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ABSTRAK

PENGARUH PENAMBAHAN MADU HUTAN DALAM EKSTRAK
STEROID TERIPANG GAMA (Stichopus variegatus) TERHADAP
PEMBALIKAN KELAMIN JUVENIL LOBSTER AIR TAWAR

(Cherax quadricarinatus)

Oleh

Wahyu Widianto

Dalam budidaya lobster air tawar capit merah (Cherax quadricarinatus) diketahui
lobster jantan memiliki laju pertumbuhan lebih cepat dibandingkan lobster betina.
Madu mengandung senyawa chrysin yang berperan sebagai aromatase inhibitor
sedangkan jeroan teripang gama diketahui mengandung senyawa bioaktif sebagai
sumber hormon alami, sehingga kombinasi keduanya diharapkan dapat
meningkatkan produksi testoteron dalam upaya pembalikan kelamin juvenil
lobster. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis madu yang paling efektif
dalam pembentukan kelamin jantan lobster air tawar yang ditambahkan dalam
ekstrak steroid teripang gama 2 ppm dengan perendaman selama 18 jam.
Penelitian ini disusun menggunakan  Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu
dosis madu sebagai perlakuan dengan empat kali ulangan. Perlakuan yang diuji
yaitu  kontrol (tidak diberi madu), dan pemberian madu dosis 5 ml/L air, 10 ml/L
air, 15 ml/L air, serta 20 ml/L air.   Hasil penelitian menunjukkan pemberian dosis
madu 20 ml/L air efektif dalam pembentukan kelamin jantan juvenil lobster air
tawar (83,75%).  Pemberian madu dengan dosis yang berbeda tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap persentase kelulushidupan, pertumbuhan yang meliputi
berat total dan panjang total, tetapi berbeda  nyata terhadap persentase kecacatan.

Kata kunci: ekstrak steroid, lobster air tawar, madu hutan, sex reversal.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan potensi perairan yang baik

untuk budidaya berbagai organisme perairan, salah satunya adalah lobster.

Selain itu Indonesia memiliki potensi sumber makanan yang melimpah di alam

dan memiliki siklus musim yang memungkinkan lobster dapat dibudidaya

sepanjang tahun, sehingga Indonesia  dikenal sebagai salah satu negara

pemasok lobster air tawar terbesar di pasar internasional (Tim Karya Tani

Mandiri, 2010).  Jenis lobster air tawar yang banyak dikembangkan di

Indonesia adalah lobster air tawar capit merah atau red claw (Cherax

quadricarinatus) yang berasal dari Australia (Lukito dan Prayugo, 2007).

Lobster air tawar capit merah atau Cherax quadricarinatus termasuk dalam

anggota Famili Parastacidae. Ciri utama lobster ini adalah ujung capitnya

berwarna merah (Kurniawan dan Hartono, 2007).  Tempat hidup jenis lobster

air tawar ini umumnya memiliki ciri khusus seperti sungai yang tepinya

dangkal dengan bagian bawahnya terdiri atas campuran lumpur, pasir, dan

bebatuan, serta dapat ditemukan juga di sungai atau danau yang ditumbuhi

tanaman air (Setiawan, 2010).
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Seiring meningkatnya permintaan lobster konsumsi dalam memenuhi

kebutuhan pasar dunia baik dalam  maupun luar negeri, sektor usaha budidaya

lobster di Indonesia kini semakin banyak dikembangkan.  Untuk permintaan

luar negeri umumnya berupa lobster air tawar dewasa yang telah dibekukan

atau berupa lobster segar (Kurniawan dan Hartono, 2009).  Beberapa

keunggulan lobster air tawar yaitu mengandung lemak dan garam yang rendah

dibandingkan lobster air laut, serta memiliki daging yang lebih lunak dan

mengandung protein yang cukup tinggi.  Sedangkan keunggulan lobster capit

merah dibandingkan dengan jenis lobster lainnya adalah  mudah untuk

dibudidayakan, tidak rentan penyakit, pertumbuhannya relatif cepat, memiliki

ukuran  cukup besar, bersifat omnivora, serta memiliki fekunditas yang tinggi,

sehingga banyak dibudidayakan oleh masyarakat (Sukmajaya dan Suharjo,

2003).

Lobster air tawar capit merah betina memiliki laju pertumbuhan yang lambat

dibandingkan dengan dengan lobster jantan pada umur yang sama.

