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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Budidaya monoseks sudah umum dilakukan pada budidaya ikan 

(Beardmore et al, 2001; Devlin and Nagahama, 2002; Gomelsky, 2003), dan 

upaya tersebut sudah umum dilakukan dalam teknologi budidaya udang sejak 

udang jantan dan betina berbeda dalam pertumbuhannya (Curtis and Jones, 1995; 

Siddiqui et al, 1997; Lawrence et al, 2000; Lawrence, 2004; Sagi and Aflalo, 

2005b).  

Pertumbuhan lobster pada sistem budidaya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, mulai dari jenis kelamin, kematangan seksual dan usia ikan tersebut 

(Hartnoll, 1982; Botsford, 1985; Aiken and Waddy, 1992). Pertumbuhan lobster 

jantan lebih cepat dibandingkan lobster betina. Lobster air tawar jantan berumur 7 

– 8 bulan dapat mencapai berat rata-rata 30 gr/ekor, sedangkan betina hanya 

berkisar 20 gr/ekor (Sukmajaya dan Suharjo, 2003). Produsen dapat  

menghasilkan lobster air tawar berkelamin jantan sehingga meningkatkan 

produksi dari pembesaran lobster air tawar. Purdom (1993) menyatakan bahwa 

jenis kelamin sangat penting dalam budidaya perikanan karena antara jantan dan 

betina terdapat perbedaan laju pertumbuhan, pola tingkah laku dan ukuran 

maksimum yang dapat dicapai. 

Teknik untuk memproduksi monosex jantan pada lobster air tawar dapat 

dilakukan dengan teknologi sex reversal. Sex reversal adalah proses pembalikan 

atau mengarahkan kelamin jantan menjadi betina atau kelamin betina menjadi 
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jantan. Sex reversal dapat dilakukan dengan memberikan hormon sintesis 

(androgen dan estrogen) untuk memacu pertumbuhan kelamin ikan yang 

diinginkan. Sex reversal dengan pemberian metiltestosteron dikenal cukup efektif 

untuk memproduksi populasi jantan. Pengubahan jenis kelamin atau sex reversal 

dapat dilakukan dengan menggunakan hormon metil  testosteron. Sagi dan Cohen 

(1990) meneliti bahwa individu jantan dewasa hasil sex reversal dengan 

menggunakan kelenjar androgen dapat melakukan pembuahan dan menghasilkan 

benih secara normal.  

Jenis kelamin ditentukan bersama oleh faktor genetis dan lingkungan, 

yang bekerja secara sinergis menentukan ekspresi fenotipe suatu karakter. Peran 

faktor lingkungan menentukan ekspresi fenotipe jenis kelamin ikan dan udang, 

memungkinkan perubahan kelamin dilakukan tanpa mengubah genetisnya yaitu 

melalui pendekatan hormonal. Perubahan genetis dilakukan melalui persilangan 

antar spesies atau genus. Pendekatan hormonal dilakukan dengan cara pemberian 

steroid androgen maupun estrogen, sebelum diferensiasi kelamin (Purdom, 1993; 

Pandian dan Koteeswaran, 2000). 

Mengingat permasalahan penggunaan hormon sintetik tersebut, diperlukan 

adanya bahan alami dalam sex reversal. Salah satunya yaitu pemanfaatan limbah 

testis sapi yang diekstrak menggunakan teknologi radioimunoasay dan isotop 

yodium-125.  

Testis sapi yang kaya akan testosteron diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan methyltestosterone (MT) alami yang sangat bermanfaat bagi proses 

jantanisasi ikan dan ramah lingkungan sehingga dapat memenuhi permintaan 

pasar akan ikan hias dan ikan konsumsi yang semakin meningkat.  
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Alternatif untuk menggantikan hormon metiltestoteron adalah ekstrak 

testis sapi yang merupakan testosteron alami dan telah terbukti mampu 

menggantikan hormon metiltestosteron, seperti yang pernah dicobakan pada larva 

ikan nila berumur 7 hari yang direndam di air yang telah dicampur dengan ekstrak 

testis sapi dengan dosis 0,125 gr/l selama 18 jam dan menghasilkan persentase 

ikan nila jantan sebesar 95% yang terlihat setelah ikan nila berumur 3 minggu. 

