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ABSTRAK 

Teknik seks reversal (pembalikan kelarnin) di dunia perikanan sudah 

dikenal sejak tahun 1937, IPB dan peneliti lainnya sudah melaporkan macam- 

macam hasil penelitian seks reversal seperti pada ikan nila, ikan mas dan beberapa 

ikan hias. Sedangkan penerapannya pada budidaya baru dalam tahap pengenalan 

pada masyarakat dengan pemeliharaan ikan nila monoseks. Metode seks reversal 

yang berkembang dalarn penelitian adalah metode oral, peremdarnan larva, 

perendaman embrio dan perendaman induk. Metode suntik induk sampai saat ini 

belum pernah di temukan laporannya, padahal secara mekanisme kerja hormon 

identik dengan metode perendaman induk. 

Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan untuk mendapatkan data 

dasar dalam penerapan seks reversal dengan metode suntik induk matang gonad. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh suntikan larutan 

hormon 17 a -metiltestosteron pada induk matang gonad terhadap nisbah kelamin 

dan berat benih ikan lele durnbo. 

Perlakuan pada penelitian ini adalah suntikan 10 mgll hormon 17a- 

metiltestosteron sebanyak 2 ml dan sebagai kontrol adalah induk tanpa suntikan 

hormon. Suntikan hormon diberikan 12 jam sebelum waktu pemijahan dan sampel 

larva dibesarkan didalam aquarium. Larva yang sudah berumur 2 bulan di 

identifikasi jenis kelaminnya secara morpologi anatomi. 

Analisis data uji x2 membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang sangat 

nyata antara nisbah kelamin kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol (X2hit 

28.07 > xZbb 0.05:3.841 dan x2,t, 0.01:6.625 ) dan terdapat pengaruh yang 

sangat nyata terhadap berat rata akhir benih perlakukan dengan kontrol dimana tht 

4.192 > tbb 0.05(1.966) dan tub O.Ol(2.566 ) 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar untuk mendapatkan 

dosis dan waktu yang terbaik pada metode suntik induk matag gonad dalam 

penerapan t e h s  seks revesal pada dunia perikanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

Teknologi seks reversal dapat diartikan sebagai suatu upaya membalikkan 

arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Secara genetik kelarnin 

seharusnya jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina atau secara 

genetik kelamin seharusnya betina diarahkan perkembangan gonadnya menjadi 

jantan. 

Teknik seks reversal mulai dikenal pada tahun 1937 ketika estradiol 17 P 

disintesis pertama kalinya di Arneri ka dan diterapkan pada i kan Guppy (Porcilia 

reticulata) dan kemudian dikembangkan oleh Yamamoto di Jepang pada ikan 

Medaka (oryzias latifes). (Zairin,2002.3). Setelah melalui berbagai penelitian 

teknlk ini menyebar keberbagai negara dan diterapkan pada berbagai jenis ikan, 

di Indonesia sudah mulai sejak tahun 1992 (Zairin, 2002;91-95 dan Taufiq, 

2002;7-8). 

Berbagai keunggulan yang dimililu ikan Nila menyebabkan bermunculan 

penelitian seks reversal pada ikan tersebut dan bahkan sudah mengarah ke pada 

budidaya monoseks. Penerapan budidaya Nila monoseks telah dilakukan 

pelatihannya oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Universitas Bung Hatta 

beke rjasama dengan Dinas Perikanan terhadap petani di Batu Sangkar, Tandikat 

Pariaman, Padang-Belimibing, Solok pada tahun 2003-2004 (wawancara dengan 

dengan Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Bung Hatta, Oktober 2004). 



Tujuan penerapan tekruk seks reversal pada ikan adalah untuk 

menghasilkan populasi monoseks (tunggal kelamin), baik monoseks jantan 

ataupun monoseks betina. Manfaat budidaya monoseks adalah untuk memacu 

produksi, dengan menebarkan ikan satu jenis kelamin maka energi yang diperoleh 

dari makanan akan disalurkan untuk pertumbuhan tanpa digunakan untuk 

perkawinan. Arah pembalikan kelamin tergantung pada sifat dimorfisme yang 

diperlihatkan, yaitu adanya perbedaaan morfologi jantan dan betina. Beberapa 

ikan jenis kelamin jantannya lebih cepat tumbuh dari jenis kelarnin betina seperti 

pada ikan Nila dan Lele Amerika. Jenis ikan yang berkelamin betina tumbuh lebih 

cepat misalnya ikan Mas dan Koan (grass carp). Pada petani ikan hias penerapan 

seks reversal bertujuan untuk mendapatkan penampilan yang baik, seperti 

Cupang, Guppy, Kongo dan Rainbow, ikan jantannya tampil lebih indah dan 

mempunyai warna yang cemerlang. Akibatnya harga ikan jantan jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan ikan betina dan pemeliharaan ikan tunggal kelamin lebih 

efektif dan lebih menguntungkan dibandirigkan dengan memelihara ikan dengan 

jenis kelamin campuran. 

