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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) 

2.1.1 Kasifikasi 

Menurut Allen dan Cross (1980), klasifikasi ikan rainbow bosemani 

adalah sebagai berikut: 

Phylum  : Chordata 

Sub phylum  : Vertebrata 

Class   : Osteichthyes 

Subclass  : Actinopterygii 

Ordo   : Atheriniformes 

Family   : Melanotaeniidae 

Genus   : Melanotaenia 

Spesies  : Melanotaenia boesemani 

Nama lokal  : ikan kaskado, ikan Rainbow 

2.1.2 Morfologi  

Ikan Rainbow menurut Yusup (2000) di definisikan sebagai ikan yang 

memiliki bentuk tubuh yang khas berupa bentuk mulut yang agak panjang, tubuh 

pipih, sirip punggung dan sirip perut berbentuk simetris mendekati ekor, bentuk 

sirip ekor agak bercagak, memiliki sirip punggung ganda, sirip punggung pertama 

lebih kecil dibandingkan sirip punggung kedua yang letaknya berdekatan, 

sedangkan bentuk kepala untuk ikan jantan lebih kecil dari ikan betina.  

Menurut Said (2003), ikan Rainbow Boesemani mempunyai kombinasi 

warna biru muda kehijau – hijauan sampai gelap metalik pada bagian kepala hingga 

pertengahan badan dan berwarna kuning emas pada pangkal ekor. Linea lateralis 
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(garis tengah badan) pada ikan ini biasanya membujur dari tutup insang sampai 

pangkal ekor  berwarna hitam. Sirip punggung dan anus terletak sedikit kebelakang 

sehingga memungkinkan boesemani melesat cepat sewaktu berenang. 

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. 

2.1.3 Habitat Asal  

Ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) merupakan ikan hias 

endemik yang berasal dari Indonesia bagian timur yaitu Papua. Menurut Axelrod., 

et al, (2004), ikan Rainbow memiliki banyak spesies yang tersebar di berabagai 

benua. Beberapa ekspedisi yang telah dilakukan untuk menemukan spesies dari 

ikan rainbow. Menurut Sudarto dan Nur, (2008) ekspedisi yang pertama dilakukan 

oleh Allen G. pada tahun 1980 dan menemukan 31 spesies baru di kawasan daratan 

besar New Guinea dan Australia. 

Hal tersebut dikuatkan juga dengan pendapat dari Kadarusman., dkk, (2007) 

yang menyatakan bahwa pada tahun 2007 juga dilakukan ekspedisi oleh 

Departemen Kelautan dan Perikanan dari Institut de Recherche Pour le 

Development Perancis yang menemukan pula beberapa spesies baru di kawasan 

kepala burung, Papua. Pada dasarnya ikan rainbow memiliki 65 spesies di kawasan 

Gambar 1. Ikan Rainbow Boesemani (Google Image) 
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daratan besar New Guinea dan australia telah dideskripsikan karakternya, dan 37 

spesies diantaranya mendiami Papua tepatnya pada Sungai Gelap yang merupakan 

penamaan sungai yang belum mempunyai nama di sekitar daerah Kepala Burung, 

Papua (Sudarto., dkk, 2007). 

2.1.4 Siklus Hidup 

Bentuk ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) tidak banyak 

berubah pada setiap stadianya. Seperti ikan air tawar pada umumnya siklus hidup 

ikan ini diawali dengan perkembangan embrio yang dibagi dalam 3 tahap yaitu 

pembelahan inti sel telur, pembentukan calon embrio, serta perkembangan embrio 

hingga telur menetas (Chumaidi, 2009). 

Setelah perkembangan embrio mencapai tahap akhir yang ditandai dengan 

terlihatnya bintik mata dan terlihatnya somatik- somatik, selanjutnya telur tersebut 

akan menetas dan menjadi larva. Larva merupakan anak ikan yang baru menetas 

dan belum memiliki organ tubuh lengkap seperti induknya. Larva akan mengalami 

metamorfosa agar dapat memiliki organ yang lengkap. Larva akan melalui dua 

stadia yaitu stadia pro dan post larva. Stadia pro larva dimulai ketika larva baru 

menetas dan larva tersebut masih memiliki kuning telur. Pro larva berubah menjadi 

post larva ketika larva sudah kehabisan kuning telurnya. Pada stadia post larva akan 

terbentuk organ baru dan penyempurnaan organ. Larva yang memiliki organ 

sempurna sama seperti induknya dan akan menjadi juvenil atau benih (Nugraha 

2004).  

