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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Biologi Ikan Nila 

1. Klasifikasi dan Morfologi Ikan Nila 

Menurut Saanin (1984), klasifikasi ikan nila merah adalah sebagai berikut:  

 Kelas   : Osteichthyes  

Sub-kelas  : Acanthoptherigii 

Ordo   : Percomorphi 

Sub-ordo  : Percoidea 

Famili    : Cichlidae 

Genus   : Oreochromis 

 Spesies  : Oreochromis sp.  

Strain   : Nila Merah  

Ikan nila mempunyai bentuk tubuh memanjang dan ramping dengan rasio 

perbandingan 3:1 antara panjang total dengan tinggi badan. Tubuh ditutupi sisik 

berukuran besar dan kasar dengan gurat sisi terputus di bagian tengah badan 
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kemudian berlanjut dengan letak lebih rendah. Ikan nila merah  memiliki lebar 

dan panjang batang ekor dengan ukuran yang sama (Gambar 2).  

 

 

Gambar 2. Ikan nila merah 

Jumlah tulang belakang berkisar antara 30–32. Sirip ekor berbentuk agak 

membulat. Warna pada musim pemijahan menunjukkan sirip dada, punggung dan 

ekor akan menjadi agak kemerahan. Rahang dari ikan jantan dewasa agak 

membesar (panjang dari rahang bawah berkisar antara 29–37% dari panjang 

kepala) sedangkan pada betina berbentuk agak meruncing. Ikan nila memiliki 

rumus sirip punggung D XV 10; sirip ekor C II 15 dan sirip perut V I 6 

(Rukmana, 1997). 

2. Habitat dan Daerah Penyebaran Ikan Nila Merah 

Ikan nila memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya sehingga 

dapat dipelihara di perairan payau hingga di perairan tawar. Habitat hidup ikan 

nila cukup beragam, dari sungai, danau, waduk, rawa, sawah, kolam, hingga 

tambak. Ikan nila dapat tumbuh secara normal pada kisaran suhu 14-38
0
C dan 

dapat memijah secara alami pada suhu 22-27
0
C. Suhu optimum untuk 

pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan nila adalah 25-30
0
C. Pertumbuhan ikan 

nila akan terganggu jika suhu habitatnya lebih rendah dari 14
0
C atau pada suhu 

tinggi 38
0
C. Ikan nila akan mengalami kematian pada suhu 6

0
C atau 42

0
C. Faktor 
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lain yang bisa mempengaruhi kehidupan ikan nila adalah salinitas atau kadar 

garam di suatu perairan. Ikan nila bisa tumbuh dan berkembangbiak pada kisaran 

salinitas 0-9‰. (Rukmana, 1997). 

B. Sistem Transportasi Benih Nila Merah 

Menurut Handisoepardjo (1982) dalam Anastasia (2009) transportasi ikan hidup 

pada dasarnya adalah memaksa menempatkan ikan dalam suatu lingkungan baru 

yang berlainan dari lingkungan asalnya dan disertai perubahan–perubahan sifat 

lingkungan yang sangat mendadak. Keberhasilan mengurangi pengaruh mendadak 

dari perubahan dan lingkungan itu memberi kemungkinan mengurangi tingkat 

kematian dan tujuan transportsi dapat tercapai. Sebelum ditransportasikan ikan 

hidup akan mengalami perubahan fisiologi dari keadaan hidup aktif menjadi 

imotil melalui proses pembiusan (Setiabudi et.al., 1995 dalam Hidayah, 2008) 

Terdapat dua metode transportasi ikan hidup, yaitu transportasi dengan 

menggunakan air sebagai media (sistem basah) dan yang kedua adalah 

transportasi tanpa menggunakan media air (sistem kering). Pada transportasi jarak 

jauh dan lama (lebih dari 24 jam) biasanya digunakan sistem tertutup. Metode 

yang paling sederhana pada sistem tertutup adalah dengan menggunakan kantung 

plastik yang diisi air dan oksigen murni, dengan perbandingan antara air dan 

oksigen adalah 1:2, lalu diikat rapat. Transportasi sistem kering adalah sistem 

transportasi tanpa menggunakan media air. Pada prinsipnya, transportasi sistem 

kering, ikan dikondisikan dalam keadaan metabolisme dan respirasi rendah 
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sehingga daya tahan di luar habitat hidupnya tinggi (Jhigran and Pullin, 1985; 

Berka, 1986; Basyarie, 1990 dalam Anastasia, 2009).  

