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II. METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret - April 2013, bertempat di Laboratorium 

Budidaya Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. 

 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat ukur (ketelitian 0.1 cm), 

timbangan digital (ketelitian 0,01), 1 set alat bedah,  mikroskop cahaya, gelas 

objek, gelas penutup, alat untuk scraping (scappel), dan kamera. Bahan yang di 

gunakan dalam penelitian ini yaitu 80 ekor ikan mas berukuran 10-13 cm, dan 80 

ekor ikan maskoki berukuran 5-7 cm yang berasal dari luar Lampung dan asli dari 

Lampung, akuades, dan minyak cengkeh. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang dipakai adalah survei langsung ke pedagang ikan yang memasok 

ikan dari luar Lampung, serta pembudidaya ikan yang ada di Lampung. Sampel 

ikan mas dan ikan maskoki luar Lampung diperoleh dari pedagang ikan hias di 

Jalan Zainal Abidin. Pedagang ikan hias tersebut mendatangkan ikan dari daerah 

Jakarta, Bogor dan Depok. Sampel ikan mas asli Lampung diperoleh dari 

pembudidaya ikan di daerah Pagelaran, Pringsewu. Sedangkan ikan maskoki yang 

asli dibudidayakan di Lampung diperoleh dari pembudidaya ikan maskoki di 

daerah Punggur, Lampung Tengah. Ikan yang digunakan adalah ikan pada fase 
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pendederan, dimana pada fase tersebut daya imun ikan masih kurang sehingga 

lebih rentan terjangkit parasit. Diani (1995) menyatakan ikan pada fase benih 

merupakan fase rawan terjadinya serangan parasit sehingga akan menurunkan 

produksi benih ikan. Black and Pickering (1998) menambahkan bahwa pada fase 

pendederan ikan sangat rentan terhadap serangan parasit dan dapat mengakibatkan 

kematian.  

 
Pengambilan ikan sampel dilakukan setiap seminggu sekali dalam waktu empat 

minggu, yaitu pada Maret-April 2013. Pengambilan sampel ikan dari toko di Jalan 

Zainal Abidin dilakukan setelah ikan baru didatangkan dari luar Lampung 

sehingga kondisi lingkungan ikan masih sama seperti kondisi lingkungan 

awalnya. Ikan sampel dari masing-masing spesies diambil sebanyak 10 ekor untuk 

setiap kali pengambilan sampel dan diambil secara random (acak). Selanjutnya, 

pemeriksaan ektoparasit pada ikan mas dan ikan maskoki meliputi pemeriksaan 

pada permukaan tubuh termasuk sirip, insang dan operkulum. Selain itu keadaan 

lingkungan pemeliharaan ikan pun diamati mulai dari sumber air yang digunakan, 

perawatan ikan serta kondisi lingkungan sekitar kolam ikan.  

 
3.4 Prosedur penelitian 

 
Prosedur yang dilakukan sebelum pemeriksaan parasit, ikan sampel harus 

dipingsankan terlebih dahulu dengan cara memasukkan ikan ke dalam wadah 

yang telah diberi air dan minyak cengkeh. Kemudian diukur panjang total ikan 

(cm) dan ditimbang berat ikan (gram) pada masing-masing sampel. Pemeriksaan 

parasit dilakukan pada bagian eksternal ikan yaitu meliputi pemeriksaan pada 

permukaan tubuh termasuk sirip, insang dan operkulum.  
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Prosedur pengamatan ikan terhadap infeksi ektoparasit dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan in-situ dilokasi pengambilan sampel ikan meliputi 

pengamatan pada kondisi luar tubuh ikan, yaitu sirip, mata, dan 

operkulum. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran awal kondisi 

ikan. 

2. Preparasi kerokan kulit dilakukan di laboratorium. 

Sebelum ikan diperiksa, ikan harus diukur panjang dan bobotnya terlebih 

dahulu, kemudian dipingsankan dengan menggunakan minyak cengkeh. 

Pengambilan lendir dengan menggunakan scapel dengan cara mengulas 

secara hati-hati  dari ujung kepala hingga pangkal ekor. Mucus yang telah 

terkumpul diusapkan di atas gelas objek dan ditutup dengan gelas penutup. 

Preparat diperiksa di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 

terendah terlebih dahulu. Parasit yang ditemukan lalu diidentifikasi 

jenisnya dengan menggunakan buku identifikasi  serta menghitung jumlah 

total parasit yang ditemukan. 

3. Pengamatan parasit pada insang dilakukan dengan cara membuka tutup 

insang lalu diambil filamen insang dengan menggunakan pinset dan 

gunting. Diambil potongan insang lalu diletakkan di atas gelas objek, 

kemudian ulas dengan hati-hati. Mucus yang telah terkumpul letakkan di 

atas gelas objek dan ditutup. Preparat diamati dengan mikroskop cahaya, 

untuk parasit yang telah ditemukan lalu diidentifikasi dan dihitung 

jumlahnya. Identifikasi dilakukan dengan merujuk pada Kabata (1970); 

Hoffman (1971). 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

 
Data yang dikumpulkan dari pengamatan ektoparasit meliputi jenis parasit, dan 

jumlah ektoparasit yang ditemukan pada masing-masing ikan, kemudian 

ditabulasi dan dihitung keragamannya dengan menggunakan indeks Shannon-

Wiener (Maguran, 1988). Selain itu dihitung juga indeks keseragaman, indeks 

dominasi, tingkat serangan ektoparasit (intensitas), dan prevalensi (Cameron, 

2002).  

Prevalensi dan intensitas dihitung dengan menggunakan rumus: 

 
 
 

 

Sedangkan intensitas parasit dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

 
 
 
 

 
Indeks keanekaragaman dapat digunakan untuk mencirikan hubungan kelompok 

genus dalam komunitas. Indeks keanekaragaman yang dipergunakan adalah 

indeks Shannon Wiener (Odum, 1971; Djahiyat, 2003). Rumus perhitungan 

indeks keragaman Shannon-Wiener (H’) menurut Maguran (1988) adalah: 

 
 
 

Keterangan: 

H’ : Indeks keanekaragaman 

Ln : Logaritma natural 

n : Jumlah individu tiap jenis 

N : Jumlah total individu seluruh jenis 

Jumlah ikan yang terinfeksi 
Prevalensi   =              X 100% 

Jumlah sampel ikan yang diambil 
 

Jumlah parasit yang ditemukan 
Intensitas   =       

Jumlah ikan yang terinfeksi 
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Untuk mengetahui keseimbangan komunitas digunakan indeks keseragaman, yaitu 

ukuran kesamaan jumlah individu antar spesies dalam suatu komunitas. Semakin 

mirip jumlah individu antar spesies (semakin merata penyebarannya) maka 

semakin besar derajat keseimbangan (Insafitri, 2010). Rumus indeks keseragaman 

(e) diperoleh dari : 

 

 
Keterangan: 

e : Indeks kemerataan jenis parasit 

H’ : Indeks Keanekaragaman jenis parasit 

S : Jumlah jenis  

 
Indeks dominansi (C) digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kelompok 

biota mendominansi kelompok lain. Semakin besar nilai indeks dominansi (C), 

maka semakin besar pula kecenderungan adanya jenis tertentu yang mendominasi 

(Insafitri, 2010). Rumus Indeks dominasi (C) adalah:  

 

 

Keterangan: 

C : Indeks dominasi 

ni : Jumlah individu ke-i 

N : Jumlah total individu 

  
 


