
 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Klasifikasi dan Morfologi Ikan Baung 

Ikan baung diklasifikasikan masuk ke dalam Filum : Cordata, Kelas : Pisces, 

Sub-Kelas : Teleostei, Ordo : Ostariophysi, Sub Ordo : Siluroidea, Famili : 

Bagridae, Genus  : Mystus, Spesies : Mystus nemurus C.V (Kottelat and 

Whitten, 1996; Amri dan Khairuman, 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Morfologi ikan baung (Efendi, 2010). 

 

Menurut Amri dan Khairuman (2008) tubuh ikan baung terbagi atas 3 

bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Mulut, sepasang mata, hidung dan tutup 

insang (operculum) terdapat di kepala. Ikan baung memiliki bentuk tubuh 

panjang, licin, dan tidak bersisik, kepalanya kasar dan depress. Di kepala, 

Mata 

Sirip Punggung 

Sirip Dubur Sirip Perut 

Sirip Dada Sungut 

Sirip Ekor 

Adipose Fin 

Linea Lateralis 
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Terdapat mata di bagian depan dan operculum di bagian belakang. Terdapat garis 

linea lateralis memanjang mulai dari belakang tutup insang sampai pangkal ekor. 

Ikan baung memiliki lima buah sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, 

sirip dubur, dan sirip ekor. Morfologi ikan baung dapat dilihat pada Gambar 2. 

Ikan baung memiliki bentuk seperti ikan patin dengan warna putih perak 

pada bagian bawah dan kecoklatan pada punggung. Pada jenis-jenis tertentu ada 

yang memiliki warna kehitaman. Badan ikan baung tidak bersisik dan licin karena 

diliputi lendir. Pada sirip dada terdapat tulang tajam dan bersengat yang berfungsi 

seperti patil. Pada bagian sirip dada juga berjari-jari keras. Terdapat sirip lemah 

yang disebut adipose fin.  Ikan baung memiliki sungut yang sangat panjang, 

bahkan mencapai dubur. Proporsi ukuran panjang tubuh adalah 5 kali tinggi atau 

3-3,5 kali panjang kepala (Amri dan Kairuman, 2008). 

 

B. Reproduksi 

Ikan baung memijah pada musim hujan, yaitu pada bulan Oktober sampai 

Desember (Amornsakun dan Hassan, 1997; Yusuf, 2005). Areal pemijahan 

biasanya ditumbuhi tanaman air seperti rerumputan, hydrilla dan lain-lain. 

Kematangan gonad pertama dicapai pada umur sekitar satu tahun dimana beratnya 

telah mencapai  di atas 200 g. Pada ukuran tersebut, seekor ikan baung betina 

memiliki fekunditas sekitar 5000 butir telur. Ikan baung dengan berat 2,7 kg 

produksi telurnya mencapai 1.365 sampai 160.235 butir (Tang et al., 1999). Pada 

umur yang lebih tua dan berukuran panjang 42 cm serta berat badanya sekitar 800 

g, fekunditas ikan baung dapat mencapai sekitar 80.000 butir (Cholik, 2005). 
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Ikan baung tergolong ikan yang bertulang sejati (teleostei). Ikan teleostei 

biasanya mempunyai sepasang ovarium yang merupakan organ memanjang dan 

kompak, terdapat di dalam rongga perut, berisi oogonium, oosit dengan sel-sel 

folikel yang mengitarinya, jaringan penunjang atau stroma, jaringan pembuluh 

darah dan saraf (Nagahama, 1983). Berdasarkan klasifikasi Wallace dan Selman 

(1981) pola perkembangan oosit ikan teleostei dapat dibagi atas tiga tipe, pertama 

disebut tipe sinkronisme total, yaitu semua oosit dalam ovarium dibentuk dalam 

waktu yang relatif sama. Tipe sinkronisme total ditemukan pada ikan-ikan yang 

mengalami migrasi (katadromous dan anadromous). Tipe kedua, tipe sinkronisme 

kelompok. Pada tipe sinkronisme kelompok paling sedikit terdapat dua populasi 

oosit pada suatu saat. Ketiga adalah asinkronisme, yaitu oosit terdiri dari semua 

tingkat perkembangan. Tipe asinkronisme ditemukan pada ikan yang memijah 

sepanjang tahun, misalnya pada beberapa jenis ikan tropis.  

