
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan budidaya merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran 

berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai 

komponen pokoknya. Salah satu aspek budidaya yang dapat dilakukan dan 

dikembangkan adalah budidaya ikan hias yang mempunyai potensi yang bagus 

dalam pasar lokal maupun pasar global. Data dari Kementrian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) menjelaskan indonesia menempati peringkat ke-3 eskportir ikan 

hias setelah china dan singapura dengan potensi nilai ekspor perdagangan mencapai 

US$ 65 juta (Anonim, 2016).  

Perkembangan daya ekspor ikan hias yang pesat pada setiap tahunnya 

membuka peluang bagi ikan hias produksi indonesia untuk mendunia. Menurut 

Said, (2003) hasil penjualan ikan hias komoditas ekspor mengalami peningkatan 

setiap tahunnya sebesar 20% terutama untuk ikan-ikan yang bersifat endemik. Salah 

satu produk ikan hias endemik Indonesia adalah ikan Rainbow Boesemani 

(Melanotaenia boesemani) yang masuk dalam jajaran katagori ikan hias berpotensi 

ekspor. Ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) atau ikan pelangi 

adalah ikan asli endemik yang berasal dari Papua. Ikan ini digemari karena 

keindahan dan keunikannya. Selain itu, ikan ini juga mudah untuk dipelihara 

dibeberapa media pemeliharaan seperti di kolam tanah,bak beton, dan akuarium.  

Seperti ikan hias pada umumnya, ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia 

boesemani) memiliki ciri fisik yang berbeda antara jantan dan betina. Menurut 

Billard R. (2012), perbedaan jantan dan betina pada ikan Rainbow Boesemani 

(Melanotaenia boesemani) adalah memiliki warna lebih cerah, sirip punggung 
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kedua lebih panjang hingga mencapai pangkal sirip ekor dan ukuran tubuhnya lebih 

besar pada ikan jantan, dan pada betina memiliki bentuk tubuh pada bagian 

perutnya lebih besar, dan sirip punggung kedua lebih pendek dibandingkan ikan 

jantan. Oleh karena itu apabila dilihat dari segi ekonomi, ikan Rainbow Boesemani 

(Melanotaenia boesemani) jantan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari 

pada betina. Hal tersebut dikarenakan ciri fisik dari ikan Rainbow Boesemani 

(Melanotaenia boesemani) jantan lebih menarik dan lebih diminati dipasar. 

Produktifitas monoseks jantan dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai 

ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) pada aspek ekonomi. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan pengaplikasiaan metode maskulinisasi. Akan 

tetapi pada metode maskulinisasi pada umumnya masih menggunakan zat-zat kimia 

yang dapat menimbulkan residu yang berbahaya baik pada biota, ekosistem, 

lingkungan, dan juga manusia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu trobosan baru 

dalam metode maskulinisasi untuk memproduksi monoseks jantan pada ikan 

Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) secara aman dan tidak 

menimbulkan residu. Penggunaan bahan-bahan perangsang dan penghambat 

hormon yang bersifat alami lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan 

dengan bahan sintetis yang bisa meninggalkan residu beracun di perairan dan 

organisme perairan (Contreras S., et al 2000). Salah satu bahan alami yang dapat 

digunakan dalam metode maskulinisasi untuk memproduksi monoseks jantan 

adalah Resin dari Lebah atau yang lebih di kenal dengan sebutan propolis. 

Penelitian terkait produksi monoseks jantan dengan menggunakan propolis telah 

dilakukan oleh Sarida. M, dkk (2011) dengan ikan guppy sebagai objek dan 

menghasilkan presentase jantan tertinggi yaitu sebesar 67,13 %. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis yang tepat untuk produksi 

monoseks jantan (maskulinisasi) pada ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia 

boesemani) menggunakan bahan yang alami yaitu propolis yang diharapkan dapat 

menekan angka residu pra-treatment. Perlakuan yang akan digunakan adalah 

dipping terhadap larva yang baru menetas guna menemukan ukuran dosis yang 

optimum. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh perlakuan perendaman larva dengan resin lebah yang 

berbeda terhadap maskulinisasi ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia 

boesemani)? 

2. Berapa dosis resin lebah yang tepat untuk menghasilkan proses maskulinisasi 

yang ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) yang terbaik? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan perendaman larva dengan resin 

lebah yang berbeda terhadap maskulinisasi ikan Rainbow Boesemani 

(Melanotaenia boesemani). 

2. Untuk mengetahui dosis resin lebah yang tepat untuk menghasilkan proses 

maskulinisasi yang ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) 

yang terbaik 

1.4 Hipotesa   

H0 :  Diduga perendaman larva dengan bahan alami resin lebah dengan dosis yang 

berbeda tidak berpengaruh terhadap proses pengarahan kelamin jantan 

(maskulinisasi) ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani). 
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H1 : Diduga perendaman larva dengan bahan alami resin lebah dengan dosis yang 

berbeda berpengaruh terhadap proses pengarahan kelamin jantan 

(maskulinisasi) ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani). 




