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RINGKASAN 

 

TAUFIK HERMAWAN. Prevalensi dan Intensitas Argulus japonicus Pada 

Ikan Mas Koki (Carrasius auratus) Yang Dipasarkan Di Pasar Ikan Hias 

Surabaya. Dosen Pembimbing Ir. Sudarno, M. Kes dan Dr. Gunanti 

Mahasri.Ir., M.Si 

Argulus merupakan salah satu dari ektoparasit subkelas Branchiura yang 

sering menginfestasi ikan budidaya air tawar. Infestasi Argulus sering kali 

menyebabkan sisik ikan mengelupas dan membuat warna ikan tidak cerah 

sehingga mengurangi nilai jual ikan mas koki sebagai ikan hias bahkan dapat 

menyebabkan dampak negatif terhadap larva dan juvenil ikan. Argulus juga 

berperan sebagai vektor virus atau bakteri yang sering menyebabkan penyakit 

pada ikan. Banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh infestasi Argulus 

sehingga perlu dilakukan pendataan terhadap parasit ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui spesies Argulus apakah 

yang menyerang ikan mas koki, serta untuk mengetahui  prevalensi dan intensitas 

Argulus pada ikan mas koki yang dipasarkan di pasar ikan hias Surabaya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey melalui 

pengambilan sampel di lokasi secara langsung. Parameter utama yang diamati 

antara lain identifikasi spesies Argulus pada ikan mas koki serta penghitungan 

prevalensi dan intensitas Argulus pada ikan mas koki yang dipasarkan di pasar 

ikan hias Surabaya. Parameter penunjang meliputi kualitas air antara lain suhu, 

pH, oksigen terlarut.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa spesies Argulus yang menyerang ikan 

maskoki di pasar ikan hias Gunung sari, pasar ikan hias Bratang, pasar ikan hias 

Prapen, dan pasar ikan hias Patuha yaitu Argulus japonicus. Hasil penghitungan 

prevalensi Argulus japonicus yang menginfestasi ikan mas koki tertinggi terdapat 

di pasar ikan hias Patuha dengan prevalensi sebesar 73,4 % dan angka prevalensi 

terendah terdapat di pasar ikan hias Gunung sari dengan prevalensi sebesar 16,7 

%. Intensitas Argulus japonicus yang menginfestasi ikan mas koki tertinggi 

terdapat di pasar ikan hias Gunung sari dengan intensitas sebesar 2 parasit per 
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ekor dan angka intensitas terendah terdapat di pasar ikan hias Prapen dengan 

intensitas sebesar 1,2 parasit per ekor. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini menyatakan bahwa Argulus 

japonicus telah banyak menginfestasi ikan mas koki (Carrasius auratus) yang 

dipasarkan di pasar ikan hias Surabaya. 
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