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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Akar Tuba 

Tanaman tuba termasuk ke dalam famili Fabaceaae (Leguminosae). Tamanan tuba 

mempunyai nama yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Misalnya di 

Jawa dikenal dengan nama besto, oyod ketungkul, oyod tungkul, tuba, tuba akar, 

tuba jenu dan di daerah Sunda dikenal dengan nama tuwa, tuwa lalear, tuba 

leteng. Hingga saat ini lebih dari 80 spesies tanaman tuba tersebar dari selatan-

timur Asia (Wesphal dan Jansen, 1987 dalam Adharini, 2008). Taksonomi dari 

akar tuba adalah sebagai berikut : 

Filum  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Rosales 

Filum  : Caesalpiniaceae 

Genus  : Derris 

Spesies : Derris elliptica Benth. 

 

Tanaman tuba (Gambar 2) termasuk jenis merayap yang membelit dengan 

panjang 5-12 meter dengan panjang daun antara 15-30 cm. Sisi bawah daun 

berwarna hijau keabu-abuan dan daun yang masih muda berwarna ungu. Panjang 

tangkai dan anak tangkai bunga 12-6 cm. Jumlah biji 1-3 dengan musim berbuah 
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pada bulan April-Desember. Buah polong berbentuk oval sampai memanjang 

dengan ukuran 3,5-7 cm (Starr et al, 2003).  

 

Gambar 2. Akar tuba (Derris eliptica) (dokumentasi pribadi) 

 

Tanaman tuba yang paling banyak dimanfaatkan adalah bagian akar, karena 

mengandung senyawa rotenone (C23H22O6) (0,3-12%) yang merupakan senyawa 

aktif untuk membunuh hama tanaman dan ikan liar (Maini dan Rejejus, 1993 ; 

Starr et al, 2003). Rumus senyawa rotenone disajikan  pada Gambar 3.  

 
Gambar 3. Rumus bangun rotenone (Adharini, 2008) 

 

 

Senyawa aktif lainnya yang terkandung dalam akar tuba adalah dequelin (0,15-

2,9%), eliptone (0,35-4,6%) dan toxicarol (0-4,4%) (Amborese dan Haag, 1985; 

Maini dan Rejesus, 1993). Rotenone bersifat sebagai racun perut (Amborese dan 

Haag, 1985). Rotenone yang masuk ke dalam tubuh akan membuat organisme 

Daun 

Batang 

Akar 
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sulit bernapas karena kesulitan mendapat oksigen. Senyawa roteone dapat 

memasuki insang ikan secara langsung dan kerja rotenone adalah menghambat 

proses oksidasi ganda NADH2, sehingga ikan tidak dapat melakukan respirasi. 

Cara menghilangkan efek dari rotenone adalah dengan menggunakan potasium 

permanganat klorin, methylen blue, aktif karbon atau air yang diaerasi dengan 

kuat (Hinson, 2000). Senyawa dari tanaman tuba yang bersifat racun ini tidak 

boleh dialirkan ke sungai karena dapat membuat ekosistem perairan mati 

(Olufayo, 2009). 

 

2.2 Biologi Ikan Mas 

Menurut Saanin (1986) dalam taksonomi hewan, klasifikasi ikan mas adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom :  Animalia 

Filum   : Chodata 

Kelas   : Pisces 

Sub Kelas  : Teleostei 

Ordo  : Ostariophysi 

Sub Ordo  : Cyprinoidea 

Famili   : Cyprinidea 

Genus   : Cyprinus 

Spesies  : Cyprinus caprio Linn. 

 

Badan ikan mas pipih agak memanjang. Mulut berada di dekat ujung (sub 

terminal), dapat disembulkan dan di dalam mulut terdapat tiga baris gigi 

kerongkongan yang membentuk geraham. Ikan mas memiliki empat sungut, sirip 
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punggung berjari-jari keras bertulang dan berada tepat dengan sirip perut. Bentuk 

ikan mas dapat dilihat pada Gambar 4. 