2.1.5 Reproduksi 

 Reproduksi menurut Fujaya ,Y (2004), adalah kemampuan individu untuk 

menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau 



8 

 

kelompoknya. Untuk dapat melakukan reproduksi maka harus ada gamet jantan dan 

betina. Penyatuan gamet jantan dan betina akan membentuk zigot yang selanjutnya 

berkembang menjadi generasi baru. Seperti golonga Pisces lainya Ikan Rainbow 

Boesemani (Melanotaenia boesemani) pun malakukan reproduksi untuk tetap 

melestarikan jenisnya. Ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) 

berasal dari famili Melanotaeniidae yang pada dasarnya melakukan proses 

pemijahan secara parsial. Pemiajahan parsial sendiri dapat diartikan sebagai 

pemijahan ikan yang mengelurkan telur secara bertahap. Sedangkan setelah telur 

menetas ikan ini tidak akan mengasuh anaknya.  

Menurut Hery, A. (2009) Ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia 

boesemani) dikatakan akan memijah apabila induk jantan telah mengejar induk 

betina, mendekatinya dan membawa induk betina kesudut akuarium ataupun media 

pemeliharaan dan menghalangi jalan induk betina. Induk betina akan melakukan 

pengeluaran telur dan menempelkannya pada substrat (media penempelan telur 

rainbow kurumoi) yang telah dipasang sebelumnya, lalu induk jantan mengeluarkan 

sperma untuk proses pembuahan. Proses pemijahan biasanya berlangsung pada sore 

menjelang malam hari dan pada waktu pagi hari menjelang matahari terbit.  

Dalam reproduksi ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) 

juga dapat di pengaruhi berbagai faktor dalam keberhasilanya. Menurut Stacey 

(1984), ada 2 faktor yang dapat berpengaruh terhadap reproduksi ikan yaitu faktor 

yang berada dalam individu ikan itu sendiri (internal) dan faktor daya dukung 

lingkungan dimana ikan tersebut hidup (eksternal), beberapa faktor internal yang 

berperan penting bagi keberhasilan proses reproduksi adalah pendorong dan 

penghambat hormone gonadotropin, gonadotropin pra ovulasi dan responovarium 
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terhadap 4tH, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi reproduksi ikan 

adalah photo periode, suhu, substrat untuk pemijahan dan hubungan dengan 

individu lain. 

2.1.6 Pertumbuhan   

Seperti pertumbuhan ikan pada umumnya, ikan Rainbow Boesemani 

(Melanotaenia boesemani) memiliki beberapa fase dalam pertumbuhanya. Menuut 

Yuliani., dkk, (2013) tahapan perkembangan ikan Rainbow Boesemani 

(Melanotaenia boesemani) dalam budidaya meliputi fase embriogenesis, larva, 

juvenile,dan induk. Larva yang sudah memiliki organ lengkap merupakan tanda 

bahwa larva telah memasuki fase juvenile. Salah satu tahap penting pada fase larva 

adalah pembentukan sirip karena sirip merupakan organ yang digunakan ikan untuk 

aktif bergerak mencari makan dan aktifitas lainnya.  

Larva merupakan anak ikan yang baru menetas dan belum memiliki organ 

tubuh lengkap seperti induknya. Larva akan mengalami metamorfosa agar dapat 

memiliki organ yang lengkap. Larva melalui dua stadia yaitu stadia pro dan post 

larva. Stadia pro larva dimulai ketika larva baru menetas dari telur serta memiliki 

kuning telur. Pro larva berubah menjadi post larva ketika larva sudah kehabisan 

kuning telurnya. Pada stadia post larva akan terbentuk organ baru dan 

penyempurnaan organ. Larva yang memiliki organ sempurna sama seperti 

induknya akan menjadi juvenil atau benih (Nugraha 2004). 

