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ABSTRACT 

 

Channa striata (Gabus fish) is one of the fish that is much prefered by the people. 

The main source Channa striata is based on the nature and not farmed yet. In 

order to establish Channa striata farming, there are many things that we should 

know, one of them is about the parasites in Channa striata. The purpose of this 

study was to know the types of ectoparasites and endoparasites which infect 

Channa striata in Sawah Village of  North Kampar District. This research was 

conducted  from  November 2014 to March 2015 using survey method. Formalin 

4% were used to preserve the parasites collected from the specimens. Parasite 

identification was performed using Bowman (1999) and Lucky (1977). The result 

showed that Channa striata hosted six parasites genus i.e. Strongyloides, 

Trichinella, Dactylogyrus, Lamproglena, Camallanus dan Ancylodiscoides. The 

total frequency of parasite presence (prevalence) was 30% and commonly 

categorized into “commonly”. The prevalency of each genus of Strongyloides, 

Trichinella, Dactylogyrus, Lamproglena, Camallanus and Ancylodiscoides 

13.3%, 11.7%, 3.3%, 3.3%, 3.3% and 1.7%  respectively. 
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ABSTRAK 

 

Channa striata (ikan gabus) merupakan salah satu ikan yang banyak digemari 

oleh masyarakat. Sumber utama ikan gabus berasal dari alam dan belum 

dibudidayakan. Terkait upaya budidaya ikan gabus banyak hal yang harus 

diketahui salah satunya adalah mengenai parasit pada ikan gabus. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ektoparasit dan endoparasit yang 

menginfeksi ikan gabus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.  Penelitian ini 

telah dilakukan pada bulan November 2014 sampai Maret 2015 dengan metode 

survey. Formalin 4% digunakan untuk mengawetkan parasit yang dikoleksi dari 

ikan gabus.  Identifikasi parasit dilakukan menurut  Bowman (1999) dan Lucky 

(1977).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada ikan gabus terdapat 6 

genus parasit yaitu Strongyloides, Trichinella, Dactylogyrus, Lamproglena, 
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Camallanus dan Ancylodiscoides. Frekuensi kehadiran parasit (prevalensi) adalah 

30% dan termasuk dalam kategori commonly (biasa). Frekuensi kehadiran dari 

masing- masing genus parasit yaitu Strongyloides, Trichinella, Dactylogyrus, 

Lamproglena, Camallanus, dan Ancylodiscoides secara berurutan adalah 13.3%, 

11.7%, 3.3%, 3.3%, 3.3% dan 1.7%. 

 

Kata kunci : Channa striata, Ektoparasit, Endoparasit, Kabupaten Kampar,  

Provinsi Riau. 

 

PENDAHULUAN 

 

Desa Sawah merupakan salah 

satu desa yang terletak di Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar 

Provinsi Riau, dilewati salah satu 

sungai besar yaitu Sungai Kampar. 

Selain sungai besar, Desa Sawah 

juga memiliki sungai-sungai kecil, 

rawa, sawah dan kanal.  Sebagian 

besar masyarakat memiliki profesi 

sampingan sebagai nelayan untuk 

menangkap ikan.  Menurut nelayan 

setempat, ikan yang dapat ditemui 

diantaranya ikan gabus, lele, sepat, 

selais dan baung. Ikan gabus 

merupakan salah satu ikan yang 

sering ditemukan, namun keberadaan 

ikan tersebut sampai saat ini 

berkurang, hal ini dapat dikarenakan 

penangkapan ikan yang berlebih dan 

banyaknya aktivitas masyarakat 

diarea rawa seperti berternak, 

memandikan hewan ternak,  mandi 

cuci kakus (MCK) dan adanya 

buangan limbah rumah tangga yang 

dapat mempengaruhi perairan 

tersebut. Banyaknya aktivitas 

tersebut dapat mempengaruhi 

kehidupan berbagai ikan yang 

terdapat di dalamnya, sehingga ikan 

yang ada mudah terserang penyakit 

salah satunya disebabkan oleh 
parasit. 

 Parasit adalah organisme 

yang hidup pada bagian tubuh 

organisme lain yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi 

organisme yang di tempatinya 

(Brotowidjoyo 1994). Berdasarkan 

tempat hidup parasit dapat dibedakan 

atas ektoparasit dan endoparasit.  

Ektoparasit adalah parasit yang hidup 

di permukaan luar tubuh organisme 

yang ditempatinya, sedangkan 

endoparasit adalah parasit yang 

hidup didalam tubuh organisme yang 

ditempatinya (Purbomartono et al. 

2010). 

