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ABSTRAK 
 

Ikan mas koki (Carassius auratus) sering diserang oleh kutu ikan (Argulus sp). 

Suatu penelitian diadakan di Laboratorium Basah Fakultas Perikanan 

Universitas   Lambung  Mangkurat  untuk  mengetahui  efektivitas  penggunaan 

ekstrak bawang putih dengan dosis yang berbeda terhadap mortalitas kutu ikan 

yang menyerang ikan mas koki.  Penelitian ini menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Hasil yang didapatkan yaitu 

mortalitas kutu ikan pada perlakuan A (dosis 10 %) adalah 6,67 %, perlakuan B 

(dosis 20 %) adalah 25,33 %, perlakuan C (dosis 30 %) adalah  75,33 % dan 

perlakuan D (dosis 40 %) adalah 91,67 %. Dari hasil uji sidik ragam (ANOVA) 

perlakuan berbeda sangat nyata. Hasil uji duncan perlakuan D merupakan nilai 

yang terbaik tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan C, tetapi perlakuan C 

dan D berbeda nyata terhadap perlakuan B maupun A. Untuk hasil yang paling 

efektif dan efesien adalah perlakuan  C. Kondisi tingkah laku ikan pada akhir 

pengobatan  menunjukkan  gejala  yang  normal  dan  kualitas  air  berada  pada 

kisaran yang cukup optimal. 

 
Kata kunci: bawang putih, Argulus sp., ikan mas koki 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Seperti jenis-jenis ikan lainnya ikan maskoki juga mempunyai penyakit atau 

parasit  tertentu  yang  sering  menyerang.  Penyakit  atau  parasit  tersebut  dapat 

menyebabkan  ikan-ikan  rusak  keindahannya,  perkembangbiakannya  terganggu 

dan  sering  juga  menimbulkan  kematian  pada  ikan  (Whendrato  dan  Madyana 

1987). 

Menurut Liviawaty dan Afrianto (1990), diantara penyakit atau parasit yang 

dianggap   penting  dan  sering  menyerang  ikan  maskoki  yang  dipelihara  di 

kolam-kolam atau  akuarium adalah dari golongan ektoparasit seperti: Argulus, 

Lernea, Ichthyophthirius, Dactylogyrus dan Gyrodactylus dan lain-lain. 

Penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit ini sering merupakan penyerang 

utama  (primary infection) atau penyerang sekunder (secondary infection) akibat 

luka,  mereka  mulai  tumbuh  pada  ikan  luka  dan  terus  meluas  sehingga  dapat 

mengakibatkan kematian. Karena ektoparasit ini terutama kutu ikan (Argulus sp.) 

dapat berperan sebagai tuan rumah sementara (vector) bagi bakteri atau virus yang 

sering  menyebabkan  penyakit  pada  ikan  tersebut.  Lebih  lanjut  Partasasmita 

(1978), mengemukakan bahwa kutu ikan (Argulus sp.) yang menginfeksi  kulit 

ikan dapat mengeluarkan zat racun melalui gigitan dan dapat mengisap darah. 

Kerugian yang ditimbulkan dapat membunuh ikan dan dapat menimbulkan infeksi 

oleh bakteri, jamur atau virus. 
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Berbagai cara pengobatan telah dilakukan para pelaku usaha dan penggemar 

ikan hias diantaranya dengan pemberian kimia sintesis seperti methylen blue dan 

malachite green.  Penggunaan bahan kimia ini dapat menimbulkan residu kimia 

dan mungkin berbahaya bagi  lingkungan. Untuk itu perlu alternatif lain untuk 
mengatasi masalah tersebut dengan  menggunakan bahan alami seperti bawang 

putih  (Allium  sativum).  Penggunaan  bawang   putih   untuk  pengobatan  dapat 

menjadi  salah  satu  alternatif  yang  mudah  didapat,  murah   dan  diharapkan 
memberikan hasil yang lebih baik serta aman bagi kehidupan ikan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perendaman 

dan  konsentrasi  ekstrak  bawang  putih  dengan  dosis  yang  berbeda  terhadap 

mortalitas kutu ikan  (Argulus sp.) yang menginfeksi ikan maskoki (Carassius 

auratus Linn). 

