
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perairan laut di Indonesia menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan. Jumlah 

jenis ikan yang ada di perairan laut dan payau Indonesia mencapai 3.720 spesies 

(Rueckert et al. 2008). Sumberdaya ikan di Indonesia cukup melimpah, termasuk 

di Perairan Banten. Perairan tersebut menjadi tempat kegiatan perikanan tangkap 

dan memiliki beberapa tempat pendaratan ikan. Ikan tongkol menjadi salah satu 

ikan target yang ditangkap di Selat Sunda, dan termasuk dalam 10 besar komoditi 

unggulan yang ditangkap di Teluk Banten (Ernaningsih et al. 2012). 

Ikan tongkol termasuk dalam keluarga Scombridae dengan ciri utama berupa 

garis serong berwarna hitam pada bagian punggung dan bintik hitam di antara sirip 

dada dan perut (Hidayat et al. 2018). Ikan ini menghabiskan sebagian besar 

waktunya di perairan pesisir (Masuswo dan Widodo 2016) dan sering dimanfaatkan 

sehari-hari sebagai ikan konsumsi. Pratama et al. (2011) menjelaskan bahwa ikan 

tongkol mengandung nutrisi yang cukup baik, salah satunya asam lemak tak jenuh. 

Hidayati et al. (2016) menjelaskan ikan tongkol adalah ikan pelagis dan merupakan 

salah satu komoditi perikanan yang sering diekspor oleh Indonesia. Negara target 

utama ekspor ikan tongkol dari Indonesia salah satunya adalah Jepang (Chodrijah 

et al. 2013). Salah satu masalah yang dapat merugikan berbagai aspek dari 

pengelolaan perikanan tongkol adalah adanya infeksi oleh parasit. 

Parasit adalah organisme yang hidup di atas atau di dalam organisme lain 

(inang), sebagian besar adalah cacing, dan telah beradaptasi untuk hidup sebagai 

parasit (memiliki alat penghisap, kait, atau menghasilkan banyak telur). Parasit 

mampu merubah sifat kimia dirinya agar sesuai dengan tubuh inangnya (Levine 

1990). Biasanya dalam satu inang terdapat lebih dari satu parasit, dan hidup saling 

mempengaruhi. Keanekaragaman jenis parasit ikan cukup tinggi di perairan laut 

Indonesia. 

Kelimpahan parasit dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik, dan sangat 

bergantung pada ikan yang menjadi inangnya (Rueckert et al. 2008). Ekologi, 

migrasi, rekrutmen, dan kondisi lingkungan dari inang berkaitan dengan 

keberadaan parasit. Parasit yang ada di perairan menginfeksi ikan di berbagai 

tingkatan trofik. Rohde (2005) menjelaskan suhu dan kesuburan perairan adalah 

dua parameter lingkungan penting yang dapat mempengaruhi keberadaan cacing 

parasitik. 

Infeksi cacing parasitik pada ikan tongkol memiliki dampak terhadap aspek 

ekologis, ekonomis, maupun biologis. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat infeksi cacing seperti Didymozoon diverticulatum di Teluk 

Benggala (Madhavi dan Sai Ram 2000), Anisakis spp. di daerah Pekalongan 

(Linayati dan Madusari 2019), dan Anisakis simplex di daerah Aceh Besar (Hidayati 

et al. 2016). Beberapa jenis parasit pada penelitian yang sudah dilakukan tergolong 

dalam parasit zoonotik. 

Meski parasit lebih dikenal memberikan dampak negatif, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa parasit memiliki dampak positif. Kleinertz et al. (2012) 

menjelaskan parasit ikan dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator lingkungan. 

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Rueckert et al. (2008) di Segara 
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Anakan (Cilacap), menunjukkan parasit dapat digunakan dalam memantau biomasa 

bakteri, logam berat, atau tekanan lingkungan lain. Parasit juga memiliki potensi 

sebagai penanda suatu populasi ikan, seperti dalam penelitian Mattiucci et al. 

(2014) yang membandingkan populasi ikan setuhuk di Laut Mediterania dan 

Atlantik.  

Jenis parasit yang sangat beranekaragam di perairan menjadi menarik untuk 

diteliti, terutama di Perairan Banten. Informasi dari penelitian ini dapat dijadikan 

salah satu acuan dalam pengelolaan perairan, dengan mengendalikan kemungkinan 

ikan sebagai vektor penyakit baik bagi ekosistem maupun manusia yang 

memanfaatkan sumber daya tersebut. 

 

 

Rumusan Masalah 

Parasit pada ikan laut tropis memiliki keragaman dan kelimpahan yang tinggi. 

Jenis parasit dalam bidang pengelolaan sumber daya perairan masih belum banyak 

diketahui. Parasit yang menginfeksi ikan di alam dapat menjadikan ikan tersebut 

sebagai vektor penyakit bagi berbagai biota lain melalui interaksi ekologis yang 

kompleks. Beberapa jenis cacing parasitik bersifat zoonotik, yang dapat berdampak 

besar terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan. 

Keberadaan parasit dapat digambarkan dengan berbagai parameter. 

Parameter parasitologi yang meliputi prevalensi, intensitas, intensitas rataan, dan 

kelimpahan rataan dapat digunakan untuk menggambarkan keberadaan parasit. Hal 

tersebut disertai faktor kondisi ikan sebagai inang dari parasit, serta parameter 

lingkungan yang meliputi suhu permukaan laut dan kesuburan. 