Metode untuk memperoleh populasi ikan monoseks ada dua, yaitu melalui 

terapi hormon (secara langsung) dan rekayasa kromosom (secara tidak langsung). 

Metode terapi hormon memiliki tiga metode yaitu metode ordl dengan pemberian 

pakan buatan atau alami berhormon, metode perendaman (dipping) clan metode 

suntikan (implementasi). (Zairin,2002;5-28). 

Metode oral ini memiliki banyak kelemahan diantaranya pakan berhormon 

yang tidak segera termakan akan tercuci oleh media, pemberian pakan berhormon 



melewati saluran pencemaan sehtngga ada kemunglunan te rjadi degradasi hormon 

oleh enzim pencemaan (Zairin,2002;23). Menurut penulis kelernahan utama 

adalah keinginan makan dari larva ikan masih rendah, karena ikan pada tingkat 

larva masih memanfaatkan makanan dari kuning telur. 

Metode perendaman (dzpping) ada tiga macam, yaitu perendaman embrio, 

perendaman larva dan perendaman induk. Penelitian seks reversal dengan metode 

tersebut sudah banyak dilaksanakan dan hasilnya sangat memuaskan tetapi 

penerapan dilapangan akan sulit dilaksanakan karena membutuhkan jurnlah 

hormon yang cukup banyak untuk merendam embrio, larva ataupun induk. 

Pengalaman penulis sebagai praktisi dalam budidaya benih &an membuktikan 

bahwa ikan-ikan tertentu seperti ikan Lele Dumbo, ikan mas merniliki embrio 

cukup banyak untuk satu induk, dengan berat 3 kg berkisar antara 20.000-40.000 

ekor larva. 

Suatu ha1 yang menarik bagi penulis adalah keberhasilan metode 

perendaman yang dilakukan pada ikah Guppy. Perendaman induk Guppy bunting 

didalam lahtan 17 a-Metiltestosteron dapat menghasilkan keturunan 100 % 

jantan pada tiga kali kelahiran bertuntt-turut (Zairin,2002;27). 

Kalau dianalisis mekanisme yang terjadi pada perehdaman induk betina 

dalam larutan hormon selama 24 jam akan terjadi peristiwa difisi  hormon dari 

larutan ketubuh induk dan mencapai organ target berupa embrio dan telur. Organ 

target embrio terjadi pada kelahiran pertama, sedangkan pada kelahiran kedua dan 

ketiga organ taget adalah telur, ha1 ini tentu dimungkinkan apabila hormon masih 

tersisa didalam tubuh induk. 



Hal lain yang menarik oleh penulis pada perendaman induk ini hanyalah 

merupakan salah satu cara untuk memasukan hormon kedalam tubuh induk clan 

selanjutnya berdifusi kedalam embrio dan telur. Cara lain sebenarnya dapat 

dilakukan dengan cara suntikan ke tubuh induk, cara ini akan sangat efisien 

dalam pemakaian hormon dan murah, karena hanya memerlukan beberapa 

meliliter saja larutan hormon untuk suntikan 1 induk ikan. 

Metode suntikan untuk tujuan seks reversal dewasa ini dianggap tidak 

layak karena memerlukan waktu dan alat tertentu, penyuntikan hams dilakukan 

dibawah mikroskop dan dengan bantuan mikro manipulator (Zairin,2002;27-28). 

Menurut peenulis penyuntikan terhadap induk dapat dilakukan dengan mudah 

tanpa bantuan mikroskop dan mikromanipulator, dan dapat dilakukan dengan 

menggunakan jarum suntik biasa seperti suntik hifofisasi. 

Bertitik tolak dari pemiluran diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pendahuluan sebagai metoda baru dalam penerapan tekmk seks reversal 

terhadap induk lele durnbo dengan judul "Pengaruh Suntikan Horrnon I7 a Metil 

testosteron pada Induk Terhadap Nisbah Kelarnin Benih Lele Dumbo ". 

Jenis ikan lele dombo penulis jadikan sebagai objek penelitian karena 

budidaya lele dumbo banyak diminati oleh mas~arakat, ha1 ini terlihat banyaknya 

benih lele d m b o  dibutuhkan petani. Uncu pamo salah seorang petani benih lele 

dumbo di Kiambang Pariaman memasarkan benih perbulan ke daerah Sumbar 

seperti Solok, Payakumbuh sebanyak 100-150 ribu ekor dan kedaerah luar 

Sumbar seperti Bengkulu dan Pekanbaru sebanyak 250-300 ribu ekor. Disamping 



itu penerapan seks reversal pada lele dumbo dapat meningkatkan keunggulan 

benih dan diharapkan berdampak positif pada budidaya lele dumbo. 

1.2 Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini merupakan 

penelitian pendahuluan sebagai titk tolak untuk penelitian lanjutan, maka batasan 

penelitian ini adalah : 

1. Perlakuan yang diberikan terhadap induk lele dumbo dengan penyuntikan 

hormon 17 a metil testosteron dengan konsentrasi 10 mgll sebanyak 2 ml. 

