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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to identify and to know the prevalency of parasites which are 

found in Mystus nemurus C.V. from Siak river Rumbai Pesisir Pekanbaru. This research 

was conducted from November 2012 to March 2013. This research used direct smear and 

concentration methods. Formalin 4% and eosin 2% were used to preserve and colouring the 

parasites. The result showed that Mystus nemurus C.V. hosted some parasitic-worms such 

as Procamallanus sp., Capillaria sp., Heterophyes heterophyes and Pallisentris sp. The 

prevalency of Procamallanus sp., Capillaria sp., Heterophyes heterophyes  and Pallisentris 

sp. are 46.6%, 3.3%, 6.6% and 13.3%.  

Keyword : Mystus nemurus C.V., Parasite, Siak river 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengetahui frekuensi kehadiran 

parasit pada ikan baung yang berasal dari Sungai Siak Rumbai Pesisir Pekanbaru. 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan November 2012 sampai Maret 2013. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode langsung dan metode konsentrasi. Formalin 

4% dan eosin 2% digunakan untuk mengawetkan dan mewarnai parasit tersebut. Hasil 

penelitian ini menunjukkan pada ikan baung terdapat jenis-jenis parasit yaitu 

Procamallanus sp., Capillaria sp., Heterophyes heterophyes dan Pallisentris sp.,Nilai 

frekuensi kehadiran (prevalensi) dari  Procamallanus sp., Capillaria sp., Heterophyes 

heterophyes dan Pallisentris sp. adalah 46.6%, 3.3%, 6.6% dan 13.3%. 

Kata kunci : Mystus nemurus C.V., Parasit, Sungai Siak 
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PENDAHULUAN 

 Sungai Siak merupakan salah satu sungai terdalam di Indonesia yang kondisi 

perairannya paling buruk di Riau. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh tingginya aktivitas 

industri, buangan domestik, penambangan minyak bumi, penebangan hutan dan intensifnya 

penggunaan sungai sebagai transportasi air, sehingga perairan mengalami tekanan yang 

mempengaruhi kualitas perairan dan makhluk hidup di dalamnya (Mulyadi 2005). Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Bapedal Propinsi Riau (2005), bahwa disamping sebagai sumber 

air minum dan lainnya Sungai Siak juga merupakan tempat penampungan berbagai 

kegiatan industri, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya mulai dari hulu sampai ke 

hilir. Informasi pada tahun 2007, menunjukkan adanya kandungan bahan kimia seperti 

asam, garam dan logam berat di perairan Sungai Siak. Kerusakan Sungai Siak berdampak 

kepada terganggunya kondisi sosial ekonomi masyarakat, penduduk yang mata 

pencariannya sebagai nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan karena spesies ikan yang 

hidup di Sungai Siak sudah banyak yang tidak ditemukan akibat limbah, salah satunya 

adalah ikan baung (Mystus nemurus C. V.).  

 Ikan baung merupakan jenis ikan air tawar yang memiliki rasa enak dan gurih, 

banyak digemari masyarakat, mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi dan bernilai 

ekonomis dengan harga jual mencapai Rp 60.000/kg. Namun ikan ini terancam punah 

karena banyaknya pencemaran yang terjadi di Sungai Siak, sehingga ikan menjadi stress, 

yang berakibat pada mudahnya terserang penyakit yang disebabkan oleh parasit. Kondisi 

ini memudahkan bagi parasit untuk masuk ke tubuh ikan, yang menyebabkan pertumbuhan 

ikan terganggu dan kalau jumlahnya cukup banyak, bisa menyebabkan kematian. Seperti 

diketahui parasit dapat menyerang organ bagian luar (insang) dan dalam (saluran 

pencernaan) ikan. Informasi tentang jenis parasit pada ikan baung sampai saat ini belum 

diketahui. Oleh sebab itu penelitian tentang identifikasi jenis-jenis parasit yang menginfeksi 

ikan baung di Sungai Siak perlu dilakukan. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan November 2012 sampai Januari 2013. 

Pengambilan sampel ikan dilakukan di Sungai Siak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru 

dan pemeriksaan parasit dilakukan di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  Universitas Riau. 

