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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biologi Ikan Kerapu Cantang (Epinephelus fuscoguttatus x lanceolatus)  

2.1.1 Klasifikasi ( Epinephelus fuscoguttatus x lanceolatus) 

Menurut Rizkya (2012), Ikan kerapu cantang adalah sebagai berikut: 

Kingdom   : Animalia 

Subkingdom   : Bilateria 

Phylum   : Chordata 

Subphylum   : Vertebrata 

Class    : Chondrichthyes 

Subclass   : Ellasmobranchii 

Order    : Percomorphi 

Family   : Serranidae 

Genus   : Epinephelus 

Scientific name : Epinephelus fuscoguttatus – lanceolatus 

. 

Gambar 1. Ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus – lanceolatus) 

Sumber: Growpal (2015) 

2.1.2 Morfologi dan Anatomi 
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Morfologi kerapu cantang merupakan kombinasi antara kerapu macan dan 

kerapu kertang. Menurut Kordi (2001) dalam Mardhian (2016), kerapu macam 

memiliki bentuk badan memanjang silindris tubuhnya lebih tinggi, kulit tubuhnya 

dipenuhi dengan bitnik – bitnik gelap yang rapat, sirip dadanya berwarna 

kemerahan. Pada garis rusuknya terdapat 110 – 114 buah sisik dan gepeng 

(compressed), tetapi kadang ada juga yang agak bulat. 

Menurut subyakto dan Cahnyaningsih (2005), Mulutnya lebar serong ke 

atas, rahang bawah dan atas dilengkapi gigi – gigi yang berderet dua baris, 

ujungnya lancip dan kuat. Sementara itu, badan kerapu macan ditutupi oleh sisik 

kecil yang mengilap dan bercak loreng mirip bulu macan. Menurut Kordi (2005) 

dalam Mardhian (2016), kerapu kertang mempunyai tubuh memanjang dan agak 

pipih dengan warna hitam atau coklat keabu – abuan. 

2.1.3 Habitat dan Penyebaran 

Menurut (Evalawati et al., 2001), ikan Kerapu Macan dan Kertang 

tersebar luas dari wilayah Asia Pasifik termasuk Laut Merah, tetapi lebih 

dikenal berasal dari Teluk Persi, Hawaii atau Polynesia. Ikan ini juga terdapat 

di hampir semua perairan pulau tropis Hindia dan Samudra Pasifik Barat dari 

pantai Timur Afrika sampai dengan Mozambika. Ikan ini dilaporkan banyak 

pula ditemukan di Madagaskar, India, Thailand, Indonesia, pantai tropis 

Australia, Jepang, Philipina, Papua Nugini, dan Kaledonia Baru. Di 5 perairan 

Indonesia yang dikenal banyak ditemukan ikan Kerapu Macan dan Kertang 

adalah perairan Sumatera, Jawa, Sulawesi, pulau Buru, dan Ambon. 
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2.2 Transportasi Ikan Hidup 

Transportasi ikan hidup pada dasarnya adalah memaksa menempatkan ikan 

dalam suatu lingkungan baru yang berlainan dengan lingkungan asalnya dan 

disertai perubahan-perubahan sifat lingkungan yang sangat mendadak (Hidayah 

2007). Ada dua sistem transportasi yang digunakan untuk hasil perikanan hidup di 

lapangan. Sistem transportasi tersebut terdiri dari transportasi sistem basah dan 

transportasi sistem kering (Junianto 2005 dalam Soleh. 2014).  

Menurut Jailani (2006), pada transportasi sistem basah, ikan diangkut di dalam 

wadah tertutup atau terbuka yang berisi air laut atau air tawar tergantung jenis dan 

asal ikan. Pada pengangkutan dengan wadah tertutup, ikan diangkut di dalam 

wadah tertutup dan suplai oksigen diberikan secara terbatas yang telah 

diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan selama pengangkutan. Pada 

pengangkutan dalam wadah terbuka, ikan diangkut dengan wadah terbuka dengan 

suplai oksigen secara terus menerus dan aerasi selama perjalanan.  

Transportasi basah biasanya digunakan untuk transportasi hasil perikanan 

hidup selama penangkapan di tambak, kolam dan pelabuhan ke tempat pengumpul 

atau dari satu pengumpul ke pengumpul lainnya. Menurut Achmadi (2005), 

transportasi ikan hidup tanpa media air (sistem kering) merupakan sistem 

pengangkutan ikan hidup dengan media pengangkutan bukan air. Pada 

transportasi ikan hidup tanpa media air, ikan dibuat dalam kondisi tenang atau 

aktivitas respirasi dan metabolismenya rendah. Transportasi sistem kering ini 

biasanya menggunakan teknik pembiusan pada ikan atau ikan dipingsankan 

(imotilisasi) terlebih dahulu sebelum dikemas dalam media tanpa air 

(Suryaningrum et al. 2008).  

