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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi dan morfologi ikan rainbow boesmani(melanotaenia boesmani) 

Menurut Allen dan Cross (1980), Ikan Rainbow Boesemani adalah sebagai 

berikut:  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Actinopterygii 

Subclass : Actinopterygii 

Order  : Atheriniformes 

Family  : Melanotaeniidae 

Genus  : Melanotaenia 

Species : Melanotaenia boesemani 

 

Gambar 1 .Ikan Rainbow Boesemani ( Melanotaenia boesmani )  

Sumber : (Dokumentasi pribadi ) 

Ikan Rainbow Boesemani bernama latin Melanotaenia boesemani, 

berbentuk tubuh pipih dan sirip punggungnya ganda. Tubuhnya berwarna biru agak 
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sedikit gelap di bagian depan dan bagian tengah ke belakang berwarna kekuningan. 

Sisi tutup insang (operkulum) ikan jantan terdapat pita horizontal berwarna gelap 

yang semakin memudar ke arah belakang. Sedangkan pada ikan betina sebaliknya, 

pita horizontal pada tutup insang kurang gelap, akan tetapi semakin gelap kea rah 

belakang. Sirip punggung dan sirip anal berwarna jingga dan menawan dibatasi 

warna gelap pada tepinya dan sirip ekor berwarna kuning. Panjang maksimal ikan 

rainbow boesemani sekitar 9 cm ukuran jantan dewasa dan 7 cm ukuran betina 

dewasa. Ikan ini biasa hidup berkoloni dan pada habitat aslinya ikan ini sering 

ditemui berenang dalam kelompok. Ikan ini bukan merupakan ikan predator, maka 

dari itu penggemar ikan hias di Indonesia menjadikan ikan ini sebagai salah satu 

ikan aquascape (Yusup, 2000). 

2.2 Habitat dan Penyebaran 

Ikan rainbow berasal dari Papua (Papua Indonesia dan Papua New Guinea) 

dan sebagian benua Australia. Ikan Rainbow Boesemani merupakan ikan hias 

endemik di perairan Papua, yang belum banyak diketahui data biologinya terkait 

dengan reproduksinya. Menurut Allen (1991), beberapa jenis rainbow merupakan 

ikan spesifik yang hidup endemik di danau Aitinjo dan danau Ayamaru di Papua. 

Menurut Kottelat et al. (1993), jenis-jenis rainbow hidup tersebar mulai dari 

dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1.500 meter dari permukaan 

laut, sehingga rainbow dapat dijumpai mulai dari perairan rawa, sungai hingga 

danau. Ikan rainbow merupakan ikan tenang dan hidup di perairan berarus yang 

relatif tenang. Menurut Nasution (2000), ikan rainbow hidup di perairan tawar 

seperti danau, rawa dan sungai mengalir yang berbatu. Ikan rainbow sangat peka 

terhadap oksigen rendah, kekeruhan dan suhu tinggi. 
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2.3 Pertumbuhan ikan rainbow boesmani 

Dalam perkembangan hidupnya, ikan pelangi mengalami beberapa fase 

kehidupan yaitu telur, larva, benih, dewasa, induk. Menurut Chumaidi et al., (2009), 

proses embryogenesis yang terjadi pada ikan pelangi merah berlangsung relatif 

lama yaitu 125 jam. Setelah proses embriogenesi, larva ikan rainbow merah ketika 

menetas sudah memiliki sirip dada dan sirip ekor yang masih menyatu dengan anal 

dan sirip punggung. Larva ikan rainbow (Melanotaenia splendida) sudah 

membentuk sirip dada sebelum larva menetas, sedangkan pada spesies Glossolepis 

incisus sirip dada terlihat ketika larva baru menetas. 

Larva ikan Rainbow Boesemani yang baru menetas sudah memiliki sirip 

dada namun sirip anal dan sirip punggung masih menyatu dengan sirip ekor yang 

berbentuk bulat. Larva ikan rainbow boesemani yang berusia 11 hari sudah 

mengalami pembelokan tulang ekor di sirip ekor. Larva ikan Rainbow Boesemani 

usia 14 hari sudah terlihat sirip anal dan sirip punggung dengan panjang total 8.12 

mm dengan sirip anal yang sudah memiliki jarijari sirip yang lebih mengeras.  

Jarijari sirip punggung terlihat mengeras ketika larva ikan Rainbow Boesemani 

berusia 18 hari dan belum terlihat sirip punggung yang terbagi menjadi dua bagian 

(Yuliani et al, 2013). 

