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I.  PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

  Komoditas ikan-ikan air tawar sejak beberapa waktu lalu sedang naik daun   

karena memiliki daya tarik yang sangat kuat, salah satu jenisnya adalah 

lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) atau lobster capit merah (red 

claw).  Hewan ini mudah dibudidayakan dan tidak seperti udang galah atau 

jenis udang tawar lainnya, harga jualnyapun cukup tinggi.  Oleh karena itu 

tidak heran jika semakin banyak orang yang berminat untuk mengembangkan 

komoditas ini (Satyantini dan Mukti, 2006). 

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk budidaya lobster air 

tawar karena iklim dan siklus musim yang memungkinkan lobster dapat 

dibudidaya sepanjang tahun.  Selain itu potensi sumber makanan yang 

melimpah di alam dan mudah diperoleh.  Indonesia menjadi salah satu negara 

produsen utama sekaligus pemasok terbesar lobster air tawar di pasar 

internasional (Tim Karya Tani Mandiri, 2010).  Sektor usaha lobster air tawar 

di Indonesia cukup prospektif  untuk dikembangkan seiring dengan 

meningkatnya permintaan kebutuhan pasar dunia artinya permintaan lobster 

konsumsi tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. 

Beberapa negara diantaranya Jepang, Hongkong, Malaysia, Singapura, 

Amerika, Jerman dan beberapa negara Eropa merupakan negara pengimpor 
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komoditi ini (Bisnis Indonesia , 2006).  Saat ini harga lobster air tawar ukuran 

konsumsi ± 300 gram  mencapai Rp 200.000 – Rp 300.000/kg.  Untuk 

memenuhi kebutuhan pasar maka perlu dilakukan budidaya lobster secara 

kontinyu (Tim Karya Tani Mandiri, 2010). 

Jenis lobster yang saat ini banyak dipilih oleh peternak adalah red claw  

(Cherax quadricarinatus) yang berasal dari Australia  (Lukito dan Prayugo, 

2007).  Lobster air tawar tersebut ditemukan  hidup di danau, rawa, atau 

sungai yang terletak di kawasan Papua, Papua New Guinea, dan Australia.  

Tempat hidup lobster air tawar ini umumnya memiliki ciri khusus seperti 

sungai yang tepinya dangkal dan bagian bawahnya atas campuran lumpur, 

pasir, dan bebatuan, serta dapat juga ditemukan di sungai atau danau yang 

banyak ditumbuhi tanaman air (Setiawan, 2010). 

Budidaya lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) mulai berkembang sejak 

tahun 2000, dengan teknik pemeliharaan yang  mudah, sehingga banyak 

pembudidaya yang tertarik untuk mengembangkan produksi lobster air tawar 

ini.  Oleh karena itu, budidaya lobster berkembang cukup pesat, dan sudah 

banyak berdiri sentra budidaya di beberapa Provinsi seperti Jakarta, Jawa 

Barat, DIY Jogjakarta, dan Jawa Timur karena permintaan pasar yang 

semakin meningkat (Potensi Negri Kami, 2010). 

Lobster memang dianggap sebagai komoditas udang konsumsi yang mewah 

dibandingkan dengan udang konsumsi lainnya.  Selain daging yang padat, 

gurih, empuk, lobster air tawar juga memiliki kandungan gizi yang sangat 

tinggi, terutama protein.  Bahkan sebagian orang yang meyakini jika daging 
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lobster dapat berkhasiat meningkatkan kemampuan seksual (Bisnis Indonesia, 

2006). 

Hasil penelitian dari Sarida (2008) dan Hakim (2008) menunjukkan bahwa 

individu jantan lobster air tawar lebih cepat berkembang dan tumbuh 

dibandingkan dengan betina.  Hal ini dapat diketahui bahwa lobster jantan 

usia 7-8 bulan dapat mencapai berat 30 gr/ ekor, sedangkan pada betina 20 gr/ 

ekor pada umur yang sama.  Untuk itu, memproduksi individu jantan 

(monoseks) lebih banyak dilakukan karena lebih menguntungkan (Sukmajaya 

dan Suharjo, 2003). 

Dalam perkembangannya budidaya hewan tersebut dapat dilakukan dengan 

teknik sex reversal yaitu cara pembalikan arah perkembangan kelamin yang 

seharusnya jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina atau 

sebaliknya.  Teknik ini dilakukan pada saat sebelum terjadinya diferensiasi 

gonad ikan secara jelas antara jantan dan betina pada waktu menetas.          

Sex reversal merubah phenotip ikan tetapi tidak merubah genotipnya 

(Masduki, 2010). 

