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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ikan Wader Pari (Rasbora lateristriata) 

2.1.1 Klasifikasi 

Klasifikasi ikan Wader Pari (Rasbora lateristriata) atau yellow rasbora, 

Anderson dan Neuman (1996) adalah sebagai berikut. 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Actinopterygii 

Ordo : Cypriniformes 

Famili : Cyprinidae 

Genus : Rasbora 

Spesies : R. lateristriata 

 

Gambar 1. Ikan Wader Pari (R. lateristriata) 

Sumber: Djumanto et al (2008) 

 

2.1.2 Morfologi 

Ikan Wader Pari (R. lateristriata) merupakan ikan yang memiliki ciri-ciri 

yang dapat dikenali melalui ciri-ciri diantaranya adanya garis belang yang 

berwarna kehitaman serta berbentuk memanjang mulai dari ujung operkulum 

hingga pangkal sirip ekor. Ciri selanjutnya adalah bagian tepi sirip ekor Wader ini 

berwarna kehitaman dengan dominasi warna kuning. Selanjutnya bagian posisi 
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mulutnya berada di ujung dengan ukuran agak kecil dan terdapat bonggol 

sambungan tulang penyusun rahang bawah, ciri khusus dari ikan ini yang 

membedakan dengan beberapa jenis ikan Wader lainnya adalah tidak adanya 

sungut pada bagian bawah mulut. (Djumanto et al, 2008). 

Effendie (2002) menyatakan bahwa Wader Pari betina memiliki ciri seksual 

sekunder berupa bentuk perut yang lebih gendut sedangkan yang jantan bentuk 

perutnya lebih ramping. Ikan Wader Pari, seperti ikan-ikan Cyprinidae lainnya 

bersifat ovipar. Ikan ovipar memijah pada waktu tertentu yang dilakukan setiap 

tahun secara teratur. Ikan-ikan yang hidup di daerah tropis seperti Indonesia 

dipengaruhi dua musim (musim kemarau dan penghujan). Waktu pemijahan ikan 

sangat bervariasi, umumnya pada musim tertentu yang berhubungan dengan 

penyesuaian terhadap keadaan lingkungan yang menguntungkan. 

2.1.3 Habitat dan Penyebaran 

Ikan Wader Pari umum ditemukan di dasar sungai kecil berbatu yang 

berarus lemah. Ikan ini memiliki pola adaptasi terhadap kondisi ekstrim. Adaptasi 

terhadap oksigen rendah (pada musim kemarau) dilakukan secara fisiologis 

melalui peningkatan afinitas darah terhadap oksigen. Adaptasi terhadap kondisi 

arus yang relatif deras (pada saat hujan) dilakukan dengan cara berlindung di balik 

bebatuan dan berusaha berenang melawan arus. Ikan Wader hidup di daerah tropis 

dengan kisaran suhu antara 22-24°C dan pH perairan antara 6,0-6,5. Ikan tersebut 

hidup berkelompok di dasar atau pada kolom air yang mengalir atau tergenang. 

Wader pari juga membutuhkan ruang untuk berenang bebas walaupun secara 

umum merupakan ikan yang relatif tenang dalam pergerakannya (Sentosa dkk., 

2008). 
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Ikan Wader Pari (Rasbora lateristriata) merupakan ikan berukuran kecil 

yang sering ada di selokan atau sungai kecil, dan sawah, biasanya hidup dalam 

koloni. Telur menempel pada rerumputan, ukuran ikan rata-rata berkisar dari 5 

sampai dengan 7 cm, ikan ini mempunyai batang ekor yang tertutup oleh 14 

spinna caudalis, dengan ukuran 1 sampai dengan 1,5 cm, sisik antara media 

lateralis dan awal spinna ventralis, garis warna gelap memanjang berawal dari 

operculum sampai pangkal sirip ekor dan membatasi bagian dorsal dan ventral 

ikan. Variasi bentuk badan dan warna kulit dalam jenis ini banyak sekali 

(Budiharjo, 2002). 

 

2.2 Buah Pala (Myristica fragrans) 

2.2.1 Klasifikasi 

Klasifikasi buah Pala (Myristica fragrans) berdasarkan yang disampaikan 

oleh Nurdjannah (2007) adalah sebagai berikut. 

Kingdom   : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Subkelas   : Magnoliidae 

Ordo   : Magnoliales 

Famili   : Myristicaceae 

Genus   : Myristica 

Spesies   : Myristica fragrans Houtt 
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(a) (b) 

Sumber: Nurdjannah (2007) 

Gambar 2. (a) Tangkai dan buah pala (b) Buah pala yang baru dipetik 

 

2.2.2 Morfologi 

Rismunandar (1990) dalam Nurjannah (2007) menyatakan bahwa tanaman 

buah pala berasal dari Pulau Banda dan sekarang sudah menyebar ke daerah-

daerah lain Indonesia, bahkan sampai di Grenada, Amerika Tengah dan lain-lain. 