2.4 Pakan dan Kebiasaan Makan ikan Rainbow Boesmani 

Pakan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan ikan rainbow 

termasuk kelompok omnivora yang mempunyai kebiasaan memakan serpihan 

makanan, avertebrata kecil, serangga air, krustasea kecil, larva serangga, alga, dan 

makanan hidup lainnya maupun makanan yang sudah dibekukan, umumnya diberi 

makanan cacing rambut sampai dewasa. Pakan alami masih menjadi pakan utama 
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yang diterapkan pada ikan rainbow karena menyesuaikan dengan kebiasaan makan 

di habitat aslinya (Allen, 1991). Pada penelitian Himawan dan Subamia (2013), 

dapat dihasilkan bahwa ikan rainbow yang diberi makan silase maggot 

menghasilkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang tinggi. Hal ini dapat 

diartikan bahwa ikan rainbow lebih suka dengan jenis hewani, seperti maggot 

ataupun cacing – cacingan. 

Pada penelitian Sabariah et al. (2006) juga dijelaskan bahwa jenis makanan 

yang disukai ikan pelangi yang hidup di dataran tinggi berupa zooplankton, 

sedangkan yang hidup di dataran rendah adalah fitoplankton. Makanan lain yang 

dimakan yaitu serasah, kulit moluska, jasad renik, lumut, dan makanan lainnya. Hal 

ini bergantung pada jenis makanan yang tersedia dilingkungan sekitarnya. 

2.5 Sistem reproduksi ikan rainbow boesmani 

Spesies ikan yang berasal dari famili Melanotaeniidae umumnya tergolong 

pemijah bertahap, tidak mengasuh anaknya dan memperlihatkan pola pemijahan 

yang bervariasi berdasarkan musim yaitu pada musim basah, musim kering dan 

sepanjang waktu (Siby et al., 2009). Aktifitas reproduksi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu: lingkungan, pakan dan genetik. Salah satu faktor lingkungan yang 

dapat mempengaruhi pola reproduksi organisme akuatik adalah media penempelan 

telur atau substrat (Mustahal et al., 2014). 

Reproduksi ikan pelangi di Danau Sentani, Papua menurut Siby et al. (2009) 

terjadi saat ikan telah mencapai tingkat kematangan tertinggi pada ukuran pertama 

kali matang gonad (L50) pada ikan jantan 99,5 mm dan betina 99,2 mm. Hal ini 

menggambarkan kematangan pada ikan pelangi merah jantan dan betina terjadi 

pada ukuran yang relatif sama. Pencapaian ukuran pertama kali matang gonad 
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(L50) dapat juga berbeda pada ikan jantan dan betina. Diketahui juga bahwa puncak 

pemijahan ikan pelangi merah jantan dan betina ikan pelangi merah terjadi saat 

musim hujan. Kondisi ini dapat menjamin ketersediaan makanan di alam. 

2.6 Sex reversal  

Menurut Arfah et al. (2013), sex reversal merupakan satu teknik yang dapat 

dilakukan untuk memperoleh keturunan monoseks, yang dalam hal ini adalah ikan 

jantan. Pengubahan jenis kelamin melalui pemberian hormon 17-metil-testosterone 

(MT) dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan penyuntikan, 

perendaman atau secara oral (melalui makanan). Pemberian hormon dilakukan 

sebelum ikan mengalami diferensiasi kelamin, yang biasanya mulai terjadi saat 

telur akan menetas, setelah telur menetas dan sebelum atau sesudah ikan mulai 

makan. 

Sex reversal merupakan cara pembalikan arah perkembangan kelamin ikan. 

Hormon yang digunakan untuk sex reversal berasal dari golongan steroid yaitu 

hormon androgen untuk maskulinisasi dan golongan estrogen untuk proses 

feminisasi. Selama ini, sex reversal dilakukan dengan menggunakan androgen 

sintetik, diantaranya dengan 17a metil-testosteron karena cukup stabil dan efektif 

untuk proses maskulinisasi ( Emilda, 2012).  

2.7 Deferensiasi sex  

Menurut Zairin (2002), proses diferensiasi seks adalah suatu proses 

perkembangan gonad ikan menjadi suatu jaringan yang definitive (sudah pasti). 

Pada ikan kecil proses ini lebih mudah tampak melalui pengamatan jaringan 

dibawah mikroskop dibandingkan dengan pengamatan visual. Diferensiasi seks 

pada ikan dapat menjadi dua acara yaitu : 
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 Cara pertama, spesies yang tak berdeferensiasi yang dapat melakukan cara 

ini. Contoh ikan nya antara lain : ikan mas (Cyprinus carpio), ikan medeka 

(Oryzias latipes), dan ikan kakap eropa (Dicentratus labax). Bakal gonad 

ikan berdeferensiasi lansung menjadi ovary atau testis. 

