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I PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Kerapu bebek (Cromileptes altivelis) adalah salah satu komoditas perikanan 

budidaya laut yang memiliki nilai jual tinggi di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh 

laporan International Trade Centre (2018) bahwa kegiatan ekspor terhadap kerapu 

bebek di Indonesia selama tahun 2001-2017, tercatat terbesar kedua di dunia setelah 

Filiphina. Data Badan Pusat Statistika (2018), menyebutkan bahwa volume ekspor 

kerapu bebek mencapai 97,37% atau rata-rata tumbuh 3,50% pertahun. Slamet 

Soebjakto (2018), menyebutkan bahwa tingkat permintaan kerapu bebek dunia 

diperkirakan mencapai 35.000 ton per tahun dengan negara pengimpor utama yaitu 

Hongkong, Taiwan, China, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Thailand, Filiphina, 

Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, dan Perancis. 

 

Merujuk dari hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah 

Dirjen Perikanan Budidaya menunjuk unit pelaksana teknis Balai Besar Perikanan 

Budidaya Laut (BBPBL) Lampung dan Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

(BPBAP) Situbondo untuk memproduksi ikan kerapu bebek. Yulianto (2013), 

mengatakan bahwa perairan Teluk Hurun Lampung merupakan perairan yang 

memiliki peran strategis bagi kepentingan daratan yang mengelilinginya. Tahun 

2008 perairan Teluk Hurun Lampung telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya 

laut di kecamatan Padang Cermin dan kecamatan Punduh Pidada dengan luas 77 

ha untuk budidaya ikan kerapu bebek. Kondisi di perairan Teluk Hurun Lampung 

tidak berbeda jauh dengan yang ada di Situbondo. Anrosana dan Gemaputri 

(2017), menyatakan bahwa Situbondo memiliki potensi yang sangat baik untuk 

budidaya ikan kerapu bebek karena keadaan perairan yang baik. 
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Dua lokasi tersebut berhasil meningkatkan produksi kerapu bebek 

nasional. Pada tahun 2016-2017 meningkat sebesar 100%, pada tahun 2016 

angkanya mencapai 11. 504 ton dan meningkat menjadi 70. 294 ton pada 2017 

(Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2018). Namun, dalam keberhasilan 

budidaya, kedua lokasi tersebut sering mengalami pencemaran air yang dapat 

merugikan para pembudidaya ikan kerapu bebek. Masih banyak sektor industri di 

Lampung maupun Situbondo yang memanfaatkan perairan sebagai tempat 

pembuangan limbah industri yang mengakibatkan penurunan kualitas air di lokasi 

budidaya sehingga seringkali terjadi kematian massal yang terjadi di KJA 

(Keramba Jaring Apung) milik pembudidaya (Yulianto, 2013). Pengaruh limbah 

industri juga mengakibatkan keramba jaring apung menjadi kotor, sehingga sisa-

sisa pakan yang tidak terkonsumsi oleh ikan dan hasil dari kegiatan metabolisme 

ikan (feses dan urin) tidak dapat terurai yang berakibat munculnya berbagai 

penyakit pada ikan, khususnya penyakit yang diakibatkan oleh cacing parasit 

(Anrosana dan Gemaputri, 2017). 

 

Penelitian ini berfokus pada penyakit yang disebabkan cacing Benedenia 

epinepheli yang dapat menyebabkan kematian pada kerapu bebek dan kerugian 

secara financial pada pembudidaya di Lampung dan Situbondo (Gautam et al. 

2016). Subekti et al. (2019) menyebutkan bahwa prevalensi Benedenia epinepheli 

pada ikan kakap merah di Teluk Hurun Lampung sebesar 50%. Wiyatno dkk. 

(2013) menyatakan bahwa di pantai Utara Laut Jawa Situbondo, nilai prevalensi 

Benedenia epinepheli pada ikan kerapu bebek sebesar 53,33%. Nilai prevalensi 

tersebut digolongkan sangat sering (Often), berarti cacing Benedenia epinepheli 

sangat sering menginfestasi ikan kerapu bebek. Benedenia epinepheli dapat 
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menyebabkan kematian, kehilangan berat badan, menurunkan fekunditas ikan, dan 

mempengaruhi tingkat penetasan telur karena energi metabolisme yang seharusnya 

digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi menjadi digunakan untuk proses 

pertahanan dalam tubuhnya (Subekti et al. 2019). Kerugian akibat infestasi Benedenia 

epinepheli tidak sebesar kerugian akibat infeksi organisme patogen lain seperti virus 

dan bakteri, namun infestasi ektoparasit dapat menjadi salah satu faktor predisposisi 

bagi infeksi organisme patogen yang lebih berbahaya. Kerugian nonlethal lain dapat 

berupa kerusakan kulit, serta pertumbuhan lambat sehingga menurunkan nilai jual 

(Wijaya et al. 2019). Berdasarkan kerugian yang ditimbulkan akibat infestasi cacing 

Benedenia epinepheli, maka perlu dilakukan penelitian tentang karakterisasi 

molekuler dari cacing Benedenia epinepheli. Dari beberapa penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Novriadi (2015), Subekti et al. (2019), dan Wijaya et al. (2019) 

terkait dengan Benedenia epinepheli hanya berfokus pada identifikasi morfologi. Lim 

et al. (2010), menambahkan bahwa untuk mengidentifikasi spesies parasit yang 

paling umum digunakan yaitu karakter morfologis dan anatomi yang diperoleh dari 

mikroskop cahaya. Peneliti lain (Antonelli et al. 2010; Hodova et al. 2010) 

melengkapi informasi identifikasi morfologi parasit dengan bantuan SEM (Scanning 

Electron Microscope). 