Parameter parasitologi memberikan informasi terkait dampak yang dimiliki 

oleh parasit yang ditemukan baik terhadap inang maupun lingkungannya. Faktor 

kondisi dapat menjadi acuan dalam menilai kesehatan ikan sebagai inang. Suhu 

permukaan laut dan kesuburan memberikan informasi tekait makrohabitat parasit. 

Penelitian ini cukup penting untuk dilakukan agar diketahui keterkaitan antara 

cacing parasitik dengan lingkungan dan inangnya. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menganalisis keragaman jenis cacing parasitik pada 

ikan tongkol (Euthynnus affinis) dari Perairan Banten serta menduga korelasi 

jumlah cacing parasitik terhadap kondisi biologis ikan sebagai inang dan 

lingkungannya. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai cacing 

parasitik yang menginfeksi ikan tongkol di Perairan Banten serta sebagai informasi 

dalam melakukan pemantauan sebaran penyakit dan kondisi ekosistem perairan 

tersebut. 
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METODE  

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Oktober 2020. Pengambilan 

sampel ikan tongkol dari Teluk Banten dilakukan di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (PPN) Karangantu pada bulan Maret 2020 dan dari Selat Sunda di 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke pada bulan Juli 2020. Identifikasi, 

pengukuran morfometrik, pembedahan ikan tongkol, dan identifikasi cacing 

parasitik dilakukan di Laboratorium Helmintologi, Divisi Parasitologi dan 

Entomologi Kesehatan, Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. 

Prosedur Pengambilan Data 

Pengambilan sampel ikan 

Sampel ikan tongkol (Gambar 1) diambil secara acak dengan ukuran relatif 

seragam untuk dianalisis parasitnya. Pengambilan sampel ikan tongkol segar 

dilakukan dengan membeli dari nelayan atau pedagang lokal yang ada di PPN 

Karangantu sebanyak 30 ekor dan PPI Muara Angke sebanyak 15 ekor. Ikan yang 

telah didapatkan kemudian didinginkan dalam cool box dan dibawa ke laboratorium. 

Ikan disimpan dalam keadaan beku hingga pengamatan dilakukan. 

 

 

Gambar 1 Ikan tongkol (Euthynnus affinis Cantor, 1849). 

Pengamatan cacing parasitik 

Pengamatan cacing parasitik mengacu pada Kleinertz et al. (2012). Panjang 

total ikan tongkol diukur menggunakan mistar dengan ketelitian 0,05 cm dan bobot 

total ikan tongkol diukur menggunakan neraca digital dengan ketelitian 0,01 gram. 

Kulit, sirip, mata, nostril, rongga mulut, insang, dan operkulum diperiksa untuk 

menemukan ektoparasit, sedangkan organ dalam diperiksa untuk menemukan 

endoparasit. Ikan tongkol diletakkan pada alas berwarna hitam dan dibedah dengan 

menggunting bagian bawah perut dari anus. Rongga tubuh diperiksa untuk 

memastikan keberadaan cacing.  

Usus dan lambung ikan tongkol masing-masing dibuka menggunakan 

gunting bedah dan diletakkan di dalam botol bening terpisah. Larutan fisiologis 

dituangkan ke dalam botol, dan botol ditutup. Botol dikocok hingga isi lambung 
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dan usus keluar dari organ. Botol didiamkan hingga isi lambung dan usus 

mengendap. Air dalam botol dibuang sedikit demi sedikit hingga tersisa sedikit air 

dan endapan. Endapan dan air tersebut dituang ke dalam cawan Petri dan diamati 

menggunakan mikroskop stereo. 

Gonad, hati, dan empedu diletakkan pada cawan petri yang terpisah dan diberi 

sedikit larutan fisiologis agar tidak kering. Organ tersebut kemudian ditekan 

menggunakan cawan Petri lain hingga hancur dan diamati keberadaan cacingnya. 

Organ insang digunting dan dipisahkan tiap lembarnya, kemudian diletakkan di 

cawan Petri berisi larutan fisiologis dan diamati dengan mikroskop stereo. 

Pengamatan organ menggunakan mikroskop dibantu dengan jarum bedah untuk 

menggerakkan organ dalam cawan. 

Proses pengawetan dan pewarnaan diacu dari Indaryanto et al. (2014). Cacing 

yang didapatkan kemudian diambil menggunakan pipet tetes atau jarum bedah dan 

diletakkan dalam cawan berisi larutan fisiologis sebelum diawetkan dengan etanol 

70%. Pembuatan preparat dengan metode pewarnaan perlu dilakukan sebelum 

proses identifikasi. KOH 10% dan minyak cengkeh digunakan sebagai pewarna 

cacing Nematoda dan Acanthocephala. Spesimen yang didapatkan direndam dalam 

KOH 10% selama 1–3 menit, kemudian dimasukkan ke cawan berisi minyak 

cengkeh selama 1–3 menit. Kemudian direndam dalam beberapa cawan berisi 

etanol bertingkat (70%, 85%, 90%, dan absolut) masing-masing 5 menit. Spesimen 

yang sudah selesai direndam kemudian difiksasi dengan entellan. 