 

Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah mikroskop compound Olympus 

CX 41, kaca objek, kaca penutup, cawan petri, botol film, pipet tetes, tabung reaksi, 

timbangan analitik, seperangkat alat bedah dan kamera digital untuk dokumentasi serta 

seperangkat alat tulis.  
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 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan baung yang berasal 

dari Sungai Siak kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 30 ekor. Pengawetan parasit 

digunakan formalin 4%. Larutan gula jenuh dan larutan garam jenuh yang digunakan untuk 

memudahkan menemukan parasit dalam metode pengapungan serta eosin 2% untuk 

pewarnaan. 

 

Prosedur Penelitian 

 Pengambilan sampel ikan diperoleh dari beberapa nelayan yang biasa menangkap 

ikan di Sungai Siak yaitu dengan cara menggunakan jaring insang. Ikan yang diperoleh 

dalam penelitian ini dibatasi sebanyak 30 ekor dan ikan yang diperoleh harus dalam 

keadaan segar. Sebelum dilakukan pengamatan parasit terlebih dahulu ditimbang berat ikan 

dengan menggunakan timbangan O’haus dalam satuan gram dan diukur panjang tubuh ikan 

dengan menggunakan penggaris dalam satuan cm, selanjutnya dilakukan pengkoleksian 

ektoparasit pada bagian luar/sisik, sirip dan insang ikan dengan cara pengerikan sebelum 

ikan mati. 

Langkah pertama dilakukan pengamatan secara makroskopis dengan melihat tanda-

tanda klinis seperti luka, pendarahan, cacat, perubahan warna kulit, produksi lendir, 

kelainan pada sirip dan insang.  

 

Pemeriksaan Ektoparasit 
 Selanjutnya pemeriksaan secara mikroskopis pada organ tubuh seperti kulit, sirip 

dan insang, sebelum diperiksa ikan terlebih dahulu dilumpuhkan dengan cara menusukkan 

jarum penusuk di bagian kepalanya. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada kulit dan sirip 

dengan cara mengerik lendir yang terdapat pada kulit dan sirip dengan menggunakan 

scapel. Selanjutnya masing-masing lendir yang didapat dikumpulkan dalam cawan petri, 

setelah itu baru diambil cuplikan lendir untuk diperiksa di bawah mikroskop dengan cara 

meletakkan sedikit sampel di atas kaca objek, ditutup dengan kaca penutup dan diberi 

setetes aquades kemudian diamati di bawah mikroskop dan diambil gambarnya untuk 

diidentifikasi dan dibuat dokumentasinya. Pemeriksaan insang diperhatikan dahulu warna 

dan bentuknya, dengan cara melakukan pemotongan tutup insang dan diamati keadaannya, 

selanjutnya insang dipotong dan dibuat kerikan lendir dari insang tersebut. Hasil kerikan 

lendir tersebut dikumpulkan di dalam cawan petri, setelah itu cuplikan lendir diletakkan di 

atas kaca objek, ditutup dengan kaca penutup dan diberi setetes aquades kemudian diamati 

di bawah mikroskop dan diambil gambarnya untuk diidentifikasi dan dibuat 

dokumentasinya. 

  

Pemeriksaan Endoparasit 

 Mengikuti teknik pengamatan oleh Kabata (1985) yaitu ikan dibedah dengan 

memotong bagian sisi perut ikan mulai dari bagian anus melingkar hingga di atas sirip dada 

sampai ke operculum. Selanjutnya organ yang diambil khusus saluran pencernaan, masing-

masing bagian lambung dan usus disemprotkan dengan alkohol 70%. Kemudian parasit dan 

isi saluran pencernaan yang ditemukan dimasukkan ke dalam botol film, diberi label dan 

diawetkan dengan formalin 4 % untuk selanjutnya diamati. Bowman (1999) dalam 
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Rahmawati (2010) ada 2 metode pemeriksaan parasit melalui feses yaitu pemeriksaan 

langsung (Direct  smear) dan metode konsentrasi. Pada penelitian ini akan digunakan 

metode langsung dan metode konsentrasi yaitu teknik sedimentasi dan floating 

(pengapungan). Metode langsung yaitu isi saluran pencernaan diamati langsung dibawah 

