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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan budidaya ikan nila semakin diminati oleh pembudidaya ikan air 

tawar. Permintaan benih ikan nila yang semakin meningkat menyebabkan 

penyediaan benih harus dilakukan secara kontinyu. Salah satu tahapan yang 

penting dalam penyediaan benih ikan adalah kegiatan transportasi benih, terutama 

jika areal budidaya berjauhan dengan tempat pembenihan (hatchery). 

Menurut Junianto (2003), kegiatan transportasi terdiri atas dua macam yaitu 

sistem basah (dengan media air) dan sistem kering (tanpa media air). Transportasi 

sistem basah lebih menguntungkan karena lebih efisien, dapat mengangkut benih 

dalam jumlah yang lebih banyak, dan jarak tempuh transportasi lebih jauh. 

Sedangkan sistem kering lebih rentan untuk benih karena tidak menggunakan 

media air yang merupakan habitat bagi ikan. 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani benih ikan nila adalah 

perubahan kualitas air selama transportasi, seperti O2 dalam media air yang 

menurun, peningkatan CO2 dan NH3 yang mengakibatkan ikan stres sehingga 

tingkat kelangsungan hidup benih menjadi rendah. Hal ini dikarenakan dalam 

kegiatan transportasi benih dilakukan dengan kepadatan yang tinggi untuk 

menghemat biaya. Selain itu, guncangan yang ditimbulkan dan aktivitas 

metabolisme ikan yang tinggi selama transportasi berlangsung juga menjadi 
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faktor penyebab ikan stres, sehingga diperlukan penelitian dengan memanfaatkan 

sumberdaya lokal untuk mengantisipasi ikan stres selama transportasi.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menekan aktivitas 

metabolisme tubuh ikan serta konsumsi oksigen selama transportasi namun tetap 

mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan ikan, teknik ini dikenal 

dengan imotilisasi. Menurut Suryaningrum dkk. (2005), imotilisasi adalah suatu 

kegiatan untuk menurunkan aktivitas metabolisme dan respirasi biota perairan 

menggunakan suhu rendah dan bahan antimetabolit. 

Penelitian menggunakan ekstrak bahan alami untuk teknik imotilisasi telah 

dilakukan oleh Sukarsa (2005) yang menggunakan ekstrak alga laut (Coulerpa 

sertulorides), ekstrak biji buah keben (Barringtonia asiatica) sebagai bahan 

anestesi Ikan Kerapu Macan (Ephinephelus fuscoguttatus) (Septiarusli dkk, 

2012), dan ekstrak biji karet (Hevea brasailiensis) (Ongge, 2001). Sedangkan 

penelitian menggunakan tanaman bandotan telah dilakukan oleh Arindra (2007),  

yang menyatakan bahwa daun bandotan memberikan pengaruh penenang pada 

ikan.  

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa ekstrak daun bandotan 

mengandung etanol, polifenol, dan flavonoid yang memiliki sifat analgesik 

(Evacuasiany dkk, 2008), selain itu juga adanya senyawa saponin (Septiarusli 

dkk, 2012), dan kandungan minyak atsiri (Harijati, 1989) dapat mengurangi laju 

metabolisme hingga bersifat anestetik pada ikan. 

Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh dari 

senyawa yang terdapat dalam daun bandotan tersebut serta konsentrasi yang 
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efektif untuk dapat diterapkan pada teknik imotilisasi benih ikan nila yang akan 

ditransportasikan.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasi 

ekstrak daun bandotan yang sesuai  dan tingkat kelangsungan hidup benih ikan 

nila dalam transportasi sistem basah. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada peneliti, praktisi, 

dan mahasiswa mengenai salah satu bahan alami alternatif yang dapat digunakan 

untuk imotilisasi pada transportasi basah. 

 

1.4  Kerangka Pemikiran 

Kegiatan transportasi benih ikan umumnya dilakukan menggunakan 

transportasi sistem basah dan sistem kering. Transportasi sistem basah lebih 

memungkinkan dalam transportasi ikan karena media yang digunakan dapat 

diatur sedemikian rupa hingga sama dengan tempat hidup ikan sebelumnya. 