2. Induk lele dumbo yang digunakan dengan berat 2.5 kg dalam kondisi 

matang gonad. 

3. Waktu penyuntikan 10-12 jam sebelum pemijahan. 

4. Pengamatan jenis kelamin dilakukan pada benih berumur 2 bulan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang dikemukan diatas 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Apakah penyuntikan induk dengan larutan 17 a-metiltestosteron pada 

dosis 10 mgA sebanyak 2 ml berpengaruh terhadap rasio kelarnin benih 

lele durnbo. 

b. Apakah penyuntikan induk dengan larutan hormon 17 a- 

metiltestosteron pada dosis 10 mg/l sebanyak 2 ml berpengaruh 

terhadap perturnbuhan berat rata benih lele dumbo. 



1.4 Asumsi 

Asumsi dalam penelitian adalah 17 a- metiltestosteron yang disuntikan ke 

tubuh induk lele durnbo yang matang gonad dapat berdiffusi ke organ target 

(telur). 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendapatkan data pendahuluan dari teknik penyuntikan induk untuk 

penerapan seks reversal pada ikan lele durnbo. 

2. Mengetahui pengaruh penyuntikan induk terhadap persentase jantan pada 

benih lele durnbo. 

3. Mengetahui pengaruh penyuntikan induk terhadap berat rata benih lele 

dumbo. 

1.6 Kegdhaan knelitian 

~ d a p u h  kegunaan penelitain ini adalah : 

1. ~ e b a ~ a i  dasar untuk melakukan penelitian seks reversal dengan 

hetoda suntik induk 

2. Sebagai informasi bagi peneliti seks reversal. 

1.7 Definisi Operasional 

1. Pengaruh suntikan hormon adalah merupakan salah satu metoda yang 

ingin dilihat efeknya terhadap pembalikan kelarnin. 



2. 17 a-metiltestosteron adalah merupakan hormon sintetis yang 

molekulnya sudah dimodifikasi untuk tujuan seks reversal dan 

merupakan salah satu hormon androgen yang efektif untuk tujuan 

maskulinisasi (pejantan). 

3. Nisbah kelamin benih lele dumbo adalah merupakan perubahan 

perbandingan kelamin yang ideal akibat perlakuan. 



BAB I1 

KERANGKA TEORITIS 

2.1. Seks Reversal 

Seks reversal merupakan suatu teknnologi yang membalikkan arah 

perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Ikan yang seharusnya berkelamin 

jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina dan ikan yang 

seharusnya berkelamin betina diarahkan perkembangan gonadnya menjadi jantan. 

Dengan teknik seks reversal fenotip ikan dapat berubah, tetapi genotipnya tidak 

dapat berubah (Zairin, 2002: 2). 

Seks reversal dengan menggunakan hormon steroid sintesis tidak 

menyebabkan perubahan genetik ikan, karena hormon ini hanya akan 

mempengaruhi organ selltarget saja. Differensiasi kelarnin akibat pengaruh 

pemberian hormon akan mengubah fenotip kelamin, tetapi tidak mengubah 

genotipnya (Halata et al, 1983 dalam Taufiq, 2002: 4). 

Teknik seks reversal dewasa ini mengalami bebefapa perbaikan, dahulu 

diyaluni bahwa waktu yang baik untuk melakukan seks reversal adalAh beberapa 

hari setelah menetas, yaitu sebelum gonad berdifferensiasi. Teori tersebut 

mengalami perbaikan karena fakta menunjukkan bahwa teknologi seks revesal ini 

dapat diterapkan melalui embrio dan induk yang sedang bunting (Zairin, 2002: 2- 

3) . Selanjutnya (Zairin, 2002: 27) menjelaskan bahwa metode perendaman yang 

diterapkan pada induk Guppy bunting didalam larutan 17 a- Metiltestosteron 

dapat menghasilkan keturunan 100% jantan pada tiga kali kelahiran berturut-turut. 



Aplikasi seks reversal pada guppy dengan metode perendaman induk dan 

pemberian pakan berhonnon dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL 1. BEBERAPA HASIL APLIKASI S E W  REVESAL PADA GUPPY 
UMUR 6 BULAN DENGAN BEBERAPA PERLAKUKAN 

Keterangan : t t  = data tidak tersedia 

Sumber : Zairin (2002) seks reversal memproduksi benih ikan jantan atau betina. 

Dari tabel. 1 diatas kita dapat melihat keragaman keberhasilan yang terkait 

dengan metode, stadia, dosis dan lama perlakukan. Pada metode oral dosis cukup 

tinggi yaitu 400mgl1, lama perlakuan cukup panjang, tetapi keberhasilan rendah. 