Setiap oosit selama permulaan perkembangannya dikelilingi oleh selapis 

folikel. Dengan tumbuhnya oosit, sel-sel folikel membelah diri dan membentuk 

suatu lapisan folikular yang kontinyu (lapisan granulosa). Lapisan granulosa 

dikelilingi bagian jaringan pengikat yang juga menjadi terorganisir membentuk 

suatu lapisan luar yang berbeda dari penutup folikular yang disebut lapisan teka. 

Dengan demikian oosit dikelilingi oleh dua lapisan utama, dibagian luar lapisan 

teka dan dibagian dalam adalah lapisan granulosa yang masing-masing dipisahkan 

oleh membran. Sel teka mengandung fibroblas, jaringan kolagen dan kapiler darah 

pada beberapa jenis ikan. Sel teka dan granulosa berperan sebagai penghasil 

steroid. Sel folikular pada pinggiran memainkan peranan penting dalam 

inkoporasi material lipoprotein yang berasal dari hati ke dalam oosit. Pematangan 
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oosit dicirikan oleh pergerakan awal dari vesikula germinalis (germinal vesicle) 

dan diakhiri dengan tahap pembelahan meiosis pertama (Takashima dan Hibiya, 

1995). 

 

1. Perkembangan Gonad Ikan 

Selama proses reproduksi, sebagian energi dipakai untuk perkembangan 

gonad. Bobot gonad ikan akan mencapai maksimum sesaat ikan akan memijah 

kemudian akan menurun dengan cepat selama proses pemijahan berlangsung 

sampai selesai. Menurut Effendie (2002), pertambahan bobot gonad ikan betina 

pada saat stadium matang gonad dapat mencapai 10 – 25 persen dari bobot tubuh, 

dan pada ikan jantan 5 – 10 persen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa semakin 

bertambahnya tingkat kematangan gonad, telur yang ada dalam gonad akan 

semakin besar. Pendapat ini diperkuat oleh Kuo et al. (1979) bahwa kematangan 

gonad pada ikan dicirikan dengan perkembangan diameter rata-rata telur dan pola 

distribusi ukuran telurnya. Kematangan gonad ikan baung dimulai apabila telah 

mencapai panjang 215 mm dengan bobot 90g (Tang et al., 1999). Secara garis 

besar, perkembangan gonad ikan dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 

pertumbuhan gonad ikan sampai ikan menjadi dewasa kelamin dan selanjutnya 

adalah pematangan gamet. Tahap pertama berlangsung mulai ikan menetas hingga 

mencapai dewasa kelamin, dan tahap kedua dimulai setelah ikan mencapai 

dewasa, dan terus berkembang selama fungsi reproduksi masih tetap berjalan 

normal (Lagler et al., 1977). Kematangan gonad pada ikan tertentu dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar antara lain 
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dipengaruhi oleh suhu dan adanya lawan jenis, faktor dalam antara lain perbedaan 

spesies, umur serta sifat-sifat fisiologi lainnya. 

Tingkat kematangan gonad merupakan pengelompokan kematangan gonad 

ikan berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada perkembangan gonad. 

Pengamatan perkembangan gonad dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

pengelompokan berdasarkan morfologi dan berdasarkan histologi. Dari 

pengamatan secara histologi akan dapat diketahui anatomi perkembangan gonad 

yang lebih jelas dan mendetail. Sedangkan pengamatan secara morfologi tidak 

akan sedetail dengan cara histologi, namun cara morfologi banyak dilakukan 

karena  dapat dilakukan di lapangan. Pembagian tingkat kematangan gonad 

berbeda setiap peneliti dan bergantung pada jenis ikan yang diteliti. Sukendi 

(2001) membagi tingkat perkembangan gonad ikan baung ke dalam lima 

kelompok berdasarkan morfologi dan histologi (Tabel 1). 