 Cara kedua, semua individu pada mulanya berdeferensiasi menjadi gonad 

yang menyerupai ovary. Kemudian setengah populasi berhenti 

berdeferensiasi menjadi betina untuk kemudian berdeferensiasi menjadi 

jantan. Spesies seperti ini disebut dengan spesies berdeferensiasi. Contoh 

ikan nya antara lain : ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani), 

ikan guppy (Poecilia reticulate), ikan hagfish (Eptatretus stouti).  

Menurut Sudrajat et al. (2007), masa diferensiasi terjadi hingga 8 hari 

setelah menetas, dan waktu yang paling efektif melalui pemberian pakan ataupun 

perendaman dengan formula ekstrak bahan yang mengandung hormon metil 

testosteron. Karena daya serapnya lebih tinggi dan dapat langsung digunakan untuk 

diferensiasi kelamin pada organ target. Penambahan hormon  tersebut di perkirakan 

mampu memaksimalkan perubahan gonad dari betina ke jantan 

2.8 Maskulinisasi 

Menurut Arfah et al. (2013), maskulinisasi sudah banyak dilakukan pada 

beberapa ikan hias menggunakan bahan yang berbeda-beda. Maskulinisasi 

dilakukan dengan pemberian hormon androgen pada fase diferensiasi pada ikan. 

Maskulinisasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah ikan jantan 

dengan pemberian hormon untuk mengarahkan ikan menjadi berkelamin jantan. 

Pada umumnya untuk memproduksi benih maskulinisasi dapat digunakan 

bahan sintetik seperti 17α-methyltestosterone (17α-MT). Penggunaan bahan 
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sintetik terdapat beberapa kelemahan yaitu harga yang relatif mahal serta 

mempunyai dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu perlu 

dicari bahan alternatif yang lebih efisien, hemat, dan dampak negatif terhadap 

lingkungan lebih rendah dibandingkan dengan bahan sintetik yang biasa digunakan. 

Salah satu bahan alternatif yang berpotensi sebagai pengganti hormon sintetik 

adalah bahan yang mengandung testosteron alami sebagai alternative, dan bahan 

tersebut terdapat pada testis sapi (Priyono et al. 2013). 

2.9 Ciri – Ciri Gonad jantan Dan Gonad Betina 

Pertumbuhan pada ikan dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu: (1) 

pertumbuhan somatik, yaitu pertumbuhan pada jaringan otot, tulang dan lain-lain 

dan (2) pertumbuhan gonad, yaitu pertumbuhan pada organ seksual. Pertumbuhan 

gonad dapat terjadi apabila energi yang ada telah memenuhi kebutuhan untuk 

pemeliharaan tubuh dan pertumbuhan somatik (Affandi dan Tang, 2002). 

Perkembangan gonad ikan dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap 

pertumbuhan gonad ikan sampai ikan menjadi dewasa kelamin dan selanjutnya 

adalah pematangan gamet. Tahap pertama berlangsung mulai dari telur menetas 

hingga mencapai dewasa kelamin. Tahap kedua dimulai setelah ikan mencapai 

dewasa, dan terus berkembang selama fungsi reproduksi masih tetap berjalan 

normal (Zairin, 2003). 

Gonad ikan Rainbow Boesemani, ikan rainbow merah dan ikan rainbow 

arfak tidak jauh berbeda. Hal ini dikarenakan ketiganya dalam famili yang sama, 

yaitu Melanotaeniidae. Gonad ikan rainbow secara makroskopis dijelaskan pada 

Gambar 3. Menurut Pusey et al. (2001), gonad berukuran kecil, tipis dan 

memanjang seperti benang. Testes didominasi oleh jaringan ikat dan terdapat lobus 
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berbentuk lonjong yang berisi spermatogonia, gambar testis diamati dibawah 

mikroskop dapat dilihat pada Gambar 4. Pada ovari bentuknya kecil, memanjang 

dan butir telurnya belum terlihat. Ovari didominasi oleh oogonia yang berdiameter 

0,625 µm. Inti berbentuk bulat atau oval, sitoplasmanya lebih tebal dan dapat dilihat 

pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Testis Ikan Rainbow secara Mikroskopis (Manangkalangi, 2009). 

 

Gambar 3. Ovari Ikan Rainbow secara Mikroskopis (Manangkalangi, 2009). 