Semichon’s acetocarmin digunakan sebagai pewarna cacing Trematoda dan 

Cestoda. Cacing yang ditemukan direndam dalam pewarna selama 15–20 menit, 

kemudian dibilas dengan asam alkohol selama 5–7 menit. Spesimen kemudian 

direndam dalam etanol bertingkat masing-masing 5 menit. Spesimen kemudian 

direndam dalam xylol sampai spesimen terlihat transparan. Spesimen yang sudah 

selesai direndam xylol kemudian difiksasi. Identifikasi cacing parasitik yang 

didapatkan mengacu pada Hendrix (1994), Rohde (1978), Arai dan Smith (2016), 

Liang-Sheng (1960), Gibson, (1996), Amin (1987), serta Amin dan Nahhas (1994).  

Pengambilan data sekunder 

Data sekunder yang digunakan berupa suhu permukaan laut dan klorofil-a. 

Data parameter di kedua lokasi diambil dari situs oceancolor.gsfc.nasa.gov sesuai 

dengan waktu pengambilan ikan tongkol di PPN Karangantu dan PPI Muara Angke. 

Data dalam format SMI diunduh dan diolah menggunakan aplikasi SeaDAS, 

kemudian diolah dengan aplikasi Microsoft Excel. 

Analisis Data 

Faktor kondisi 

Faktor kondisi menggambarkan kondisi tubuh ikan melalui hubungan 

panjang-bobot. Hal tersebut berkaitan dengan kegemukan dan kesehatan (Mulfizar 

et al. 2014). Rumus yang digunakan untuk menghitung faktor kondisi ikan adalah 

berikut. 

 

K = 
W

L3
 ×100 
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Keterangan: 

K : faktor kondisi 

W : bobot total individu ikan (gram) 

L : panjang total ikan (cm) 

Prevalensi (P) 

Prevalensi adalah jumlah individu inang yang terinfeksi parasit dibagi jumlah 

individu inang yang diamati. Hasil prevalensi dinyatakan dalam %. Nilai prevalensi 

mendeskripsikan keberadaan parasit pada inang, tanpa memperhatikan proses 

infeksi pada inang terjadi. Rumus prevalensi menurut Bush et al. (1997) dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

 

Prevalensi (%) = 
n

N
 × 100 

Keterangan: 

n : jumlah ikan yang terinfeksi parasit jenis tertentu 

N : jumlah ikan yang diamati 

 

Kategori prevalensi menurut Williams dan Williams (1996) sebagai berikut: 

Selalu   : 100–99% 

Hampir selalu  : 98–90% 

Biasa   : 89–70% 

Sering kali   : 69–50% 

Umum   : 49–30% 

Sering   : 29–10% 

Terkadang   : 9–1% 

Jarang   : <1–0,1% 

Sangat jarang  : <0,1–0,01% 

Hampir tidak pernah : <0,01% 

Intensitas (I) 

Bush et al. (1997) menjelaskan bahwa intensitas merupakan parameter yang 

menggambarkan jumlah individu suatu spesies parasit pada satu individu inang. 

Kleinertz et al. (2012) menjelaskan bahwa intensitas dituliskan dalam bentuk 

rentang. 

Kategori intensitas menurut Williams dan Williams (1996) sebagai berikut: 

Sangat ringan : <1 

Ringan  : 1–5 

Sedang  : 6–50 

Berat  : 51–100 

Sangat berat : 100+ 

Superinfeksi : 1.000+ 

Intensitas rataan (mI)  

Intensitas rataan menurut Bush et al. (1997) merupakan jumlah parasit jenis 

tertentu yang ditemukan pada keseluruhan individu inang yang terinfeksi jenis 

parasit tersebut.  Intensitas rataan adalah bentuk lain dari densitas yang dihitung 

dengan satuan individu inang. 
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Intensitas rataan (Ind/inang) = 
p

n
 

Keterangan: 

p : jumlah parasit jenis tertentu 

n : jumlah ikan yang terinfeksi parasit jenis tertentu 

Kelimpahan rataan (mA) 

Bush et al. (1997) menjelaskan kelimpahan rataan sebagai suatu bentuk 

densitas, di mana kelimpahan suatu jenis parasit dihitung dalam keseluruhan 

populasi ikan yang diamati. Berbeda dengan intensitas, kelimpahan dapat bernilai 

0 sebab ikan yang tidak memiliki parasit pun masuk dalam perhitungan, sedangkan 

intensitas hanya memperhitungkan ikan yang terinfeksi atau terinfestasi. 

 

Kelimpahan rataan = 
p

N
 

Keterangan: 

p : jumlah parasit jenis tertentu 

N : jumlah ikan yang diamati 

Korelasi peringkat spearman (rs) 

Koefisien korelasi peringkat menurut Walpole (2015) merupakan salah satu 

ukuran nonparametrik untuk mengetahui korelasi antar peubah menggunakan 

peringkat. Koefisien tersebut didapatkan menggunakan rumus berikut. 

 

rs = 
6 ∑ di

2

n(n2-1)
 

Keterangan: 

di : selisih antara peringkat bagi xi dan yi 

n : jumlah pasangan data 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Deskripsi cacing parasitik 

Cacing parasitik dari kelas Monogenea, Digenea, Acanthocephala, dan 

Nematoda didapatkan menginfeksi ikan tongkol pada penelitian ini. Ikan tongkol 

dari Teluk Banten diinfeksi oleh Monogenea dan Nematoda, sedangkan ikan 

tongkol dari Selat Sunda diinfeksi oleh Digenea, Acanthocephala, dan Nematoda. 