Tabel 1. Tingkat Kematangan Gonad Ikan Baung 

 

TKG 

 

Morfologi 

 

Histologi 

 

I 

ikan muda 

Ovari berbentuk sepasang 

benang kasar terletak di kiri 

dan kanan rongga perut, 

warna bening dan kecoklatan 

dengan permukaan licin 

Ovarium belum matang, 

didominasi oleh oosit 

berdiameter 7,5-35,5 µm, 

lamella ovarium 

berbentuk bulat dan lebih 

tebal, inti sel lebih besar, 

sitoplasma terlihat besar. 

 

 

II 

masa perkembangan 

 

Ovarium berukuran lebih 

besar dari TKG I, berwarna 

coklat muda, butiran telur 

masih belum dilihat dengan 

jelas. 

Ukuran oosit dalam 

ovarium membesar 

dengan diameter 25,0-

185,0µm, sitoplasma 

terlihat jelas, inti sel 

bertambah, pada perifer 

sitoplasma terlihat 

vesikula kuning telur. 
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III 

Dewasa 

Ovarium berukuran lebih 

besar dari TKG II dan 

hampir mengisi setengah 

rongga perut, butiran telur 

mulai terlihat, beberapa 

butiran halus membuat 

ovarium berwarna kuning 

kehijauan. 

Oosit berkembang 

menjadi ootid dengan 

diameter 165,0-465,0 

µm, inti sel bertambah 

besar tapi masih tetap 

berada ditengah, warna 

sitoplasma terlihat lebih 

terang dan mulai menipis. 

 

IV 

Matang 

Ovarium telah mengisi dua 

pertiga rongga perut, usus 

terdesak keluar, warna 

menjadi kuning kecoklatan 

dan lebih gelap, telur terlihat 

lebih jelas dan lebih besar 

daripada TKG III. 

Ootid berkembang 

menjadi ovum dengan 

diameter 25,5-1500,0 µm 

dan lebih dominan 

dengan ukuran yang lebih 

besar, jumlah kuning 

telur semakin banyak 

yang menutupi seluruh 

lapisan sitoplasma. 

 

V 

mijah salin 

Ovarium masih terlihat 

seperti TKG IV, tetapi 

bagian tertentu telah 

mengempis karena telur telah 

dikeluarkan pada saat 

pemijahan. 

Warna ovum sama 

dengan TKG IV dengan 

diameter 25-1350 µm, 

sebagian dinding ovum 

telah pecah dan terbuka, 

dinding oolema tebal dan 

berlekuk-lekuk, masih 

ditemui oosit dan ootid 

yang akan berkembang 

menjadi ovum. 

Sumber : Sukendi, 2001. 

 

Pembesaran oosit disebabkan terutama oleh penimbunan kuning telur. 

Pada kebanyakan ikan, kuning telur merupakan komponen penting oosit ikan 

teleostei. Ada tiga tipe material kuning telur pada ikan teleostei: butiran kecil 

minyak, gelembung kuning telur (yolk vesicle) dan butiran kuning telur (yolk 

globule). Secara umum, butiran kecil minyak yang kita kenal dengan lipid yang 

berantai panjang (asam lemak tidak jenuh) pertama kali muncul di daerah 

perinuklear dan kemudian berpindah ke periferi (tepi sel) pada tahap selanjutnya. 

Urutan kemunculan material kuning telur bervariasi antarspesies. Pada rainbow 
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trout, butiran kecil muncul segera setelah dimulainya pembentukan gelembung 

kuning telur (Nagahama, 1983). 

