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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis yang memiliki 

potensi sumberdaya ikan yang besar. Salah satunya adalah ikan hias, baik ikan 

hias air tawar maupun laut. Sedikitnya 240 jenis ikan hias laut dan 226 jenis ikan 

hias air tawar. Ikan hias air tawar termasuk komoditas perikanan membuka 

peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor non migas, khususnya 

komoditas ikan hias yang terbuka lebar, serta dapat meningkatkan devisa bagi 

negara, misalnya ikan hias air tawar yaitu ikan Mas, Koki, Koi, ikan Botia, ikan 

Arwana, dan lain – lain (Bachtiar dan Tim Lentera, 2004). 

Black ghost merupakan ikan hias air tawar yang memiliki ciri khas 

tersendiri. Ikan black ghost berasal dari sungai Amazon dan Indonesia dapat 

membudidayakan ikan black ghost dengan baik. Ikan Black Ghost memiliki tubuh 

yang unik, sirip perut menjadi satu dengan sirip anal, berjalan seperti belut, dan 

sangat menyukai tempat – tempat gelap untuk bersembunyi. Bentuk yang bagus, 

warnanya yang hitam dan siripnya yang berkibar – kibar saat berenang menjadi 

daya tarik tersendiri bagi ikan ini. 

Permintaan ikan black ghost yang tinggi didominasi oleh supplier dan 

eksportir ikan hias di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tanggerang. 

Selain permintaan yang tinggi, harga ikan black ghost juga relatif tinggi dan stabil 

(Sinaga, 2014). 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para supplier dalam pengiriman 

ikan adalah jarak yang jauh antara daerah pembenihan dan daerah pembesaran 

mengakibatkan tingkat kelulushidupan yang rendah diantaranya disebabkan 

karena kualitas air yang memburuk selama pengangkutan. Pada sistem 

pengangkutan, kematian ikan disebabkan oleh tingginya kadar CO2, akumulasi 

amoniak, ikan terlalu aktif, infeksi bakteri dan luka fisik akibat penanganan yang 

kasar. Oleh karena itu perlu dilakukan perlakuan penenangan ikan, dengan cara 

melakukan pemberian anestesi. Anestesi dapat menurunkan laju respirasi yang 

dapat menyebabkan hilangnya seluruh rasa pada bagian tubuh ikan sebagai akibat 
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dari penurunan fungsi syaraf sehingga menghalangi aksi dan hantaran impuls 

syaraf. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hasan (2016) menggunakan bahan 

anestesi minyak serai pada ikan botia menunjukkan respon dan tingkah laku ikan 

botia setelah menggunakan pembiusan minyak serai menunjukkan gejala ikan 

mulai panik, operculum bergerak cepat, aktifitas mulai melamban, serta ikan 

melemah pada saat minyak serai mulai bereaksi. 

Bahan anestesi dapat berupa bahan alami dan bahan kimia sintetis. Bahan 

kimia seperti tricaine methanesulfonate (MS-22) biasa digunakan sebagai zat 

pembius dalam transportasi ikan (Pramono, 2002). Penggunaan bahan kimia 

anestetik efektif menurunkan tingkat kematian ikan selama transportasi ikan 

hidup, seperti ether, propoxate, quinaldine sulfat, dan tricaine (MS-22) (Grush et 

al., 2004). Kandungan berbahaya di dalam bahan kimia sintetis menjadikan 

penggunaannya dilarang sebab dapat meninggalkan residu dalam tubuh ikan, 

sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor: 

KEP.20/MEN/2003 tanggal 9 Juni 2003, tentang larangan penggunaan bahan 

kimia sintetis sebagai bahan anestesi. 

Minyak serai mengandung minyak atsiri yang terdiri dari senyawa utama 

yang disebut sebagai senyawa citral yang terdiri dari sitronelol (5%), geraniol 

(20,9%) dan sitronelal (35,9%) serta senyawa – senyawa lain. Senyawa citral 

merupakan senyawa terbesar penyusun minyak atsiri pada tanaman serai dengan 

kadar 66% – 85% (Agusta, 2002). Adanya kandungan senyawa utama yaitu 

senyawa citral pada serai dapat digunakan sebagai bahan anestesi alami pada ikan 

hias air tawar dengan konsentrasi tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dosis minyak serai yang optimal pada pembiusan ikan black ghost 

dengan system transportasi tertutup. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian 

untuk mendapatkan metode dan perlakuan yang ekonomis, praktis, aman dan 

tepat, serta menghasilkan kelulushidupan yang tinggi dengan waktu transportasi 

yang lama. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh minyak serai dengan konsentrasi yang berbeda 

sebagai anestesi pada  ikan Black Ghost (Apteronotus albifrons) selama 12 

jam ? 

2. Berapa konsentrasi minyak serai (Cymbopogon ciratus) yang dapat 

mempengaruhi pingsan paling cepat dan sadar paling cepat pada ikan 

Black Ghost (Apteronotus albifrons) ? 

3. Bagaimana kelulushidupan ikan Black Ghost (Apteronotus albifrons) 

setelah dilakukan anestesi dengan minyak serai selama 12 jam ? 

1.3. Tujuan  

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh minyak serai dengan konsentrasi yang 

berbeda berpengaruh sebagai anestesi ikan Black Ghost (Apteronotus 

albifrons) selama 12 jam. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi maksimal minyak serai (Cymbopogon 

ciratus)  yang mampu memingsankan paling cepat dan menyadarkan 

paling cepat pada ikan Black Ghost (Apteronotus albifrons). 

3. Untuk mengetahui kelulushidupan ikan Black Ghost (Apteronotus 

albifrons) setelah dilakukan anestesi dengan minyak serai selama 12 jam. 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

dosis yang tepat dalam menggunakan anestesi terhadap kelulushidupan 

ikan Black Ghost (Apteronotus albifrons). 

1.5. Hipotesa Penelitian   

H0 : Diduga minyak serai tidak berpengaruh terhadap anestesi ikan black 

ghost (Apteronotus albifrons) 

H1 : Diduga minyak serai berpengaruh terhadap anestesi ikan black ghost 

(Apteronotus albifrons) 


