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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu komoditi ikan yang menjadi primadona di Indonesia saat ini adalah 

ikan lele (Clarias sp). Rasa yang gurih dan harga yang terjangkau merupakan 

salah satu daya pikat dari ikan lele. Bagi pembudidaya, ikan lele merupakan ikan 

yang menguntungkan karena waktu pemeliharaan yang relatif pendek dan 

pemeliharaannya yang mudah. Faktor utama yang dibutuhkan untuk mendukung 

keberhasilan budidaya ikan lele adalah tersedianya benih yang kontinyu, baik 

dalam jenis, jumlah, mutu, maupun harganya. Agar budidaya dapat berjalan 

dengan baik diperlukan ketersediaan benih yang tepat jumlah, tepat waktu, tepat 

kualitas dan tepat harga. Untuk mencapai hal tersebut, maka kontrol sepenuhnya 

terhadap siklus reproduksi ikan di dalam sistem budidaya mutlak diperlukan 

(Zairin, 2003). 

Pada umumnya terdapat tiga komponen  yang terlibat dalam siklus reproduksi 

ikan yaitu organ reproduksi, sinyal lingkungan dan sistem hormon (Suhandoyo, 

2002). Dalam membahas kontrol hormon pada reproduksi ikan,perlu dibedakan 

dua hal, yaitu pematangan gonad serta ovulasi dan pemijahan. Pada banyak kasus, 

sinyal lingkungan untuk proses pematangan gonad serta ovulasi dan pemijahan 
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tidak diketahui. Kalau pun diketahui, faktor lingkungan tersebut sukar ditiru atau 

mahal sehingga tidak efektif untuk dilakukan. Dengan dasar bahwa untuk proses 

perkembangan gonad membutuhkan ketersediaan gonadotropin hormon (GTH) 

secara terus menerus. Maka dilakukan manipulasi hormonal berupa pemberian 

berbagai hormon untuk merangsang keluarnya GTH. 

Untuk tujuan pematangan gonad, hormon yang biasa digunakan adalah kombinasi 

antara 17α-metiltestosteron dan a-LHRH (Crim, 1991). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Cholik et al. (1990), LHRH-a yang dikombinasikan dengan 17α-

metiltestoteron diimplantasikan pada ikan bandeng (Chanos chanos Fork,) 

memperlihatkan hasil pemijahan yang paling optimal. 17α-metiltestoteron 

berfungsi untuk meningkatkan kadar testosteron di dalam plasma darah yang 

kemudian akan dirubah menjadi estradiol-17β yang erat kaitannya pada 

pematangan gonad. Hasil penelitian Hassin et al. (1991) menunjukkan bahwa 

konsentrasi estradiol dalam plasma darah tinggi, diindikasikan juga dengan 

peningkatan konsentrasi vitellogenin di dalam darah. Namun, penggunaan hormon 

sintesis 17α-metiltestosteron mulai dikurangi karena dampak buruk bagi ikan, 

yaitu dapat menyebabkan ikan menjadi steril, bahkan dapat menyebabkan 

kematian jika digunakan pada dosis yang terlalu tinggi di ikan, sehingga 

penggunaan hormon tersebut diganti dengan ekstrak testis sapi yang mengandung 

testosteron dan lebih alami. Pemberian ekstrak testis sapi selain dapat 

meningkatkan konsentrasi testosteron gonad yang diaromatasi menjadi estradiol, 

juga untuk memberikan umpan balik positif terhadap pituitari untuk 

mensekresikan hormon gonadotropin sehingga proses perkembangan gonad ikan 

menjadi lebih cepat. 
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B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ETS melalui 

pakan terhadap perkembangan gonad induk ikan lele, dan menentukan dosis 

penambahan ETS ke dalam pakan yang terbaik. 

C. Manfaat 

Penelitian ini bermanfaat untuk mempercepat produksi ikan lele secara cepat dan 

relatif aman sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan dalam 

penggunaannya. 

D. Kerangka pikir 

Secara garis besar kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

Umpan balik 
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Untuk tujuan pematangan gonad, hormon yang digunakan adalah testoteron 

didalam ekstrak testis sapi. Hormon ini diberikan melalui pakan ikan lele, cara 

kerja ETS sendiri adalah dengan meningkatkan konsentrasi testosteron di dalam 

tubuh ikan lele, Lee et al. (1986) mengemukakan bahwa hormon testosteron dapat 

memberikan umpan balik positif terhadap hipofisa dalam mensekresikan 

gonadotropin. Harvey dan Carosfeld (1993) mengemukakan lebih lanjut bahwa 

hormon gonadotropin (GtH I) akan mengkonversi testosteron menjadi estradiol-

17β oleh enzim aromatase di dalam sel granulosa. Estradiol-17β merupakan 

hormon perangsang biosintesis vitelogenin di hati, estradiol-17β akan diedarkan 

ke dalam hati melalui darah, di dalam hati estradiol-17β dengan proses spesifik 

akan dirombak menjadi vitelogenin, dan melalui pembuluh darah dialirkan 

kembali menuju gonad (Subagja, 2006).  Di samping itu kadar estradiol-17β yang 

tinggi dalam darah memberikan rangsangan balik terhadap hipofisis dan 

hipotalamus ikan. Rangsangan yang diberikan oleh estradiol-17β kepada hipofisis 

ikan adalah rangsangan dalam proses pembentukan gonadotropin yang juga 

berperan dalam membantu proses penyerapan vitelogenin oleh telur. Siklus 

hormonal terus berjalan di dalam tubuh ikan selama terjadinya proses 

vitelogenesis (Nagahama 1983 dan Yaron, 1995). 

Pada proses pematangan gonad, sinyal lingkungan berupa perubahan suhu, 

subtrat, dan lain-lain diterima oleh syaraf pusat dan diteruskan ke hipotalamus. 

Sebagai respon, hipotalamus akan melepaskan hormon GnRH (Gonadotropin 

Releasing Hormone) yang selanjutnya bekerja pada kelenjar hipofisis. Selanjutnya 

hipofisis akan melepaskan hormon gonadotropin-I yang bekerja pada lapisan teka 

oosit. Akibat kerja hormon gonadotropin-I, lapisan teka mensintesis testosteron 
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dan di lapisan granula, testosteron akan disintesis menjadi estradiol-17β oleh 

enzim aromatase. Selanjutnya estradiol-17β akan merangsang hati mensintesis 

vetelogenin yang merupakan bakal kuning telur. Vitellogenin kemudian akan 

dibawa oleh aliran darah menuju gonad dan secara selektif akan diserap oleh 

lapisan folikel oosit (Zohar, 1989; Yaron, 1995; Blazquet, 1998). Akibat 

menyerap vitellogenin, oosit akan membesar hingga ukuran maksimum. Pada 

kondisi inilah telur dikatakan telah matang dan menunggu sinyal lingkungan 

untuk memijah. Parameter yang diamati untuk mengetahui bahwa proses 

vitelogenesis meningkat adalah persentase kondisi kematangan telur yang dilihat 

dari histologi telur. 

 

E. Hipotesis 

  : Proporsi previtellogenesis/ vitellogenesis/ matang gonad dua populasi 

tidak berbeda pada selang kepercayaan 95% 

  : Proporsi previtellogenesis/ vitellogenesis/ matang gonad dua populasi 

berbeda pada selang kepercayaan 95% 

 