Fenomena penimbunan material kuning telur oleh oosit ikan dibagi 

menjadi dua fase, yakni sintesis kuning telur di dalam oosit atau vitelogenesis 

endogen dan penimbunan prekursor (bahan pembentuk) kuning telur yang 

disintesis di luar oosit atau vitelogenesis eksogen (Matty, 1985). Ketika 

vitelogenesis berlangsung, sebagian besar sitoplasma telur matang ditempati oleh 

banyak gelembung kuning telur yang padat dengan asam lemak dan dikelilingi 

oleh selapis membran pembatas. Selama tahap akhir vitelogenesis, globula kuning 

telur beberapa ikan teleostei bergabung satu sama lain membentuk masa tunggal 

kuning telur. 

Perkembangan gonad ikan betina terdiri atas beberapa tingkat yang dapat 

didasarkan atas pengamatan secara mikroskopis dan makroskopis. Secara 

mikroskopis perkembangan telur diamati untuk menilai perkembangan ovarium 

antara lain tebal dinding indung telur, keadaan pembuluh darah, inti butiran 

minyak, dan kuning telur. Secara makroskopis perkembangan ovarium ditentukan 

dengan mengamati warna indung telur, ukuran butiran telur, dan volume rongga 

perut ikan. Pada ovarium ikan terdapat bakal sel telur yang dilindungi suatu 

jaringan pengikat yang bagian luarnya dilapisi peritoneum dan di bagian dalam 

dilapisi epitelium. Sebagian dari sel-sel epitelium akan membesar dan berisi 

nukleus, yang kemudian butiran tersebut kelak akan menjadi telur. Selama 

perkembangannya, ukuran oosit akan bervariasi. Pada tahap perkembangan awal, 

oogonia terlihat masih sangat kecil, berbentuk bulat dengan inti sel yang sangat 

besar dibandingkan dengan sitoplasmanya. Oogonia terlihat berkelompok tapi 
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kadang-kadang ada juga yang berbentuk tunggal. Sementara itu oogonia terus 

membelah diri dengan cara mitosis. Pada ikan yang mempunyai siklus reproduksi 

tahunan atau tengah tahunan akan terlihat adanya puncak-puncak pembelahan 

oogonia. Pada ikan yang memijah sepanjang tahun, perbanyakan oogonia akan 

terus menerus sepanjang tahun (Sinjal, 2007). 

 Transformasi oogonia menjadi oosit primer banyak terjadi pada tahap 

pertumbuhan yang ditandai dengan munculnya kromosom. Segera setelah itu, 

folikel berubah bentuk, dari semula yang berbentuk skuamosa menjadi berbentuk 

kapsul oosit. Inti sel terletak pada bagian sentral dibungkus oleh lapisan 

sitoplasma yang tipis. Pada perkembangan selanjutnya, oosit membentuk lapisan 

korion, membran, granulosa, membran, dan teka. Butir-butir lemak juga mulai 

terlihat ditumpuk pada sitoplasma dan bersamaan dengan itu muncul cortical 

alveoli. Butir-butir lemak ini selanjutnya akan bertambah besar pada vitelogenesis 

yang diawali dengan pembentukan vakuola-vakuola yang kemudian diikuti 

dengan munculnya globula kuning telur, bersamaan dengan itu oosit membengkak 

secara menyolok. Kuning telur pada ikan terdiri atas fosfoprotein dan lipoprotein 

yang dihasilkan oleh hati kemudian disalurkan ke dalam peredaran darah (Sinjal, 

2007). Proses vitellogenesis pada ikan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Proses Vitelogenesis pada ikan (Aida et al., 1991; Sinjal, 2007). 

