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Penyakit yang sering menginfestasi benih ikan mas adalah Trichodiniasis. 

Pengendalian parasit ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, tetapi 

penggunaan bahan kimia dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, serta timbulnya 

residu pada produk perikanan, sehingga dibutuhkan alternatif obat dari bahan alami 

seperti  pegagan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas perasan daun 

pegagan dan konsentrasi optimal perasan daun pegagan untuk mengendalikan 

Trichodiniasis pada benih ikan mas dengan metode perendaman. 

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini adalah penelitian eksperimental 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan empat perlakuan 

dan tiga kali ulangan. Parameter utama yang digunakan adalah penghitungan jumlah 

Trichodina sp., sedangkan parameter penunjang adalah pengukuran kualitas air (suhu, pH 

dan DO), gejala klinis dan tingkah laku benih ikan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

ANAVA kemudian dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan.  

Konsentrasi perasan daun pegagan (Centella asiatica Urb.) yang digunakan yaitu 

0%, 20%, 40% dan 60%. Perlakuan perendaman menggunakan perasan daun pegagan 

dilakukan selama 24 jam, kemudian benih ikan pada masing-masing perlakuan dikerok 

pada bagian tubuh, sirip hingga ekor dan diperiksa di bawah mikroskop untuk dihitung 

jumlah Trichodina sp.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman dengan perasan daun pegagan 

efektif dapat mengendalikan Trichodiniasis  dengan menurunkan jumlah Trichodina sp. 

yang menginfestasi benih ikan mas pada konsentrasi optimal 60% menunjukkan jumlah 

Trichodina sp. lebih sedikit dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan konsentrasi 20%, 

hal ini menunjukkan bahwa kandungan flavonoid, asiaticoside dan tannin dapat 



menurunkan jumlah Trichodina sp. Hasil penelitian tersebut didukung oleh tidak tampak 

gejala klinis yang timbul akibat infestasi Trichodina sp. dan tingkah laku yang normal. 

Kualitas air yang diamati setelah perlakuan adalah suhu air berkisar antara 25-26 °C, pH 

berkisar antara 7,8-8 dan DO 7. Parameter kualitas air tersebut masih berada dalam batas 

toleransi untuk pertumbuhan benih ikan mas dan Trichodina sp, sehingga kualitas air 

tidak mempengaruhi kerja dari pegagan terhadap Trichodina sp.  

  

 