2.2 Deferensiasi Seksual 

 Diferensiasi kelamin merupakan proses perkembangan gonad ikan menjadi 

jaringan yang definitif melalui serangkaian kejadian yang memungkinkan kelamin 

genotip terekspresi menjadi seks fenotip. Pada kondisi normal, genotip betina akan 



10 

 

terekspresi menjadi fenotip betina begitu pula dengan genotip jantan yang akan 

terekspresi menjadi fenotip jantan dengan perbandingan 1:1. Tetapi apabila proses 

diferensiasi kelamin mengalami intervensi dengan bahan-bahan seperti hormon 

maka akan mengalami perkembangan gonad yang berlawanan. Proses diferensisasi 

kelamin pada betina ditandai dengan meiosis oogonia dan memperbanyak sel-sel 

somatik membentuk rongga ovari. Sedangkan difereniasi kelamin pada jantan 

ditandai dengan munculnya spermatogonia serta pembentukan sistem vaskuler pada 

testis (Zairin, 2002)   

 Perubahan lingkungan yang terjadi di dalam atau di luar tubuh akan 

diterima oleh indra disampaikan ke sistem syaraf pusat, setelah itu dikirim ke 

hypotalamus, kemudian memerintahkan kelenjar hipofisa untuk mengeluarkan 

hormon gonadotropin yang masuk ke dalam darah dan dibawa kembali ke gonad 

sebagai petunjuk untuk memulai pembentukan gonad. Perubahan jenis kelamin 

secara buatan dimungkinkan karena pada saat fase pertumbuhan gonad belum 

terjadi diferensiasi kelamin dan belum ada pembentukan steroid sehingga dapat 

diarahkan dengan menggunakan hormon steroid (Fujaya, 2002). 

2.3 Sex Reversal 

Sex reversal merupakan suatu metode pengarahan perkembangan kelamin 

ikan. Pada dasarnya hormon yang digunakan untuk sex reversal berasal dari 

golongan steroid yaitu hormon androgen untuk maskulinisasi  atau perubahan 

gonad dari betina menjadi jantan dan golongan estrogen untuk proses feminisasi 

yaitu pengarahan gonad jantan menjadi gonad betina. Sejauh ini, sex reversal 

dilakukan dengan menggunakan stimulan androgen sintetik. Diantara macam 

androgen sintetik tersebut terdapat jenis 17α metil-testosteron yang dianggap 
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efektif untuk proses maskulinisasi, namun seiring berjalanya waktu para peneliti 

banyak menemukan berbagai permasalahan baru yang di timbulkan dari 

penggunaan hormon tersebut, sehingga untuk beberapa tahun belakangan ini 

penggunaan hormon sintetis seperti metil testisteron telah dilarang untuk semua 

perlakuan terhadap mahluk hidup terutama yang output dari pemeliharaanya untuk 

konsumsi manusia, selain itu juga hormon tersebut dapat menjadi residu berbahaya 

bagi lingkungan apabila dibuangan sembarangan (Emilda, 2012).  

Menurut Arfah dkk. (2013), sex reversal merupakan satu cara yang dapat 

dilakukan untuk memperoleh keturunan monoseks. Pengubahan jenis kelamin 

melalui pemberian hormon 17α metil-testosterone (MT) dapat dilakukan dengan 

beberapa metode diantaranya dengan penyuntikan, perendaman atau secara oral 

(melalui makanan), semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

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 tergantung metode mana yang dikenhendaki untuk 

dilakukan. 