Sebelum dilakukan transportasi, ikan sebaiknya dipuasakan terlebih dahulu 

selama 48 jam. Hal tersebut bertujuan untuk mengosongkan saluran pencernaan 

agar metabolisme menurun. Faktor yang sangat penting pada transportasi ikan 

adalah tersedianya oksigen terlarut yang memadai. Tetapi hanya faktor ini saja 

tidak menjamin ikan akan berada dalam kondisi yang baik. Kemampuan ikan 

untuk mengkonsumsi oksigen juga dipengaruhi oleh toleransi terhadap stres, suhu 

air, pH, konsentrasi CO2, akumulasi amoniak, ikan terlalu aktif, infeksi bakteri, 

dan luka fisik akibat penanganan yang tidak tepat. Disamping itu goncangan dan 

tekanan selama perjalanan dapat menyebabkan stres fisik pada ikan (Taurusman, 

1996 dalam Anastasia, 2009) 

C. Pembiusan (Anestesi) 

Anestesi adalah suatu keadaan hilangnya sensasi perasaan (dingin, panas) raba, 

posture dan nyeri yang biasanya dihubungkan dengan hilangnya kesadaran. 

Anestesi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “an-" yang berarti tidak atau tanpa 

dan kata aesthēto yang berarti persepsi atau kemampuan untuk merasa. Secara 

umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan 

pembedahan tubuh (Sherk and Moyle, 1990; Santoso, 2005 dalam Anastasia, 

2009).  

Tujuan pembiusan ikan adalah menenangkan ikan sehingga aktivitasnya 

berkurang, mengurangi konsumsi oksigen, mengurangi produksi karbondioksida 
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yang mudah terurai dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap ikan (Tahe, 

2006). Bahan anestesi biasanya digunakan untuk pembiusan ikan selama proses 

penandaan (tagging/marking), pemijahan dengan cara pengurutan (stripping), 

pembedahan, pengambilan darah, pengukuran dan penimbangan (Fahmi, 1999) 

Tabel 1. Tahapan respon obat bius pada ikan 

Tahap Kondisi Respon 

I Sedation Motion dan bernafas dengan lemah 

II Anesthesia Sebagian kehilangan keseimbangan, reaktif untuk 

menyentuh stimulus 

III Surgical 

anesthesia 

Total kehilangan keseimbangan, tidak ada reaksi 

untuk menyentuh stimulus 

Sumber : (Coyle, 2004 dalam Anastasia, 2009) 

Pada prinsipnya proses pembiusan ikan meliputi tiga tahap yaitu: berpindahnya 

bahan pembius dari lingkungan ke dalam muara pernapasan organisme, difusi 

membran dalam tubuh yang menyebabkan terjadinya penyerapan pembius ke  

dalam darah, dan sirkulasi darah dan difusi jaringan yang menyebarkan substansi 

tersebut ke seluruh tubuh. Kecepatan distribusi dan penyerapan oleh sel sangat 

beragam, bergantung pada persediaan darah dan kandungan lemak setiap jaringan. 

Dengan sifat bahan pembius yang mudah larut dalam air dan lemak akan 

mempercepat proses difusi zat pembius dalam aliran darah melalui insang. 

Masuknya cairan pembius ke dalam sistem darah akan disebarkan ke seluruh 

tubuh termasuk otak dan jaringan lain (Hunn, 1970 dalam Pratiwi, 2000). 