  
Gambar 4. Ikan mas (Cyprinus carpio) 

 

2.3  Sistem Transportasi Ikan 

Transportasi ikan hidup adalah suatu tindakan memindahkan ikan dalam keadaan 

hidup, dengan perlakuan-perlakuan yang bertujuan agar derajat kelulushidupan 

ikan tetap tinggi setelah sampai di tujuan. Metode transportasi ikan hidup terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu menggunakan air sebagai media air atau sistem basah dan 

tanpa media air atau sistem kering (Nitibaskara dkk, 2000). 

 

Transportasi basah memiliki permasalahan yaitu penurunan kualitas air akibat 

banyaknya lendir dan kotoran ikan yang dikeluarkan. Penurunan kualitas air turut 

menyebabkan kematian pada ikan yang dikirim (Pramono, 2002). Transportasi 

sistem basah terdiri dari dua cara yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. 

Transportasi sistem tertutup dilakukan dengan mengangkut ikan dalam wadah 

tertutup dengan pemberian oksigen terbatas yang telah diperhitungkan sesuai 

dengan kebutuhan selama pengangkutan.  

Sirip punggung 

Sirip ekor 
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Wadah yang digunakan dapat berupa kantong plastik atau kemasan lain yang 

dapat ditutup rapat. Jumlah ikan dalam satu kemasan disesuaikan dengan ukuran 

ikan (Wibowo, 2001). 

 

2.4 Anestesi Ikan 

Anestesi ikan dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satu cara yang 

dilakukan untuk anestesi yaitu dengan pemberian kejutan listrik (Albani et. al., 

2008). Selain itu penurunan suhu lingkungan agar metabolisme tubuh berkurang 

(Karnila, 2001). Selanjutnya  anestesi juga dapat dilakukan dengan  pemberian 

bahan bius (anestesi) terhadap benih ikan (Vartak and Singh, 2006). 

 

Willford (1970) dalam Pramono (2002), menyatakan bahwa secara langsung atau 

tidak langsung, bahan anestesi dapat mengganggu keseimbangan kationik tertentu 

di dalam otak ikan selama masa anestesi. Keseimbangan ionik dalam otak ikan 

yang terganggu menyebabkan ikan tersebut mati rasa akibat syaraf yang kurang 

berfungsi.  

 

Ikan dapat menyerap bahan anestesi melalui jaringan otot, saluran pencernaan 

dengan cara injeksi atau melalui insang. Anestesi melalui insang adalah cara yang 

ideal, terutama untuk jenis ikan elasmobranci dan sebagian besar kelompok 

teleostei, karena konsentrasi bahan anestesi yang digunakan dapat dikontrol dan 

stres dapat diminimalkan (Pramono, 2002). 
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Anestesi ikan dapat membantu kegiatan-kegiatan di dalam perikanan, 

diantaranya: transportasi ikan, kegiatan penelitian, penandaan ikan pada bagian 

kulit insang, pengambilan contoh darah dan pembedahan. Manfaat bahan anestesi 

dalam kegiatan penelitian adalah menurunkan seluruh aktifitas ikan yang berguna 

untuk keamanan, mengurangi stres, luka akibat suntikan dan penurunan 

metabolisme (Pramono, 2002). Tahapan tingkah laju ikan saat anestesi tersaji 

pada Tabel 1. 

 Tabel 1. Tahapan pemingsanan ikan 

Tingkat Sinonim Respon tingkah laku ikan 

0 Normal Reaktif terhadap rangsangan luar, pergerakan 

operculum dan kontraksi otot normal 

Ia Pingsan ringan  

(light sedation) 

Reaktifitas terhadap rangsangan luar sedikit 

menurun, pergerakan operculum melambat, 

keseimbangan normal 

Ib (deep 

sedation) 