Penelitian  Hakim (2008) tentang monoseks jantan (maskulinisasi) lobster air 

tawar (Cherax quadricarinatus ) dengan pemberian hormon metil testosteron 

dengan dosis yang berbeda menghasilkan pembentukan monoseks jantan 

tertinggi sebesar 61,13%  pada dosis 2 ppm.  Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut maka penelitian ini dilakukan pada lobster air tawar (Cherax 

quadricarinatus) dengan menggunakan hormon alami ekstrak steroid teripang 

pasir (Holothuria scabra) dengan dosis 2 ppm pada umur larva yang berbeda. 
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B.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui umur larva lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) yang 

paling efektif dalam pembentukan kelamin jantan dengan perendaman 

dalam larutan ekstrak steroid teripang pasir (Holothuria scabra). 

2. mengetahui kelulushidupan, berat total dan panjang total larva lobster air 

tawar (Cherax quadricarinatus) selama pengamatan. 

3. mengetahui kualitas air selama masa pemeliharaan. 

 

 

C.  Manfaat Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah mengenai umur 

larva lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) yang paling efektif  dalam 

pembalikan kelamin sebagai usaha pengembangan dalam budidaya. 

 

D.  Kerangka Pemikiran 

 

Indonesia saat ini memiliki prospek budidaya perikanan yang sedang 

berkembang menuju ke arah spesies-spesies yang mempunyai komoditi ekspor 

yang cukup tinggi.  Salah satu spesies yang sudah banyak dikembangkan yaitu 

jenis lobster air tawar (Cherax quadricarinatus).  Hewan  ini banyak diminati 

oleh pembudidaya karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan 

budidayanya mudah.  Namun dalam pertumbuhannya diketahui bahwa pada 

umur yang sama lobster air tawar jantan lebih cepat dan memiliki ukuran 

tubuh yang lebih besar dibandingkan betina.  Oleh karena itu, lobster air tawar 
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jantan lebih diminati oleh pembudidaya.  Salah satu cara untuk mendapatkan 

individu jantan yaitu melakukan sex reversal atau pembalikan kelamin dimana 

individu anakan diberi stimulus biokimia untuk menghasilkan individu dengan 

jenis kelamin yang diinginkan oleh pembudidaya.  Salah satu cara untuk 

melakukan sex reversal atau pembalikan kelamin yaitu menggunakan hormon 

yang merupakan salah satu stimulus biokimia yang diberikan pada larva.  Pada 

pembalikan kelamin buatan dapat diarahkan dengan menggunakan hormon 

steroid sintesis.  Hormon dapat mengatur beberapa fenomena reproduksi 

misalnya proses diferensiasi gonad, pembentukan gamet, ovulasi, perubahan 

morfologis atau fisiologis pada musim pemijahan atau produksi feromon. 

Diferensiasi gonad terjadi lebih dahulu diikuti fenomena lain.   

 

Steroid seks yang berfungsi mengubah jenis kelamin adalah androgen 

(testosteron dan metiltestoteron) yang memberikan efek maskulinitas dan 

estrogen (estron dan estrodiol) yang memiliki pengaruh feminitas.  Androgen 

dihasilkan oleh testis, korteks adrenal dan ovari.  Salah satu hormon alami 

androgen adalah testosteron.  Derivat dari hormon ini yang merupakan 

hormon steroid sintetis dan telah berhasil digunakan untuk merangsang 

perubahan jenis kelamin dari betina menjadi jantan adalah 17α 

metiltestoteron. 

 

Hasil penelitian sebelumnya tentang maskulinisasi lobster air tawar yang 

menggunakn hormon metiltestosteron dengan dosis 2 mg/L dan umur larva 

yang berbeda telah mendapatkan umur yang terbaik yaitu larva 10 hari dengan 

tingkat keberhasilan 76,77% (Studivianto, 2007).  Pada penelitian ini 
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menggunakan hormon alami yang berasal dari ekstrak steroid teripang pasir 

(Holothuria scabra) dengan dosis 2 ppm.  Pada umur larva lobster air tawar 

(Cherax quadricarinatus) yang berbeda diduga dapat mempengaruhi rasio 

pembentukan anakan lobster yang berkelamin jantan.  

 

E.  Hipotesis  

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui umur larva yang paling efektif dalam pembentukaan 

monoseks jantan lobster air tawar. 

2. Mengetahui kelulushidupan, berat total dan panjang total lobster air tawar 

setelah perlakuan. 

3. Mengetahui nilai kualitas air yang cocok selama 40 hari pemeliharaan 

lobster air tawar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