Diharapkan program ini dapat memberikan informasi yang dapat 

dimanfaatkan atau diterapkan oleh para petani / pembudidaya / pecinta ikan hias 

air tawar dalam menanggulangi masalah parasit ikan terutama kutu ikan (Argulus 

sp.) yang menyerang ikan maskoki sehingga keindahan bentuk tubuh ikan tersebut 

dapat dipertahankan sebagai salah satu alternatif pengobatan. 

Menurut Rachmatun  (1980),  bahwa  Argulus  dikenal  sebagai  kutu  ikan, 

karena hidup dengan mengisap darah ikan dan dapat berpindah-pindah dari ikan 

yang satu kepada ikan yang lainnya. Argulus juga dapat menularkan penyakit ikan 

yang disebabkan oleh bakteri atau virus. 

Menurut Kusumah (1976), parasit Argulus dewasa berdiameter 3 - 4 mm, 

sedangkan menurut Susanto (1989), kutu ikan ini berukuran 4 - 5 mm pada kutu 

ikan jantan dan 6 - 7 mm  pada kutu betina. Dengan ukuran seperti ini berarti 

parasit dapat dilihat dengan mata biasa. 

Bawang putih  mempunyai  salah  satu  bahan  aktif  yaitu  allicin.  Menurut 

Ganiswara  (1995), allicin adalah suatu senyawa yang terdiri atas 40% sulfur, 

tanpa  nitrogen  maupun   halogen  dan  mempunyai  sifat  antibakteri.  Produk 

murninya bersifat mengiritasi kulit,  beraroma khas bawang putih, mudah rusak 

oleh panas dan larut dalam air. 

Dalam penelitian ini digunakan ekstrak bawang putih dengan dosis yang 

berbeda untuk melihat efektifitas mortalitas dan pelepasan kutu ikan (Argulus sp.) 

pada ikan mas koki (Carassius auratus). 

 
METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan di Laboratorium Basah Fakultas 
Perikanan  Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Bahan yang digunakan 

adalah ikan mas koki  dengan panjang baku rata-rata 5,8 cm dan berat rata-rata 

18,5 gram/ekor sebanyak 36 ekor yang dimasukkan ke dalam 12 akuarium uji 

masing-masing 3 ekor. Kutu ikan (Argulus sp) yang digunakan dalam penelitian 

ini  diperoleh  dari  induk  ikan  mas  yang  terdapat  dikolam  pemeliharaan  Loka 

Budidaya Ikan Air Tawar Desa Mandiangin. 

Pembuatan ekstrak bawang putih (EBP) dilakukan dengan cara 

menghaluskan 400 g bawang putih yang telah dikupas kulitnya dan ditambah 1 

liter akuades dengan menggunakan blender. Hasilnya diperoleh 1 liter cairan EBP 

sebagai larutan baku (Pakpahan, 1994). Selanjutnya larutan EBP disaring dengan 

menggunakan kertas saring. 
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Penelitian ini dilakukan dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan, yaitu : 

a. Perlakuan A :  Penggunaan ekstrak bawang putih dengan dosis 10 %. 

b. Perlakuan B :  Penggunaan ekstrak bawang putih dengan dosis 20 % 

c. Perlakuan C :  Penggunaan ekstrak bawang putih dengan dosis 30 % 

d. Perlakuan D   : Penggunaan ekstrak bawang putih dengan dosis 40 % 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL). 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Ho = Penggunaan ekstrak bawang putih dengan dosis yang berbeda tidak 

berpengaruh nyata terhadap mortalitas kutu ikan (Argulus sp.) yang menginfeksi 

ikan maskoki (Carassius auratus Linn) 

H1 = Penggunaan  ekstrak  bawang  putih  dengan  dosis  yang  berbeda 

memberikan  pengaruh nyata terhadap mortalitas kutu ikan (Argulus sp.) yang 

menginfeksi ikan maskoki (Carassius auratus Linn) 