Cacing Hexostoma euthynni (Gambar 2) merupakan ektoparasit dan termasuk 

dalam kelas Monogenea, dicirikan dengan adanya sebuah organ penghisap di 

bagian posterior, bertubuh pipih, dan bersifat hermafrodit (Hendrix 1994). H. 

euthynni termasuk ordo Polyopisthocotylida yang memiliki beberapa pasang alat 

penghisap kompleks pada opisthaptornya, serta berkembang biak dengan cara 

bertelur. Cacing ini termasuk dalam famili Hexostomatidae yang memiliki 8 alat 

hisap berjajar secara paralel yang ukurannya tidak seragam. 
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Gambar 2   Hexostoma euthynni dengan tubuh bagian posterior (a), anterior (b), dan 

batil hisap (c). 

Alat hisap cacing ini memiliki rangka yang disebut sclerite. Sclerite 

berbentuk X pada bagian tengah dan dua sclerite berbentuk B di bagian kanan dan 

kiri terdapat pada setiap alat hisap (Lampiran 1). Rohde (1978) menjelaskan hal ini 

sebagai ciri utama yang membedakan H. euthynni dari spesies lainnya. Panjang 

tubuh cacing yang ditemukan pada penelitian ini adalah 4,388–5,720 mm, dengan 

lebar tubuh 1,374–1,478 mm. Hal ini sesuai dengan Millemann (1956) yang 

mendeskripsikan cacing ini memiliki rentang panjang tubuh 3,57–5,85 mm dan 

lebar tubuh 0,74–0,95 mm. 

Ascaridoidea (Gambar 3) merupakan superfamili endoparasit yang tergolong 

dalam kelas Nematoda, dicirikan dengan tubuh silindris tanpa ruas, simetri bilateral, 

dan dilapisi oleh kutikula (Arai dan Smith 2016). Superfamili Ascaridoidea 

memiliki bagian anterior yang terbagi menjadi 3 bagian bibir. Bentuk esofagusnya 

silindris, sederhana, dan tanpa katup. Panjang tubuh larva cacing yang ditemukan 

pada penelitian ini adalah 6,597–16,904 mm (Teluk Banten) dan 11,776–17,363 

mm (Selat Sunda). 

Sebagian parasit yang menginfeksi ikan tongkol dari Selat Sunda tergolong 

dalam famili Anisakidae, genus Anisakis (Gambar 4). Spesimen yang ditemukan 

memiliki larva tooth (Lampiran 2) pada bagian anterior dan mucron (Lampiran 3) 

pada bagian posterior. Panjang tubuh larva Anisakis sp. yang ditemukan adalah 

15,663–17,080 mm dengan lebar tubuh 0,523–0,757 mm. Hal ini sesuai dengan 

deskripsi oleh Abdelsalam et al. (2020), yang menjelaskan cacing ini memiliki 

panjang tubuh 16,4–23,6 mm dengan lebar tubuh 0,54–0,8 mm. 
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Gambar 3  Ascaridoidea dengan tubuh bagian anterior (a) dan posterior (b). 

 

Gambar 4  Anisakis sp. dengan tubuh bagian anterior (a) dan posterior (b). 

Jenis cacing Nematoda lain yang ditemukan adalah Camallanus sp. dari 

perairan Teluk Banten. Camallanus sp. (Gambar 5) merupakan jenis endoparasit 

yang biasa ditemui pada saluran pencernaan ikan. Cacing ini termasuk dalam filum 

Nemathelminthes. Camallanus sp. termasuk dalam kelas Chromadorea dan ordo 

Rhabditida. Famili Camallanidae dicirikan dengan rongga mulut mengeras dan 

tidak ditemukannya bibir. Cacing ini digolongkan dalam Camallanus sebab 

memiliki bukaan mulut yang seperti celah dan katup mulut yang menyambung. 

Liang-Sheng (1960) menjelaskan cacing Camallanus sp. dapat dikenali 

dengan bentuk mulut melingkar atau memanjang. Ukuran panjang tubuh dari cacing 

Camallanus sp. pada penelitian ini adalah 4,78 mm dan lebar 0,201 mm. Cacing ini 

mampu melubangi dinding usus dan mengambil makanannya. Tubuh cacing ini 

dilapisi oleh kutikula yang kuat untuk mencegah tubuhnya hancur di dalam tubuh 

inangnya. 
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Gambar 5  Camallanus sp. (A) Tubuh cacing yang terdiri dari bagian anterior (a) 

dan posterior (b). (B) Bagian anterior cacing dengan mulut yang 

mengeras (c). 

Lecithocladium sp. (Gambar 6) merupakan cacing Digenea yang memiliki 

dua alat hisap. Alat hisap oral berfungsi untuk memindahkan makanan ke dalam 

sistem pencernaan dan alat hisap ventral berfungsi untuk menempelkan tubuh pada 

organ inangnya (Rohde 2005). Menurut Gibson (1996), cacing ini bersifat 

hermafrodit, tubuhnya memiliki ecsoma yang terkadang tereduksi. Spesimen yang 

ditemukan pada penelitian ini memiliki panjang total tubuh dan ecsoma 10,040–

11,594 mm dengan lebar 0,351–0,438 mm dan panjang ecsoma 5,82–7,325 mm. 

Ukuran alat hisap oral lebih besar dibandingkan alat hisap ventral.  

 

 

Gambar 6  Lecithocladium sp. dengan bagian tubuh anterior (a) posterior (b), oral 

sucker (c), dan ventral sucker (d). 