mikroskop dengan cara meletakkan sedikit sampel di atas kaca objek diberi setetes aquades, 

diberi setetes larutan eosin 2% dan ditutup dengan kaca penutup, kemudian diamati 

dibawah mikroskop. Parasit yang ditemukan didokumentasikan menggunakan kamera 

digital untuk selanjutnya diidentifikasi. Teknik sedimentasi menggunakan air yang berat 

jenisnya lebih kecil dari berat jenis kista/telur parasit sehingga kista/telur parasit akan 

mengendap. Caranya adalah diambil sejumlah  sampel, diencerkan dengan air dan diaduk 

rata, didiamkan sebentar, lalu dibuang larutan bagian atasnya. Lakukan seperti diatas 

berulang kali sampai didapatkan sedimen yang sudah jernih, kemudian letakkan  sedikit 

sedimen ke atas kaca objek, diberikan setetes larutan eosin 2% dan ditutup dengan kaca 

penutup kemudian diamati di bawah mikroskop. Parasit yang ditemukan didokumentasi 

menggunakan kamera digital selanjutnya diidentifikasi. Metode pengapungan (floating) 

yaitu menggunakan cairan (larutan) yang berat jenisnya lebih besar dari berat jenis 

kista/telur parasit yaitu menggunakan campuran larutan gula dan garam jenuh sehingga 

kista/telur parasit mengapung. Caranya adalah diambil sejumlah sampel yang diencerkan 

dengan air dan diaduk rata, didiamkan sebentar, lalu dibuang larutan bagian atas, kemudian 

larutan dituangkan kedalam tabung reaksi dan dicampurkan kedalam larutan garam dan 

gula jenuh sampai penuh, letakkan kaca penutup di atas tabung sehingga menyentuh 

permukaan tabung dan didiamkan sekitar 5-10 menit, dengan hati-hati kaca penutup tadi 

diambil dan diletakkan di atas kaca objek untuk kemudian diamati di bawah mikroskop. 

Parasit yang ditemukan untuk selanjutnya diidentifikasi dan dibuat dokumentasinya 

menggunakan kamera digital. 

 

Parameter yang Diamati  

 Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah :  

1. jenis-jenis parasit 

2. frekuensi kehadiran dan intensitas parasit 

3. distribusi parasit berdasarkan organ 

Berdasarkan Effendie (1979), frekuensi kehadiran parasit yang menginfeksi ikan 

dihitung dengan menggunakan rumus :  

 

Sedangkan frekuensi kehadiran parasit masing-masing organ ikan yang ditemukan 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
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Sedangkan intensitas parasit dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

 

Identifikasi Parasit 

Parasit yang ditemukan diidentifikasi sesuai dengan buku Bowman (1999) dan 

Kabata (1985). Identifikasi parasit yang dijumpai dilakukan minimal sampai tingkat genus. 

Selanjutnya didokumentasi, dideskripsikan dan ditabulasikan ke dalam tabel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis dan Deskripsi Endoparasit yang Ditemukan pada Saluran Pencernaan Ikan 

Baung (Mystus nemurus C.V.) 

 

 Sebanyak 30 ekor sampel ikan baung yang telah diperiksa memiliki ukuran panjang 

total berkisar 22,5-32,5 cm dan berat 100-390 gram, ditemukan jenis-jenis endoparasit 

dalam saluran pencernaan ikan baung sebanyak 4 spesies  yaitu Procamallanus sp., 

Capillaria sp., Heterophyes heterophyes dan Pallisentris sp. (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Jenis Endoparasit yang Ditemukan pada Saluran Pencernaan Ikan Baung di 

Perairan Sungai Siak 
No Kelas Ordo Famili Genus Spesies 

1. Nematoda Spirurida Camallanidae Procamallanus Procamallanus sp. 

Trichiuridea Capillaridae Capillaria  Capillaria sp. 

