi dalam jangka waktu yang panjang (Tullock, 2011:50). Tingkat stres yang mempengaruhi setiap 
ikan  berbeda-beda ditentukan oleh seberapa parahnya  stres, durasi dan jenis stressor (Iwama et al., 
2009:39).  

Terjadinya stres pada ikan akan menimbulkan peningkatan denyut jantung, tekanan darah, 
peningkatan glukosa darah dan pelepasan kortisol. Pada saat stres kortisol akan menekan sistem imun, 
sehingga menyebabkan limfosit meningkat dan meningkatnya sekresi kortisol juga dapat menyebabkan 
terjadinya penurunan monosit dan basofil . Dalam tubuh ikan, Monosit berperan dalam fagositosis 
benda asing. Sel ini mempunyai kemampuan untuk membunuh berbagai jenis agen patogen, termasuk 
bakteri dan larva cacing. Fungsi basofil berhubungan dengan kepekaan antigen, gejala stres dan 
fagositosis. Apabila ikan terpapar stressor dalam jangka waktu panjang, selanjutnya akan terjadi stres 
kronis pada ikan yang mengakibatkan terjadinya penurunan sistem imun sehingga ikan mudah terkena 
serangan bakteri, jamur dan parasit. Penurunan sistem imun biasanya diikuti oleh kejadian kematian 
pada ikan (Harper and Wolf, 2009:70).  

Stres terdiri atas 3 komponen yaitu stressor, proses dan respon. Istilah stres tidak hanya merujuk pada 
sumber stres namun keterkaitan antara ketiganya. Stressor adalah suatu kejadian, situasi, atau obyek 
yang merupakan unsur penyebab terjadinya stres dan menimbulkan reaksi stres sebagai hasilnya. 
Terdapat empat macam faktor stres yaitu stressor kimia, dapat berupa kualitas air, polusi, adanya 
senyawa nitrogen dan zat sisa metaboliseme. Stressor biologis, dapat berupa kepadatan, parasit, 
mikroba, jamur dan bakteri. Stressor fisika, berupa suara, dan intensitas cahaya. Stressor prosedural 
berupa handling, transportasi dan penanganan penyakit (Linder et al., 2013:55). 
Untuk menguji respon kepadatan terhadap daya tahan tubuh benih ikan mas, digunakan bakteri 
Edwardsiella tarda, gambaran darah suatu organisme dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 
kesehatan yang sedang dialami oleh ikan, salah satunya dilihat dari persentase hematokrit yang 
memiliki peran penting sebagai pertahanan dari serangan bakteri yang masuk ke dalam tubuh ikan. 
Beberapa kurun waktu terakhir, bakteri Edwardsiella tarda marak dibicarakan karena banyak 
menyerang beberapa jenis ikan air tawar di Indonesia misalnya ikan mas di Pontianak, ikan nila 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018  

317 
 

(Oreochromis niloticus) di Yogyakarta dan ikan lele (Clarias bathracus) di Semarang dan Lumajang 
(Narwiyani, 2011:80). 

Edwardsiella tarda menyebabkan sakit pada ikan mas karena bakteri tersebut memiliki virulensi (derajat 
patogenitas) yang sangat tinggi dan mampu mengeluarkan racun lipopolisakarida (LPS) yang 
merupakan konjugasi antara karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang berlebihan di tubuh inang dan 
selanjutnya dilepaskan saat mikroorganisme mengalami lisis atau pecahnya sel (endotoksin). 
Penghitungan persentase hematokrit merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk bisa 
mengenali tubuh ikan saat stres. Hematokrit merupakan persentase volume sel darah merah (eritrosit) 
dalam darah ikan. Apabila nilai hematokrit kurang dari 25% menunjukkan terjadinya anemia 
(Kuswardani, 2007:90). Mekanisme terjadinya perubahan persentase hematokrit selama stres dimulai 
dari diterimanya informasi penyebab faktor stres oleh organ reseptor. Selanjutnya informasi tersebut 
disampaikan ke otak bagian hypothalamus melalui system saraf. Hipothalamus memerintahkan sel 
kromafin untuk mensekresikan katekolamin melalui serabut saraf simpatik. Adanya katekolamin ini 
akan mengaktivasi lipopolisakarida yang menyerang komponen darah yang fungsinya dapat 
menurunkan hematokrit pada ikan (Sdorow, 1990). Peningkatan hematokrit terjadi sejak 6 jam pasca 
injeksi dan setelah itu mengalami penurunan, ini menandakan bahwa bakteri Edwardsiella tarda dapat 
menyebabkan perubahan kestabilan tubuh ikan atau dapat dikatakan ikan menjadi stress akibat adanya 
infeksi (Harris, 2011:114). 

