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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan kerapu adalah ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan telah 

menjadi komoditas ekspor penting terutama Hongkong, Jepang, Cina, dan 

Singapura. Ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus – lanceolatus) adalah 

persilangan antara ikan kerapu macan dan ikan kerapu kertang. Permintaan pasar 

terhadap ikan kerapu cantang cukup tinggi dan banyak diminati konsumen karena 

rasa daging yang enak dan gurih serta kandungan protein yang tinggi. Hal ini 

membuat banyak pembudidaya ikan yang melakukan usaha budidaya ikan kerapu 

cantang. 

Untuk menghasilkan ikan kerapu cantang yang bermutu memerlukan sarana 

transportasi dan penanganan secara khusus untuk mengantisipasi resiko kematian 

benih dan hasil panen budidaya. Penanganan dan transportasi memegang peranan 

yang sangat penting. Terutama transportasi benih dari panti benih ke lokasi 

budidaya dan hasil panen dari lokasi budidaya ke konsumen atau buyer. Karena 

kendala yang sering dihadapi adalah kematian sebelum ikan sampai di tempat 

tujuan. Dimana penyebab kematianya diantaranya adalah akibat stres dan 

kerusakan fisik karena kesalahan penanganan. Untuk mengatasi hal ini, pembiusan 

pada transportasi ikan hidup mutlak dilakukan. Pembiusan dapat dilakukan 

menggunakan bahan anestesi kimia dan alami. 

Bahan anestesi kimia yang umum digunakan untuk pembiusan ikan adalah 

MS222 (Pramono 2002), penggunaan CO2 (Hidayah 1998), metomidate dan 2-
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phenoxyethanol (Coyle et al. 2004). Kandungan tersebut bisa digunakan dalam 

proses pembiusan ikan konsumsi, seperti kerapu meninggalkan residu yang 

membahayakan terhadap keamanan produk (Subasinghe, 1997). Maka dari itu, 

sebagai alternatif yang digunakan untuk menanggulangi kematian saat proses 

transportasi adalah dengan menggunakan bahan alami. Bahan alami yang dapat 

digunakan berasal dari tanaman herbal. Tanaman herbal adalah salah satu jenis 

tanaman yang banyak ditemui di Indonesia. Penggunaan bahan alami dari 

tanaman herbal ini lebih aman karena ramah terhadap lingkungan dan mudah 

terurai di perairan, memiliki efek samping yang relatif rendah serta ketersediaanya 

sangat melimpah. Salah satu tanaman herbal untuk anestesi yaitu daun sirih hijau 

(Piper betle L.). 

Daun sirih hijau mengandung kavikol sebesar 5,40%, metil eugenol sebesar 

3,50%, 4,40% eugenol dan alil pirokatekol sebesar 7,5%. Sastrohamidjojo (2004) 

menyatakan bahwa senyawa eugenol merupakan cairan seperti minyak berwarna 

kuning pucat yang dihasilkan dari ekstraksi minyak esensial. Eugenol mempunyai 

rumus molekul C10H12O2, dan larut dalam alkohol, eter dan kloroform. Senyawa 

eugenol ini banyak digunakan di bidang farmasi sebagai sebagai antibakteri, anti 

fungi dan anestetik.  

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penelitian ini sangatlah 

penting dilakukan untuk mengetahui potensi ekstrak daun sirih hijau sebagai 

bahan anestesi untuk kelulusan hidup benih Ikan Kerapu Cantang saat proses 

transportasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh anestesi ekstrak daun sirih hijau dengan konsentrasi 

yang berbeda terhadap kelulusan hidup benih Ikan Kerapu Cantang pada saat 

trasnportasi? 

2. Bagaimana hubungan antara ekstrak daun sirih hijau (Piper betle L) dengan 

kualitas air saat transportasi? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui anestesi ekstrak daun sirih hijau dengan konsentrasi yang 

berbeda terhadap kelulusan hidup benih Ikan Kerapu Cantang Hibrid 

(Epinephelus fuscoguttatus – lanceolatus) pada saat trasnportasi. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara ekstrak daun sirih hijau (Piper betle L) 

dengan kualitas air saat transaportasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk :  

1. Menggali potensi ekstrak daun sirih hijau sebagai anestesi yang aman untuk 

proses transportasi pada benih Ikan Kerapu Cantang hybrid (Epinephelus 

fuscoguttatus – lanceolatus). 

2. Mendorong penelitian selanjutnya dalam pengembangan anestesi dari tanaman-

tanaman herbal Indonesia yang masih sangat banyak potensinya untuk 

diaplikasikan dalam proses transportasi. 
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1.5 Hipotesa 

H0 : Diduga ekstrak daun sirih hijau tidak berpengaruh dalam 

meningkatkan Kelulusan hidup ikan kerapu cantang dan kualitas air 

pada proses transportasi. 

H1 : Di duga ekstrak daun sirih hijau sebagai bahan alami tidak 

berpengaruh terhadap Kelulusan hidup benih ikan kerapu cantang dan 

kualitas air saat transportasi tertutup 