Hal ini dapat disebabkan kedua hormon masuk melalui sistem pencetnaan dari 

kemungkindh hormon mengalami degradasi . Hal ini sejalan dengah pendapat 

Zairin( 2002:23) bahwa diantara kelemahan metode oral adalah pakan akan 

melewati saluran pencernaan sehingga terjadi degradasi homon oleh enzim 

pencernaan sehingga hormon menjadi rusak sebelum bekerja. Dari data pada tabel 

diatas dapat kita lihat bahwa jantan hanya 58% yang berarti hampir tidak ada 

hormon yang mencapai organ target. Pada metode peerendaman induk dengan 

dosis 2mg/l menunjukan perbedaan hasil yang disebabkan oleh lama perlakuan. 

Lama perlakuan 12 jam menghasilkan jantan 85%, sedangkan lama perlakuan 24 
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jam dan 48 jam menghasilkan jantan 100%. Lama perlakuan akan menentukan 

jumlah hormon yang berdiffusi kedalam tubuh induk dan selanjutnya akan 

langsung menuju organ target. Metode ini merupakan metode hemat dan efisien 

jika dibandingkan dengan Metode oral, metode perendaman embrio dan larva. 

2.2. Horrnon Steroid dan Aplikasi Seks Reversal 

Zairin (2002:) menjelaskan bahwa dalam tubuh ikan secara alami 

dihasilkan hormon steroid. Gonad ikan jantan menghasilkan hormon 1 1- 

ketetestosteron dan gonad ikan betina menghasilkan Estradiol- 17 P.Estrogen 

merupakan kelompok hormon betina yang terdapat dalam jurnlah besar pada ikan 

betina. Namun belakangan ini diketahui bahwa darah ikan jantan mengandung 

Estradiol -17P pada kadar yang rendah. Androgen merupakan kelompok hormon 

jantan, walaupun demikian hormon ini juga dijumpai pada ikan betina. 

Testosteron pernah pula dijumpai dalam jumlah yang besar pada ikan betina. 

Secara alami hormon yang khas ditemui pada ikan jantan adalah 1 1 a testosteron . 

Secara umum hormon steroid untuk seks reversal dibagi dalam dua 

kelompok besar: 

a. Estrogen, digunakan untuk pembetinaan (feminisasi) 

b. Androgen digunakan untuk penjantanan (maskulinisasi) 

Untuk tujuan seks reversal lebih disukai penggunaan hormon 17a - 

metilteosteron, hormon tersebut merupakan hormon sintetik yang molekulnya 

sudah dimodifikasi agar tahan lama didalam tubuh ikan. Yamazaki dalam Taufiq 

(2002: 2) menjelaskan bahwa hormon 17 a -metiltestosteron pada ikan dikenal 



tetapi persentase jantan rendah, sedangkan perlakuan pada stadia larva 

menggunakan dosis rendah persentase jantan lebih tinggi. 

TABEL2. BEBERAPA HASIL APLIKASI SEKS REVERSAL PEJANTAN 
TETRAKONGO METODE PERENDAMAN DENGAN HORMAN 17 a - 
METTLTETOTERON 

Keterangan : t t  = data tidak tersedia 

Sumber, Zairun (2002). 

Apli kasi seks reversal pada embrio dengan dosis tinggi menghasil kan 

persentase jantan rendah, menunjukkan adanya masalah difisi  hormon ke dalam 

tubuh embrio. Hal ini mungkin disebabkan dinding telur sesudah pembuahan 

sukar ditembus karena terbentuknya membran fertilisasi. Dan metode perendaman 

larva dengan dosis rendajh menghasilkan persentase jantan lebih tinggi dari 

persentase betina, ha1 ini memberikan gambaran bahwa melalui perendaman larva 

hormon lebih mudah berdifisi kedalam tubuh larva dan selanjutnya menuju 

organ target. 
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2.4 Mekanisme Kerja Hormon 

Menurut Donough (1991) dalam Taufiq et a1 (2002: 4) hormon steroid 

mempengaruhi target sel seperti gonad dan saluran otak. Diduga pada saat 
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55.6 

78.2 

77.5 

87.2 

YO 
betina 

22.7 

38.3 

13.9 

6.2 

0.2 

% 
herma 
prodit 

5 1.5 

6.1 

7.9 

16.3 

12.6 

Kelang 
sungan 
hidup 

Tt 

tt 

tt 

53.3 

47.2 

Sumber 

Nurdiana, 1995 

Laining, 1995 

Laining, 1 995 

Kurniawql996 

Kumiawan, 1996 



fertilisasi sudah terbentuk seks kromosom, apabila diberi hormon 

17 a -metiltestosteron dari luar, maka hormon ini akan merangsang hormon 

endogen mensintesis steroid untuk pertumbuhan dan perkembangan gonad secara 

fungsional. Otak juga dipengaruhi oleh hormon eksogen ini, yang selanjutnya 

meneruskan perintah kepada poros aksis hypotalamus-hypofisa-gonad. 