Ikan gabus merupakan salah 

satu jenis ikan air tawar yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi.  Di 

Sumatra dan Kalimantan sering 

dijadikan ikan asin, selain itu ikan 

gabus  mengandung sumber protein 

yang tinggi dan mengandung 

albumin yang bermanfaat bagi tubuh 

(Yolanda 2013).  Ikan gabus hidup di 

dasar perairan dangkal, bersifat 

karnivora dan memijah pada musim 

hujan dari bulan Oktober hingga 

Desember. Ikan gabus banyak 

terdapat di rawa yang ada di Desa 

Sawah Kampar Utara.  Ikan gabus 

yang didapat hanya dari tangkapan 

nelayan yang pasokannya dari alam.  

Penangkapan ikan secara terus 

menerus semakin lama populasi ikan 

gabus akan semakin menurun, 

sehingga perlu untuk mengetahui 

penyakit pada ikan salah satunya 

yang disebabkan oleh parasit.  
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Informasi tentang parasit yang 

menginfeksi ikan gabus masih 

tergolong sedikit khususnya di Riau.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian tentang parasit yang 

menginfeksi ikan gabus. 
 

METODE PENELITIAN 

 

a. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian dilakukan dari 

bulan November 2014 sampai Maret 

2015 dengan lokasi pengambilan 

sampel di Rawa dan Sawah di Desa 

Sawah Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.  

Pengamatan dan identifikasi parasit 

pada ikan gabus dilakukan di 

Laboratorium Zoologi FMIPA UR. 

 

b. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan berupa 

mikroskop, kaca objek, kaca 

penutup, cawan petri, pipet tetes, 

tabung reaksi, botol film,  timbangan 

analitik, alat bedah, nampan, kamera 

dan perlengkapan alat tulis. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ikan gabus, formalin 4% dan 

akuades. 

c. Prosedur Penelitian 

Pengambilan sampel ikan 

gabus diambil di Desa Sawah 

Kecamatan Kampar Utara dengan 

bantuan beberapa nelayan. 

Pengamatan ikan di ukur panjang 

dan ditimbang beratnya. Kemudian 

diamati adanya tanda-tanda klinis 

sepeti luka, cacat, perubahan warna 

kulit dan insang pada ikan gabus 

tersebut.  Setelah itu dilakukan 

pengoleksian ektoparasit dengan cara 

pengerikan bagian luar/sisik dan 

insang sebelum ikan mati.   

 

Pemeriksaan Ektoparasit 

 

Pemeriksaan ektoparasit 

dilakukan pada bagian-bagian luar 

tubuh ikan seperti kulit dan insang 

Lukistyowati (2005). Sebelum 

melakukan pemeriksaan terlebih 

dahulu ikan dilumpuhkan agar 

mempermudah dalam pengerikan.  

Kulit dan insang ikan di kerok pelan-

pelan menggunakan skalpel, masing-

masing hasil kerokan berupa lendir 

diletakkan di cawan petri. Kemudian 

diletakkan sedikit sampel lendir 

diatas gelas objek ditetesi dengan 

aquades, setelah itu tutup dengan 

gelas penutup kemudian diamati 

dibawah mikroskop. 

 

Pemeriksaan Endoparasit 

 

Metode  pemeriksaan oleh 

Kabata (1985) ialah pembedahan 

ikan dimulai dengan cara 

menggunting perut bagian bawah 

ikan dari anus menuju bawah sirip 

dada hingga ke operculum. Organ 

saluran pencernaan yang diambil 

ditetesi dengan alkohol 70 %.  

Saluran pencernaan ikan gabus 

diambil dan dibedah secara 

memanjang. Saluran pencernaan 

yang telah dibedah kemudian pelan-

pelan dikerok agar parasitnya keluar, 

hasil kerokan maupun parasit yang 

ditemukan dimasukkan kedalam 

botol film, setelah itu diberi larutan 

formalin 4% dilengkapi dengan label 

dan selanjutnya dilakuka 

pengamatan. Hasil kerokan yang 

akan diamati diletakkan di atas 

cawan petri, setelah itu diletakkan 

sedikit sampel kerokan di atas kaca 
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objek diberi setetes aquades dan 

tutup dengan kaca penutup.  Diamati 

dibawah mikroskop, parasit yang 

terlihat didokumentasi untuk 

mempermudah identifikasi. 

 

d. Identifikasi Parasit 

 

Parasit yang ditemukan 

kemudian didokumentasi, 

dideskripsikan dan dibuat dalam 

bentuk tabel. Ektoparasit dan 

endoparasit yang ditemukan 

diidentifikasi sesuai dengan buku 

Bowman (1999) dan buku Lucky 

(1977). 

