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Pada budidaya ikan kerapu, kendala yang sering dihadapi adalah kematian 

ikan di bak budidaya akibat adanya parasit. Untuk mengatasi permasalahan akibat 

serangan parasit pada ikan para petani ikan sering menggunakan berbagai bahan 

kimia maupun antibiotika. Penggunaan bahan kimia untuk pengobatan parasit 

mempunyai dampak negatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh ekstrak air jahe terhadap penurunan jumlah ektoparasit protozoa pada 

benih ikan kerapu macan. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, dengan rancangan acak 

lengkap. Penelitian menggunakan 20 ekor benih ikan kerapu macan umur 3 bulan 

yang terinfeksi parasit dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Masing-masing 

kelompok direndam dengan ekstrak air jahe pada konsentrasi 0%; 0,5%;  1,0%, 

dan 1,5% selama 30 menit dengan selang waktu pengamatan 10, 20 dan 30 menit. 

Pada akhir perlakuan dilakukan pengambilan data berupa jenis ektoparasit dan 

jumlah ektoparasit tiap jenisnya.  

Hasil penelitian menunjukkan ektoparasit protozoa yang menginfeksi benih 

ikan kerapu macan adalah dari genus Trichodina sp., Epistylis sp., Vorticella sp., 

dan Acineta sp.. Perendaman ikan pada konsentrasi ekstrak jahe 0% setelah 

diamati lagi pada menit ke-10, 20, dan 30 masih ditemukan adanya parasit yang 

menginfeksi benih ikan kerapu. Perendaman pada konsentrasi ekstrak air jahe 

0,5% setelah diamati pada menit ke- 10 sudah tidak ditemukan adanya ektoparasit 

yang menginfeksi benih ikan.  

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah perendaman ikan kerapu 

macan dalam ekstrak air jahe pada konsentrasi 0,5 dalam waktu 10 menit 

menunjukkan penurunan jumlah ektoparasit protozoa pada benih ikan kerapu 

macan. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui konsentrasi ekstrak air jahe 

yang paling efektif untuk penurunan jumlah ektoparasit protozoa pada benih ikan 

kerapu macan dengan variasi dosis dan waktu perendaman yang lebih kecil. 
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