Menurut Affandi (2002), mekanisme kerja hormon steroid dapat dilihat 

pada bagan berikut: 

Hormon 17a- metiltestosteron 

1 
Sel 

Aliran darah 

Hypothalamus 

4 
Hypofisa 

Gonad 



Berdasarkan tempat dan proses kerja hormon didalam sel, maka hormon 

dapat dibagi dua kelompok besar, yaitu kelompok pertama merupakan hormon 

yang mengawali ke rja pada membran plama, yaitu semua hormon peptida seperti 

insulin, glicogen dan kelenjar hypofisa. Kelompok kedua adalah kelompok 

hormon yang mengawali kerja didalam inti sel dan mempengaruhi proses dan 

kecepatan eksprisigen. Yang termasuk kelompok ini adalah semua jenis hormon 

steroid (Sorensen,l979 dalam Darwisito,2002). 

Cook (1990 dalam Darwisito,2002) menyatakan bahwa hormon-hormon 

yang terlibat dalam reproduksi berasal dari tiga bagian utama, yaitu hipotalamus, 

pituitari dan gonad. Pematangan gonad dan ovulasi ikan merupakan suatu proses 

dibawah kendali hormon. Secara mekanisme kerja untuk perkembangan dan 

pematangan gonad merupakan suatu rangkaian, seperti yang terlihat pada gambar 

dibawah ini. 

Rangsangan untuk mensintesis Gn RH diterima oleh hipotalamus dari otak 

(susunan syaraf pusat) melalui reseptor-reseptor yang diterima dari lingkungan 

berupa visual dan metabolit.E&ypotalamus menselaesikan gonadotroopin (GtH) 

untuk dlalirkAn ke dalam darah. Hormon gonadotropin sebagai prod& 

Hypotalamus yang dialirkan lewat darah dalam kadar tertentu akan merarlgsang 

kematangan gonad dan akhirnya mensistesis hormon-horrnon steroid. 

Pematangan gonad dan ovulasi merupakan suatu proses dibawah kendali 

hormon. Secara umurn mekanisme kerja hormon untuk perkembangan dan 

pematangan gonad adalah sebagai berikut : 



* Visual 

*Metabolit 

Susunan saraf pusat 

"''7'u""1 
Releasing 

pituitari Gonadotropin 

t-i Pematangan 
Sintesis 1 Hati.Liver Gonad Y 

Gambar . Mekanisme kerja hormon untuk perkembangan dun pematangan gonad. 
(Sumber : Satyani, 1998 dalam Darwisito,2002) 

2.5. ~ s ~ e k  Biologis Ikan Lele Ddm bo (Clarias gariepinus) 

Ikan lele dumbo termasuk Phylum Chordata, Kelas Pisces, Ordo 

Ostoriophysis, Famili Clariidae, Genus Clarias dan spesies Clarias gariepinus 

(Saanin, 1998). Ikan lele dumbo berasal dari Afrika, hidup secara liar dirawa- 

rawa, sungai, air tawar sanipai sedikit payah. Ikan ini masuk ke Indonesia s e luk  

tahun 1986, karena memiliki berbagai keunggulan dalam waktu yang relatif 

singkat telah dibudidayakan secara baik dan meluas. Lele dumbo mempunyai 

bentuk badan yang memanjang, kepala pipih, tidak bersisik, memilki empat 

pasang sungut sebagai peraba (Najiyati, 2002: 3). 

Organ arborescent atau insang tambahan yang disebut dengan labyrinth 

dimilki oleh lele dumbo, sehlngga memunglunkan hidup di air yang hanya 

mengandung sedikit oksigen (Khairuman dan Arnri, 2002: 5) 



a. Perbedaan morfologi kelamin jantan dengan betina 

Lele dumbo terrnasuk ikan yang dimorfisme, dirnana terdapat 

perbedaan morfologi jantan dan betina. Lele dumbo jantan memiliki 

kepala yang lebih kecil dari lele betina, papilla urogenital (kelamin) 

berbentuk runcing dan menonjol dengan jelas sedangkan pada lele durnbo 

betina memililu kepala yang agak besar dan urogenital papilla berbentuk 

oval dengan lubang yang agak besar (Khainunan dan Arnri, 2002: 17-1 8; 

Anonim, 2004: 3). 

b. Perkembangan Embrio Ikan 

Embrio ikan dimulai dengan adanya proses pembuahan sel telur 

oleh sel sperma secara fertilisasi eksternal yang menyebabkan 

terbentuknya zigot (Bond, 1987: 446). Fertilisasi menyebabkan fusi antara 

inti sperma dengan inti telur maka te jadilah penggabungan faktor genetic 

dari kedua induk dan selanjutnya akan berperan dalam perkembangan 

embrio (Lagler, 1962: 303). Masa embrio pada ikan lele dumbo cukup 

pendek 2 24 jam. Sesudah 24 jam sebagian besar embrio sudah menetas 

menjadi larva. 

c. Masa Larva 

Embrio yang baru menetas akan mengalami fase larva. Larva 

merupakan bentuk transisi dari primitif menjad definitif. Pada fase ini 

pertumbuhan ikan belum sempurna baik organ luar maupun organ dalam 

( Bond, 1987; 449 ). 