2.4 Maskulinisasi 

Menurut Arfah., dkk, (2013), maskulinisasi sudah kerap dilakukan pada 

beberapa jenis ikan hias dengan menggunakan bahan yang berfariasi pula. Pada 

umumnya maskulinisasi dilakukan dengan pemberian hormon androgen pada fase 

diferensiasi jenis kelamin pada larva suatu spesies ikan tertentu. Maskulinisasi 

adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah ikan jantan dengan pemberian 

hormon untuk mengarahkan ikan menjadi berkelamin jantan. 
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Produksi benih maskulinisasi dapat menggunakan bahan sintetik seperti 

17α-methyltestosterone (17α-MT). Penggunaan bahan 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 

senyawa untuk perkembangan gonad betina dan testosteron alami sebagai alternatif 

(Priyono., dkk. 2013). 

2.5 Bahan Alami Resin Lebah (Propolis) 

 Menurut Kartal et al., (2002) 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 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  

Resin Lebah (propolis) merupakan campuran antara zat aktif yang 

disekresikan dan dieksudasi oleh tanaman, seperti getah, damar dan sebagainya, 

dengan air liur dan lilin lebah (Crane, 1988 dalam Prabhu, T., 2010). Baberapa 

spesies lebah ini mampu memproduksi propolis hingga tiga kilogram per tahun. 

Sementara itu, spesies lebah Apis sp, hanya menghasilkan propolis berkisar dua 

gram per tahun (Singh, 1962 dalam Siregar dkk., 2011).  Propolis mempunyai 

komposisi senyawa kimia yang sangat bervariasi. Hal tersebut dikarenakan variasi 
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spesies lebah, dan juga kondisi geografis dari sumber tanaman yang digunakan oleh 

para koloni lebah untuk membuat  propolis (Selvan dkk., 2010).  

2.5.1 Kandungan Bahan Alami Resin Lebah (Propolis) 

Propolis mentah secara umum mengandung 50% resin, 30% lilin, 10% 

minyak esensial, 5% pollen dan 5% senyawa-senyawa organik lainnya (Siregar 

dkk., 2011). Keanekaragaman senyawa bioaktif yang terdapat dalam propolis, 

menyebabkan propolis mempunyai beberapa aktivitas biologis. Beberapa aktivitas 

biologis dari propolis adalah aktivitas antibakteri, antikanker, anti-inflamasi, 

antiviral, antifungal dan antioksidan (Banskota et al., 2001). Menurut Huang et al., 

(2014). Sebanyak 241 senyawa, yang terdiri dari senyawa-senyawa flavonoid, 

fenolik, terpenoid, gula, hidrokarbon dan mineral, telah terindentifikasi dalam 

kurun waktu 12 tahun yakni dari tahun 2000-2012  

Handa., (2008) juga menyatakan bahwa komposisi propolis sangat 

bervariasi secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif terdiri dari  resin dan 

balsam55%, 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 

5,7dihidroxyflavon. Pujirahayu dkk., (2014) juga menjelaskan bahwa kandungan 

flavonoid dari ekstrak propolis propilen glikol sebesar 0,55 ± 0,01 µg KE/mg 
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propolis, lebih tinggi dari kandungan flavonoid dalam ekstrak propolis etanol, 

propilen glikol, akuades, minyak zaitun dan minyak kelapa murni. 

2.5.2 Flavanoid pada Bahan Alami Resin Lebah (Propolis) 

Propolis adalah bahan alami yang dikumpulkan oleh lebah madu dari 

tumbuh-tumbuhan yang dicampur dengan lilin yang terdapat di sarang lebah madu 

(Alencar., et al. 2007). Di dalam propolis terdapat senyawa flavonoid berupa 

chrysin yang memiliki fungsi serupa aromatase inhibitor (Jana dkk., 2008). 

Inhibitor aromatase merupakan penghambat dari reaksi enzim aromatase sehingga 

tidak terjadi biosintesa estrogen, akibatnya hanya akan muncul efek maskulinisasi 

(Woo, 2004).  

Aromatase telah ditemukan pada beberapa spesies ikan (mas koki, medaka, 

bitterling, sidat, arwana, dan mas) yang eksperesinya dominan pada otak, pituitari, 

dan gonad (Sumantri. 2006). Pada ikan penghambatan terhadap aktivitas enzim 

aromatase secara fisik (suhu) dan kimia (fradozole, imidazole) menyebabkan efek 

maskulinisasi yang sama dengan yang ditimbulkan oleh androgen pada beberapa 

spesies ikan (Piferrer et al. 1994 dalam Lee et al. 2003).   