Dampak Edwardsiella tarda terhadap kepadatan ikan mas, semakin padat populasi ikan pada suatu 
kolam maka ikan akan semakin stress sehingga dapat menurunkan sistem imun pada tubuh ikan. 
Penurunan sistem imun dalam tubuh ikan akan mengakibatkan mudahnya bakteri Edwardsiella tarda 
masuk ke tubuh ikan sehingga menimbulkan infeksi. Apabila ikan terpapar infeksi dalam jangka waktu 
panjang, ikan yang berada disekitarnya akan tertular dan selanjutnya akan terjadi penyakit kronis yang 
dapat mengakibatkan kematian (Harper and Wolf, 2009:129). 

Nilai hematokrit ikan teleostei berkisar antara 20-30 % dan untuk ikan laut sebesar 42 %, nilai 
hematokrit normal Cyprinus carpio adalah 29.62 (21.42 - 43.29 %) (Bond,1979:153). Penurunan nilai 
hematokrit terlihat pada persentase nilai rata-rata hematokrit pada masing-masing perlakuan.  Semakin 
tinggi jumlah kepadatan maka terjadi peningkatan respon stres pada ikan yang berakibat pada 
menurunnya persentase hematokrit. Setelah di uji tantang menggunakan E. tarda terlihat pada grafik 
yang menunjukkan adanya fluktuasi nilai pada perlakuan A hingga perlakuan E. Hal ini dapat 
dipengaruhi oleh adanya reaksi sistem imun  masing-masing ikan terhadap pemaparan infeksi bakteri 
yang berbeda-beda.. Penurunan nilai hematokrit dapat dijadikan petunjuk mengenai rendahnya 
kandungan protein, defisiensi vitamin atau ikan yang terkena infeksi (Mc Donald and Milligan 1997:96).   

Penurunan nilai hematorit dapat terjadi apabila pada saat stres ikan tidak dapat mempertahankan 
kondisi homestatis dimana pada tahap General Adaptation Syndrome (GAS) terjadi reaksi pertahanan 
terhadap stressor yang menyebabkan terjadinya perubahan denyut jantung, perubahan respirasi, dan 
kapasitas supply darah. Pada saat terjadi reaksi pertahanan, tubuh akan memberikan respon primer 
yang berupa peningkatan sekresi kortikosteroid dan kotekolamin (Foo dan Lam, 1993:77). Kemudian 
kotekolamin akan mengeluarkan hormon-hormon yang yang dapat meningkatkan kapasitas pembawa 
oksigen dalam sel darah merah ikan (Randall dan Perry,1992:136) dan merangsang pelepasan sel 
darah merah dari limpa ke dalam sirkulasi eritrosit dan akan meningkatkan pembentukan hemoglobin 
akan oksigen (Primmet et al., 1986:162). Nilai hematokrit yang terukur berhubungan langsung dengan 
jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin. Ketika ikan mengalami stres, kontraksi limpa akan menurun 
sehingga sirkulasi sel darah merah menjadi lemah, sehingga akirnya menurunkan nilai hematokrit 
(Swenson, 1984:43). 

2. Kualitas Air 

Data pengukuran menunjukan kisaran suhu pada masing-masing perlakuan adalah suhu berkisar 
antara 27-29oC, kisaran pH yaitu 5,17-5,33, untuk oksigen terlarut yaitu 6,0 mg/L. Kadar amonia pada 
perlakuan A sebesar 1,0 (mg/L), perlakuan B dan C sebesar 2,0 (Mg/l), perlakuan D dan E sebesar 4,0 
(mg/L). 

. 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan diketahui bahwa kepadatan pada 
masing-masing perlakuan, perlakuan A (5 ekor), B (10 ekor), C (15 ekor), D (20 ekor), E (25 ekor), 
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dengan kisaran DO 6,0 mg/l dan suhu 270C-290C, berpengaruh terhadap penurunan jumlah kadar 
hematokrit. Semakin tinggi jumlah kepadatan ikan , maka terjadi penurunan terhadap persentase 
hematokrit, rata-rata hematokrit mengalami penurunan dari perlakuan A sebesar 30% yang turun terus 
menerus pada setiap perlakuan hingga menjadi sebesar 18,6% pada perlakuan E. Hal ini juga terjadi 
setelah dilakukan uji tantang menggunakan bakteri Edwarsiella tarda (3x105CFU/ml) bahwa pada 
perlakuan A diperoleh nilai rata-rata kadar hematokrit sebesar 20,6% yang turun terus menerus pada 
setiap perlakuan hingga menjadi sebesar 13,2% pada perlakuan E. 
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