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Kegiatan transportasi dapat menyebabkan ikan mengalami stres akibat kepadatan tinggi dan 
penurunan kualitas air. Stres pada ikan yang berkepanjangan dapat memberikan akibat fatal 
seperti nafsu makan menurun, pertumbuhan terhambat, daya tahan tubuh terhadap penyakit 
menurun dan selanjutnya dapat mengakibatkan kematian. Kematian akibat transportasi dan 
penanganan pasca transportasi mencapai 30-40%. Kematian terjadi beberapa hari setelah 
transportasi. Selama transportasi, ikan mengalami stres akibat kepadatan tinggi dan 
penurunan kualitas air. Stres pada transportasi ikan dapat meningkatkan glukosa darah. 
Pengukuran kadar glukosa darah dapat digunakan sebagai parameter stres yang sederhana, 
efektif dan memadai untuk berbagai macam stressor. Untuk mengatasi stres dapat 
menggunakan herbal bandotan (A. Conyzoides). Tanaman bandotan memiliki efek Ca 
blocking. Efek Ca blocking terjadi di retikulum endoplasma pada otot polos.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daun bandotan (A. conyzoides) dalam 
media transportasi terhadap kadar glukosa darah ikan koi (C. carpio) pasca transportasi dan 
mengetahui dosis terbaik pemberian daun bandotan (A. conyzoides) pada media tranportasi 
ikan koi (C. Carpio) untuk menurunkan kadar glukosa darah ikan koi (C. carpio) pasca 
transportasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimental. Perlakuan yang digunakan adalah dosis daun bandotan yang berbeda, yaitu A 
(0 g/L), B (0,45 g/L), C (0,9 g/L), D (1,35 g/L) dan E (1,8 g/L) masing-masing perlakuan 
diulang sebanyak empat kali. Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah 
kadar glukosa darah ikan koi setiap delapan jam selama dua puluh empat jam dan parameter 
pendukung, terdiri dari: kualitas air dan tingkat mortalitas ikan. Pengukuran kualitas air 
meliputi suhu, pH dan oksigen terlarut. Data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan 
Analysis of Variant (ANOVA), kemudian dilanjutkan dengan Uji Dunnett guna mengetahui 
interaksi antara masing-masing perlakuan dengan kontrol berdasarkan waktu pengambilan 
data, kemudian dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan’s.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian daun bandotan (A. conyzoides) dalam media 
transportasi tidak berpengaruh terhadap kadar glukosa darah ikan koi (C. carpio) pasca 
transportasi dan dosis tertinggi pemberian daun bandotan (A. conyzoides) dalam media 
transportasi terhadap kadar glukosa darah ikan koi (C. carpio) pasca transportasi adalah 0,45 
g/L. Apabila dilakukan pemberian daun bandotan dalam media transportasi ikan, maka dosis 
tertinggi yang dapat diberikan sebanyak 0,45 g/L. 


