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RINGKASAN 

FAHMI NIZAR RAMADHAN. Morfologi Pyragraphorus hollisae pada Ikan 

Bawal Bintang Trachinotus blochii dengan Metode Scanning Electron 

Microscope. Dosen Pembimbing Prof. Sri Subekti, drh., DEA dan Prof. Dr. 

Setiawan Koesdarto, drh.,M.Sc. 

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung merupakan unit 

pelaksana kegiatan teknologi pembenihan dan pembesaran komoditas ikan laut 

yang berada di Teluk Lampung. Salah satu komoditas yang dikembangkan di 

BBPBL Lampung adalah ikan bawal bintang (Trachinotus blochii). Pada 

penelitian ini ditemukan ikan bawal bintang yang terinfestasi parasit 

Pyragraphorus hollisae. Scanning Electron Microscope (SEM) dalam studi 

Helmint digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan organ-organ yang 

dianggap sebagai karakteristik morfologi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui morfologi Pyragraphorus hollisae pada ikan bawal bintang 

(Trachinotus blochii) dengan metode Scanning Electron Microscope di Balai 

Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 

rancangan cross sectional study. Sampel parasit Pyragraphorus hollisae didapat 

dari insang ikan bawal bintang di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) 

Lampung. Parameter yang diamati merupakan morfologi Pyragraphorus hollisae 

pada ikan bawal bintang (Trachinotus blochii) dengan metode Scanning Electron 

Microscope. Pyragraphorus hollisae yang menginfestasi ikan bawal bintang di 

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung memiliki tubuh 

memanjang dan berbentuk fusiform. P. hollisae memiliki panjang 1,1 – 1,4 mm 

dan lebar 0,3-0,5 mm dengan panjang haptor 1 mm. Berdasarkan hasil Scanning 

Electron Microscope (SEM) terdapat tegumen transversal yang bergelombang 

(transversal wavy tegumental) pada permukaan tubuh, haptor, dan clamp posterior 

P. hollisae. Terdapat tonjolan tegumen transversal (transversal tegumental 

protrusion) pada sepertiga bagian ventral yang mengarah ke anterior serta terdapat 
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buccal sucker yang terbuka pada bagian ventral anterior. Terdapat papilla-like 

structure pada haptor. 
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