Menurut (Nitibaskara et al. 2006) transportasi ikan hidup sistem kering perlu 

dilakukan proses penenangan terlebih dahulu. Kondisi ikan yang tenang akan 
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mengurangi stress, mengurangi kecepatan metabolisme dan konsumsi oksigen. 

Pada kondisi ini tingkat kematian selama transportasi akan rendah sehingga 

memungkinkan jarak transportasi dapat lebih jauh dan kapasitas angkut dapat 

ditingkatkan lagi. Metode penanganan ikan hidup dapat dilakukan dengan cara 

menurunkan suhu air atau dapat juga menggunakan zat anestesi. Perlu 

diperhatikan bahwa ikan yang akan dipingsankan ini nantinya akan dikonsumsi, 

sehingga pemilihan metode imotilisasi harus memperhatikan aspek kesehatan.  

Syarat utama dalam pengangkutan ikan hidup adalah kesehatan ikan. Ikan 

harus dalam keadaan sehat, tidak berpenyakit dan dalam kondisi prima. Ikan yang 

sehat dan bugar biasanya sangat gesit, aktif, responsif sesuai dengan karakter 

masing-masing ikan . Menurut (Sufianto 2008), ikan dalam keadaan hidup normal 

memiliki ciri-ciri reaktif terhadap rangsangan luar, keseimbangan dan kontraksi 

otot normal. Ikan yang kurang sehat atau lemah mempunyai daya tahan hidup 

yang rendah dan peluang untuk mati selama pemingsanan dan pengangkutan lebih 

besar.  

Menurut Achmadi (2005), ikan hidup yang akan dikirim dipersyaratkan dalam 

keadaan sehat dan tidak cacat. Pemeriksaan kondisi kesehatan ikan selalu 

dilakukan untuk mengurangi kemungkinan mortalitas yang tinggi, sedangkan 

adanya cacat seperti cacat sirip, mata, kulit rusak dan sebagainya dapat 

menurunkan harga. 

2.2.1 Transportasi Terbuka 

 Pada sistem ini ikan diangkut dalam wadah terbuka atau tertutup tetapi 

secara terus menerus diberikan aerasi untuk mencukupi kebutuhan oksigen selama 
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pengangkutan. Biasanya sistem ini hanya dilakukan dalam waktu pengangkutan 

yang tidak lama. Berat ikan yang aman diangkut dalam sistem ini tergantung dari 

efisiensi sistem aerasi, lama waktu pengangkutan, suhu air, ukuran, serta jenis 

spesies ikan. Transportasi ikan hidup sistem terbuka menurut (Purwaningsih 

1998) mengatakan bahwa selama pengangkutan ikan, air dapat berhubungan 

langsung dengan udara luar. 

2.2.2 Transportasi Tertutup 

 Dengan cara ini ikan diangkut dalam wadah tertutup dengan suplai 

oksigen secara terbatas yang telah diperhitungkan sesuai kebutuhan selama 

pengangkutan. Wadah dapat berupa kantong plastik atau kemasan lain yang 

tertutup. Menurut Junianto (2005) dalam Soleh (2014), transportasi ikan hidup 

dengan sistem tertutup merupakan cara pengangkutan ikan yang paling umum 

dilakukan. Pada system tertutup ini, air sebagai media pengangkutan tidak 

berhubungan langsung dengan udara terbuka dan sumber oksigen dipasok dalam 

jumlah tertentu.  

Sebelum diangkut ikan sudah dikondisi dengan baik agar ikan tidak stress, 

laju metabolismenya lambat dan konsumsi oksigennya rendah. Laju metabolism 

yang lambat akan mengurangi ekskresi ikan berupa amoniak dan karbondioksida 

serta konsumsinya terhadap oksigen. Konsumsi oksigen juga dapat ditekan 

dengan peningkatan umur dan ukuran berat tubuh ikan. Penurunan suhu air dan 

pemberokan (dipusakan) ikan dilakukan sebelum diangkut. Pemuasaan membuat 

metabolisme ikan turun sehingga ikan menjadi kurang aktif dan juga buangannya 

berkurang. Benih ikan yang akan diangkut dipuasakan selama 24 jam dalam 
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penampungan. 