2.10 Propolis 

Propolis adalah sejenis balsam yang dikumpulkan oleh lebah dari tunas dan 

daun dari berbagai pohon dan tanaman. Lebah membuat campuran balsam ini 

dengan bahan turunan dari pollen dan beberapa tipe enzim yang aktif. Enzim 

tersimpan dalam kelenjar di bagian kepala dan thorax. Propolis terdapat pada sarang 
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lilin dengan jumlah yang kecil dan pembungkus sarang lebah. Ratu lebah akan 

meletakkan telur pada bagian yang telah dilapisi dengan propolis sehingga larva 

terlindungi dari serangan penyakit saat menetas (Kartal et al., 2002). Greenaway et 

al. (1990) menyatakan bahwa komposisi propolis sangat bervariasi secara 

kuantitatif, tetapi secara kualitatif terdiri dari resin dan balsam 55%, wax7,5-35%, 

volatil oil 10%, pollen 5%, asam lemak 5%, terpen, tannin dan 4,4-19% bahan 

lainnya. Propolis sangat kaya dengan lemak, asam amino, asam organik, campuran 

dari univalen alkohol, dan trace elemen seperti natrium, kalium, besi, tembaga, 

mangan, seng, dan asam tannic, phyroncides, dan antibiotik. Selain itu, propolis 

mengandung vitamin khususnya kelompok vitamin B, 5-10% vitamin E, C, H, P 

dan Provitamin A. Bahan aktif yang diisolasi dari propolis adalah flavon, flavonol, 

flavon (flavonoid), dan berbagi phenol serta aromatik. Chrysin merupakan bagian 

dari flavon memiliki struktur kimia 5,7- dihidroxyflavon (Gambar 4). 

 

Gambar 4 . (Struktur kimia Crysin) 

Chrysin merupakan salah satu jenis flavonoid yang diakui sebagai salah satu 

penghambat dari aromatase atau disebut aromatase inhibitor (Dean, 2004). 

Aromatase merupakan enzim P-450 yang mengubah androgen menjadi estrogen. 

Aktivitas aromatase terletak di dalam otak yang berpengaruh terhadap pengendalian 

tingkah laku serta terjadi pada ovari yang berpengaruh terhadap maturasi folikel 

dan tingkat ovulasi (Silverine, et al., 2000). 
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Aktivitas aromatase berkorelasi dengan struktur gonad karena aktivitas aromatase 

larva rendah akan mengarah pada pembentukan testis dan akan mengarah pada 

pembentukan ovari saat aktivitas aromatase tinggi (Scholz dan Gutzeit, 2000). 

Aromatase inhibitor berfungsi menghambat kerja aromatase dalam sintesis 

estrogen. Proses penghambatan ini mengakibatkan terjadinya penurunan 

konsentrasi estrogen yang mengarah pada tidak aktifnya transkripsi dari gen 

aromatase sebagai feedbacknya (Balthazart dan Ball, 1989 dalam Server et al., 

1999). Penurunan rasio estrogen terhadap androgen menyebabkan terjadinya 

perubahan penampakan dari betina menjadi menyerupai jantan atau dengan kata 

lain terjadi maskulinisasi karakteristik seksual sekunder (Davis et al., 1999). 

Mekanisme kerja aromatase inhibitor yaitu menghambat proses transkripsi gen-gen 

aromatase sehingga mRNA tidak terbentuk dan enzim aromatase tidak ada, juga 

bersaing dengan substrat alami (testosteron) sehingga aktivitas aromatase tidak 

berjalan (Brodie, 1991). Propolis mengandung kalium yang befungsi untuk 

pengarahan kelamin pada ikan. Menurut Syaifuddin (2004) menyatakan bahwa 

pemberian suplemen madu pada ikan nila GIFT berpengaruh yang sangat nyata 

terhadap perubahan jenis kelamin dari betina menjadi jantan diduga disebabkan 

oleh kandungan kalium yang tinggi pada madu. Kalium berpengaruh terhadap 

pembentukan pregnenolon dan kortikosteron menjadi aldosteron. Pregnenolon 

yaitu sumber biosintesis hormon-hormon steroid oleh kelenjar adrenal berfungsi 

dalam pembentukan hormon-hormon streoid dalam mitokondria yang membantu 

proses perubahan dari 17 hidroksi progesterone yang akan membentuk testosterone. 

Testosteron berfungsi sebagai hormon androgen dalam spesies jantan. Apabila 

hormon androgen yang dihasilkan banyak akan menyebabkan testosterone dalam 



14 

tubuh ikan maka akan mengarahkan pembentukan sel kelamin jantan. Hal ini sama 

seperti cara kerja dari 17α-metiltestosteron (MT), yaitu dengan menambah jumlah 

hormon testosteron menyebabkan jumlah hormon androgen akan lebih unggul dari 

estrogen sehingga merangsang perkembangan testis yang mengarahkan diferensiasi 

menjadi kelamin jantan. Mineral (natrium, kalium, besi, tembaga, mangan, seng) 

yang terdapat dalam propolis menyebabkan reaksi alkalis pada saluran ekstraseluler 

pada mencit. Reaksi ini menyebabkan androsperma (Y) bergerak lebih cepat 

daripada gynosperma (X) sehingga akan menghasilkan anakan jantan lebih banyak 

(Winarno, 1995 dalam Riyanto,2001) 