 

2. Peran Hormon dalam Perkembangan Ovari 

Oogenesis adalah transformasi oogonia (sel germinal) menjadi oosit (sel 

yang lebih kompleks) dimana Vitelogenin berakumulasi. Perkembangan awal 

folikel dan oosit dipengaruhi oleh pituitari gonadotropin.  Pertumbuhan oosit 

terjadi karena proliferasi komponen sel dan tidak melibatkan input dari luar sel 

oosit. Pada akhir masa pertumpuhan primer, tipe dari oosit telestoi meningkat 100 

kali dari ukuran awal menjadi 100-200 µm dan disebut dengan oosit 

previtelogenik. Proses pertumbuhan primer berlanjut selama masa hidup ikan 

dimana oosit previtelogenin ada pada ovari sepanjang tahun (Subagja, 2006). 

Proses perkembangan gonad membutuhkan ketersediaan hormon 

gonadotropin secara terus menerus. Ketersediaan gonadotropin dapat dipenuhi 

melalui manipulasi hormon testosteron, karena dapat memberikan umpan balik 

terhadap hypothalamus dan hipofisis (Zanuy et al, 1999; Sarwoto, 2001). 

Testosteron dapat mempercepat kematangan gonad ikan bandeng (Marte et al, 
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1988; Sarwoto, 2001). Penggunaan 17α-metiltestosteron juga dapat memicu 

kematangan gonad pada ikan kerapu bebek (Tridjoko, 1997; Sarwoto, 2001). Pada 

ikan kakap putih betina dilaporkan bahwa hormon testosteron baru terdeteksi saat 

persiapan pemijahan yaitu pada satu ekor betina dengan konsentrasi 150 pg/ ml, 

meningkat saat pemijahan menjadi 200 pg/ ml dan ditemukan dua ekor betina 

lainnya dengan konsentrasi 30 dan 90 pg/ml. 

Gonadotropin yang dilepas oleh hipofisis pada awal vitelogenesis dikenal 

dengan GtH I. Hormon ini terbawa aliran darah menuju gonad dan pada sel teka 

menstimulir terbentuknya hormon testosteron. Selanjutnya hormon testosteron 

menuju sel granulosa dan oleh enzim aromatase dikonversi menjadi hormon E2. 

Hormon E2 dilepaskan oleh gonad kemudian mengikuti aliran darah menuju hati 

untuk proses vitelogenesis (Yaron, 1995). Vitelogenesis merupakan aspek penting 

dalam pertumbuhan oosit yang meliputi rangkaian proses (1) adanya sirkulasi 

estrogen (estradiol 17β-17b) dalam darah merangsang hati untuk mensintesis dan 

mensekresikan Vg yang merupakan prekursor protein kuning telur; (2) Vg 

diedarkan menuju lapisan permukaan oosit yang sedang tumbuh; (3) secara 

selektif, Vg akan ditangkap oleh reseptor dalam endositosis, dan (4) terjadi 

translokasi sitoplasma membentuk badan kuning telur bersamaan dengan 

pembelahan proteolitik dari Vg menjadi subunit lipoprotein kuning telur, 

lipovitelin, dan fosvitin. Adanya Vg menunjukkan terjadinya akumulasi 

lipoprotein kuning telur di dalam oosit. Pada beberapa jenis ikan selama 

pertumbuhan oosit terjadi peningkatan Indeks Somatik Gonad (IGS) 1 sampai 

20% atau lebih (Sinjal, 2007). 
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Pada ikan betina, ovari berespons terhadap peningkatan konsentrasi 

gonadotropin dengan meningkatkan secara tidak langsung produksi estrogen, 

yakni E2 (Devlin dan Nagahama, 2002). Hormon E2 merupakan hormon yang 

sangat penting yang dihasilkan oleh ovari terutama pada ikan betina yang sedang 

mengalami proses vitelogenesis. Hormon E2 mengalami peningkatan secara 

bertahap pada fase vitelogenesis sejalan dengan meningkatnya ukuran diameter 

oosit (Zairin et al., 1992). Aktivitas vitelogenesis menyebabkan nilai indeks 

hepatosomatik (IHS) dan indeks gonadosomatik (IGS) ikan meningkat (Cerda et 

al. 1996).  

 