Pada penelitian Sagita (2011) perendaman larva lobster air tawar dengan 

dosis ekstrak testis sapi 2 ppm dan lama perendaman 24 jam menghasilkan 

sebesar 74,15% dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 83,33%. Sedangkan 

pada penelitian Elisdiana (2011) pada dosis ekstrak tetis sapi (ETS) dan suhu yang 

terbaik dalam produksi ikan guppy jantan adalah pada interaksi (ETSxT) 30
o
C dan 

5 ppm sebesar 63,10% dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 70,13%. 

Informasi tentang penggunaan ekstrak testis sapi pada lobster air tawar 

masih minim sehingga perlu dilakukan kajian tentang hal tersebut dengan cara 

perendaman larva dengan stadia yang berbeda dengan harapan fenotipe kelamin 

jantan pada lobster air tawar bisa diarahkan menjadi jantan dengan penggunaan 

ekstrak testis sapi. 

Pada ekstrak testis sapi telah dikonversi oleh Ratnasari (2011) dengan 

menyamakan kandungan ekstrak testis sapi terhadap methyltestoteron. Disamakan 

bahwa pada 1 mg methyltestoteron sama dengan 265 mg ekstrak testis sapi, 

dengan dibuktikan melalui uji ELISA di Laboratorium Uji Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi (Jawa Barat) menghasilkan dalam 

1 gr ekstrak testis sapi terdapat 3,78 ppm methyltestoteron. Ekstrak testis sapi 
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dikonversi dikarenakan peneliti ingin melihat berapakah kandungan 

methyltestoteron yang terdapat pada ekstrak testis sapi. 

Penelitian ini kemudian menggunakan dosis yang sudah dikonversi oleh 

Ratnasari (2011), yang kemudian bisa dikatakan sebagai dosis yang cukup tinggi. 

Hal ini disebabkan peneliti ingin melihat pengaruh yang diberikan dosis tersebut 

terhadap maskulinisasi lobster air tawar. 

 

B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh konsentrasi tinggi terhadap 

maskulinisasi lobster air tawar melalui lama perendaman dan konsentrasi yang 

berbeda. 

 

C. Manfaat 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang jantanisasi 

lobster air tawar jantan melalui perendaman dan stadia yang berbeda 

menggunakan ekstrak testis sapi. 

 

D. Kerangka Pikir 

Udang karang air tawar atau yang lebih dikenal dengan nama lobster air 

tawar hingga saat ini masih terjaga popularitasnya. Faktor nilai jualnya yang 

tinggi menarik negara-negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat untuk 

mengembangkan budidaya lobster air tawar secara besar-besaran. Sebagai 

gambaran, di Australia harga per kilogram jenis Red Claw ukuran 2,5 - 7 cm 

mencapai US $ 4, sedang ukuran 10-13 cm sekitar US$20 dan lobster dengan 
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berat 50 gram sampai 150 gram merupakan ukuran layak konsumsi secara 

komersial. 

Penambahan nilai ekonomis lobster air tawar dapat dilakukan dengan cara 

mempercepat pertumbuhannya melalui pembalikan seks menjadi monoseks 

jantan. Keturunan lobster air tawar secara normal, tidak selalu menghasilkan 

produksi yang 100% jantan semua.  Berdasarkan hukum Mendel I, menunjukkan 

bahwa hasil dari perkawinan antara jantan dan betina akan menghasilkan 50% 

jantan dan 50% betina. Pada lobster air tawar diketahui pertumbuhan jantan lebih 

cepat dibandingkan dengan yang betina. Lobster air tawar jantan berumur 7 – 8 

bulan dapat mencapai berat rata-rata 30 gr/ekor, sedangkan betina hanya ± 20 

gr/ekor (Sukmajaya dan Suharjo, 2003). Hal ini menunjukan pertumbuhan lobster 

air tawar jantan lebih cepat dibandingkan lobster betina. Sehingga dengan hanya 

memproduksi yang jantan saja dapat meningkatkan produksi dari pembesaran 

lobster air tawar. 