2.3 Penanganan Ikan Hidup 

Prinsip dari penanganan ikan hidup adalah mempertahankan kelangsungan 

hidup ikan semaksimal mungkin sampai ikan tersebut diterima oleh konsumen. 

Terdapat beberapa tahap penanganan untuk mencapai maksud tersebut yaitu 

penanganan ikan sebelum diangkut, selama pengangkutan dan setelah 

pengangkutan (Junianto. 2005 dalam Soleh. 2014). Menurut Arie (2007), terdapat 

beberapa kegiatan penanganan ikan hidup setelah dilakukan pemanenan, yaitu: 

penyeleksian, penimbangan, pemberokan dan pengangkutan. 

a. Penyeleksian, dilakukan karena dalam satu periode pemanenan biasanya 

ukuran ikan sangat beragam. Ikan perlu diseleksi dan dipisahkan menurut 

ukurannya. Ikan yang berukuran kecil sebaiknya dipelihara kembali dalam 

kolam pembesaran.  

b. Penimbangan, ikan yang telah diseleksi ditimbang untuk mengetahui bobot 

ikan dari satu periode pemeliharaan, maka dari bobot tersebut dapat diketahui 

pendapatan dan keuntungan yang diperoleh.  

c. Pemberokan, dapat diartikan sebagai kegiatan penyimpanan sementara sebelum 

ikan dipasarkan dengan tujuan untuk membuang kotoran dalam tubuh ikan. 

Pemberokan dapat dilakukan dalam bak, selama pemberokan ikan tidak diberi 

pakan. Pemberokan dilakukan selama 24 jam untuk perjalanan yang lebih dari 

12 jam (Mangunkusumo 2009).  

d. Pengangkutan, untuk ikan konsumsi dapat diangkut dengan berbagai cara, 

tergantung tujuan pasar lokal, luar daerah ataupun ekspor. Angkutan lokal 
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biasanya menggunakan sistem basah, sedangkan untuk luar daerah yang jauh 

dan ekspor dilakukan dengan sistem kering. 

2.4 Anestasi Ikan  

 Camoranesi dan Pawlinga (2009) menjelaskan, anestasi adalah 

pengupayaan suatu keadaan membuat obyek tidak sadar dalam jangka waktu 

tertentu, unruk mengusahakan relaksasi otot dan mengurangi atau menghentikan 

reflex autonomy dengan masih mempertahankan fungsi respirasi dan 

kardiovaskular. 

 Menurut Junianto (2005) dalam Soleh (2014)menyatakan bahwa 

pemberian senyawa anestasi bertujuan untuk membius ikan selama dalam proses 

transportasi. Ikan yang di anestasi laju pernapasannya dapat terkendali dan laju 

metabolism menjadi turun, jadi kualitas air dalam wadah pengiriman tetap terjaga. 

Fase pingsan merupakan fase yang dianjurkan untuk transportasi ikan, karena 

kondisi ini menyebabkan aktivitas ikan oleh gangguan luar, tetapi keseimbangan 

posisi tubuh tetap terjaga dan gerakan operculum sangat lambat. Saat dibius, laju 

metabolism ikan menjadi rendah, yaitu menjadi setengahnya dibandingkan 

kondisi normal. 

2.5 Kualitas Air 

Bachtiar dan Tim Lentera (2012) menjelaskan, transportasi merupakan 

kegiatan pasca panen yang sangat berpengaruh terhadap ikan. Transportasi yang 

tidak baik akan menyebabkan ikan menjadi lemah, mudah terserang penyakit dan 

bias mengalami kematian. Pencegahan terhadap hal – hal yang merugikan 

tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu faktor – faktor yang mempengaruhi 
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transportasi ikan. Nitibaskara et al. (2006 )menjelaskan beberapa faktor tersebut 

yaitu suhu, kandungan oksigen terlarut, drajad keasaman (pH), stras dan infeksi 

bakteri.  

2.5.1 Suhu  

Susanto (2002) menjelaskan, suhu air yang ideal selama transportasi ikan 

adalah sekitar 27 - 30ºC. suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan ikan 

bernapas lebih cepat, sehingga kebutuhan oksigen terlalu meningkat dan 

kandungan oksigen terlarut yang tersedia akan berkurang. Suhu tinggi akan 

menyebabkan aktivitas tubuh ikan menjadi lebih tinggi, sehingga ikan menjadi 

lemah. Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh ikan akan menyebabkan proses 

ekskresi ikan lebih banyak, serta mempertahankan suhu air tetap rendah selama 

proses transportasi dilakukan dengan melakukan transportasi pada sore atau pagi 

hari. 