Pada proses penanganan dan pembisuan ikan ada dua respon dalam fisiologi ikan, 

yang pertama adalah akumulasi asam laktat dalam darah. Menyebabkan ikan 
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kekurangan oksigen sehingga energi yang diperlukan untuk aktivitasnya diperoleh 

secara anaerob tersebut menghasilkan asam laktat, CO2  dan H2O. Asam laktat 

tersebut tidak mudah dilepaskan atau dibuang atau digunakan untuk membentuk 

glikogen kembali dengan bantuan oksigen. Asam laktat akan menumpuk dalam 

otot dan darah karena persediaan oksigen yang terbatas. Keberadaan asam laktat 

dalam darah dalam jumlah banyak menyebabkan pH darah menjadi turun. Jika pH 

darah menurun maka kemampuan darah untuk mengikat oksigen menjadi 

menurun. Respon yang kedua adalah deuresis yaitu pengeluaran atau ekskresi urin 

yang tidak normal. Pada peristiwa ini total volume yang dikeluarkan per unit 

waktu menjadi meningkat dan konsentrasi urin meningkat serta konsentrasi ion 

Mg
2+

 dan Ca
2+ 

meningkat (Pratiwi, 2000). 

D. Senyawa Aktif Eugenol 

Minyak yang diperoleh dari tanaman cengkeh disebut minyak cengkeh (clove leaf 

oil) dengan cara destilasi uap dari daun, ranting dan bunga cengkeh yang sudah 

tua atau yang telah gugur. Kadar minyak cengkeh bergantung kepada jenis, umur 

dan tempat tumbuh tanaman cengkeh yaitu sekitar 5-6%.  Komponen utama 

minyak cengkeh adalah eugenol yaitu sekitar 70-90% (Nurdjanah, 2004). 

Menurut Rumondang (2004), eugenol merupakan cairan tidak berwarna atau 

berwarna kuning-pucat, dapat larut dalam alkohol, eter dan kloroform. 

Mempunyai rumus molekul C10H12O2 dengan bobot molekulnya adalah 164,20 

dan titik didih 250-255°C. Eugenol dapat larut dalam dua bagian volume etanol 

70%, dapat larut dalam etanol 90% dan eter. Rumus Bangunnya adalah : 
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Gambar 3. Rumus bangun eugenol 

Sumber : Rumondang, 2004 

E. Teknik Anestesi 

Adapun teknik pembiusan yang biasa digunakan untuk anestesi ikan menurut 

Coyle dan J.S. Tidwell (2004) adalah sebagai berikut :  

 1. Fisik 

a. Hipotermia (Suhu Dingin) 

Air dingin akan meningkatkan DO dan mengurangi aktivitas dan konsumsi 

oksigen ikan. Air dapat didinginkan dengan pendinginan atau dengan 

menambahkan es. Ikan mas dapat diaklimatisasi pada suhu 23
o
C dan bertahan 

dibius selama 5 jam. Lobster dapat diangkut dengan kepadatan (100-200 g/l) jika 

air didinginkan pada suhu 16-18
o
C. Stres dapat disebabkan oleh penanganan,  

grading, dan transportasi. Transportasi dengan cara menambahkan es ke dalam air 

bertujuan untuk mengurangi aktivitas metabolisme. Bahan anestesi dapat 

bermanfaat dalam transportasi massal ikan, terutama untuk jarak jauh dan bila 

kepadatan ikan tinggi (Coyle dan Tidwell, 2004 dalam Anastasia, 2009). 