2. Trematoda Opisthorchiida Heterophyidae Heterophyes H. heterophyes 

3. Eoacanthocephala Quadrogyridae Gyracanthocepala Pallisentris Pallisentris sp. 

  

 Tabel 1. menjelaskan  bahwa endoparasit yang ditemukan adalah kelas Nematoda, 

Trematoda dan Eoacanthocephala. Hal ini diduga karena spesies-spesies tersebut banyak 

ditemukan dalam makanan ikan baung berupa udang, kopepoda dan ikan kecil yang juga 

sebagai inang perantara dari siklus hidup parasit  yang banyak ditemukan di perairan alami. 

Sesuai dengan pendapat Kordi (2004) yang mengatakan bahwa infeksi cacing parasit lebih 

sering ditemukan pada ikan yang terdapat di perairan alami dibandingkan ikan yang hidup 

secara budidaya. Ikan merupakan salah satu inang antara atau inang definitif dari nematoda. 

Beberapa nematoda yang menginfeksi ikan aquarium memiliki siklus hidup langsung. Ikan 

air tawar biasanya terserang Camallanidea (Noga 1996). 

 

Frekuensi Kehadiran Parasit Pada Saluran Pencernaan Ikan Baung (Mystus nemurus 

 C.V.) 

 

 Untuk mengetahui hasil persentase ikan baung yang terinfeksi endoparasit maka 

dilakukan penghitungan frekuensi kehadiran parasit. Dari 30 ekor ikan yang diperiksa 
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ditemukan 15 ekor ikan yang terinfeksi parasit dengan frekuensi kehadiran 50%. Hal ini 

sesuai dengan kategori kehadiran parasit oleh William dan Williams (1996) bahwa apabila 

persentase infeksi parasit terjadi hingga 50-69% maka dapat dikatakan bahwa infeksi 

parasit dalam kategori frequently (sering kali). Ini menunjukkan bahwa dari 100% sampel 

ikan baung yang diperiksa ditemukan  50% ikan yang terinfeksi parasit dan ikan baung 

termasuk jenis ikan yang sering kali terserang penyakit. 

 Tingginya frekuensi kehadiran parasit pada ikan baung disebabkan ikan baung 

merupakan jenis ikan omnivora yang dapat terserang parasit dengan mudah melalui 

makanan alami yang terdapat di perairan. Batara (2008) menyatakan ikan yang bersifat 

omnivora, dimana sebagian besar diberikan pakan alami secara langsung sehingga peluang 

untuk terkena parasit lebih besar. Faktor lain yang mempengaruhi keberadaan parasit pada 

ikan antara lain pola makan ikan, daya tahan ikan dan kondisi lingkungan ikan. 

 

 

Tabel 2. Frekuensi Kehadiran Parasit dan Intensitas pada Masing-Masing Spesies yang 

terdapat dalam Saluran Pencernaan Ikan Baung di Perairan Sungai Siak (N=30) 

No Spesies 

Endoparasit  

Jumlah 

ikan yang 

terinfeksi 

(ekor) 

Bentuk parasit FK(%) I 

Telur Larva Dewasa 

1. Procamallanus sp. 14 - - 21 46.6 1.5 

2. Capillaria sp. 1 - - 2 3.3 2 

3. H. heterophyes 2 - - 2 6.6 1 

4. Pallisentris sp. 4 - - 5 13.3 1.25 

Keterangan : FK = Frekuensi Kehadiran Parasit, I = Intensitas, Jumlah sampel ikan yang diperiksa 

30 ekor ikan. Satu ekor ikan dapat diinfeksi oleh beberapa jenis endoparasit. 

 

 Tabel 2. menjelaskan bahwa frekuensi kehadiran parasit pada masing-masing 

spesies yaitu Procamallanus sp. (46.60%), Capillaria sp. (3.30%), H.heterophyes (6.60%) 

dan Pallisentris sp. (13.30%). Dengan rincian 14 ekor ikan terinfeksi Procamallanus sp., 1 

ekor ikan terinfeksi Capillaria sp., 2 ekor ikan terinfeksi H. heterophyes dan 4 ekor ikan 

terinfeksi Pallisentris sp. Hal ini menunjukkan bahwa ikan baung menjadi mikrohabitat 

dari jenis-jenis parasit tersebut sehingga umumnya ditemukan dalam saluran pencernaan 

pada ikan baung. Terbukti pada saat penelitian cacing ini umumnya ditemukan di dalam 

lambung dan usus dalam keadaan hidup dan tampak menempel di dinding organ dalam 

bentuk dewasa.  

