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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Ikan merupakan alternatif pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan  

protein. Salah satu komoditas yang menjadi primadona saat ini adalah ikan lele 

(Clarias sp.). Ikan lele selain memiliki rasa yang enak harganya juga terjangkau. 

Hal ini berpengaruh pada permintaan pasar yang tinggi. Budidaya ikan lele 

semakin berkembang pesat, hal ini harus diimbangi dengan proses penyediaan 

bibit yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu diperlukan 

berbagai teknologi dalam proses pembenihan diantaranya adalah teknik pemijahan 

buatan. 

Keberhasilan dalam proses pembenihan sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor 

internal dan eksternal, seperti : sinyal lingkungan dan  fisiologi reproduksi ikan 

(Suhandoyo, 1991). Menurut Isriansyah (2005), fisiologi reproduksi ikan 

dikendalikan oleh tiga komponen utama, yaitu hipotalamus, hipofisa dan gonad. 

Komponen tersebut bekerjasama dalam proses perkembangan dan pematangan 

gonad serta pemijahan. 

Proses pemijahan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian hormonal tubuh dan 

rangsangan dari lingkungan, seperti cahaya, suhu dan fotoperiodisitas. Keduanya 
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sangat memungkinkan untuk dimanipulasi secara bersamaan untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal (Suhandoyo, 1991). Untuk menyesuaikan rasangan dari 

lingkungan dan kesesuaian hormonal tersebut dilakukan manipulasi lingkungan 

dan hormonal pada proses pembenihan ikan lele untuk mempercepat proses 

pemijahannya. Oleh karena itu digunakanlah rangsangan pemberian hormon 

reproduksi pada induk ikan.  

Hormon reproduksi yang digunakan untuk membantu proses pemijahan adalah 

LHRH-a dan 17-α metil testosteron.  Fungsi dari LHRH-a adalah merangsang 

pelepasan hormon gonadotropin (Zairin, 2003). Berdasarkan penelitian Subagja 

(2006), penggunaan LHRH-a dengan kombinasi dosis 17-α metil testosteron dapat 

meningkatkan konsentrasi estradiol dan testosteron dalam plasma darah  ikan 

balashark (Balantiocheilus melanopterus) serta efektif untuk kelangsungan 

perkembangan gonad karena 17-α metil testosteron sebagai penyedia testosteron 

yang berguna untuk merangsang spermiasi spermatozoa dan tingkah laku 

pemijahan pada ikan. Hormon-hormon yang selama ini digunakan untuk 

membantu dalam reproduksi ikan merupakan bahan kimia yang umumnya 

berbahaya bila masuk kedalam jaringan tubuh manusia, untuk itu perlu adanya 

bahan alami untuk menggantikan dalam penggunaan bahan kimia tersebuat tanpa 

menghilangkan fungsinya. 

Testosteron merupakan kunci dalam proses pematangan gonad karena sebagai 

bahan dasar sintesis estradiol yang berperan utama dalam vitelogenesis. Pada 

penggunaan hormon testosteron, saat ini telah ditemukan bahan alami berupa 

penggunaan ekstrak testis sapi (ETS). Saat ini telah dikembangkan penggunaan 
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ekstrak testis sapi dalam sex reversal dan reproduksi ikan. Ekstrak testis sapi 

(ETS) diindikasikan mengandung hormon testosteron (Toelihere, 1985). 

Berdasarkan hasil analisis 1 gram ekstrak testis sapi mengandung 8,48 µg 

testosteron.  Pemberian ekstrak testis sapi selain dapat meningkatkan konsentrasi 

testosteron pada plasma darah  gonad yang diaromatasi menjadi estradiol, juga 

untuk memberikan umpan balik positif terhadap pituitari untuk mensekresikan 

hormon gonadotropin sehingga proses pematangan gonad ikan lele dapat 

dipercepat. 

Pada penelitian ini dilakukan  pemberian hormon berupa ETS pada ikan lele 

dengan aras dosis yang berbeda untuk melihat kinerja reproduksi ikan lele dengan 

profil testosteron dan estradiol. 

B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ETS dalam pakan 

terhadap konsentrasi testosteron dan estradiol dalam plasma darah dan kaitannya 

dengan perkembangan gonad induk ikan lele (Clarias sp.).  

C. Manfaat 

Penelitian ini bermanfaat untuk menggantikan pemberian hormon sintetis dalam 

reproduksi ikan lele secara cepat dan relatif aman sehingga tidak menimbulkan 

efek negatif bagi lingkungan dalam penggunaannya. 
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D. Kerangka Pikir 

Perkembangan dan pematangan gonad dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari 

luar dari ikan (lingkungan dan pakan). Pengaruh faktor lingkungan terhadap 

gametogenesis dibantu oleh hubungan antara poros Hipotalamus Pituitary-Gonad 

melalui proses stimulisasi. Hormon-hormon yang terlibat dalam proses ini adalah 

GnRH dan Steroid (Halver and Hardy 2004). Keadaan ini memungkinkan untuk 

perlakuan pemberian hormon baik melaui penyuntikan, implantasi dan pakan. 

Hormon sangat penting dalam pengaturan reproduksi dan sistem endokrin yang 

ada dalam tubuh yang reaksinya lambat untuk menyesuaikan dengan keadaan 

luar. Hasil kegiatan sistem endokrin adalah terjadinya keselarasan yang baik 

antara kematangan gonad dengan kondisi di luar yang cocok untuk mengadakan 

perkawinan. Aktivitas gonadotropin terhadap perkembangan gonad tidak langsung 

tetapi melalui biosintesis hormon steroid gonad pada media stadia gametogenesis, 

termasuk perkembangan oosit (vitelogenesis) pematangan oosit,spermato-genesis 

danspermiasi (Zairin 2003). 

Hormon testosteron dapat menggunakan bahan alami  berupa ekstrak testis sapi. 

Adapun mekanisme ETS adalah membantu perkembangan gonad yaitu dengan 

mempengaruhi kadar profil testosteron pada gonad ikan dalam merangsang hati 

untuk mensintesis vitelogenin pada proses perkembangan gonad (Gambar 1). 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Sinyal lingkungan diterima oleh sistem saraf pusat dan diteruskan ke 

hypotalamus. Sebagai reson hypotalamus akan melepaskan hormon gonadotropin 

releasing hormon (GnRH) yang kemudian merangsang hipofisa melepaskan FSH 

(Foliicle Stimulating Hormone) atau GtH 1 serta Luteotropin atau prolaktin yang 
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berperan merangsang aktivitas gonad untuk berkembang (Matty, 1985). Hormon 

gonadotropin yang dihasilkan oleh hipofisis akan merangsang sel teka untuk 

menghasilkan testosteron, selanjutnya pada lapisan granulose dengan bantuan 

enzim aromatase akan dikonversi menjadi 17-β estradiol (E2). Hormon estradiol 

ini dilepas oleh oosit ke pembuluh darah menuju hati, melalui reseptor spesifik di 

dalam hati disintesis menjadi vitelogenin yang merupakan bakal kuning telur. 

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

diserap oleh lapisan folikel oosit (Nagahama, 1983), akibat menyerap vitellogenin 

oosit akan tumbuh membesar sampai mencapai ukuran maksimum. Pemberian 

ekstrak testis sapi yang dicampurkan pada pakan diharapkan memberikan umpan 

balik positif ke otak untuk merangsang hati untuk meningkatkan konsentrasi 

testosteron dan estradiol pada plasma darah ikan lele (Clarias sp.) sehingga 

perkembangan gonad dapat dipercepat. 

 