 

b. Arus listrik 

Penyetruman dilakukan dengan mengamati pengaruh voltase dan lama 

penyetruman terhadap respon ikan uji serta lama waktu yang dibutuhkan untuk 

penyadaran. Penyetruman untuk anestesi terhadap benih dilakukan untuk 
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mengetahui pengaruh voltase dan lama pengepakan terhadap kelangsungan hidup 

ikan uji. Arus AC bertegangan 0,5-2,5 V tidak memberikan pengaruh pingsan 

terhadap induk redfin, tegangan 3-4 V menyebabkan pingsan ringan, dan 43-5 V 

mengakibatkan pingsan berat. Tegangan efektif yang dapat digunakan untuk 

mengakibatkan benih patin berukuran I inchi pingsan berat adalah 20-25 V, 

sedangkan untuk benih berukuran 2 inchi adalah 30-55 V. Akan tetapi, 

pemingsanan pada benih tidak rnemberikan pengaruh terhadap kelangsungan 

hidup pada transportasi selama 6, 12, dan 24 jam (Albani, 2008). 

  2. Kimia 

a. Karbondioksida (CO2) 

Karbondioksida  telah digunakan sebagai bahan obat bius untuk beberapa tahun 

khususnya selama transportasi. Karbondioksida sangat larut dalam air dan hanya 

dapat disebarkan ke air sebagai CO2 gas. Karbondioksida efektif pada ikan Forel 

dosis 120 sampai 150 mg/l dan 200 mg/l untuk benih ikan mas serta 250 mg/I 

untuk ikan mas ukuran kosumsi (Coyle dan Tidwell, 2004 dalam Anastasia, 

2009). 

b. MS-222 

Tricaine methanesulfonate atau MS-222 dikenal di pasaran sebagai  tricaine-S dan 

finquel. Senyawa MS-222 berupa kristal serbuk putih yang dapat larut dalam air 

dan dapat membuat pH air rendah, dapat mengganggu ikan serta menimbulkan 

efek samping berbahaya. Senyawa ini mampu memingsankan ikan tercepat yaitu 

15 detik. Ikan patin (Ictalurus punctatus) memerlukan ke 25 mg/l untuk bahan 

anestesi dan 100 sampai 250 mg/l untuk obat bius penuh, dengan waktu induksi 3 

menit. Dosis 100 mg/l diperlukan untuk beberapa spesies, termasuk Tilapia. 
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Pemulihan dan keseimbangan dapat kembali setelah beberapa menit. Pembiusan 

ikan forel efektif pada konsentrasi 40 mg/l dan batas maksimum pada konsentrasi 

63 mg/l (Coyle dan Tidwell, 2004 dalam Anastasia, 2009). 

c. Minyak biji pala 

Minyak bijji pala mengandung senyawwa miristin yang berfungsi sebagai bahan 

anestesi untuk mengurangi stres pada transportasi. Minyak biji pala berpengaruh 

terhadap waktu pingsan, waktu pulih sadar, dan derajat kelulushidupan. Dosis 100 

mg/l memberikan motilitas tertinggi rata-rata 2.7. Dosis 50 mg/l memberikan 

umur sperma tertinggi yaitu 8.71 menit. Dosis 150 ml/l memberikan jumlah 

sperma terbanyak 77.33x10
7
 sel/ml (Anastasia, 2009).  

d. Ekstrak alga laut (Caulerpa sertularoides) 

Ekstrak Caulerpa sertularioides dapat memingsankan maupun mematikan ikan 

kerapu lumpur (Ephinephelus suillus) tergantung dari konsentrasi yang digunakan. 

Pada media air laut, konsentrasi yang dapat mematikan 50 % ikan selama waktu 

dedah 24 dan 48 jam berturut-turut adalah 0,646% dan 0,485%. Pada konsentrasi 

0,295 %, 0,642 %, 0,946 % dan 1,346 % dapat memingsankan 50 % populasi kerapu 

masing-masing dalam waktu 18,27; 18,01; 15,19; 11,81 menit dan kerapu dapat pulih 

sadar setelah 20-30 menit. Penggunaan ekstrak ganggang laut untuk transportasi tanpa 

media air selama 12 jam memperlihatkan bahwa pada konsentrasi 0,946% 

kelangsungan hidup ikan kerapu dapat mencapai 100% (Sukarsa, 2005). 

 

 