Analisa data dilakukan sesuai dengan urutan dimulai dengan uji normalitas 

liliefors, uji homogenitas ragam bartlett. Apabila data sudah normal dan homogen 

selanjutnya diuji dengan analisis sidik ragam (ANOVA). Uji lanjutan dilakukan 

dengan menghitung koefesien keragaman (KK). Menurut Hanafiah (1993), bahwa 

uji lanjutan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1.  Jika KK besar, (minimal 10 % pada kondisi homogen atau minimal 20 % pada 

kondisi heterogen), uji lanjutan yang sebaiknya digunakan adalah uji Duncan. 

2.  Jika KK sedang (antara 5 % - 10 % pada kondisi homogen antara 10 - 20 % 

pada kondisi heterogen), uji lanjutan yang sebaiknva dipakai adalah uji BNT 

(beda nyata terkecil). 

3.  Jika KK kecil (maksimal 5 % pada kondisi homogen atau maksimal 10 % 

pada kondisi heterogen), uji lanjutan yang sebaiknya dipakai adalah uji BNJ 

(Beda Nyata Jujur). 

Infeksi kutu ikan dilakukan dengan memasukkan 10 ekor kutu ikan (Argulus 

sp) pada  masing-masing wadah perlakuan. Dibiarkan selama 3 – 7 hari sampai 

ikan kutu ikan  menempel pada ikan mas koki. Pengobatan dilakukan dengan 

memindahkan  ikan  yang  sudah  terinfeksi  ke  dalam  baskom  yang  sudah  ada 

larutan ekstrak bawang putih masing-masing  perlakuan. Waktu yang digunakan 

dalam masing-masing pengobatan adalah 1 menit, kemudian  ikan dikembalikan 

ke akuarium lalu dihitung kutu ikan yang mati atau lepas. 

Pengamatan yang dilakukan adalah banyaknya kutu ikan yang mati, tingkah 

laku ikan dan kualitas air semala masa penelitian. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu persentase kutu ikan yang mati 

pada Tabel 1. Hasil uji Normalitas Liliefors terhadap persentase kutu ikan 
 

Tabel 1.   Persentase kutu ikan yang mati pada tiap-tiap perlakuan dan ulangan 
 

Perlakuan (%) 
 

Ulangan A B C D 

1 20 0 100 100 
2 0 60 66 100 
3 0 16 60 75 

Jumlah 20 76 226 275 
Rerata 6,67 25,33 75,33 91,67 
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(Argulus sp.) yang mati menunjukkan L hitung (0,19) < L tabel (0,242) yang 

berarti data menyebar normal.  Hasil uji Homogenitas Ragam Barlett diperoleh X
2 

hitung (1,8671)  <  X
2   

tabel 5%  (7,815)  dan  1%  (11,341)  yang  berarti  data 
homogen. Selanjutnya hasil analisis  keragaman persentase mortalitas kutu ikan 
(Argulus sp) menunjukkan F hitung (10,977) > F tabel 5% (4,07) dan F tabel 1% 
(7,59) yang berarti didapatkan antar perlakuan berpengaruh sangat nyata.  Hasil 
analisis ini menunjukkan bahwa dosis ekstrak bawang putih yang berbeda dengan 
metode  perendaman   mempengaruhi   persentasi   mortalitas  Argulus  sp   yang 
menginfeksi ikan maskoki. Uji duncan pada kutu ikan yang mati dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Uji duncan pada kutu ikan yang mati 

 

Perlakuan Nilai tengah 

D 91,67 ** 

C 75,33 ** 

B  25,33 * 

A  6,67 

 