Reaktifitas terhadap rangsangan luar tidak ada, 

kecuali dengan tekanan kuat. Pergerakan operculum 

lambat, keseimbangan normal 

Iia Kehilangan 

keseimbangan 

sebagian 

Kontraksi otot lemah, berenang tidak teratur, 

memberikan reaksi hanya terhadap rangsangan 

getaran dan sentuhan yang sangat kuat, pergerakan 

operculum cepat 

Iib Kehilangan 

keseimbangan 

total 

Kontraksi otot berhenti, pergerakan operculum 

lemah namun teratur, reflek urat syaraf tulang 

belakang menghilang 

III Gerakan reflek 

tidak ada 

Reaktifitas tidak ada, pergerakan operculum lambat 

dan tidak teratur, detak jantung lambat, reflek tidak 

ada 

IV Roboh 

(medullary 

collaps) 

Pergerakan operculum berhenti, respirasi terhenti, 

diikuti beberapa menit kemudian penghentian detak 

jantung 

Sumber : Tidwell et.al (2004) 
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2.5 Bahan Anestesi 

Bahan anestesi yang digunakan untuk pembiusan adalah tricaine 

methanesulfonafe / MS222 (Pramono, 2002), menggunakan CO2 (Hidayah, 1998), 

metomidate dan 2-phenoxyethanol. Namun hanya MS222 yang dapat digunakan 

untuk ikan konsumsi, dan mendapat izin dari lembaga pengawasan obat dan 

makanan Amerika Serikat (FDA). Ikan yang dianestesi dengan MS222 harus 

didiamkan selama 21 hari sebelum diperdagangkan, untuk mengurangi residu 

dalam tubuh ikan agar lebih aman bagi manusia (Coyle, 2004). 

 

Penelitian tentang anestesi  menggunakan bahan alami telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Beberapa penelitian tentang bahan anestesi menggunakan bahan 

caulerpa (Pramono, 2002) dan seperti yang dilakukan Fauziah dkk (2010), yaitu 

menggunakan ekstrak tembakau dan ekstrak mengkudu. Penggunaan ekstrak akar 

tuba juga telah diujicobakan terhadap ikan nila dengan sistem tertutup (Hulaifi, 

2010). 

 

Etanol adalah bahan cairan yang telah lama digunakan sebagai obat dan 

merupakan bentuk alkohol yang terdapat dalam minuman keras seperti bir, 

anggur, wiskey maupun minuman lainnya. Etanol merupakan cairan yang jernih 

tidak berwarna, terasa membakar pada mulut maupun tenggorokan bila ditelan. 

Etanol mudah sekali larut dalam air dan sangat potensial untuk menghambat 

sistem saraf pusat terutama dalam aktifitas sistem retikular. Aktifitas dari etanol 

sangat kuat dan setara dengan bahan anastetik umum. Tetapi toksisitas etanol 

relatif lebih rendah daripada metanol ataupun isopropanol. 
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Secara pasti mekanisme toksisitas etanol belum banyak diketahui. Beberapa hasil 

penelitian dilaporkan bahwa etanol berpengaruh langsung pada membran saraf 

neuron dan tidak pada sinapsisnya (persambungan saraf). Pada daerah membran  

tersebut etanol mengganggu transport ion. Pada penelitian invitro menunjukkan 

bahwa ion Na
+
, K

+
- ATP ase dihambat oleh etanol. Pada konsentrasi 5 – 10% 

etanol memblok kemampuan neuron dalam impuls listrik, konsentrasi tersebut 

jauh lebih tinggi daripada konsentrasi etanol dalam sistem saraf pusat secara 

invivo. 

 

Pengaruh etanol pada sistem saraf pusat berbanding langsung dengan konsentrasi 

etanol dalam darah. Daerah otak yang dihambat pertama kali ialah sistem retikuler 

aktif. Hal tersebut menyebabkan terganggunya sistem motorik dan kemampuan 

dalam berpikir. Disamping itu pengaruh hambatan pada daerah serebral kortek 

mengakibatkan terjadinya kelainan tingkah laku (Darmono, 2014). 