Endoparasit lain yang ditemukan pada penelitian ini adalah Rhadinorhynchus 

sp. (Gambar 7) dan Neorhadinorhynchus sp. (Gambar 8) yang tergolong dalam 

filum Acanthocephala. Jenis ini dicirikan dengan adanya probosis yang dilapisi oleh 

sejumlah duri. Neorhadinorhynchus sp. memiliki beberapa ciri pembeda dari jenis 

lainnya, antara lain kelenjar semen berjumlah 4 dengan bentuk tubular (Lampiran 

4), tubuh tidak berduri, serta terdapat 25 buah dalam 1 baris duri pada probosis 

(Amin dan Nahhas 1994). Ukuran tubuh Neorhadinorhynchus sp. pada penelitian 

ini antara 5,142–8,072 mm dengan probosis 0,773–0,944 mm.  
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Gambar 7  Rhadinorhynchus sp. dengan bagian anterior (a) dan posterior (b). 

 

Gambar 8  Neorhadinorhynchus sp. dengan probosis pada bagian anterior (a), ujung 

posterior (b), leminsci (c), testes (d), dan kelenjar semen (e). 

Rhadinorhynchus sp. dicirikan dengan probosis dan tubuhnya yang relatif 

panjang, serta permukaan tubuh dilengkapi duri (Lampiran 5). Panjang tubuh 

Rhadinorhynchus sp. pada penelitian ini sebesar 8,006–11,368 mm dengan probosis 

1,039–1,291 mm. Perhitungan parameter parasitologi dilakukan untuk tiap jenis 

parasit yang ditemukan. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 1 untuk ikan 

tongkol dari Teluk Banten dan Tabel 2 untuk ikan tongkol dari Selat Sunda. Data 

morfometrik ikan tongkol dan keberadaan parasit pada tiap ikan tercantum pada 

Lampiran 6 dan Lampiran 7. 

 

Tabel 1  Prevalensi (P), intensitas (I), intensitas rataan (mI), dan kelimpahan 

rataan (mA) dari ikan tongkol Teluk Banten 
Jenis/taksa Mikrohabitat P (%) I (ind) mI mA 

Monogenea      

Hexostoma euthynni Insang 16,67 1–2 1,60 0,27 

Nematoda      

Ascaridoidea Usus dan rongga 

tubuh 
16,67 1–2 1,20 0,20 

Camallanus sp. Usus 3,33 1 1 0,03 

 

Parasit ikan tongkol dari Teluk Banten dengan nilai prevalensi tertinggi ialah 

H. euthynni dan Ascaridoidea yaitu 16,67%, sedangkan nilai prevalensi terendah 

ada pada jenis Camallanus sp. sebesar 3,33%. Cacing H. euthynni dan Ascaridoidea 

yang menginfeksi ikan tongkol memiliki intensitas 1–2 individu pada satu ekor ikan, 
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sedangkan cacing Camallanus sp. memiliki intensitas hanya 1 individu pada satu 

ekor ikan. Nilai mI dan mA tertinggi terdapat pada cacing H. euthynni sebesar 1,60 

dan 0,27, sedangkan cacing Camallanus sp. memiliki nilai yang terendah sebesar 1 

dan 0,03. 

 

Tabel 2  Prevalensi (P), intensitas (I), intensitas rataan (mI), dan kelimpahan 

rataan (mA) dari ikan tongkol Selat Sunda 
Jenis/taksa Mikrohabitat P (%) I (ind) mI mA 

Digenea      

Lecithocladium sp. Lambung 13,33 2–18 10 1,33 

Acanthocephala      

Neorhadinorhynchus sp. Usus dan pilorus 53,33 1–154 40,13 21,40 

Rhadinorhynchus sp. Usus dan lambung 13,33 1 1 0,13 

Nematoda      

Ascaridoidea 
Gonad, usus, dan 

lambung 
46,67 1–5 2,14 1 

Anisakis sp. Hati 46,67 2–17 8,14 5,18 

 

Jenis parasit yang menginfeksi ikan tongkol dari Selat Sunda dengan nilai 

prevalensi tertinggi adalah Neorhadinorhynchus sp. sebesar 53,33% dengan 

intensitas 1–154 individu pada satu ekor ikan. Parasit dengan nilai prevalensi 

terendah adalah Rhadinorhynchus sp. sebesar 13,33% dengan intensitas 1 individu 

dalam satu ekor ikan. Jenis Neorhadinorhynchus sp. juga memiliki nilai mI dan mA 

tertinggi dibanding jenis lain yang ditemukan. 

 

Faktor kondisi ikan tongkol 

Panjang total dan bobot total yang telah diukur kemudian digunakan untuk 

menghitung faktor kondisi. Nilai rataan faktor kondisi ikan tongkol dari Teluk 

Banten dan Selat Sunda berbeda. Hasil perhitungan faktor kondisi dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Nilai faktor kondisi ikan tongkol di kedua lokasi 

Parameter 
Nilai Rataan 

Teluk Banten Selat Sunda 

Faktor Kondisi 1,4433 ± 0,091 1,5504 ± 0,286 

 

Hasil perhitungan faktor kondisi ikan tongkol dari Teluk Banten 

menunjukkan nilai rataan 1,4433, dengan nilai tertinggi sebesar 1,6231 dan nilai 

terendah sebesar 1,2544. Berbeda dengan hasil dari ikan tongkol dari Selat Sunda 

yang memiliki nilai rataan 1,5504, dengan nilai tertinggi sebesar 1,8514 dan nilai 

terendah 1,0120. 

