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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Transportasi dan distribusi benih dari pusat pembenihan ke lokasi pembesaran 

merupakan salah satu kegiatan dalam budidaya ikan nila merah. Permasalahan 

yang sering dihadapai oleh petani ikan nila merah di Indonesia pada saat 

transportasi adalah tingkat kelangsungan hidup (SR) yang rendah hal tersebut 

disebabkan oleh perubahan kualitas air. Jhingran dan Pullin (1985) dalam Karnila 

(2001) menyatakan bahwa kematian ikan pada sistem transportasi umumnya 

disebabkan oleh tingginya kadar CO2, akumulasi amoniak, ikan terlalu aktif, 

infeksi bakteri dan luka fisik. 

Metode yang memungkinkan benih ikan nila dapat dikirim dalam keadaan hidup 

ada dua cara, yaitu sistem basah (dengan media air) dan sistem kering (tanpa 

media air). Transportasi sistem kering pada prinsipnya adalah ikan dikondisikan 

dalam keadaan metabolisme dan respirasi rendah sehingga daya tahan di luar 

habitat hidupnya tinggi.  

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Berka (1986) dan Basyarie (1990) 

dalam Karnila (2001) diperoleh informasi bahwa transportasi ikan dalam bentuk 
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hidup dapat dilakukan dengan penurunan suhu media hidupnya maupun 

penggunakan bahan-bahan pembius (anestesi) baik alami maupun buatan  

Bahan anestetik kimia seperti tricaine (MS-222), quinaldine dan benzocain biasa 

digunakan sebagai zat pembius dalam transportasi induk ikan, benih dan ikan hias 

agar tingkat kelulusan hidup ikan tinggi sampai tempat tujuan, akan tetapi bila 

digunakan sebagai anestesi bahan anestetik kimia meninggalkan residu yang 

membahayakan kesehatan manusia (Sukarsa, 2005). Dari beberapa bahan kimia 

tersebut hanya MS-222 yang terdaftar di USA dengan ketentuan digunakan 21 hari 

sebelum penjualan atau pemanenan (Pratiwi, 2000).  

Minyak cengkeh adalah salah satu anestesi dari bahan alami. Menurut Nurdjannah 

(2004), minyak cengkeh mengandung bahan aktif fenol eugenol yang mempunyai 

sifat sebagai stimulan, anestetik, karminatif, antiemetik, antiseptik dan 

antispasmodi. Erdman (2004) dalam Nurdjannah (2004) menyatakan minyak 

cengkeh dapat digunakan sebagai alternatif pengganti larutan sianida sebagai 

bahan anestesi dalam penangkapan ikan hias dari tempat asalnya maupun selama 

proses penanganan, pemilihan dan transportasinya. Penelitian yang dilakukan 

Fauziah dkk (2010), mendapatkan minyak cengkeh mampu memingsankan ikan 

mas (Cyprinus carpio) dalam lama 8 menit 19 detik dalam 20 tetes.  

Penelitian  lebih lanjut mengenai diversifikasi penggunaan minyak cengkeh dalam 

bidang perikanan perlu dilakukan. Selama ini belum banyak dilakukan penelitian 

mengenai penggunaan minyak cengkeh dalam transportasi benih ikan nila merah 

tanpa media air. Dilakukan pengujian minyak cengkeh terhadap benih nila merah 
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sebagai anestesi yang meliputi konsentrasi minyak cengkeh yang dapat 

memingsankan benih nila merah, uji toksisitas minyak cengkeh. Selanjutnya dari 

uji biologis dapat ditentukan konsentrasi efektif minyak cengkeh yang digunakan 

sebagai anestesi dalam transportasi benih nila merah. 

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi terbaik antara konsentrasi minyak cengkeh dan lama 

transportasi terhadap waktu pulih sadar benih nila merah pada transportasi 

tanpa media air. 

2. Mengetahui interaksi terbaik antara konsentrasi minyak cengkeh dan lama 

transportasi terhadap survival rate (SR) benih nila merah pada transportasi 

tanpa media air. 

C.  Manfaat 

Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi mengenai penggunaan minyak 

cengkeh (Eugenia aromatica) sebagai anestesi benih nila merah pada transportasi 

tanpa media air kepada pembudidaya ikan nila merah.  
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D. Kerangka Pikir 

Pusat pembenihan nila merah yang letaknya jauh dari lokasi pembesaran 

membutuhkan metode transportasi yang efektif dan efisien sehingga mampu 

mengurangi biaya oprasional budidaya. Transportasi benih nila merah dibagi 

menjadi dua yaitu transportasi dengan media air (sistem basah) dan tanpa media 

air (sistem kering).  

