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PENDAHULUAN 

Pada saat ini ikan cucuthiu mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Selain harga 
siripnya yang sangat mahal, hati &an cucut/hin yang hidup di perairan dangkal merupakan 
sumber vitamin A dan D. Hati &an cucuWhiu ynng hidup di perairan dalam mengandung 
suatu senyawa hidrokarbon yang disebut skualen (C3oHjo). Skualen merupaka bahan 
makanau sehat alami yang diekstrak dari hati jenis &an cucut/hiu botol (Aizarne, Spiny dog 
Fish atau Co~lropl~onrs atromarg'izanls Garman). Ikan ini tergolong jenis hiu langka dan 
terkecil dengan ukuran panjang tubuh tidak lebii dari 1,s meter dan berat kira-kira 50 kilo- 
gram. Sekalipun kecil, ikan hiu ini mempunyai organ tubuh hati yang paling besar 
dibandingkan dengan jenis hiu lain yang hidup dipennukaan lant. Berat hatinya kira-kira 
40% dari pada berat badannya atau kiran-kua 20 kilogam. 

Ikan cucuthiu penghasil skualen hidup di laut dengan kedalaman antara 300-1000 
meter dari permukaan laut. Sekualen yang terdapat di dalam ikan ini berfungsi sebagai 
pemasok oksigen dan aiat keseimb3n2an sehinga ikan hiu dapat tetap hidup walaupun 
dengan kondisi kekuracgan oksigen dan tekanan tinggi (Budiarso, 1993) 

Prodilksi &an hiu/cucut di Indonesia selama 5 tahun dari tahun 1987 sarnpai dengan 
1991 dapat d i i a t  dalam deretan produksi sebagai berikut: Tahun 1987 (36,884 ton), tahun 
1988 (39055 ton), tahun 1989 (47997 ton), tahun 1990 (45115 ton) dan tahun 1991 (46125 
ton) (Dirjen Perikanan, 1993). 

Sekualen adalah zat o r g a d  bempa carian encer seperti minyak, akan tetapi ia 
bukan minyak karena tidak mengandung asam lemak atau gugusan-COOH, berwarna semu 
kuning atau putih bening serta berbau khas. In vitro skualen tidak bisa dibuat atau disinte- 
sis oleh manusia, sekalipun manusia sudah dapat mengembangkan teknologi dan 
menciptakan peralatan yang sangat canggih. Sekualen terdapat di dalarn tubuh manusia 
dan tersebar di semua organ tubuh dan jaringan serta mempunyai sifat yang serba guna. Ia 
dapat berbentuk sebagai an sich di dalam tubuh, umpamanya di kulit sebagai komponen 
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