
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ikan baung (Mystus nemurus) adalah ikan air tawar yang terdapat di 

beberapa sungai di Indonesia. Usaha budidaya ikan baung, khususnya pembesaran 

dalam keramba telah berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan budidaya 

ikan ini belum diimbangi dengan tingkat produksi yang tinggi karena tidak 

didukung oleh produksi benih dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Hal ini 

disebabkan antara lain sulitnya mendapatkan induk matang gonad. 

Salah satu cara untuk mempercepat induk matang gonad dengan 

manipulasi hormonal sehingga induk ikan matang gonad dengan optimal. 

Beberapa hormon yang digunakan untuk memacu pematangan gonad induk ikan 

yaitu 17α-metiltestosteron dengan dosis sebesar 150 µg/kg dan LHRH-a dengan 

dosis sebesar 25 µg/kg pakan dapat memicu kematangan gonad ikan belida 

(Pamungkas, 2006). Hormon 17α-metiltestoteron mampu memicu perkembangan 

gonad ikan balashark yang ditunjukkan dengan peningkatan kadar Estradiol-17β  

dan testosteron dalam plasma darah (Subagja, 2006); pemberian Estradiol-17β 

dengan dosis 1 mg/kg pakan dapat meningkatkan kadar Estradiol-17β  dalam 

plasma darah ikan balashark (Zairin et al., 1996).  

Konsentrasi Estradiol-17β merupakan hormon yang sangat penting untuk 

merangsang perkembangan gonad yang dihasilkan oleh ovari terutama pada induk 
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ikan betina yang sedang mengalami vitelogenesis. Kandungan Estradiol-17β  

meningkat secara bertahap pada fase vitelogenesis sejalan dengan meningkatnya 

ukuran diameter oosit. Adanya peningkatan konsentrasi Estradiol-17β dalam 

darah akan memacu hati melakukan proses vitelogenesis dan selanjutnya akan 

mempercepat proses pematangan gonad. Oleh karena itu kadar steroid plasma 

dapat digunakan sebagai indikator dari pematangan gonad (Zairin et al., 1992).  

Estradiol-17β adalah estrogen utama pada ikan betina. Estradiol-17β 

merupakan perangsang dalam biosintesis vitelogenin di hati. Di samping itu 

Estradiol-17β yang terdapat dalam darah memberikan rangsangan balik terhadap 

hipofisis dan hipotalamus ikan. Rangsangan yang diberikan oleh Estradiol-17β 

terhadap hipofisis ikan adalah rangsangan dalam proses pembentukan 

gonadotropin. Rangsangan terhadap hipotalamus adalah dalam memacu sintesis 

GnRH. GnRH yang dihasilkan bekerja untuk merangsang hipofisis dalam 

melepaskan gonadotropin. Gonadotropin yang dihasilkan nantinya berperan dalam 

proses biosintesis Estradiol-17β  pada lapisan granulosa. Siklus hormon terus 

berjalan di dalam tubuh ikan selama terjadinya proses vitelogenesis (Nagahama, 

1983; Yaron, 1995).  

Ekstrak testis sapi berasal dari testis sisa pemotongan sapi. Testis sapi ini 

kemudian diolah menjadi ekstrak. Ekstrak yang diperoleh selanjutnya dapat 

dimanfaatkan untuk mempercepat kematangan gonad. Dalam 1 gr Ekstrak Testis 

Sapi mengandung tetosteron sebesar 8,48 µg/ml yang akan disintesis menjadi 

Estradiol-17β bisa digunakan untuk manipulasi hormonal bermanfaat untuk 

memacu perkembangan gonad sehingga mempercepat matang gonad. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mencari strategi pemijahan ikan baung dalam 

mengoptimalkan kematangan gonad dengan menggunakan Ekstrak Testis Sapi 

yang berperan sebagai perangsang untuk perkembangan gonad ikan. Saat ini 

penelitian tentang pemanfaatan ETS masih sangat terbatas hanya pada sex 

reversal sehingga diperlukan penelitian tentang pemanfaatan ETS untuk memacu 

pematangan gonad ikan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh berbagai 

konsentrasi ETS terhadap perkembangan gonad ikan baung. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan pembudidaya dapat memanfaatkan ETS 

membantu mempercepat perkembangan gonad ikan baung secara optimal. 

 

D. Kerangka Pikir 

Reproduksi ikan baung sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pakan untuk 

membentuk hormon GnRH. Ikan baung termasuk ikan teleostei yang mengalami 

dua fase yaitu GtH I (perkembangan gonad) dan GtH II (pematangan akhir). 

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).  



4 

 

Hipothalamus akan melepaskan hormon gonadotropin releasing hormon 

(GnRH) yang kemudian merangsang hipofisa melepaskan FSH (Foliicle 

Stimulating Hormone) atau GtH 1 dan LH (Luteinizing Hormone) atau GtH I serta 

Leteotropin atau prolaktin yang berperan merangsang aktivitas gonad untuk 

berkembang ( Matty, 1985), sedangkan gonadotropin yang mengatur reproduksi 

dalam pematangan tahap akhir oosit, ovulasi dan spermiasi adalah GtH II.  

Peran Ekstrak Testis Sapi sangat diperlukan sebagai pengganti metil 

testosteron untuk memacu gonad agar menghasilkan testosteron yang tinggi untuk 

proses vitelogenesis agar mempercepat perkembangan gonad. Metil testosteron 

sudah pernah digunakan sebagai sexreversal dan reproduksi (Gambar 1). 

Pada induk betina, ovari berespons terhadap peningkatan konsentrasi 

gonadotropin dengan meningkatkan secara tidak langsung produksi estrogen, 

yakni Estradiol-17β (Devlin dan Nagahama, 2002). Estradiol-17β  menyebar 

menuju hati, memasuki jaringan dengan cara difusi dan secara spesifik 

merangsang sintesis Vitellogenin (Ng dan Idler 1983).  
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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E. Hipotesis 

 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 

Perlakuan dosis pemberian ETS 

H0 = σi = σj = 0; i≠j : Semua dosis ETS memberikan hasil yang sama dalam 

proses perkembangan gonad ikan baung pada selang 

kepercayaan 95%. 

 

H1 = σi ≠  σj  ≠ 0;  i≠j : Minimal terdapat satu pasang dosis ETS memberikan 

hasil yang berbeda dalam proses perkembangan 

gonad ikan baung pada selang kepercayaan 95% .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