Jenis ini sampai sekarang masih merupakan jenis yang unggul di Indonesia, 

tumbuh baik di daerah pegunungan dengan ketinggian kurang dari 700 meter dari 

permukaan laut. Jenis ini membentuk pohon yang tingginya lebih dari 18 meter 

dan berdiameter 30-45 cm. Buah untuk keperluan rempah biasa dipetik pada umur 

9 bulan sejak mulai persarian bunga.  

Buahnya berbentuk peer, lebar, ujungnya meruncing, kulitnya licin, 

berdaging dan cukup banyak mengandung air. Jika sudah masak petik warnanya 

kuning pucat dan membelah dua, kemudian jatuh. Biji pala tunggal, berkeping 

dua, dilidungi oleh tempurung, walaupun tidak tebal tapi cukup keras. Bentuk biji 

bulat telur hingga lonjong, mempunyai tempurung berwarna coklat tua dan licin 

permukaannya bila sudah cukup tua dan kering. Namun bila buah masih muda 

atau setengah tua, setelah dikeringkan warnanya menjadi coklat muda di bagian 

bawah dan coklat tua di bagian atasnya dengan permukaan yang keriput dan 

beraluran. Biji dan fuli yang berasal dari buah yang cukup tua dimanfaatkan 
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sebagai rempah, sedangkan yang berasal dari buah yang muda dimanfaatkan 

sebagai bahan baku minyak pala karena kandungan minyak atsirinya yang jauh 

lebih tinggi daripada biji yang berasal dari buah yang tua. Pada buah muda (umur 

4–5 bulan) kadar minyak atsiri berkisar antara 8–17% atau rata-rata 12% (Dorman 

et al, 2004). 

Struktur buah (Myristica Fragrans) menurut Bursatriannyo (2016) 

dijelaskan pada gambar 3 berikut. 

 
Sumber: Bursatriannyo (2016) 

Gambar 3. Struktur melintang pada buah Pala 

 

Bursatriannyo (2016) menyatakan bahwa komponen kimia utama di dalam 

pala yang paling tinggi adalah minyak atsiri dan myristisin. Komponen kimia 

yang menyebabkan aroma dalam minyak atsiri berasal dari golongan monoterpen 

hidrokarbon dan golongan aromatik seperti myristisin, safrole, eugenol, 

isieugenol, dan elemisin. Biji dan fuli merupakan produk utama yang 

menghasilkan minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Biji dan fuli 

dapat dimanfaatkan di antaranya sebagai antioksidan, anticonvulsant, analgesik, 

antiinfralmmatory, antidiabetik, antibakteri dan antijamur, dan penggunaan dalam 

pengobatan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. 
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2.2.3 Komposisi Kimia Buah Pala 

Dorman et al, (2004) menyatakan bahwa prinsipnya komponen dalam biji 

pala dan fuli terdiri dari minyak atsiri, minyak lemak, protein, selulosa, pentosan, 

pati, resin dan mineral-mineral. Persentase dari komponen-komponen bervariasi 

dipengaruhi oleh klon, mutu dan lama penyimpanan serta tempat tumbuh. 

Kandungan minyak lemak dari biji pala utuh bervariasi dari 25 sampai 40%, 

sedangkan pada fuli antara 20 sampai 30%. Biji pala yang dimakan ulat 

mempunyai presentase minyak atsiri lebih tinggi daripada biji utuh karena pati 

dan minyak lemaknya sebagian dimakan oleh serangga.  

Leung dalam Rismunandar (1990) menyatakan bahwa biji pala mengandung 

minyak atsiri sekitar 2-16% dengan rata-rata pada 10% dan fixed oil (minyak 

lemak) sekitar 25-40%., karbohidrat sekitar 30% dan protein sekitar 6%. Dari 

seluruh bagian tanaman pala yang mepunyai nilai ekonomis adalah buahnya yang 

terdiri dari empat bagian yaitu daging buah, fuli, tempurung dan biji. Komposisi 

kimia buah pala dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Komposisi kimia buah pala (%) 

Komponen 
Daging Buah Fuli Biji 

Basah Kering Basah Kering Basah Kering 

Air 89 17,4 54 17,6 41 12,9 

Lemak - - 10,4 18,6 23,3 34,3 

Atsiri 1,1 8,5 2,9 5,2 1,7 2,5 

Gula - - 1,1 1,9 1,0 1,5 

Abu 0,7 5,7 0,9 1,6 1,5 2,2 

Sumber : Hadad dkk. (2005) 

 