 

Suhu permukaan laut dan kesuburan 

Suhu dan eutrofikasi menjadi dua faktor lingkungan yang berpengaruh 

terhadap keberadaan parasit (Rohde 2005). Klorofil-a digunakan untuk menentukan 

tingkat kesuburan perairan. Rentang dan rataan suhu permukaan laut serta klorofil-

a telah tercantum dalam Tabel 4.   
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Tabel 4 Nilai suhu dan klorofil-a di kedua lokasi 

Parameter Perairan Nilai Rataan 

 Teluk Banten Selat Sunda 

Suhu (oC) 29,9–32,6 (30,2 ± 0,213) 29,8–30,8 (29,9 ± 0,102) 

Klorofil-a (mg m-3) 0,60–2,96 (1,31 ± 0,799) 0,48–4,70 (1,06 ± 0,763) 

 

Rata-rata suhu permukaan laut di Teluk Banten sebesar 30,2oC, sedangkan di 

Selat Sunda sebesar 29,9 oC. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan baku mutu 

yang mengacu pada KepMen LH No. 51 tahun 2004 sudah sesuai untuk kehidupan 

biota laut. Nilai klorofil-a pada Teluk Banten sebesar 0,60–2,96 mg m-3 dengan 

rata-rata 1,31 mg m-3, sedangkan pada Selat Sunda sebesar 0,48–4,70 mg m-3 

dengan rata-rata 1,06 mg m-3. Nilai klorofil-a dapat menentukan tingkat kesuburan 

perairan tersebut. Irawati (2014) menjelaskan perairan dengan kadar klorofil-a <1 

mg m-3 tergolong oligotrofik, ≥1–3 mg m-3 tergolong mesotrofik, ≥3–5 mg m-3 

tergolong eutrofik, dan >5 mg m-3 tergolong hipereutrofik. Perairan Teluk Banten 

dan Selat Sunda berdasarkan kategori tersebut tergolong dalam perairan mesotrofik. 

 

 Pembahasan 

Cacing parasitik yang menginfeksi ikan tongkol dapat memberikan beragam 

dampak. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mencatat H. euthynni ditemukan 

menginfeksi ikan dari genus Euthynnus, seperti pada Euthynnus alletteratus dari 

pesisir Rio de Janeiro, Brazil (Justo dan Kohn 2015), Euthynnus lineatus dari 

perairan Baja California (Millemann 1956), dan Euthynnus alletteratus affinis di 

Kepulauan Heron, Australia (Rohde 1978). Catatan H. euthynni pada ikan tongkol 

di Teluk Banten belum ditemukan selain dari penelitian ini. 

Nilai prevalensi yang didapatkan pada penelitian ini sebesar 16,67% yang 

artinya cacing ini sering menginfeksi ikan tongkol. Hasil tersebut tidak berbeda 

jauh dari hasil penelitian Justo & Kohn (2015) dengan ikan satu genus sebesar 

16,1%. Dampak yang diberikan oleh H. euthynni pada ikan tongkol adalah 

terganggunya proses pertukaran gas pada insang. Suwignyo et al. (2005) 

menjelaskan bahwa parasit dari kelompok Monogenea memakan lendir dan sel 

pada permukaan tubuh ikan, sehingga kemampuan insang dalam proses respirasi 

menurun. 

Prevalensi Camallanus sp. pada penelitian ini adalah 3,33% yang artinya 

cacing ini terkadang menginfeksi ikan tongkol dari Teluk Banten. Hidayati et al. 

(2016) menjelaskan Camallanus sp. memang menjadi salah satu jenis parasit yang 

umum ditemukan pada ikan tongkol yang hidup di perairan bebas, namun belum 

ditemukan catatan Camallanus sp. menginfeksi ikan tongkol dari Teluk Banten 

selain di penelitian ini. Jenis Camallanus sp. dapat mengganggu pertumbuhan ikan 

tongkol sebab nutrisi yang didapat dari makanan diambil oleh cacing ini. Hakim et 

al. (2019) juga menjelaskan bahwa cacing ini dapat menyebabkan kerusakan pada 

saluran pencernaan ikan.  

Superfamili Ascaridoidea yang didapatkan pada penelitian ini juga ditemukan 

pada ikan tongkol dari TPI Lhoknga Aceh Besar Hidayati et al. (2016) dan TPI 

Pekalongan (Linayati dan Madusari 2019). Nilai prevalensi Ascaridoidea dalam 

penelitian ini sebesar 16,67% (Teluk Banten) dan 46,67% (Selat Sunda) yang 
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artinya cacing ini sering menginfeksi ikan tongkol dari Teluk Banten dan umum di 

Selat Sunda. Jenis Anisakis sp. dari Selat Sunda memiliki nilai prevalensi sebesar 

46,67%. Nilai yang didapatkan berbeda dengan ikan tongkol dari TPI Lhoknga 

Aceh Besar yang mencapai 86,66% dan TPI Pekalongan yang mencapai 85%. 

Siklus hidup cacing Ascaridoidea terdiri atas empat tahap (Klimpel dan Palm 

2011). Sebagai parasit heteroksenosa, cacing Ascaridoidea dan Nematoda lainnya 

harus hidup dalam lingkungan yang dapat mendukung kehidupan seluruh inangnya 

(perantara dan definitif). Ketika cacing Ascaridoidea sudah menemukan inangnya, 

mereka akan menginfeksi saluran pencernaan, di mana mereka memiliki 

kemampuan untuk merusak dinding usus untuk mengambil makanan. Tubuhnya 

dilapisi oleh lapisan kutikula yang tebal dan fleksibel, sehingga mampu bertahan 

dalam tubuh inangnya (Suwignyo et al. 2005).  

