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Bandeng merupakan salah satu komoditas unggul yang banyak di 

budidayakan dan pangsa pasar ikan bandeng dewasa ini cenderung semakin 

meningkat. Pembesaran ikan bandeng banyak dilakukan di tambak maupun di 

karamba jaring apung. Seiring berkembangnya usaha budidaya ikan di karamba 

jaring apung laut terdapat pula beberapa masalah yang sering mengganggu 

sehingga menghambat perkembangan usaha tersebut, salah satunya adalah 

timbulnya penyakit yang disebabkan oleh parasit ikan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan prevalensi 

endoparasit pada ikan bandeng yang dipelihara di karamba jaring apung dan 

tambak. Penelitian ini merupakan penelitian survey. Pengambilan sampel 

dilakukan satu kali sebanyak 60 ekor dari 2 rakit keramba jaring apung dan 130 

ekor dari 2 petak tambak dengan kisaran panjang tubuh ikan antara 15–20 cm dan 

umur 3 bulan. Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis dan 

tingkat prevalensi endoparasit yang menyerang saluran pencernaan ikan bandeng 

di karamba jaring apung UPBL Situbondo dan tambak Bangunrejo Sidoarjo,  

sedangkan parameter penunjang dalam penelitian ini yaitu nilai kualitas air yang 

meliputi suhu, pH dan salinitas yang diukur selama kegiatan pengambilan sampel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 60 ekor sampel yang diambil 

dari 2 rakit karamba jaring apung, terdapat 1 ekor yang terinfeksi endoparasit 

Camallanus carangis dan ditemukan telur Capillaria philippinensis pada 2 ekor 

ikan. Sedangkan dari 130 ekor sampel ikan bandeng dari tambak tidak ditemukan 

endoparasit. Tingkat prevalensi pada karamba pertama yaitu 6,66% dan karamba 

jaring apung kedua sebesar 3,33% dan 0% dari  kedua tambak. Terdapat 

perbedaan prevalensi antara endoparasit yang menyerang ikan bandeng di 

karamba jaring apung UPBL Situbondo dan di tambak Desa Bangunrejo Sidoarjo. 
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