 
Penggunaan karakter morfologis tergantung pada ketelitian peneliti (Mayr dan 

Ashlock, 1991). Masalah yang terkait dengan karakter morfologi menjadi penting 

terutama dalam melacak sejarah evolusi sebelum PCR digunakan (Domingues and 

Boeger, 2008). Para ahli taksonomi terus mengembangkan penelitian untuk 

memastikan bahwa karakter morfologis digunakan secara objektif (Soo and Lim, 

2012; Tan et al. 2010). Data morfometrik selalu diberikan dalam 
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deskripsi spesies baru. Data ini biasanya tidak dianalisis sehingga mengakibatkan 

hilangnya informasi. Sebenarnya, variasi morfologis dalam suatu spesies parasit 

telah menghasilkan interpretasi spesies parasit yang berbeda (Lim et al, 2010). 

 

Pada dasarnya, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengamati 

molekuler DNA parasit dalam menentukan validitas dan hubungan spesies 

berdasarkan rekonstruksi pohon filogenetik. Informasi dari perkembangan biologi, 

fisiologi, biokimia dan biologi molekuler dapat menambah, mengkonfirmasi atau 

membantah interpretasi berdasarkan fitur morfologis. Salah satu contoh adalah 

hubungan monogenea yang telah bergeser menjadi subkelas dalam Trematoda 

(bersama dengan Digenea), menjadi sebuah kelas tersendiri pada 1960 dan 

akhirnya didasarkan pada perkembangan biologi, monogenea menjadi subkelas 

didasarkan pada larva yang memiliki kait (Cavalier, 1998). 

  
Data molekuler untuk diferensiasi spesies parasit digunakan dalam 

membedakan spesies tingkat kesamaan morfologis yang tinggi. Selain itu, 

menggunakan urutan DNA untuk menyimpulkan hubungan kekerabatan antar 

spesies parasit. Hingga saat ini penggunaan data molekuler untuk karakterisasi 

spesies parasit menjadi terhambat karena kurangnya urutan DNA parasit 

monogenea yang cukup. Saat ini hanya ada sekitar 3.236 sekuens DNA pada 819 

spesies parasit monogenea yang tersedia di GenBank dibandingkan dengan 

jumlah yang diperkirakan lebih dari 2.200 spesies parasit monogenea yang dikenal 

dan total global yang diperkirakan berjumlah 104.127 spesies parasit monogenean 

(National Center for Biotecnology Information, 2016). 

 

Sesuai dengan uraian di atas, masih sangat perlu dilakukan penelitian 

mengenai karakterisasi molekuler parasit monogenea Benedenia epinepheli 
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(Monogenea: Capsalidae) yang sering menginfestasi ikan kerapu bebek 

(Cromileptes altivelis) di perairan Lampung dan Situbondo yang berguna untuk 

memberikan informasi molekuler cacing Benedenia epinepheli dilihat dari urutan 

basa DNA, homologi, dan hubungan kekerabatan cacing Benedenia epinepheli di 

Lampung dan Situbondo yang dapat dijadikan sebagai awal tinjauan dan 

penelitian lebih dalam untuk menghadapi permasalahan serangan cacing parasit 

yang ada pada ikan kerapu bebek di perairan Lampung dan Situbondo. 

 
1.2. Rumusan masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1) Bagaimanakah urutan basa DNA 28S rRNA parasit monogenea Benedenia 

epinepheli pada ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis) di perairan 

Lampung dan Situbondo? 

 
2) Bagaimanakah homologi dan hubungan kekerabatan parasit monogenea 

 

Benedenia epinepheli di perairan Lampung dan Situbondo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik molekuler parasit 

monogenea Benedenia epinepheli dari urutan basa DNA 28S rRNA, homologi, 

dan hubungan kekerabatan parasit monogenea Benedenia epinepheli pada perairan 

Lampung dan Situbondo. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

karakteristik molekuler parasit Benedenia epinepheli pada ikan kerapu bebek 

dengan menggunakan urutan basa DNA 28S rRNA, homologi dan hubungan 
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kekerabatan Benedenia epinepheli di Lampung dan Situbondo melalui pohon 

filogenetik. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian pustaka awal 

bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian di bidang biologi molekuler 

dan genetika parasit pada ikan air tawar maupun laut di Indonesia. 
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