2.5.2. Oksigen Terlarut  

 Junianto (2005) dalam Soleh (2014)menjelaskan, faktor yang sangat 

penting dalam transportasi ikan adalah tersedianya oksigen terlarut yang 

mencukupi. Konsumsi oksigen terlarut oleh ikan sangat bergantung pada jenis, 

ukuran, dan aktivitas ikan serta suhu air. Kandungan oksigen terlarut dalam media 

air untuk keperluan transportasi ikan harus lebih dari 2 ppm. Konsumsi oksigen 

terlarut tertinggi pada ikan kerapu terjadi pada 15 menit pertama dari saat 

transportasi. Susanto (2002) mengatakan, perlu penambahan oksigen murni di 

dalam sistem transportasi ikan kerapu, dikarenakan kandungan oksigen dalam 

udara bebas hanya 20%. 
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 2.5.3 Derajad Keasaman (pH)  

  Nitibaskara et al. (2006) menjelaskan, derajad keasaman (pH) 

didefinisikan sebagai logaritma negative dari aktivitas ion hydrogen. Kisaran pH 

optimum untuk Transportasi ikan kerapu antara 7-8,5. Air yang terlalu asam (pH 

kurang dari 4) atau terlalu basa (Ph lebih dari 9) dapat mematikan ikan kerapu 

(Bachtiar dan Tim Lentera 2012). Menurut Jailani (2006) kandungan CO2 dan 

amoniak media air transportasi berhubungan dengan pH. Daya racun amoniak 

akan meningkat dengan meningkatnya CO2 bebas dan pH air media transportasi 

turun. 

2.6 Tanaman Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

2.6.1 Klasifikasi dan Morfologi Daun Sirih Hijau (Piper betle L.)  

Menurut Tjitrosoepomo (2005) kedudukan tanaman daun sirih dalam 

sistematika tumbuhan (taksonomi) diklasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi  : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo   : Piperales 

Famili  : Piperaceae 

Genus   : Piper 

Spesies : Piper betle L. 

Daun sirih hijau merupakan tanaman yang tumbuh merambat dan 

bersandar pada batang pohon lain, tingginya dapat mencapai 5-15 m. Batang 

sirih berkayu lunak, berbentuk bulat, beruas-ruas, beralur-alur dan berwarna 

hijau abu-abu. Daun sirih merupakan daun tunggal, tumbuh berseling. Pangkal 
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daun berbentuk jantung atau agak bundar asimetris, ujung daun runcing, tepi dan 

permukaan daun rata, pertulangan menyirip. Daun sirih memiliki warna yang 

bervariasi yaitu kuning, hijau sampai hijau tua dan berbau aromati (Agoes, 2010 

dalam Samudra. 2017). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2. Daun Sirih Hijau 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

2.6.2 Kandungan Fitokimia Pada Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

Daun sirih (Piper betle L.) diketahui memiliki kandungan zat yang 

bersifat antijamur, antimikroba, dan antibakteri. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Mulyono (2003) tentang komposisi kimia daun sirih hijau. Flavonoid 

berfungsi sebagai antimikroba dengan cara membentuk senyawa kompleks 

terhadap protein extraseluler yang mengganggu integritas membran sel. Tannin 

memiliki aktivitas antibakteri, secara garis besar mekanisme yang diperkirakan 

adalah toksisitas tannin dapat merusak membran sel mikroba. Minyak atsiri 

berperan sebagai antibakteri dan antijamur dengan cara mengganggu proses 

terbentuknya membran atau dinding sel sehingga tidak terbentuk. 
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Tabel 1. Kandungan Ekstrak Daun Sirih Hijau 

N

o 

Nama Senyawa Dosis 

1 Atsiri 1 - 6,2% 

2 Kavikol 7,2 – 16,7% 

3 Karvakrol 2,2 – 5,6% 

4 Kavibetol 2,7 – 6,2% 

5 Hidroksikavicol 30 – 44,4% 

6 Eugenol 30 – 44,4% 

7 Cineole 2,4 – 4,8% 

8 Allyprokatekol 0 – 9,6% 

9 Estragon 0,8 – 1.8% 

10 Tanin 0,8 – 1.8% 

11 Flavonoid 0,8 – 1.8% 

12 Alkaloid 0,8 – 1.8% 

13 Vitamin C 0,8 – 1.8% 

14 Seskuiterpena 0,8 – 1.8% 

15 Diastase 0,8 – 1.8% 

16 Caryophyllene 3,0 – 9,8% 

17 Cadinene  2,4 – 15,8% 

18 Gula 3,0 – 9,8% 

19 Pati  3,0 – 15,8% 

Sumber : Mulyono (2003) 

