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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mas koki sudah dikenal masyarakat pecinta ikan hias sejak era 60-an. Namun, 

harus diakui bahwa kualitasnya pada saat itu belum sebaik mas koki yang ada 

sekarang. Sepertinya tidak berlebihan jika mas koki dijuluki “ratu selendang 

mayang” karena kemilau sisik yang gemerlapan seperti selendang ratu dan ekor 

yang melambai gemulai seperti ratu yang terurai, selain itu penjualan ikan mas 

koki ini cukup menarik di kalangan penghobies (Rahma, 2011). Penyebab 

meningkatnya penyakit dan kematian pada ikan terjadi apabila ada  peningkatan 

tekanan pada sistem kekebalan saat transportasi (Zonneveld et al., 1991). 

Kematian pada ikan terjadi saat penanganan transportasi dan beberapa hari setelah 

transportasi mencapai 30-40% (Yosmaniar dan Azwar, 2006).  

Permasalahan yang sering dihadapi adalah pengiriman benih ikan mas koki 

dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama, menyebabkan kualitas air yang 

buruk dan sintasan yang rendah. Sistem pengangkutan ada dua yaitu sistem 

terbuka dan tertutup, sistem terbuka dilakukan dengan jarak dekat tanpa 

penanganan khusus. Sedangkan pengangkutan ikan secara tertutup harus 

melakukan perbandingan 1:3 antara oksigen dan kantong plastik yang di isi oleh 

air, setelah itu kantong plastik diikat rapat (Eko, 2013). 

Pemanfaatan bahan pembius alami seperti daun bandotan (Ageratum 

conyzoides) dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan transportasi berupa 
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aktivitas metabolisme benih yang tinggi dan dapat menyebabkan stres serta 

sintasan benih menjadi rendah. Minyak atsiri dan saponin adalah kandungan 

tanaman obat bandotan (Kardono dan Artanti, 2003). Penggunaan daun bandotan 

selama transportasi berguna untuk mengurangi stres dan dapat memberikan 

pengaruh terhadap metabolisme ikan, namun tidak terjadi akumulasi residu dalam 

tubuh ikan, karena mudah dikeluarkan kembali. 

Hasil penelitian tentang daun bandotan (Ageratum conyzoides) yang telah di 

lakukan. Bahwa penggunaan daun bandotan (Ageratum conyzoides) dengan dosis 

4,5 g/L selama transportasi tertutup dapat di gunakan untuk menekan metabolisme 

benih ikan mas koi (Cyprinus carpio), akan tetapi masih perlu penelitian lebih 

lanjut guna mengembangkan daun bandotan (Ageratum conyzoides) dalam sistem 

transportasi jarak jauh yang efisien dan praktis (Laksmi, 2009). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan daun bandotan (Ageratum conyzoides)   

terhadap sintasan dan kualitas air benih ikan mas koki pada sistem 

transportasi tertutup? 

2. Berapa dosis daun bandotan (Ageratum conyzoides) yang terbaik pada 

transportasi tertutup sehingga di peroleh sintasan benih ikan mas koki 

(Carrasius Auratus) yang baik dan kualitas air yang optimal?  
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan daun bandotan (Ageratum conyzoides)  

terhadap sintasan dan kualitas air benih ikan mas koki pada sistem 

transportasi tertutup. 

2. Mendapatkan dosis daun bandotan (Ageratum conyzoides) yang terbaik 

pada transportasi tertutup sehingga di peroleh sintasan benih ikan mas koki 

(Carrasius Auratus) yang baik dan kualitas air yang optimal.  

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

penambahan daun bandotan (Ageratum conyzoides) untuk meningkatkan performa 

sintasan dan kualitas air saat transportasi benih ikan secara tertutup, sehingga 

petani ikan dapat menjadikan daun bandotan (Ageratum conyzoides) sebagai suatu 

bahan alami yang ramah lingkungan serta ekonomis saat transportasi. 

1.5 Hipotesa Penelitian 

H0 : Diduga pengaruh penambahan daun bandotan (Ageratum conyzoides) dengan 

dosis yang berbeda tidak berpengaruh dalam meningkatkan performa 

sintasan benih ikan mas koki (Carassius auratus) dan kualitas air saat 

transportasi tertutup. 

H1 : Diduga pengaruh penambahan daun bandotan (Ageratum conyzoides) dengan 

dosis yang berbeda berpengaruh dalam meningkatkan performa sintasan 

benih ikan mas koki (Carassius auratus) dan kualitas air saat transportasi 

tertutup.  