 

e. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dihitung 

frekuensi kehadiran  dan intensitas 

parasit berdasarkan rumus berikut ini 

(Effendie (1979). 
a.Cara menghitung frekuensi 

kehadiran parasit dengan cara: 

  

 FK   

 
b.Cara menghitung intensitas dengan 

cara: 

 

I = Jumlah parasit yang menginfeksi 

     Jumlah ikan yang terinfeksi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Parasit yang ditemukan pada 

Ikan Gabus (Channa striata, 

Bloch 1793 

   Sebanyak 60 sampel ikan gabus 

yang  dikoleksi memiliki ukuran 

panjang total berkisar antara 17.3-38 

cm dan berat 98-410 gram, terdiri 

dari 25 ekor jantan dan 35 ekor 

betina.  Karakteristik sampel ikan 

gabus yang diamati menunjukkan 

bahwa ikan tersebut sehat, bentuk 

tubuh bulat gilig memanjang, warna 

tubuh gelap dengan bagian perut 

berwarna putih, sisik tebal dan kasar 

menutupi permukaan tubuh dan 

kepala.  Diantara sampel ikan gabus 

yang diamati ada 5 ekor ikan yang 

luka dibagian kepala dan ekor. Jenis 

parasit yang ditemukan digolongkan 

kedalam Genus Ancylodiscoides, 

Dactylogyrus., Lamproglena, 

Trichinella, Strongyloides dan 

Camallanus (Tabel 1). 

 

Tabel 1.  Parasit yang terdapat pada 

ikan gabus (Channa 

striata, Bloch 1793) di  

Desa  Sawah 

   

Kelas Ordo Famili Genus 

 

Trematoda Monogenea Ancyrocephalidae Ancylodiscoides  

 Monogenea Dactylogyridae Dactylogyrus  

Crustacea Copepoda Dichelesthiidae Lamproglena  

Nematoda Enoplida Trichinellidae Trichinella  

 Rhabditida Strongyloididae Strongyloides  

 Spirurida Camallanidae Camallanus  
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Dari hasil kerokan insang 

ditemukan  ektoparasit yang 

termasuk ke dalam 

GenusDactylogyrus, Ancylodiscoides 

dan Lamproglena. Dactylogyrus 

ditemukan di insang karena parasit 

ini merupakan cacing insang yang 

habitat hidupnya adalah di insang 

ikan (Yuliartati 2011).Rahayu (2013) 

menyatakan bahwa Dactylogyrus dan 

Lamproglena sering ditemukan pada 

bagian insang  ikan air tawar, payau 

dan laut dengan gejala pernapasan 

meningkat dan produksi lendir 

berlebih. 

b. Frekuensi Kehadiran Parasit 

pada Ikan Gabus (Channa 

striata, Bloch    1793) 

 

Hasil pemeriksaan menunjukkan 

bahwa 18 dari 60 ekor ikan gabus 

yang diperiksa terinfeki parasit 

dengan frekuensi kehadiran 30%. 

Menurut William dan Williams 

(1996)  jika persentase infeksi parasit 

berkisar antara 49-30% maka   

tingkat infeksi parasit dikategorikan 

commonly (biasa) (Tabel 2). 

 

 

Tabel 2. Frekuensi kehadiran parasit dan intensitas masing-masing spesies yang 

              ditemukan pada ikan gabus di desa sawah(N=60)      

  Parasit Jumlah ikan yang Parasit yang FK% I 

 

terinfeksi (ekor) ditemukan 

  Trichinella  7 36 11.7 5.1 

Ancylodiscoides 1 5 1,7 5 

Strongyloides  8 29 13.3 3.6 

Dactylogyrus 2 6 3.3 3 

Lamproglena 2 2 3.3 1 

Camallanus  2 4 3.3 2 

Keterangan: N= Jumlah total ikan yang diperiksa, FK= Frekuensi kehadiran parasit, I= 

Intensitas 

 

  Keberadaan endoparasit 

diketahui setelah ikan gabus dibedah, 

hal ini dibuktikan dengan adanya 

jenis parasit berupa cacing di usus 

dan lambung.  Endoparasit yang 

ditemukan adalah Trichinella dan 

Strongyloides dari Kelas Nematoda. 

Noga (1996) menyatakan bahwa ikan 

merupakan salah satu inang antara 

atau inang definitif bagi 

perkembangan cacing Nematoda.   

 

 

 

 Nilai frekuensi kehadiran 

parasit pada Genus Strongyloides, 

Trichinella, Dactylogyrus, 

Lamproglena, Camallanus dan 

Ancylodiscoides  secara berurutan 

adalah 13.3%, 11.7%, 3.3%, 3.3%, 

3.3% dan 1.7%.  Sedangkan nilai 

intensitas  parasit dari Genus 

Trichinella, Ancylodiscoides, 

Strongyloides, Dactylogyrus, 

Camallanus dan Lamproglena  
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berkisar antara  1-5.1 ind./ekor ikan 

(Tabel 2).   