 Pengamatan secara makroskopis yang dilakukan pada 30 ekor ikan baung ternyata 

tidak ditemukan adanya tanda-tanda klinis pada tiga organ yang diperiksa, baik pada 

permukaan tubuh (sisik dan sirip) maupun pada insang. Tanda-tanda klinis yang tidak 

terlihat pada ikan baung diduga karena sedikitnya jumlah parasit yang menyerang masing-

masing ikan baung pada permukaan tubuh dan insang.  
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(a)                                                                         (b) 

Gambar 1. (a). Histogram Frekuensi Kehadiran Endoparasit pada Ikan Baung (Mystus 

nemurus C.V.  

  (b).  Histogram Intensitas Endoparasit pada Ikan Baung (Mystus nemurus C.V.)    

                                                                                     

 Rendahnya kehadiran dan intensitas parasit dari Acanthocephala dijelaskan oleh 

Kennedy (1975) sebagai akibat dari kecilnya kemungkinan parasit untuk menemui 

inangnya karena inang terdistribusi luas atau jarang terdapat pada habitat dimana parasit 

berada. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh sedikitnya organisme yang berperan sebagai 

inang antara bagi parasit tersebut pada habitat ikan baung.  

  Menurut Noble & Noble (1989) jumlah, ukuran, perilaku setiap parasit terhadap 

inang ditentukan oleh umur, ukuran tubuh inang, daya tahan inang, iklim, musim dan lokasi 

geografik. Semakin tua umur ikan, semakin banyak waktu yang digunakan untuk berpencar 

ke daerah yang lebih luas dan berakibat akumulasi parasit dalam jumlah besar.   

 Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kehadiran parasit yang tinggi pada 

ikan baung yang berukuran besar. Hasil pengamatan yang sama terjadi pada penelitian 

Asnita (2011) dimana terjadi peningkatan jumlah kehadiran parasit seiring dengan 

bertambahnya ukuran tubuh ikan. Hasil pengamatan berbeda pada penelitian Akinsanya et 

al. (2007) dalam Asnita (2011) yang menyatakan bahwa ikan yang berukuran kecil lebih 

sering terserang parasit dibandingkan dengan ikan yang berukuran besar. Namun hasil 

penelitian ini selaras dengan Poulin (2000) dalam Asnita (2011)  bahwa adanya 

kecenderungan akumulasi parasit pada inang dari waktu ke waktu sehingga parasit sering 

ditemukan pada inang yang lebih besar daripada inang yang lebih kecil.   

 Faktor lain yang mempengaruhi tingginya kehadiran parasit pada ikan berukuran 

besar diduga karena adanya pengaruh jenis makanan yang dikonsumsi ikan. Ikan yang lebih 

besar sering mengalami perubahan jenis makanan sehingga lebih mudah terpapar parasit. 

Selain kebiasaan makanan, tingkat aktifitas yang tinggi dari ikan dewasa juga merupakan 

salah satu faktor penyebab tingginya kehadiran parasit pada ikan dewasa dibanding juvenil. 
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Ikan dewasa lebih aktif mencari makan dan kontak dengan makanan lebih banyak sehingga 

cenderung lebih mudah terserang parasit (Asnita 2011).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Endoparasit yang ditemukan sebanyak 4 jenis yaitu Procamallanus sp. (Nematoda), 

Capillaria sp. (Nematoda), H. heterophyes (Trematoda) dan Pallisentris sp. 

(Eoacanthocephala). Frekuensi kehadiran parasit pada masing-masing spesies yaitu 

Procamallanus sp. (46.6%), Capillaria sp. (3.3%), H. heterophyes (6.6%) dan Pallisentris 

sp. (13.3%).  

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keanekaragaman parasit 

pada ikan baung dalam jumlah sampel yang lebih besar dan dilakukan pengidentifikasian 

lebih lanjut sampai tingkat DNA terhadap jenis parasit yang ditemukan agar hasil yang 

didapatkan lebih akurat.  
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