Penggunaan bahan yang mengandung senyawa chrysin seperti madu dan 

propolis telah dilakukan oleh Martati (2006). Hasil penelitian mereka telah berhasil 

mengarahkan kelamin ikan guppy menjadi jantan melalui perendaman induk 

menggunakan madu dengan persentase jantan masing-masing 59,5% (dosis 6 x 104 

ppm selama 10 jam) dan 64,07% (dosis 5 x 104 ppm selama 15 jam). Selain itu, 

penggunaan propolis yang diberikan lewat pakan dengan dosis 60 µL/kg pakan 

dapat menghasilkan persentase ikan guppy jantan sebesar 55,17%. 
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2.5.3 Ekstraksi Resin Lebah (Propolis) 

Pemilihan jenis pelarut dalam proses ekstraksi, dapat mempengaruhi 

kandungan flavonoid dan senyawa fenolik lain yang berhasil terekstrak dari 

propolis. Standarisasi pelarut yang digunakan untuk mengekstrak senyawa-

senyawa fenolik dalam propolis sangat sulit dilakukan. Hal tersebut dikarenakan 

keberagaman struktur senyawa-senyawa fenolik dalam propolis, yang akan 

mempengaruhi kelarutan senyawa-senyawa fenolik tersebut dalam pelarut yang 

digunakan (Iloki., et al., 2015). 

Pada propolis mentah, masih banyak terdapat beberapa pengotor di 

dalamnya, seperti debu, serpihan kayu, serbuk sari, atau koloni lebah yang mati di 

dalam sarangnya. Oleh karena itu, supaya dapat diproses lebih lanjut, maka propolis 

mentah tersebut harus dibersihkan dan diekstrak terlebih dahulu (Nugraheni, 2013). 

Ekstraksi adalah teknik pemisahan yang didasarkan pada distribusi komponen 

sampel ke dalam dua sistem/ fase yang tidak saling bercampur, bisa berupa fase 

cair-cair, maupun cair-padat. Dengan demikian ekstraksi bahan bioaktif propolis 

adalah pemisahan komponen bioaktif tertentu dari sampel propolis menggunakan 

suatu pelarut tertentu (Margaretha, 2012).  Metode ekstraksi maserasi merupakan 

salah satu metode ekstraksi yang paling banyak digunakan untuk mengekstrak 

senyawa antioksidan dari suatu produk bahan alam, baik dari tanaman, maupun dari 

hewan, dikarenakan metode yang sederhana dan biaya yang murah (Peschel et al., 

2006; Sultana dkk., 2009). Pada metode ekstraksi maserasi, sampel propolis mentah 

dengan berat tertentu ditempatkan dalam suatu wadah tertutup berisi pelarut dalam 

volume tertentu, kemudian didiamkan selama jangka waktu tertentu dalam suhu 

kamar,  lalu disaring, sehingga mendapatkan ekstrak propolis dengan tingkat 
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kemurnian yang lebih tinggi (Handa dkk.,  2008). Pemilihan pelarut merupakan 

faktor yang sangat penting dalam metode maserasi. Pelarut yang digunakan 

haruslah mempunyai karakteristik yang sesuai dengan karakteristik senyawa yang 

ingin diekstrak (Peschel et al., 2006 dalam Sultana dkk., 2009).  

Pelarut alkohol seperti metanol dan juga etanol, merupakan pelarut yang 

paling umum digunakan untuk mengekstrak propolis akan tetapi akan menimbulkan 

beberapa dampak negatif. Konsentrasi alkohol yang paling banyak digunakan untuk 

mengekstrak propolis adalah 70%, karena dalam konsentrasi ini banyak senyawa-

senyawa aktif yang terkandung di dalam propolis dapat terekstrak dengan baik, 

tanpa adanya lilin lebah yang ikut terekstrak. Pelarut lainnya yang biasa digunakan 

untuk mengekstrak propolis adalah air. Penggunaan air sebagai pelarut hanya dapat 

melarutkan sebagian kecil dari senyawa aktif penyusun propolis atau sekitar 10% 

dari berat propolis. Sebaliknya, dengan menggunakan pelarut etanol 70% dapat 

melarutkan hingga 50-70% dari berat propolis (Bankova et al., 1992).  

