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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Famili cyprinidae merupakan famili ikan dengan genus terbesar yaitu sebanyak 

210 genus dan 2010 spesies (Nelson, 1994). Meyden (1991) menyatakan bahwa 

distribusi ikan Famili Cyprinidae sangat luas, yaitu hampir di seluruh dunia. Ikan 

dari Famili Cyprinidae dapat dijadikan ikan hias dan sebagian lagi dijadikan ikan 

konsumsi, terutama ikan yang berukuran besar. Ikan Famili Cyprinidae yang 

biasa dikonsumsi antara lain ikan mas (Cyprinus carpio), ikan wader (Puntius 

binotatus), ikan nilem (Osteochilus hasseltii), ikan koan atau grasscarp 

(Ctenopharyngodon idella) dan ikan tawes (Barbonymus gonionotus). Sedangkan 

ikan Famili Cyprinidae yang dijadikan sebagai ikan hias antara lain: ikan 

maskoki, ikan koi, ikan komet (Carassius auratus auratus), dan ikan botia 

(Chromobotia macracanthus). 

Pasokan ikan mas dan ikan maskoki yang ada di Lampung berasal dari daerah 

DKI Jakarta, Depok, dan Bogor. Windarto dkk, (2013) menyatakan bahwa 

selama pengangkutan ikan menuju Lampung, dapat menimbulkan resiko ikan 

stres dan rawan terjangkit penyakit. Selain itu, dalam pendistribusiannya hingga 

mencapai ke konsumen, ikan juga dapat beresiko terjangkit penyakit apabila tidak 

dirawat dengan baik. 
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Provinsi Lampung memiliki beberapa lokasi yang merupakan sentra perikanan 

budidaya ikan konsumsi maupun ikan hias, misalnya Kecamatan Pagelaran yang 

khas dengan komoditas ikan mas, dan Kecamatan Punggur dengan komoditas 

ikan hias, salah satunya adalah ikan maskoki. Ikan tersebut asli dibudidayakan 

dan dibenihkan di daerah tersebut. Akan tetapi, dari kegiatan budidaya pun tidak 

lepas dari serangan jenis patogen yang berbahaya seperti parasit. 

 
Serangan ektoparasit pada pemeliharaan ikan perlu diwaspadai. Parasit dapat 

masuk ke perairan kolam karena terbawa air, tumbuhan dan dapat pula bersama-

sama benda atau binatang yang masuk ke dalam perairan kolam (Moller and 

Anders, 1989). Rokhmani (2009) menyatakan bahwa ada tidaknya parasit pada 

suatu lingkungan bergantung dari ada tidaknya inang yang sesuai dan lingkungan 

yang memungkinkan untuk pindah dari inang satu ke inang lain. 

 
Serangan parasit pada budidaya ikan tidak hanya bergantung pada jenis dan 

jumlah parasit yang menyerangnya, namun dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

pada saat itu serta daya tahan tubuh ikan. Jenis dan tingkat infeksi parasit antar 

lokasi budidaya di suatu daerah dengan daerah yang lain akan berbeda. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Bauer (1970) bahwa kejadian infeksi parasit dapat terjadi 

karena adanya perbedaan kondisi perairan, pakan yang diberikan, umur ikan, 

ukuran, serta aktivitas budidaya. 

 
Parasit memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi biologis, siklus hidup, 

patogenisitas maupun dari segi ketahanannya terhadap berbagai bahan kimia. 

Oleh karena itu, pengetahuan tentang karakteristik parasit terutama jenis dan 
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tingkat infeksinya sangat penting dalam rangka melakukan pengendalian penyakit 

secara terpadu (Anshary, 2008).  

 
Pengendalian parasit perlu dilakukan secara dini. Berkaitan dengan upaya 

penanggulangan dan pemberantasan parasit diperlukan informasi  mengenai jenis 

parasit, jumlah parasit yang menginfeksi, dan habitat parasit (Hoffman, 1967). 

Selanjutnya, antisipasi dalam pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan 

dengan efektif.   

 
1.2 Tujuan 

 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan membandingkan keragaman 

jenis ektoparasit pada ikan mas dan ikan maskoki yang berasal dari Lampung dan 

luar Lampung. 

 
1.3 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan informasi ilmiah pada instansi terkait bidang parasitologi 

sehingga dapat dijadikan dasar pengetahuan dalam pengendalian ektoparasit 

khususnya pada ikan mas dan ikan maskoki.  

2. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pedagang ikan bahwa 

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pemilihan lokasi 

pembelian ikan mas dan ikan maskoki. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

 
Famili Cyprinidae merupakan ikan yang paling banyak digemari serta banyak 

ditemukan di lingkungan masyarakat Indonesia. Selain dimanfaatkan sebagai ikan 

hias, jenis Famili ini juga dapat dikonsumsi. Ikan Famili Cyprinidae yang 

diperdagangkan di Lampung mayoritas didatangkan dari Jakarta, Bogor, Depok, 

Tanggerang, dan sentra perikanan lainnya. Namun, ada pula ikan yang asli 

dibudidayakan di wilayah Lampung itu sendiri. 

 
Ikan dari Famili Cyprinidae yang paling banyak digemari oleh masyarakat antara 

lain ikan mas dan ikan maskoki. Ikan mas disukai oleh para petani ikan karena 

mempunyai banyak keunggulan, diantaranya: ikan mas tidak mempunyai duri yang 

keras sehingga digemari oleh masyarakat, harganya stabil, cepat besar dan responsif 

terhadap pemberian pakan tambahan, dapat ditebar dengan kepadatan tinggi  dengan 

syarat ketersediaan oksigen cukup (Santoso, 1993). Sedangkan Lovell (1988) 

menyatakan ikan mas merupakan ikan yang mudah dipijahkan, dapat 

memanfaatkan makanan buatan, tahan terhadap penyakit, pertumbuhannya cepat 

dan mempunyai toleransi yang besar terhadap kisaran suhu dan terhadap oksigen 

terlarut. Sedangkan ikan maskoki banyak digemari karena bentuknya yang sangat 

indah dan harga yang cukup terjangkau. 

 
Distribusi ikan Famili Cyprinidae dari luar Lampung maupun budidayanya yang 

ada di Lampung memiliki beberapa kendala yaitu adanya serangan penyakit, 

salah satunya parasit. Kerugian akibat infeksi parasit memang tidak sebesar 

kerugian akibat infeksi organisme patogen lain seperti virus dan bakteri, namun 

menurut Scholz (1999) infeksi ektoparasit dapat menjadi salah satu faktor 
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predisposisi bagi infeksi organisme patogen yang lebih berbahaya. Kerugian 

nonlethal lain dapat berupa kerusakan organ luar yaitu kulit dan insang 

(Handayani, 2004) pertumbuhan lambat, penurunan nilai jual, dan peningkatan 

sensitivitas terhadap stressor. Tingkat infeksi ektoparasit yang tinggi dapat 

mengakibatkan kematian akut, yaitu mortalitas tanpa menunjukkan gejala terlebih 

dahulu (Sommerville, 1998). Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi parasit 

untuk melihat jenis parasit yang menginfeksi ikan serta faktor lingkungan apa 

yang mempengaruhi keragaman jumlah dan jenis parasit tersebut, sehingga 

kegiatan pencegahan maupun pengobatan dapat dilakukan dengan efektif.  

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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1.5 Hipotesis 

 
Hipotesis yang dapat diajukan dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan 

keragaman parasit pada ikan maskoki dan ikan mas yang berasal dari Lampung 

dan luar Lampung. 

 

 

 