Transportasi benih ikan secara praktis dilakukan dengan tingkat kepadatan 

yang tinggi agar biaya lebih murah dan efisien. Namun dalam aplikasinya, 

kepadatan benih ikan yang tinggi mengakibatkan benih-benih ikan menjadi stres 

dan lebih rentan mengalami kematian.  

Metode imotilisasi merupakan cara untuk menekan aktivitas metabolisme 

tubuh dan konsumsi oksigen pada ikan (Suryaningrum dkk, 2005). Imotilisasi  

dilakukan menggunakan suhu rendah, tegangan listrik, dan penambahan bahan 
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antimetabolik. Penambahan bahan antimetabolik dapat dijadikan sebagai bahan 

penenang untuk meminimalisir kematian dan stres benih ikan. Bahan metabolik 

yang digunakan terdiri dari bahan alami dan sintetis. 

Bahan anestetik sintetis seperti tricaine (MS-22) adalah bahan yang biasa 

digunakan dalam kegiatan pembiusan  induk ikan, benih dan ikan hias pada 

sistem transportasi yang bertujuan agar tingkat kelulusan hidup ikan masih tinggi 

ketika sampai ditempat tujuan. Akan tetapi penggunaan bahan kimia memiliki 

kelemahan seperti menimbulkan residu yang membahayakan keamanan pangan, 

harganya relatif mahal dan relative sulit diperoleh (Subangsinghe, 1997), 

sehingga perlu dicari bahan alami sebagai alternatif. Penggunaan bahan alami 

digunakan karena tidak menyebabkan residu dalam tubuh ikan (Chotimah dkk, 

2009). Selain itu,  harga relatif murah dan mudah diperoleh. Salah satu bahan 

alami tersebut adalah ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides). 

Daun bandotan mengandung metabolit sekunder seperti: flavonoid, 

alkaloid, etanol, polifenol, saponin, terpena, kromen, kromon, benzofuran, 

kumarin, minyak atsiri, sterol dan tannin (Kamboj and Saluja, 2010; Evacuasiany 

dkk, 2008; Kardono, 2003; Heyne, 1987). 

Berdasarkan kandungan yang dimiliki oleh daun bandotan, beberapa 

senyawa diantaranya dapat memberikan efek analgesik, seperti: etanol, flavonoid, 

dan polifenol, selain itu juga dapat memberikan efek anestetik seperti minyak 

atsiri dan saponin. Sehingga daun bandotan berpotensi untuk diterapkan dalam 

teknik imotilisasi benih ikan dalam kegiatan transportasi.  

Salah satu tahapan penting dalam pengambilan senyawa aktif dari suatu 

bahan adalah proses ekstraksi, terutama mengenai teknik ekstraksi dan pelarut 
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yang digunakan dalam proses ekstraksi. Secara sederhana pelarut yang biasa 

digunakan terbagi atas pelarut polar dan non polar. Senyawa polar akan larut 

dalam pelarut polar dan senyawa non-polar akan larut dalam pelarut non-polar, 

sehingga perlu dilakukan perlakuan penelitian perbedaan jenis pelarut untuk 

melihat efektifitas anestetik masing-masing senyawa yang dilarutkan oleh 

masing-masing pelarut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah  

Ho : τi = 0 :  Tidak ada konsentrasi daun bandotan yang sesuai untuk teknik 

imotilisasi benih ikan nila dalam kegiatan transportasi basah pada 

selang kepercayaan 95%. 

H1 : τi ≠ 0 :  Minimal ada satu konsentrasi daun bandotan yang sesuai untuk 

teknik imotilisasi benih ikan nila dalam kegiatan transportasi 

basah pada selang kepercayaan 95%. 

Ho : τi = 0 :  Tidak ada pengaruh konsentrasi daun bandotan terhadap tingkat 

kelangsungan hidup benih ikan nila dalam kegiatan transportasi 

basah pada selang kepercayaan 95%. 

H1 : τi ≠ 0 :  Minimal ada satu pengaruh konsentrasi daun bandotan terhadap 

tingkat kelangsungan hidup benih ikan nila dalam kegiatan 

transportasi basah pada selang kepercayaan 95%. 

 