Perkembangan larva pada ikan dapat dibagi atas dua tahap yaitu 

tahap prolarva dan tahap postlarva. Pada tahap prolarva ikan masih 

mempunyai pundi yalk dan pada tahap ini ikan belum memerlukan pakan 

tambahan dari luar. Pada lele dumbo masa ini berlangsung 5 selama 3 hari, 

Postlarva pada ikan merupakan tahapan dimana larva telah menyerap 

semua kandungan yolk dan biasanya larva tahap ini sudah memerlukan 

pakan tambahan dari luar, tetapi morfologi belum seperti ikan dewasa. 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan pada dua tempat, yaitu : 

1. Pembuatan larutan berhormon, pembesaran benih lele durnbo umur 8 

hari sampai 2 bulan dan pengambilan data dilakukan pada 

laboratorium genetika FMIPA-UNP Air Tawar Padang 

2. Penyuntikan induk lele dumbo, Pemijahan dan pembesaran larva 

sampai umur 7 hari dilaksanakan pada kolam petani benih lele 

dumbo di Rt O1.Rw 04 kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang. 

3.2 Popdlasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah benih lele dumbo yang berasal dari dua 

pasang induk dengan berat + 2.5 kg. Satu pasang untuk perlakuan suntik 

hormon 17 a metil tktosteron dengan dosis 10 mg/l sebanyak 2 ml dan satu 

pasang lagi untuk ko~ltrol( tampa suntik hormon ). 

Sampel dalarn penelitian ini 300 ekor larva yang terdiri dari 150 ekor 

larva pelakuan dan 150 ekor larva kontrol. 

3.3 Alat Dan Bahan Penelitian 

Untuk penelitian ini alat yang diperlukan adalah : Aguarium berukuran 

100x45~40 cm, kolam peminjahan, kolam pendederan, tabung polyetilen 



5 ml, pipet takar, pipet tetes, gelas piala, gelas ukur, timbangan, baskorn 

berdiametr 50 cm, Selang plastik berdiameter 0.5 cm, timbangan analitik, 

aerator, dan alat bedah . 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah : Dua pasang induk 

lele dumbo yang matang gonad, larva umur satu hari 600 ekor, larutan hormon 

17 a metil tetosteron, alkohol70 % tetrasiklin, pakan pelet F 999. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan 

a. Membuat larutan hormon untuk suntik induk. 

Larutan hormon 17 a metil tetosteron sebagai larutan yang akan 

disuntikan pada induk lele dumbo yang matang dibuat sesuai dengan 

dosis 10 mg/l. 

Karena larutan hormon hanya dibutuhkan 2 ml, maka latutan 

1 
hormon dibuat i;posis. Hormon 17 a-metiltetosteron ditimbang sesuai 

dengan dosis, kemudian dimasukkan ke dalam tabung polyetilen 5 ml 

dan ditambahkan 0.55 ml alkohol 70 %. Kemudian dikocok hingga 

larutan homogen dan dimasukkan kedalam botol larutan . 

b. Kolam peminjahan dibersihkan, ijuk tempat menebarkan telur 

diberslhkan dan dijemur. Sebelum induk ikan dimasukan, kolam 

terlebih dahulu diisi dengan air setinggi35 cm dan ijuk ditebarkan 

merata pada kolam perninjahan. 



c. Induk ikan diseleksi dari kolam induk sebanyak dua pasang dengan 

berat f 2.5 kg dan ditempatkan pada kolam isolasi f 8 jam sebelum 

dimasukkan kedalam kolam pemijahan. 

d. Membersihkan kolam penetasan dan sekaligus sebagai kolam 

pendederan larva. 

e. Menyiapkan dua buah aquarium untuk pembesaran larva 

3.4.2 Pelaksanaan 

a. Ikan peminjah biasanya sekitar jam 4-5 dinihari , Penyuntikan 

dilakukan + 12 jam sebelum peminjahan dan penyuntikan 

intramunskuler pada bagan punggang ke arah kaudal. 

b. Pasangan ikan yang akan dipijahkan dunasukkan ke masing-masing 

kolam pemijahan. 

c. Satu hari kemudian sekitar jam 9 pagi telur yang menempel pada ijuk 

(kakaban) dipindahkan dalam kolam penetasad pendederan dan i n d k  

yang sudah memijah dikembalikan ke kolam induk 

d. Telur akan menetas setelah + 24 jam dan larva selarna tiga hari belum 

dibeti makan, pada hari ke empat baru diberi makan dengan cacing 

rambut. 

e. Larva yang berumur delapan hari dipilih yang sehat sebanyak 300 ekor 

untuk masing-masing kontrol dan perlakuan dan dipindahkan dari 

kolam pendederan ke aquarium untuk pembesaran larva di 

laboratorium genetika FMIPA-UNP. Didalam aquarium diberi aerasi 

dan pakan diberikan secara ad-libitum. Penggantian air dilakukan l x  



dalam 24 jam. Setelah benih ikan berurnur satu bulan pakan diganti 

dengan pakan pelet F 999. 