Tingkah  laku   ikan   pada   saat   ikan   mas   koki   terinfeksi   kutu   ikan 
menunjukkan gejala-gejala terlihat pasif dan lemah, ikan mudah ditangkap dengan 

tangan,  napsu   makan  nya  turun  dan  selalu  berada  didasar  akuarium  dan 

menggesek-gesekan  badan  nya   pada  dinding  dan  dasar  akuarium.  Menurut 

Munajat (2003) bahwa ikan yang sakit ditandai dengan sering nya ikan meggosok- 

gosokkan  badan  pada  benda-benda  seperti  batu,  tanaman   air,  dasar/dinding 

akuarium, ikan terlihat kehilagan keseimbangan, pasif dengan berdiam pada dasar 

perairan, ikan mempunyai reaksi yang lambat atau sama sekali tidak bereaksi 

ketika disentuh tangan, napsu makan nya mulai turun bahkan hilang sama sekali. 

Menurut Ghufran  (2004), ikan yang mengalami infeksi sekunder memiliki ciri 

yaitu bergerak kurang aktif,  napsu  makan turun, susah bernapas, sisik mudah 

rontok  dan  tidak  teratur,  ikan  mudah  tertangkap  dengan  tangan,  sirip  sering 

mengalami kerusakan, dan terlihat pendarahan pada bagian tertentu. 

Setelah dilakukan pengobatan keadaan ikan kembali menjadi normal seperti 

sebelum terinfeksi kutu ikan dimana ikan terlihat aktif dan kuat, susah ditangkap 

dengan tangan dan napsu makan sudah membaik. Menurut Ghufran (2004), ikan 

yang  sehat  mempunyai  ciri  yaitu  bergerak  aktif,  nafsu  makan  baik,  mudah 

bernapas, sisik melekat kuat dan teratur, ikan sukar tertangkap dengan tangan dan 

pada seluruh bagian  sirip ikan tidak mengalami kerusakan. 

Kualitas air selama masa penelitian dapat dilihat pada Gambar 1, 2, 3 dan 4. 
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Gambar 1.   Suhu pada saat penelitian. 
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Gambar 2.   DO pada saat penelitian. 
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Gambar 3.   pH pada saat penelitian. 
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Gambar 4.   Amoniak pada saat penelitian. 

 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persentasi yang tertinggi pada 

kematian kutu ikan adalah perlakuan D, namun perlakuan C dan D tidak berbeda 

nyata sehingga perlakuan  yang paling efektif adalah perlakuan C. Perlakuan C 

menggunakan ekstrak bawang putih lebih sedikit dibanding perlakuan D. Hal ini 

memberikan beberapa keuntungan diantaranya lebih  murah biaya dan efek lain 

yang ditimbulkan oleh allycin terhadap kualitas air maupun ikan dapat dikurangi. 

Dari hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa allycin pada bawang putih 

dapat  digunakan untuk mematikan kutu ikan (Argulus sp). Fungsi dari allycin 

menurut  Wijayakusuma  (2001) adalah mempunyai daya antibiotik yang dapat 

membunuh kuman, bakteri ataupun jamur penyebab penyakit. 

Kondisi tingkah laku ikan selama masa pengobatan masih menunjukkan 

tingkah laku  yang sehat dan tidak ada kematian ikan selama masa pengobatan. 

Oksigen terlarut selama penelitian menunjukkan angka penurunan, sedangkan pH 

menunjukan gejala peningkatan. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh allycin yang 

mengikat oksigen dan meningkatkan pH karena  bersifat basa. Tetapi penurunan 

kualitas air ini tidak berpengaruh secara nyata terhadap  kehidupan tingkah laku 
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ikan.  Untuk  mengurangi  akibat  dari  penurunan  kualitas  air  dapat  dilakukan 
dengan mengganti air setiap hari selama masa pengobatan dan penggunaan aerasi 

yang lebih banyak. 

 
KESIMPULAN 

 

Penggunaan ekstrak bawang putih terhadap mortalitas kutu ikan (Argulus 

sp) yang menginfeksi ikan mas koki (Carassius auratus) berpengaruh nyata pada 

antar perlakuan. Perlakuan yang paling efektif adalah perlakuan C yaitu dosis 30 

% ekstrak bawang putih dengan lama perendaman selama 1 menit. 
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