Menurut Pietta et al. (2002), proses ekstraksi propolis dengan menggunakan 

pelarut air akan menghasilkan produk yang mengandung senyawa-senyawa 

polifenol yang berlimpah. Pelarut semipolar yang efektif untuk mengekstrak 

senyawa senyawa fenolik adalah etil asetat (Peschel et al., 2006). Pengaruh dari 

jenis pelarut terhadap kandungan total flavonoid dalam propolis yang berhasil 

terekstrak, pernah diteliti oleh Pujirahayu dkk., (2014). Dalam penelitian tersebut, 

jenis pelarut yang digunakan adalah etanol 70%, propilen glikol, aquades, minyak 

zaitun dan minyak kelapa murni. Kandungan total flavonoid tertinggi terdapat pada 

ekstrak propolis propilen glikol sebesar 0,55 ± 0,01 µg/mg propolis. Sementara itu, 

pada ekstrak etanol kandungan total flavonoid sebesar 0,33 ± 0,02 µg/mg propolis, 
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ekstrak aquades 0,22 ± 0,01 µg/mg propolis, ekstrak minyak zaitun 0,2 ± 0,04 

µg/mg propolis dan ekstrak minyak kelapa murni 0,25 ± 0,01 µg/mg propolis. 

2.6 Dosis dan Metode Pemberian Hormon 

2.6.1 Dosis 

 Dosis hormon yang diberikan sangat berkaitan dengan efisiensi dan 

mempengruhi nilai ekonomisnya. Dari segi efisiensi dosis yang diinginkan adalah 

dosis yang rendah dengan hasil yang maksimal. Terdapat kecenderungan 

pemberian dosis yang terlalu rendah menyebabkan proses pengarahan kelamin 

berlangsung kurang sempurna.  

Dosis yang terlalu tinggi akan menimbulkan sterilitas dan abnormalitas 

dalam perkembangan gonad ikan. Jenis hormon yang digunakan untuk pengarahan 

kelamin secara umum dapat dikelompokkan menjadi androgen dan estrogen. 

Androgen digunakan pada proses maskulinisasi yaitu output darinya diharapkan 

dapat menghasilkan keturunan monoseks jantan. Sedangkan estrogen digunakan 

pada proses feminisasi yaitu menghasilkan keturunan monoseks betina, selain itu 

penggunaan inhibitor aromatase juga dapat digunakan untuk proses maskulinisasi 

(Zairin, 2002). 

Pemberian dosis tinggi juga dapat menyebabkan mematikan ikan, 

kecenderungan ikan menjadi steril, dan juga polusi dari limbah sisa perlakuan yang 

dikhawatirkan mencemari lingkungan. Penggunaan dosis biasanya dikaitkan 

dengan lama perlakuan. Dosis tinggi biasanya diberikan dalam waktu yang singkat 

sedangkan dosis rendah diberikan dalam jangka panjang (Zairin, 2002).   

2.6.2 Metode Pemberian Hormon 

 Beberapa metode pemberian hormon pada rekayasa pengarahan kelamin 

beserta kelemahan dan kelebihannya disajikan pada Tabel 1 (Zairin, 2002). 
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Tabel 1. Metode Pemberian Hormon 

No Perlakuan Kelebihan Kekurangan 

1 Oral Pakan 

Buatan 

- Mudah menyiapkan 

baham dilarutkan dan 

disemprotkan ke pakan  

-Efisien karena keperluan 

relatif sedikit sehingga 

biayanya murah  

  

 

- Kemungkinan bahan yang 

(leaching) tercuci didalam air 

akan mencemari lingkungan 

- Dalam saluran pencernaa 

kemungkinan terjadi degradasi 

bahan oleh enzim sehingga 

rusak sebelum bekerja. 