3.4.3 Pengam bilan Data 

Setelah benih ikan berurnur 50 hari dilakukan pengamatan untuk 

mendapatkan nisbah kelamin dan berat ikan. Identifikasi jenis kelamin 

dilakukan dengan mengamati organ gonad. Untuk memastikan gonad 

jantan dan betina dilakukan pengamatan dengan metode asetokarmin. 

Setiap ikan yang akan diamati gonadnya, terlebih dahu;u ditimbang 

dengan timbangan analitik. 

3.4.4 Peubah yang Diamati 

a. Nisbah kelamin 

Nisbah kelamin antara yang jantan dan yang betina merupakan 

parameter utama yang menjddi indikator keberhasilan teknik seks 

reversal, untuk mengetahui nisbah kelarnin digunakan rumus Zairin 

% jantan = Jumlah Indivindu Jantan , 100 % 
Jurnlalz Indivindu Total 

% betina = 
Jumlah Indivindu Betina 00 % 
Jumlahlindivindu Total 

b. Peubah berat ikan 

Parameter lain yang dapat digunakan untuk perbandingan jenis 

kelamin adalah perbedaan ukuran yang terekpresi dengan ukuran berat. 



Hasilnya akan menunjukkan seks reversal atau pembalikan kelamin 

berlangsung sem puma (Zairin,2002;3 8). Disamping itu perbedaan 

berat memberikan dampak positif terhadap produksi. 

Untuk menentukan berat rata ikan dipakai rumus : 

BRA = 
BTA 

Jumlah, i kan 

Keterangan : 

BRA = Berat rata akhlr percobaan 

BTA = Berat total akhir percobaan 

3.4.5 Teknik ~ n d i s i s  Data 

a. Uji x2 Nisbah Kelamin 

Untuk membuktikan keberhasilan maskulinisasi akibat perlakuan 

dilakukan uji x2 (che-square). Uji X' akan membuktikan nisbah kelamin 

perlakuatr menyimpang secara berarti dari nisbah kelamin kontrol atau 

tidak. 

Rumus dipakai &ri K.Pearson : 

Keterangan : 

C = Sigma atau jumlah 
d = Penyimpangan atau deviasi 
o = Obsevasi, angka nisbah kelamin kelompok perlakuan 
e = Expectd, angka nisbah kelamin kelompok kontrol 



Langkah perhitungan 

1. Deretkan angka nisbah kelamin yang didapat pada kelompk 

perlakuan dan jurnlahkan. 

2. Deretkan angka nisbah kelamin yang didapat pada kelompok kontrol 

dan jurnlahkan. 

3. Hitung deviasi (0-e). 

5. Tentukan derajat kebebasan dengan rurnus n-1 

6. Bandingkan x2 tabel dengan x2 hitung bila x2 hitung > dari x2 tabel 

0.05 berarti terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan dengan 

kontrol, bila x2 hitung > dari x2 tabel 0.01 berarti terdapat perbedaan 

yang sangat nyata antara perlakuan dengan kontrol. 

b. Uji-t Berat Rata Akhir 

Untuk menurijukkan keberhasilan seks reversal secara sempurna, 
- 
A - B  

dilakukan uji t-test terhadap berat rata a b r  ikan uji, Tht = A - n 
Sastrosupadi (1995; 15-3 1) 

Perhitungan : 

a. Cari nilai tengah contoh, 

GZ 
Nilai tengah perlakuan; 2 = - 

n 

CB 
Nilai tengah kontrol; B = - 

n 



b. Tentukan jurnlah kwadrat simpangan (JK) 

2 (W2 JKA =CA -- 
n 

2 (W2 JKB =CB - - 
n 

c. Kwadrat tengah (KT) 

JKB S ~ A  A G! dan S ~ B  = = - 
n-1 n - 1 

d. Galat baku 

e. Tentukan thimg dengan rumus : 
- 

thitung = 
A - B  

f. Bandingkan thimg dengan t,,b (nA-, + nB-,) pada signifikan 0.05 atau 

pun pada signifikan 0.0 1 

Keterangan : 

2 dan B = rata-rata perlakuan A dan B 
JKA dan JKB = jumlah kwadrat simpangan A dan B 
S ~ A  dan S ~ B  = kwadrat tengah A dan B 

- - 

S(A - B )  = galat baku perlakuan A dan B 
n- 1 = derjat bebas 
n = jumlah ulangan 



target (telur). Menurut AfTandi (2002 ), hormon steroid dapat masuk ke dalam sel 

melintasi membran plasma permiabel secara mudah tanpa adanya hambatan dari 

membran plasma yang dilintasi. 

Saat fertilisasi hormon steroid sudah berada dalam sel telur yang 

selanjutnya akan mempengaruhi embrio. Poedjiadi (1999) menyatakan bahwa 

hormon yang masuk kedalam tubuh embrio dialirkan oleh darah ke otak. System 

endokrin dikendalikan oleh hipotalamus dan mempengaruhi pituitari untuk dapat 

mensekskresikan beberapa macam hormon dan a h m y a  merangsang organ target 

(gonad) . 