Menurut Karnila (2001), salah satu cara transportasi benih adalah dengan 

penanganan sistem kering (tanpa media air). Metode yang digunakan dalam 

transportasi sistem kering adalah teknik immotilisasi yaitu pemingsanan benih 

dengan bahan anestesi. Bahan anestesi yang biasa digunakan adalah MS222, tetapi 

penggunaan bahan kimia sebagai anestesi meninggalkan residu yang berbahaya 

bagi manusia dan lingkungan. Penelitian menggenai penggunaan bahan-bahan 

alami sebagai anestesi perlu dilakukan salah satunya adalah minyak cengkeh. 

Penelitian yang telah dilakukan Nurdjanah (2004) menemukan bahwa minyak 

cengkeh mengandung eugenol yang mempunyai sifat anestetik sehingga minyak 

cengkeh dapat digunakan sebagai bahan anestesi. Minyak cengkeh mempunyai 

beberapa keunggulan sebagai anestesi dibandingkan bahan lain yang terbuat dari 

bahan kimia.  Hal tersebut disebabkan karena minyak cengkeh sangat efektif 

walaupun dalam konsentrasi yang rendah,  mudah dalam proses induksinya, 

waktu pemulihan kesadarannya (recovery time) lebih cepat dan harganya jauh 

lebih rendah dibandingkan bahan kimia lainnya  (Munday and Wilson, 1997; 
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Keene et. al., 1998 dalam Nurdjanah, 2004). Secara umum kerangka pikir dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran 
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E. Hipotesis 

Adapun hipotesis  yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

 Interaksi  Minyak cengkeh dan lama transportasi terhadap waktu pulih sadar 

H0 : ABij =ABij = 0 untuk ij≠ij → Tidak ada pengaruh interaksi antara 

konsentrasi  minyak cengkeh dan lama transportasi berpengaruh terhadap 

waktu pulih sadar  benih ikan nila pada selang kepercayaan 95% 

H1 : ABij ≠ ABij ≠ 0 untuk ij≠ij →  Ada pengaruh interaksi antara konsentrasi  

minyak cengkeh dan lama transportasi konsentrasi  minyak cengkeh terhadap 

waktu pulih sadar  benih ikan nila pada selang kepercayaan 95% 

 Interaksi  Minyak cengkeh dan lama transportasi terhadap SR 

H0 : ABij =ABij = 0 untuk ij≠ij → Tidak ada pengaruh interaksi antara 

konsentrasi  minyak cengkeh dan lama transportasi berpengaruh terhadap SR 

(survival rate)  benih ikan nila pada selang kepercayaan 95% 

H1 : ABij ≠ ABij ≠ 0 untuk ij≠ij →  Ada pengaruh interaksi antara konsentrasi  

minyak cengkeh dan lama transportasi terhadap SR (survival rate)  benih ikan 

nila pada selang kepercayaan 95% 
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2. Hipotesis Uji Duncan 

 Interaksi  Minyak cengkeh dan lama transportasi terhadap waktu pulih sadar 

H0 : ABij =ABij = 0 untuk ij≠ij Tidak ada pengaruh antar interaksi konsentrasi 

minyak cengkeh dan lama transportasi yang memberikan pengaruh 

berbeda terhadap waktu pulih sadar benih ikan nila pada selang 

kepercayaan 95%. 

H1 : ABij ≠ ABij ≠ 0 untuk ij≠ij Minimal ada sepasang interaksi antara 

konsentrasi minyak cengkeh dan lama transportasi yang memberikan 

pengaruh berbeda terhadap waktu pulih sadar benih ikan nila pada selang 

kepercayaan 95%. 

 Interaksi  Minyak cengkeh dan lama transportasi terhadap SR 

H0 : ABij =ABij = 0 untuk ij≠ij Tidak ada pengaruh antar interaksi konsentrasi 

minyak cengkeh dan lama transportasi yang memberikan pengaruh 

berbeda terhadap SR (survival rate)  benih ikan nila pada selang 

kepercayaan 95%. 

H1 : ABij ≠ ABij ≠ 0 untuk ij≠ij Minimal ada sepasang interaksi antara 

konsentrasi minyak cengkeh dan lama transportasi yang memberikan 

pengaruh berbeda terhadap SR (survival rate)  benih ikan nila pada 

selang kepercayaan 95%. 

 


