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Ikan kakap merah (Lutjanus argentimaculatus) merupakan komiditi ikan karang
paling banyak dieksploitasi dan merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki harga jual
relatif mahal dibandingkan dengan jenis ikan karang lainnya. Kakap merah merupakan
salah satu komoditas ekspor dari subsektor perikanan yang permintaannya terus
meningkat. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015) produksi ikan
kakap dunia pada tahun 2013 sebesar 75.375 ton. Produksi tersebut,turun dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 77.538 ton. Menurunnya produksi ikan kakap
dapat disebabkan oleh berbagai hal diantaranya serangan penyakit.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis spesies dan prevalensi cacing
ektoparasit yang menginfestasi kakap merah (Lutjanus argentimaculatus) di Keramba
Jaring Apung Balai Besar Perikanan Budidaya Laut, Lampung. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Pengambilan sampel
dilakukan dengan metode purposive sampling.

Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis spesies
cacing ektoparasit dan prevalensi. Parameter pendukung dalam penelitian ini
adalah kualitas air pada keramba jaring apung ikan kakap merah meliputi suhu,
pH, oksigen terlarut, salinitas dan amoniak.
Cacing ektoparasit yang ditemukan pada ikan kakap merah di Keramba
Jaring Apung di BBPBL Lampung adalah Benedenia epinepheli, Neobenedenia
girellae, dan Haliotrema epinepheli. Prevalensi cacing ektoparasit pada di
keramba jaring apung di BBPBL Lampung sebesar 100% dan frekuensi infestasi
tergolong always (selalu), Prevalensi ikan yang terinfestasi cacing ektoparasit
Haliotrema epinepheli sebesar 100 % dengan frekuensi infestasi tergolong always
(selalu), namun ada yang terinfestasi campuran antara Haliotrema epinepheli dan
Benedenia epinepheli sebesar 20 % dengan frekuensi infestasi tergolong often
(sering), sedangkan Haliotrema epinepheli dan Neobenedenia girellae sebesar 40
% dengan frekuensi infestasi tergolong commonly (biasa), hal ini sama dengan
infestasi campuran antara Neobenedenia girellae dan Benedenia epinepheli
sebesar 40%. Terdapat perbedaan prevalensi antara cacing ektoparasit yang
menginfestasi di Keramba Jaring Apung, BBPBL Lampung.
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