 

Pelarut n-Heksan dan etil asetat ini digunakan dalam partisi selain memiliki sifat 

dasar yang berbeda yaitu non polar (n-heksan) dan semi polar (etil asetat) pelarut 

ini juga dapat dijangkau dari segi penggadaan dan harga. Partisi tahap pertama 

yaitu dengan n-heksan sebanyak 100 mL sehingga diperoleh dua lapisan yaitu 

lapisan bagian atas adalah n-heksan dan lapisan bawah adalah metanol-air      

(Asih dkk., 2012). 

 

Senyawa flavonoida adalah suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang 

ditemukan di alam, dan hanya ditemukan pada tumbuhan-tubuhan tertentu yaitu 
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terdapat pada suku Leguminosae. Flavonoida mempunyai kerangka dasar karbon 

yang terdiri dari 15 atom karbon, dimana dua cincin benzen (C6) terikat pada 

suatu rantai propana (C3) sehingga membentuk suatu susunan C6-C3-C6. susunan 

ini dapat menghasilkan tiga jenis struktur  senyawa flafonoida yaitu: flavonoida 

atau 1,3-diarilpropana; isoflavonoida atau 1,2-diarilpropana; dan neoflavonoida 

atau 1,1-diarilpropana. Sebagian besar senyawa flavonoida ditemukan dalam 

bentuk glikosida, dimana unit flavonoida terikat melalui ikatan glokosidaa pada 

suatu gula.  Glikosida adalah kombinasi antara suatu alkohol yang saling 

berikatan (Lenny, 2006). 

 

2.6 Konsentrasi Efektif (EC50-1 Jam) 

Konsentrasi efektif merupakan kepekatan senyawa/zat pada taraf dan waktu 

tertentu. Senyawa/zat tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan atau perubahan 

fisiologis/struktur morfologi pada biota yang diujikan (ikan atau alga). 

Konsentrasi efektif didefinisikan sebagai konsentrasi efektif yang dapat 

menurunkan 50% intensitas serapan blanko yang dapat dihitung dari persamaan 

regresi linear pada kurva kalibrasi konsentrasi ekstrak, atau fraksi-fraksi terhadap 

persen perendaman. Effective Concentration (EC50) merupakan konsentrasi yang 

digunakan untuk memingsankan 50% organisme hidup (benih ikan) dalam waktu 

tertentu (Cahyadi, 2009). 

 

Hasil pengujian efek subletal suatu bahan dinyatakan sebagai konsentrasi efektif 

median (EC50), atau konsentrasi yang dalam waktu tertentu di bawah kondisi 

tertentu menyebabkan 50% respon maksimum dalam suatu parameter tertentu atau 
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proses relatif bagi pengendalian yang tidak terekspos. Responnya adalah mungkin 

penurunan sebesar 50% dalam tingkat pertumbuhan atau perubahan sebesar 50% 

dalam proses fisiologis (fotosintesis atau laju kecepatan pernafasan). Angka 50 

tersebut bukanlah angka tetap pada suatu pengujian toksisitas secara kualitatif, 

melainkan patokan umum dimana populasi biologis kehilangan 50% individu 

jantan atau 50% individu betina tanpa melihat adanya peristiwa emigrasi dan 

imigrasi. Pada umumnya penentuan Effective Concentration (EC) dilakukan 

kurang lebih 24 jam untuk kriteria akut (Meyer et al., 1982 dalam Erma dkk., 

2004). 

 

Salah satu pengujian senyawa toksis dilakukan oleh Soetopo (2007), yaitu 

melakukan uji toksisitas kronis pentakhlorofenol terhadap Dhapnia yang 

dilakukan pada tiga variasi konsentrasi pentaklorofel yang hasilnya ditentukan 

berdasarkan nilai EC50. Selain itu dilakukan pula uji toksisitas akut dimana uji ini 

dilakukan untuk menentukan nilai EC50 yang kemudian digunakan sebagai dasar 

rentang konsentrasi pada uji toksisitas kronis. Perhitungan nilai EC50 pada 

penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa probit. Parameter yang 

digunakan adalah kesintasan harian, fekunditas harian serta laju reproduktif 

bersih. Perhitungan parameter tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus-

rumus yang dikemukakan oleh Soerensen (1996) dalam Soetopo (2007). 

 


