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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Wader banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai protein hewani. 

Ikan Wader termasuk ikan yang digemari banyak orang karena rasanya yang gurih 

dan dapat dimasak dengan berbagai cara pengolahan seperti Wader krispi dan 

berbagai olahan lain yang dapat dikonsumsi sebagai lauk. Menurut Budiharjo 

(2002), permintaan pasar terhadap ikan Wader terus meningkat namun keberadaan 

Wader di alam saat ini semakin hari semakin sulit untuk ditemukan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat eksploitasi yang berlebihan terhadap ikan Wader 

di alam. Eksploitasi yang dilakukan antara lain adalah dengan menggunakan 

sengatan listrik dan potassium untuk menangkap Wader, dengan demikian dapat 

merusak keberlangsungan hidup Wader. Oleh sebab itu, saat ini mulai dilakukan 

adanya pembudidayaan ikan Wader untuk melestarikan keberadaannya 

(Budiharjo, 2002). 

Permasalahan budidaya yang saat ini banyak terjadi adalah tidak semua 

wilayah mempunyai sentra pembenihan bagi beberapa jenis ikan yang termasuk 

dalam kategori baru untuk dibudidayakan, sehingga dilakukan kegiatan distribusi 

benih dari suatu wilayah sentra produksi benih menuju wilayah pembesaran. 

Permasalahan selanjutnya adalah dalam transportasi benih sangat berbeda dengan 

transportasi ikan yang sudah dewasa. Perbedaan utamanya adalah pada benih 

lebih rentan pada perubahan kondisi media saat pengangkutan (transportasi) 

sehingga rawan pula mengakibatkan stress pada benih dan akan berdampak pada 
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survival rate saat sudah sampai di lokasi pembesaran hingga nantinya akan 

berdampak pada saat ikan tersebut dilakukan penebaran benih. Permasalahan ini 

terjadi pula pada ikan Wader Pari (Rasbora lateristriata).  

Ikan wader pari (Rasbora lateristriata) merupakan ikan yang hidup di 

perairan tawar, terutama di perairan sungai. Ikan ini termasuk ke 

dalam subfamili Rasborinae, Famili Cyprinidae yang merupakan famili ikan 

terbesar di perairan tawar. Subfamili Rasborinae tersebar di daerah 

Afrika dan bagian tenggara Eurasia, termasuk Indonesia (Nelson, 2006). Menurut  

Kottelat et al. (1993), Indonesia memiliki 43 spesies ikan dari genus Rasbora yang 

salah satunya adalah R. lateristriata yang tersebar di wilayah Sumatera, 

Kalimantan, Jawa, Bali, dan Lombok. Ikan wader pari juga ditemukan di Sungai 

Ngrancah yang terletak di kawasan perbukitan Kabupaten Kulon Progo, Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan telah menjadi komoditas yang penting bagi warga 

setempat (Djumanto et al., 2008). 

Beberapa metode yang biasanya dilakukan untuk menangani masalah sterss 

pada ikan saat transportasi adalah dengan melakukan anestesi. Anestesi 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menekan aktivitas 

metabolisme benih ikan sehingga dapat bertahan hidup dan tidak stres selama 

proses transportasi. Anestesi disyaratkan menggunakan bahan yang aman atau 

tidak berbahaya terhadap ikan tersebut dan menjamin bahwa bahan yang 

digunakan tetap menjaga keamanan dan mutu ikan sebagai bahan pangan. 

Buah pala (Myristica fragrans) merupakan salah satu tanaman yang banyak 

digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan semisal manisan, bumbu masak, 

obat-obatan, parfum dan kosmetik. Luas areal tanaman Pala semakin meningkat 
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dari tahun ke tahun dan pada tahun 2005 mencapai 68.691 ha. Buah pala yang 

dikonsumsi dalam jumlah relatif banyak umumnya akan mengakibatkan 

konsumen merasa kantuk berat hingga tertidur. Hal tersebut diduga disebabkan 

oleh kandungan senyawa myristicin pada buah pala. Myristicin yang terkandung 

pada buah pala disinyalir dapat dijadikan sebagai bahan sedatif hipnotik 

(Nurdjannah, 2007). Samiran (2006) menyatakan bahwa myristicin yang terdapat 

pada biji dan bunga pala bersifat merangsang tidur berkhayal (halusigenik) 

dengan dosis kurang dan 5 g. myristicin merupakan asam amino berupa asam 

monoterpenes, dimana buah pala terdapat bebera macam yang tergolong asam 

amino monoterpenes yaitu 5 - 15  aromatik eter, 2 - 18 seperti myristicin, 

elemicin, safrole. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui efektivitas buah pala 

untuk dijadikan bahan anestesi alami benih Wader Pari (Rasbora lateristriata) 

dalam transportasi sistem tertutup. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian ekstrak buah Pala (Myristica fragrans) dengan dosis yang 

berbeda mampu mempengaruhi tingkat anestesi benih Wader Pari (Rasbora 

lateristriata) pada transportasi sistem tertutup? 

2. Berapakah konsentrasi ekstrak buah Pala (Myristica fragrans) yang dapat 

memberikan nilai anestesi benih Wader Pari (Rasbora lateristriata) pada 

transportasi sistem tertutup ? 
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1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah Pala (Myristica fragrans) 

dengan dosis yang berbeda terhadap tingkat anestesi benih Wader Pari 

(Rasbora lateristriata) pada transportasi sistem tertutup 

2. Untuk menganalisis konsentrasi ekstrak buah Pala (Myristica fragrans) yang 

paling efektif dalam anestesi benih Wader Pari (Rasbora lateristriata) pada 

transportasi sistem tertutup 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti 

Menggali potensi ekstrak buah Pala (Myristica fragrans) sebagai anestesi 

yang aman untuk proses transportasi pada benih Wader Pari (Rasbora 

lateristriata) pada transportasi sistem tertutup. 

2. Manfaat bagi masyarakat 

Manfaat penelitian yaitu sebagai informasi bagi masyarakat tentang 

pengaruh penambahan ekstrak buah Pala (Myristica fragrans) terhadap tingkat 

anestesi benih Wader Pari (Rasbora lateristriata) pada transportasi sistem 

tertutup. 
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1.5 Hipotesa 

H0  : Penambahan ekstrak buah Pala (Myristica fragrans) tidak 

berpengaruh terhadap tingkat anestesi benih Wader Pari 

(Rasbora lateristriata) pada transportasi sistem tertutup 

H1  : Penambahan ekstrak buah Pala (Myristica fragrans) 

berpengaruh terhadap tingkat anestesi benih Wader Pari 

(Rasbora lateristriata) pada transportasi sistem tertutup 

 