Selain dampak terhadap inangnya, beberapa jenis Ascaridoidea juga dapat 

memberi dampak terhadap manusia sebab sifatnya yang zoonotik. Linayati dan 

Madusari (2019) menjelaskan salah satu spesies dari superfamili ini yaitu Anisakis 

simplex dapat menyebabkan penyakit anisakiasis bagi manusia jika terkonsumsi, 

dengan gejala di antaranya diare, muntah, dan reaksi alergik lainnya. Metode 

preventif yang dapat dilakukan adalah dengan proses pendinginan daging ikan pada 

suhu -20oC selama satu hingga beberapa hari, atau pemanasan pada suhu >60oC 

selama 10 menit (Rohde 2005). 

Neorhadinorhynchus sp. adalah cacing yang paling banyak ditemukan pada 

penelitian ini, dengan prevalensi 53,33% yang mengartikan cacing ini sering kali 

menginfeksi ikan tongkol dari Selat Sunda. Prevalensi Rhadinorhynchus sp. lebih 

rendah yaitu 6,67% yang mengartikan cacing ini terkadang menginfeksi ikan 

tongkol dari Selat Sunda. Dampak Acanthocephala yang menempel pada organ 

menurut Rohde (2005) dapat merusak jaringan organ dalam, hal ini bergantung dari 

ukuran Acanthocephala yang menginfeksi. Jenis dengan ukuran lebih besar seperti 

Rhadinorhynchus sp. dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih parah 

dibanding Neorhadinorhynchus sp.. 

Secara keseluruhan, prevalensi dan intensitas lebih tinggi pada ikan tongkol 

dari Selat Sunda. Faktor inang dapat mempengaruhi hal tersebut, seperti variasi 

makanan, masa hidup yang panjang, luas daerah migrasi, kebiasaan bergerombol, 

dan ukuran tubuh (Rohde 1984). Kondisi lingkungan menurut Rueckert et al. 

(2008) juga berpengaruh terhadap jumlah jenis parasit  yang menginfeksi suatu ikan 

Jumlah cacing parasitik ikan tongkol tidak berkorelasi dengan faktor kondisi 

rataan, baik di Selat sunda (rs = 0,0143) maupun Teluk Banten (rs = 0,1000). Hal ini 

dapat dijelaskan oleh nilai prevalensi tiap jenis parasit yang di bawah 90%. Tingkat 

infeksi yang ditimbulkan parasit akan parah jika prevalensinya 90–100% (hampir 

selalu dan selalu menginfeksi), sehingga dampak terhadap perubahan biologis 

inangnya tidak signifikan jika prevalensinya rendah. Nilai faktor kondisi yang 

didapatkan bernilai lebih dari 1, hal ini menunjukkan bahwa ikan tongkol dari Teluk 

Banten dan Selat Sunda dalam kondisi yang gemuk (Arifah et al. 2015). 

Ukuran ikan tongkol yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 20,6–25 

cm dari Teluk Banten dan 36,1–38,7 cm dari Selat Sunda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah cacing parasitik pada ikan yang lebih 

besar ukurannya. Hasil penelitian Madhavi dan Sai Ram (2000) mendapatkan 

bahwa parasit yang menginfeksi ikan tongkol dalam kelompok ukuran <30 cm 

memiliki nilai prevalensi dan intensitas rataan yang lebih rendah. Ikan dengan 
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ukuran yang lebih besar memiliki kebiasaan makan yang lebih kompleks, sehingga 

kemungkinan interaksi dengan parasit lebih tinggi (Rohde 1984). Ikan yang lebih 

besar juga berumur lebih tua, sehingga dapat mengakumulasi lebih banyak parasit 

selama hidupnya (Santos-Bustos et al. 2020). 

Analisis menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu jumlah parasit yang 

ditemukan tidak berkorelasi terhadap panjang total ikan tongkol dari Teluk Banten 

(rs = -0,0958) dan Selat Sunda (rs = 0,0275), serta dengan bobot total ikan tongkol 

dari Teluk Banten (rs = 0,1333) dan Selat Sunda (rs = -0,1220). Meskipun jumlah 

parasit dan ukuran tubuh ikan lebih umum berbanding lurus (Rohde 1984), namun 

tidak menutup kemungkinan hal sebaliknya terjadi. Dapat diduga ada faktor lain 

yang mungkin lebih mempengaruhi. 

Ikan tongkol merupakan ikan karnivora yang oportunistik, dengan makanan 

berupa ikan kecil, udang, dan cephalopoda (Collette dan Nauen 1983). Hal ini 

sesuai dengan jenis parasit yang ditemukan, di mana inang perantaranya merupakan 

makanan bagi ikan tongkol.  Ascaridoidea memiliki siklus hidup tak langsung 

dengan inang perantara berupa copepoda, ikan kecil, ikan predator, dan 

cephalopoda (Klimpel dan Palm 2011). Lecithocladium sp. membutuhkan moluska 

sebagai inang perantara dan Acanthocephala membutuhkan avertebrata kecil 

seperti krustasea (Rohde 1993). 

