
ABSTRAK 

Yosefin Prianto Situmorang. 2020. Identifikasi Dan Prevalensi 
Ektoparasit Pada Ikan Nila Gift (Oroecrhomis sp) Dalam Keramba 
Diperairan Danau Toba. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi dengan metode survei. Survei 
lapangan pembudidaya ikan nila gift dikeramba perairan danau toba. Pengamatan 
langsung di laboratorium, serta adanya gejala ikan sakit dan ikan yang mati 
sebagai data pendukung. Penelitian ini adalah ikan nila gift ukuran 20-22 cm umur 
4 - 5 bulan. Ikan diambil secara acak 10 ekor setiap keramba. Kemudian Metoda 
analisis data yang di lakukan yaitu dengan deskriptif dan data identifikasi 
ektoparasit, serta dihitung jumlah ektoparasit yang terdapat pada ikan nila Adapun 
rumus yang digunakan untuk menganalisis tingkat serangan ektoparasit yaitu 
menggunakan perhitungandihitung prevalensi, intensitas dan dominansinya. 
Jumlah ektoparasit terbanyak yaitu Trichodina sp pada keramba jaring apung A 
dengan jumlah ektoparasit 20 yang terdapat pada 4 ekor ikan nila. Jumlah 
ektoparasit terendah pada keramba jaring apung B dengan jumlah ektoparasit 7 
yang terdapat pada 7 ekor ikan nila yang terinfeksi Ichthyopthyrius multifiliis. 
Nilai prevalensi tertinggi 80% yang berada pada keramba jaring apung B dengan 
jenis parasit Trichodina sp. Intensitas tertinggi 5 yang berada pada keramba jaring 
apung A dengan jenis parasit Trichodina sp dan Ichthyopthyrius multifiliis. 
Dominansi tertinggi 60% yang berada pada keramba jaring apung D dengan jenis 
parasit Ichthyopthyrius multifiliis 
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