Teknik untuk menjadikan monoseks jantan pada lobster air tawar 

dilakukan dengan teknologi sex reversal. Aplikasi sex reversal dapat dilakukan 

dengan menggunakan bahan sintetis berupa hormon 17α-metiltestosteron atau 

aromatase inhibitor. Penggunaan kedua bahan tersebut akan menghasilkan 

individu jantan yang lebih banyak dari betina.  

Penggunaan hormon 17α-metiltestosteron sudah mulai dikurangi, karena 

dapat menimbulkan pencemaran dan kanker pada manusia. Selain itu hormon 

tersebut hampir identik dengan hormon yang terdapat pada manusia 

(diperuntukkan manusia), sehingga jika diberikan pada udang atau ikan konsumsi 
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dengan manajemen salah, dapat mengganggu kesehatan manusia yang 

mengkonsumsi (Contreras-Sanchez, 2001). 

Mengingat permasalahan penggunaan hormon sintetik tersebut, diperlukan 

adanya bahan alami yaitu berupa ekstrak testis sapi, Ekstrak testis sapi merupakan 

bahan alami dengan kandungan metiltestosteron sebesar 3,87 ppm / 1 g ekstrak 

testis sapi. Konsentrasi testosteron yang tinggi memperlihatkan bahwa ekstrak 

testis sapi memiliki hormon androgen alami sebagai penghasil sel jantan dalam 

jumlah yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai hormon steroid androgen 

alami pada sex reversal lobster menjadi jantan karena kadar testosteron tidak 

hanya didapat dari hasil biosintesis steroid (steroidogenesis) di tubuh lobster saja 

(Batan, 2010). 

Proses perkembangan gonad dipengaruhi oleh differensiasi seks. 

Diferensiasi kelamin meliputi seluruh aktivitas terkait dengan keberadaan gonad, 

seperti perpindahan awal sel nutfah, munculnya bagian tepi gonad dan diferensiasi 

gonad menjadi ovari atau testis. Diferensiasi kelamin dapat melalui dua jalan 

berbeda, pertama gonad langsung berdiferensiasi menjadi ovari atau testis, yang 

kedua gonad berdiferensiasi menjadi ovari kemudian menjadi testis. Ragam 

diferensiasi sangat ditentukan kondisi periode labil tiap spesies karena efektivitas 

kerja hormon steroid (Rougeot et al, 2002). Mengingat bahwa masuknya suatu zat 

ke dalam suatu organisme dipengaruhi dosis, lama perendaman, gaya adsorbsi 

(daya serap), Perendaman dalam larutan ekstrak testis sapi sebelum terjadinya 

pengarahan kelamin diharapkan dapat meningkatkan kadar androgen dalam tubuh 

lobster dan dapat mengarahkan terbentuknya fenotipe lobster menjadi jantan 

sehingga presentase lobster air tawar meningkat. Oleh sebab itu, agar lobster air 
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tawar menjadi jantan semua, maka perlu ditambahkan hormon androgen yang 

dapat menghasilkan sel jantan.  Salah satu sumber hormon androgen yang kaya 

akan testosteron adalah pada limbah testis sapi.  Sehingga dengan penambahan 

tersebut, dimaksudkan agar lobster air tawar bisa menjadi 100% jantan semua. 

Testis sapi merupakan organ kelamin primer sapi yang mengandung hormon 

androgen (hormon kelamin jantan) terutama testosteron dan sel-sel kelamin jantan 

atau spermatozoa (Toelihere, 1985). 