Dosis 1OmgIl pada penelitian ini belum merupakan dosis optimum karena 

penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan dan belurn menggunakan variasi 

dosis maupun variasi waktu perlakuan. Yamamato (1969) dalam Guerrero (1982) 

menjelaskan bahwa keberhasilan seks reversal tergantung pada jenis dan dosis 

hormon, metode pemberian, waktu dan lama pemberian serta jenis ikan. Tetapi 

penelitian ini telah memberikan bukti bahwa metode pefiyuntikan induk dapat 

dilakukan untuk tujuan seks reversal dan memberikan peluang untuk penelitian 

lanjutan. 

4.2. Pertumbuhan benih Lele Dumbo 

Perturnbuhan benih lele dumbo selama percobaan diekspresikan dalam 

berat benih a b r  penelitian. Data lengkap berat a h r  disajikan pada lampiran satu 

dan dua, analisis t-test pada larnpiran 4. 



Tabel 4. RATA-RATA BERAT AKHIR PADA PERLAKUAN DAN KONTROL 

Perlakuan 

I I I I I 

Thit 4,192 > t tab 0.01 (2,576) > t tab 0.05 (1,966) 

a. Suntikkan hormon 
dosis 10 mgll 

b. tanpa perlakuan 

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa berat rata benih lele durnbo akhir 

percobaan yang induknya disuntik dengan hormon 17 a -metiltestosteron lebih 

berat dari induk tanpa perlakuan. Uji t test membuktikan bahwa penyuntikkan 

induk yang matang gonad berpengaruh sangat nyata terhadap berat benih yang 

dihasil kan. 

Terjadi kelebihan berat benih pada perlakuan dari kontrol, diduga 

disebabkan pengaruh meningkatnya kelamin jantan pada perlakuan (Zairin, 2002) 

menjelaskan bahwa pada beberapa jenis ikan yang jenis kelaminnya jantan 

tumbuh lebih cepat dibandingkan ikan betina, menurut Donough (1991) dalam 

Hariani (1997) hormon steroid mempengaruhi target sel seperti gonad dan saluran 

otak. Diduga pada saat fertilisasi sudah ada seks kromosom, apabila diberi 

hormon metiltestosteron dari luar maka hormon ini akan mernagsang hormon 

endogen mensintesis steroid untuk perturnbuhan dan perkembangan gonad secara 

fungsional, menurut Hanson et a1 (1983) dalam Taufiq (2002) ikan-ikan hasil 

perlakuan seks reversal tumbuh lebih cepat dari pada ikan tanpa perlakuan dan 

Metty (1985) dalam Taufiq (2002) menjelaskan bahwa metiltestosteron 

menyebabkan peningkatan bobot benih ikan salmon Fasifik. Selanjutnya Zairin 

Ulangan 

150 

150 

Berat total (Gram) Berat rata (Gram) 

1333.69 

833.90 

8.890 

5.26 



(2002) menjelaskan penggunaan hormon steroid untuk penggemukan hewan 

ternak seperti sapi dan ayam dibutuhkan waktu yang panjang. 





Berat Rata Akhir Betina ( E)  
Berat Total 
Berat Rata Ahir ( Total ) 

2,13 
1345,65 

4,49 





LAMPIRAN 3 
Analisis x2 Data Nisbah Kelamin 

Benih Ikan Lele Durn bo (Clavias Gasiepinus ) 
Hasil Suntik Hormon Dengan Kontrol 

x2 tab pada db 1 dengan signifikansi 0.05 dan 0.0 1 adalah 3.84 1 dan 6,635 

Kesimpulan x2 hit > y 2  t tab 0.05 > y2 t tabO.O1 

Jenis 
Kelamin 

Jantan 
Betina 
Jumlah 

0 (perlakuan) 

110 
40 
150 

E (kontrol) 

77 
73 
150 

D (o-e)-0.5 

+ 32.5 
-32.5 
0.0 

d2/e 

13.718 
14.469 
x2ht  = 

28.187 



LAMPIRAN 4. 

Analisis T-Test Perbedaan Berat Rata Akhir 

Analisis t-test perbedaan berat rata akhir percobaan antara kelompok 

perlakuan dengan kelompok kontrol 

Keterangan: 

A = data berat kelompokperlakuan 
B = data berat kelompok kontrol 

uji t test berdasarkan data pada larnpiran satu dan dua 

Perhitungan : 

1. Nilai tengah perlakuan; 

2. Jumlah Kwadrat Simpangan (JKA) 



3. Kwadrat tengah (KT) 

4. Galat baku 

JKB 
dan S ~ B  = - 

n-1 

5. Tentukan thitung dengan rumus : 

6. Bandingkan tbb 0,05 = 1,960 ; 0,O 1 = 2,576 

7. Kesimpulan thit > tub 0,05 > thb 0,01 ( th;l4,192 > thb 1,960 > ttab 2,576), 

maka buat rata kelompok perlakukan berbeda sangat nyata dengan 

kelompok kofitrol. 