2.6.3 Minyak atsiri 

Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak 

ini disebut juga minyak menguap, minyak eter, minyak esensial karena pada 

suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri 

mewakili bau dari tanaman asalnya. Dalam keadaan segar dan murni, minyak 

atsiri umumnya tidak berwarna. Minyak atsiri dapat terbentuk secara langsung 

oleh protoplasma akibat adanya penguraian lapisan resin dari dinding sel atau 

oleh hidrolisis dari glikosida tertentu (Gunawan & Mulyani, 2004). 

Flavonoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik yang banyak 

terdapat pada jaringan tanaman dapat berperan sebagai antioksidan. Aktivitas 
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antioksidatif flavonoid bersumber pada kemampuan mendonasikan atom 

hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam. Berbagai hasil 

penelitian menunjukkan bahwa senyawa flavonoid mempunyai aktivitas 

antioksidan yang beragam pada berbagai jenis sereal, sayuran dan buah-buahan. 

Penelitian-penelitian mengenai peranan flavonoid pada tingkat sel, secara in 

vitro maupun in vivo, membuktikan pula adanya korelasi negatif antara asupan 

flavonoid dengan resiko munculnya penyakit kronis tertentu, salah satunya 

diduga karena flavonoid memiliki efek kardioprotektif dan aktivitas 

antiproliferatif (Redha, 2010).  

2.6.5 Tanin  

Tanin merupakan senyawa kompleks yang memiliki campuran polifenol 

yang sulit untuk dipisahkan sehingga sulit membetuk kristal. Tanin dapat 

diidentifikasi menggunakan kromotografi Senyawa, fenol yang ada pada tanin 

mempunyai aksi adstrigensia, antiseptik dan pemberi warna ( Yudha, 2008).  

Sifat fisika dari tanin adalah sebagai berikut Apabila dilarutkan ke dalam 

air, tanin akan membentuk koloid dan akan memiliki rasa asam dan sepat. 

Apabila dicampur dengan alkaloid dan glatin, maka akan terbentuk endapan. 

Tanin dapat mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan 

protein tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim protiolitik (Agoes, 2010 

dalam Samudra. 2017).  

2.6.6 Etanol  

Etanol atau etil alkohol adalah alkohol yang paling sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang tidak beracun. Etanol adalah 
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cairan jernih yang mudah terbakar dengan titik didih pada 78,4ºC dan titik beku 

pada -112ºC. Etanol tidak berwarna dan tidak berasa tapi memiliki bau yang 

khas. Rumus molekul etanol adalah C2H5OH. Etanol selain memiliki sifat-sifat 

fisika juga memiliki sifat-sifat kimia. Sifat-sifat kimia tersebut adalah : 

1. Merupakan pelarut yang baik untuk senyawa organik

2. Mudah menguap dan mudah terbakar diudara sehingga menghasilkan lidah

api (flame) yang berwarna biru muda dan transparan, dan membentuk H2O

dan CO2

3. Bila direaksikan dengan asam halida akan membentuk alkyl halida dan air

CH3CH2OH + HC=CH CH3CH2OCH=CH2

4. Dehidrogenasi etanol menghasilkan asetaldehid (Perry,1999).

2.6.7 Eugenol 

Senyawa eugenol yang mempunyai rumus molekul C10H12O2 mengandung 

beberapa gugus fungsional, yaitu alil (-CH2-CH=CH2), fenol (-OH), dan metoksi 

(-OCH3). Keberadaan gugus tersebut dapat menjadikan eugenol sebagai bahan 

dasar sintesis berbagai senyawa lain yang bernilai lebih tinggi, seperti isoeugenol, 

eugenol asetat, isoeugenol asetat, benzil eugenol, benzil isoeugenol, metil 

eugenol, eugenol metil eter, eugenol etil eter, isoeugenol metil eter, dan vanilin. 

Eugenol yang merupakan senyawa fenolik ini dikatakan memiliki aktivitas 

antibakteri, anti fungi, dan anestasik. Senyawa eugenol merupakan senyawa 

berwujud cairan bening hingga kuning pucat dengan aroma menyegarkan dan 

pedas, memberikan aroma yang khas dan banyak dibutuhkan oleh berbagai 

industri yang saat ini sedang berkembang (Nazzaro et al, 2013). 