Parasit Dactylogyrus, 

Lamproglena, Ancylodiscoides, 

Strongyloides  Trichinella dan 

Camallanus ditemukan pada insang, 

lambung dan usus. Sampel yang 

terinfeksi parasit tersebut tidak 

menunjukkan adanya gejala klinis,  

diduga disebabkan oleh sedikitnya 

jumlah  parasit yang ditemukan pada  

permukaan luar (sisik/lendir) dan 

insang. Hal ini terbukti pada saat 

pengamatan secara makroskopis 

ditemukan cacing yang tampak 

menempel di dinding organ ikan 

khususnya lambung dan usus.  

Rendahnya kehadiran dan intensitas 

parasit dinyatakan (Kennedy et al. 

1975) sebagai akibat dari kecilnya                                                               

kemungkinan organisme yang 

berperan sebagai inang perantara 

bagi parasit, karena inang  

berdistribusi luas atau jarang terdapat 

pada habitat dimana parasit berada.     

 

ikan tersebut merupakan jenis ikan 

karnivora yang dapat terinfeksi 

parasit melalui mangsanya (yang 

terinfeksi parasit).  Keberadaan 

parasit dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya pola 

makan, kondisi lingkungan dan daya 

tahan ikan. Lingkungan yang baik 

sangat erat kaitannya dengan daya 

tahan ikan, semakin baik kondisi 

lingkungan maka semakin meningkat 

daya tahan ikan.  Sebaliknya 

lingkungan yang kurang baik akan 

menyebabkan ikan mudah stres dan 

menurunkan daya tahan tubuh ikan 

sehingga mudah terserang parasit. 

 

c. Jenis dan jumlah Parasit pada 

masing-masing Organ Ikan 

Gabus di Desa   Sawah 

  Dari hasil pengamatan 

terhadap ikan gabus yang ditangkap 

di Desa Sawah ditemukan beberapa 

jenis parasit dari organ luar yaitu 

insang dan organ dalam lambung dan 

usus (Tabel 3)

 

Tabel 3.  Jenis dan jumlah parasit pada masing-masing organ ikan gabus di Desa    

Sawa

No. Jenis Parasit N Jumlah parasit pada setiap organ 
 

  
 Lambung % Usus % Insang % 

1. Trichinella  36 2 2.4 34 41.4 ‐ ‐ 
2. Ancylodiscoides  5   ‐ ‐ 5 6 

3. Strongyloides 29 6 7.3 23 28 ‐ ‐ 
4. Dactylogyrus  6 ‐ ‐ ‐ ‐ 6 7.3 

5. Lamproglena  2 - - - - 2 2.4 

6. Camallanus  4 - - 4 4.8 - - 

 
Total 82 8 9.7 61 74.3 13 21.7 

 N= Jumlah kasus serangan total 
 
.   Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa tingginya kehadiran parasit 

pada ikan gabus disebabkan karena  

         Hasil pemeriksaan bahwa 

distribusi parasit lebih banyak 

menyerang usus daripada lambung 
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dan insang. Tingginya distribusi 

parasit di usus disebabkan makanan 

cacing parasit yang terdiri dari darah, 

sel jaringan dan cairan tubuh yang 

merupakan sumber bahan organik 

siap serap banyak ditemukan di usus.  

Cacing parasit tidak dapat merombak 

bahan organik yang belum 

disederhanakan karena tidak 

sempurnanya saluran pencernaan dan 

enzim pencernaan yang dimilikinya 

sehingga cacing parasit lebih 

memilih untuk tinggal di usus 

dibandingkan di lambung  

(Rahmawati 2011). Prevalensi parasit 

pada masing-masing organ ikan 

gabus adalah 9.7% (lambung), 74.3% 

(usus) dan 21.7% (insang).   Menurut 

William dan Williams (1996) infeksi 

parasit pada lambung, usus dan 

insang dikategorikan kedalam 

occasionally (kadang-kadang) dan 

usually (biasanya) dan often (sering).  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan  hasil penelitian  

dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Frekuensi kehadiran parasit  

pada ikan gabus adalah 30%, 

termasuk kedalam kategori 

commonly (biasa) sedangkan 

nilai total intensitas 4.5 ind./ekor 

ikan. 

2. Ektoparasit yang ditemukan di 

Desa Sawah yaitu Dactylogyrus., 

Lamproglena dan 

Ancylodiscoides.  Endoparasit 

yang ditemukan yaitu Genus 

Strongyloides, Trichinella dan 

Camallanus. . 

3. Frekuensi kehadiran parasit  

Strongyloides dan Trichinella 

dikategorikan often (sering) 

sedangkan Dactylogyrus, 

Lamproglena, Camallanus dan 

Ancylodiscoides dikategorikan 

occasionally (kadang-kadang). 
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