Pakan 

alami 

- Dapat diberikan pada ikan 

berukuran kecil (larva) 

- Dosis bahan dapat di 

hitung (Proksimat) 

- Bahan berdifusi pada wadah 

budidaya lebih lama  

-Kemungkinan terjadi 

degradasi hormon oleh enzim 

pencernaan 

- Pakan alami (seperti artemia) 

memiliki senyawa yang 

menyerupai aromatase yang 

akan mengkonversi hormon 

androgen menjadi estrogen 

sehingga yang bekerja pada 

ikan adalah estrogen   

- Biaya relatif mahal karena 

harga pakan alami (Artemia) 

mahal 

2 Perend

aman 

Embrio - Fase embrio relatif lebih 

kuat menerima 

-Hemat dalam penggunaan 

hormon  

- Bahan terlalu jauh dalam 

mencapai organ target 

Larva - Mudah menyiapkan 

perlakuan 

- Dosis disesuaikan dengan 

ketahanan ikan objek 

- Apabila kepadatan terlalu 

tinggi menimbulkan 

persaingan oksigen 

Induk - Tingkat keberhasilan 

tinggi 

- Bahan lebih banyak pada 

perlakuan ikan berukuran besar 

3 Penyuntikan - Bahan yang masuk ke 

dalam tubuh ikan sesuai 

dengan dosis 

- Terbatas penggunaannya 

karena memerlukan waktu dan 

alat tertentu  

  Pengarahan kelamin dengan cara perendaman, hormon akan masuk dalam 

tubuh ikan melalui beberapa tempat pertukaran seperti insang, kulit, dan gurat sisi. 

Sehingga diharapkan injeksi hormon yang dilakukan dapat termaksimalkan secara 

efektif dan efisien. 
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2.7 Metode Pengecekan Gonad 

Menurut Soelistyowati (2007), cara menentukan jenis kelamin ikan 

digunakan beberapa metode diantaranay proses stripping untuk mengetahui jenis 

kelamin ikan, pengamatan ciri seksual primer dan sekunder serta pemeriksaan 

jaringan gonad dengan menggunakan larutan asetokarmin. Larva ikan pelangi yang 

akan diamati diambil, dipotong ekor dan kepalanya, kemudian diletakkan diatas 

objec glass, lalu ditetesi pewarna asetokarmin sebanyak satu tetes dan ditutup 

menggunakan cover glass. Calon gonad yang telah diwarnai kemudian diamati 

menggunakan mikroskop. 

Identifikasi secara histologi dengan asetokarmin dilakukan dengan melihat 

calon gonad yang berwarna putih kekuningan, diletakkan diatas obyek glass, 

ditetesi pewarna asetokarmin sebanyak satu tetes dan ditutup menggunakan cover 

glass. Calon gonad yang telah diwarnai kemudian diamati menggunakan mikroskop 

dengan pembesaran 1000 kali. Hasilnya didokumentasi untuk diidentifikasi jenis 

kelaminnya (Huwoyon dkk., 2008). 

2.8 Intersex Gonad 

Zairin (2002), terbentuknya kelamin (sex determination) pada ikan 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu major genetic factor, minor genetic factor dan 

environmental factor. Ikan intersex yaitu akibat terjadi penyimpangan 

pembentukan kelamin yang diakibatkan oleh dosis hormon atau lama perlakuan 

yang kurang tepat pada saat dilakukan proses perlakuan. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk mencari dosis dan lama perlakuan optimum dalam perlakuan alih 

kelamin untuk meningkatkan populasi jantan dan mengurangi ikan intersex. 
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Menurut Nakamura et al (1998), pemberian hormon steroid dengan dosis 

yang rendah tidak akan mampu untuk membentuk populasi jantan secara maksimal, 

dan dapat menyebabkan terbentuknya individu interseks. Sebaliknya dosis terlalu 

yang tinggi akan menyebabkan efek kebalikan dari populasi yang diharapkan, dan 

terbentuknya individu steril. Terjadinya ikan intersex umumnya akibat pemberian 

hormon steroid pada dosis yang rendah (suboptimum). 