Ikan tongkol biasa bermigrasi dan membentuk kelompok multispesies dengan 

Scombridae lainnya, seperti ikan tuna sirip kuning. Satu kelompok ikan tongkol 

dapat terdiri dari 100 hingga 5.000 ekor (Ardelia et al. 2017). Sifat berkelompok 

dan bermigrasi ini dapat meningkatkan kemungkinan untuk terinfeksi parasit. 

Ketika ikan tongkol bermigrasi, ada kemungkinan kelompok tersebut melewati 

perairan yang dihidupi inang perantara atau larva parasit. Kepadatan populasi dapat 

mempermudah perpindahan parasit dari satu inang ke inang lainnya (Rohde 1993). 

Nematoda, Acanthocephala, dan Digenea memiliki siklus hidup yang 

kompleks (Rohde 2005). H. euthynni meskipun juga memiliki fase hidup bebas di 

perairan. Hal ini mengharuskan cacing-cacing ini untuk berada di perairan yang 

mendukung siklus hidup beserta seluruh inangnya (Sures 2008). Sebagai contoh, 

oncomiracidium dari H.euthynni dan Monogenea lainnya bergantung pada arus, 

cahaya, dan kimia perairan untuk menemukan inangnya. Teluk Banten dengan luas 

10x15 km dan kedalaman <20 m (Febrianessa et al. 2020), lebih mungkin untuk 

memiliki pergerakkan air lemah. Namun adanya polutan yang terakumulasi di 

perairan akibat kegiatan industri telah mencemari Teluk Banten (Wisha et al. 2015). 

Cacing H. euthynni tetap dapat bertahan hidup dalam kondisi tersebut sebab 

kemampuan adaptasi ektoparasit yang lebih tinggi terhadap tekanan lingkungan 

(Sures 2008). 

Suhu permukaan laut dan klorofil-a tidak berkorelasi terhadap jumlah parasit 

yang menginfeksi ikan tongkol di Teluk Banten dan Selat Sunda (rs = 0,5033). Hal 

ini diduga perbedaan suhu permukaan laut dan klorofil-a di kedua lokasi tidak jauh 

berbeda, sehingga terdapat kemungkinan adanya pengaruh dari parameter kualitas 

air lain yang tidak diamati pada penelitian ini. Hasil ini juga sesuai dengan 

Indaryanto et al. (2014) yang menjelaskan kondisi perairan di Indonesia cenderung 

stabil sebab berada di iklim tropis. 

Peningkatan suhu perairan dapat meningkatkan keberadaan cacing Nematoda 

dan Digenea (Rohde 2005), serta Acanthocephala (Hassanine 2006). Hal ini 

dijelaskan oleh Macnab dan Barber (2011), yaitu peningkatan suhu dapat membuat 
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pertumbuhan dan perkembangan cacing lebih cepat. Cacing parasitik yang lebih 

cepat bertumbuh dan berkembang tentu dapat lebih cepat pula dalam bereproduksi. 

Peningkatan suhu dapat pula mempengaruhi imunitas ikan dalam mengendalikan 

keberadaan cacing parasitik pada tubuhnya. 

Eutrofikasi dapat meningkatkan keberadaan sebagian besar jenis cacing 

parasitik (Rohde 2005). Eutrofikasi dapat meningkatkan kelimpahan Nematoda, 

Trematoda, dan Acanthocephala. Budria (2017) menjelaskan bahwa eutrofikasi 

mempengaruhi keberadaan fitoplankton pada perairan, sehingga komposisi jaring 

makanan yang ada di perairan dapat terpengaruhi. Kondisi tersebut dapat 

meningkatkan kesempatan cacing untuk menemukan inang perantara dan 

memenuhi siklus hidupnya. 

Perairan dengan suhu yang lebih tinggi dan lebih subur dapat meningkatkan 

keragaman cacing parasitik. Perbedaan jenis cacing yang ditemukan dapat 

menandakan bahwa ikan tongkol yang digunakan dalam penelitian ini 

kemungkinan berasal dari dua stok yang berbeda. Hal ini disebabkan ikan tongkol 

dan cacing yang ditemukan memiliki area endemik yang sama. Ikan akan terinfeksi 

jenis parasit tertentu jika keduanya berada dalam area endemik yang sama, di mana 

area endemik adalah lingkungan dengan kualitas air dan keberadaan inang yang 

mendukung siklus hidup parasit (Rohde 2005). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Jenis cacing parasitik yang ditemukan pada ikan tongkol dari Teluk Banten dan 

Selat Sunda berbeda. Taksa yang ditemukan pada penelitian ini adalah Nematoda, 

Monogenea, Acanthocephala, dan Digenea. Cacing parasitik dengan prevalensi, 

intensitas, dan kelimpahan tertinggi adalah Hexostoma euthynni dari Teluk Banten, 

dan Neorhadinorhynchus sp. dari Selat Sunda. Jumlah cacing parasitik di kedua 

lokasi pada penelitian ini tidak berkorelasi terhadap faktor kondisi, panjang total, 

dan bobot total ikan, maupun suhu permukaan laut dan klorofil-a.  

 

Saran 

Perlu dilakukan tindakan preventif terhadap aktivitas antropogenik yang 

mungkin merubah kondisi alami perairan Teluk Banten dan Selat Sunda agar 

keberadaan parasit tidak bertambah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan studi 

kolaborasi multidisiplin keilmuan. Selain itu, harus selalu ditingkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya mengolah ikan dengan baik guna menghindari 

zoonosis. 
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