Lancashire (2002) menyebutkan bahwa senyawa aromatik myristicin, 

elimicin, dan safrole sebesar 2 -18% yang terdapat pada buah pala bersifat 

merangsang tidur berkhayal (halusigenik) dengan dosis kurang dari 5 g. Akhir-

akhir ini ada perkembangan baru pemanfaatan minyak atsiri pala, yaitu sebagai 
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bahan baku dalam aromaterapi. Dilaporkan bahwa komponen utama pala dan fuli 

yaitu myristicin, elemicin dan iso- elemicin dalam aromaterapi bersifat 

menghilangkan stress. Di Jepang, beberapa perusahaan menyemprotkan aroma 

minyak pala melalui sistem sirkulasi udara untuk meningkatkan kualitas udara dan 

lingkungan. Untuk tujuan yang sama akhir-akhir ini banyak dijumpai 

penggunaannya dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk potpourri, lilin beraroma, 

atomizer dan produk-produk pewangi lainnya. Di Amerika Serikat pemasaran 

produk-produk pewangi dari pala tersebut mencapai nilai 500 juta USD 

(Nurdjannah, 2007). 

 

2.3 Anestesi Pada Ikan 

Plumb (2005) menyatakan bahwa anestesi dalam ilmu kedokteran 

merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri ketika 

dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit, 

dalam hal ini rasa takut perlu ikut dihilangkan untuk menciptakan kondisi optimal 

bagi pelaksanaan pembedahan, untuk menghilangkan nyeri terbagi dalam 2 

kelompok, yaitu analgesia dan anestesi. Analgesia adalah obat pereda nyeri tanpa 

disertai hilangnya perasaan secara total. 

Penggunaan obat bius sebagai anestesi pada ikan harus dilakukan secara 

hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi ikan, lingkungan, dan 

manusia. Perhatian khusus ditekankan pada beberapa aspek di antaranya jenis 

obat bius, dosis obat yang digunakan, cara penyimpanan obat bius, ukuran atau 

bobot ikan, limbah, dan efek residu pada ikan. Pemilihan jenis dan dosis obat bius 

untuk anestesi berfungsi agar tujuan penggunaan obat bius dapat tercapai secara 
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efesien, ekonomis, dan aman. Akhir-akhir ini penggunaan obat bius dalam media 

angkut dan transportasi banyak dipraktikkan di masyarakat. Beberapa keuntungan 

penggunaan obat bius antara lain mengurangi stres pada ikan, mengurangi 

konsumsi oksigen, mengurangi produksi CO2, mengurangi gerakan ikan sehingga 

dapat menekan kerusakan fisik ikan, dan menghemat waktu penanganan ikan. 

Penggunaan obat bius dalam pengangkutan benih ikan patin bersifat terbatas. 

Tetapi, penggunaan obat bius sangat penting pada proses pengangkutan ikan patin 

yang berukuran dewasa untuk pembenihan (Hernowo 2001). 

Anastesi pada ikan biasanya diberikan melalui air, oleh karena itu pada 

dasarnya merupakan anastesi inhalasi yang akan diserap oleh insang. Pemberian 

anastesi secara injeksi kurang efektif pada sebagian besar ikan namun efektif pada 

mamalia. Efisensi suatu anastesi pada ikan ditentukan oleh spesies, ukuran, 

kepadatan ikan, serta kualitas air (misalnya suhu dan salinitas). Perlakuan sebelum 

ikan dianastesi adalah dengan tidak memberi makan ikan selama 18 jam. Ikan 

dengan kondisi perut penuh dapat memuntahkan makanannya ketika dianastesi 

dan akan menyumbat insang serta mengotori air. Serta harus dilakukan dengan 

hati-hati untuk menghindari lecet dan hilangnya pelindung lender (Harms 2009).  

Stadium anestesi dan gejala anestesi pada ikan menurut Sneddon (2003) 

terdiri atas stadium eksitasi yang ditandai dengan peningkatan gerakan operkular 

atau aktivitas. Setelah beberapa menit gerakan ikan melambat, menjadi ataksia, 

berenang tidak seimbang, dan mulai memutar ke samping. Kadang-kadang ikan 

menjadi depresi, ikan menjadi berada di dasar kolam dan respirasi meningkat. 

Selanjutnya ada beberapa tahap dalam anestesi yaitu tahap normal, tahap sedasi 
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awal, tahap sedasi total, tahap kehilangan sebagian keseimbangan, tahap 

kehilangan keseimbangan total, tahap kehilangan refleks, dan tahap aspiksia. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Soleh (2014) tentang teknik imotilisasi Ikan 

Mas (Cyprinus carpio) menggunakan bahan anestesi ekstrak kasar buah pala 

(Myristica fragrans) dengan tujuan penelitian untuk menentukan bagian buah pala 

(daging, biji, fuli) dan konsentrasi yang paling efektif sebagai bahan anestesi 

alami pada ikan mas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak 

buah pala mempengaruhi waktu pingsan dan waktu sadar dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,004. Selanjutnya uji lanjut menggunakan uji Tukey menunjukkan bahwa 

konsentrasi 5% merupakan perlakuan paling efektif dengan nilai waktu pingsan 

sebesar 1,47 menit dan waktu sadar sebesar 14,07 menit. 

 