Berdasarkan penelitian Sarida (2008) dan Hakim (2008) diketahui  lobster

jantan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan lobster betina.  Pada umur 7-

8 bulan lobster jantan memiliki berat 30 g/ekor, sedangkan pada umur yang

sama lobster betina hanya memiliki berat  20 g/ekor.

Salah satu cara memproduksi hewan budidaya dengan cepat yaitu dengan

menggunakan sistem budidaya tunggal kelamin (monoseks),  melalui metode

pembalikan kelamin (sex reversal).  Metode sex reversal merupakan teknik

pengarahan kelamin dengan menggunakan hormon steroid yang diberikan pada
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saat diferensiasi kelamin, yaitu pada saat periode kritis ketika otak embrio

dalam keadaan bipotensial dalam mengarahkan pembentukan kelamin, baik

secara morfologi, tingkah laku, maupun fungsi (Yamazaki, 1983).

Pada umumnya untuk memproduksi benih monosex jantan dapat

menggunakan hormon sintetik seperti 17α-methyltestosterone (17α-MT).

Namun penggunaan hormon sintetik memiliki beberapa kelemahan yaitu harga

nya relatif mahal dan memiliki dampak negatif  bagi lingkungan (Sukmara,

2007).  Selain itu Syaifuddin (2004) menyatakan bahwa pemberian hormon

sintetik pada metode sex reversal dapat menimbulkan stres, sehingga tingkat

kelulushidupan larva  menjadi rendah.  Dosis yang terlalu rendah menyebabkan

proses pembalikan kelamin kurang sempurna, sedangkan apabila dosis terlalu

tinggi larva lobster memiliki kecenderungan menjadi steril.  Sarida et al.

(2010) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menghindari bahaya

senyawa sintetis dan meringankan biaya produksi  yaitu dengan penggunaan

bahan alternatif yang bersifat alami dan mudah diperoleh, seperti madu.

Madu merupakan bahan aternatif yang relatif aman dan ekonomis, karena

mengandung kalium dan chrysin yang berperan sebagai aromatase inhibitor

(Haq et al. 2013). Aromatase merupakan jenis enzim yang mengkatalis

konversi testoteron (androgen) menjadi estradiol (estrogen), karena adanya

chrysin sebagai inhibitor maka steroidogenesis akan terhambat, sehingga

menyebabkan  pembentukan testoteron yang akan merangsang pertumbuhan

organ kelamin jantan dan menimbulkan sifat-sifat kelamin jantan (Utomo,

2008).
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Selain penggunaan madu sebagai bahan alami untuk pembentukan monoseks

jantan, steroid dari jeroan teripang juga terbukti dapat meningkatkan rasio

pembentukan kelamin jantan lobster.  Riani et al. (2005) menyatakan bahwa

rendemen terbesar berupa ekstrak kasar steroid diperoleh dari  jeroan basah

teripang pasir, dari 1 kg jeroan basah (21, 28 g ekstrak kasar) mengandung

steroid  sebesar 6,124 µg/Kg  testoteron,  selanjutnya Kustiariah (2006)

menyatakan bahwa teripang merupakan salah satu biota laut dengan kandungan

protein yang cukup tinggi, dengan kadar lemak rendah, serta  dipercaya

sebagai aprodisiaka karena mengandung steroid tinggi.

Penelitian tentang penggunaan larutan madu sebagai media perendaman telah

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.  Hasil penelitian Soelistyowati et

al. (2007) menunjukkan bahwa perendaman induk dengan dosis 60 ml/L

memperoleh persentase anakan jantan ikan guppy sebesar 59,5% dan hasil

penelitian Sukmara (2007) dengan metode perendaman larva dalam dosis 5

ml/L menghasilkan anakan jantan ikan guppy sebesar 46,99%.  Sedangkan

untuk lama perendaman berdasaran penelitian Gusnanto et al., (2013)

diketahui bahwa perendaman menggunakan ekstrak steroid teripang pasir

(Holothuria scabra J.)  selama 18 jam menghasilkan tingkat kelulushidupan

lobster air tawar tertinggi sebesar 75 % dan menghasilkan pembentukan

monoseks jantan tertinggi sebesar 93,25 %. Sedangkan penelitian Sarida

(2008) menunjukkan bahwa ekstrak steroid teripang dengan konsentrasi 2 ppm

mampu menghasilkan individu jantan udang galah (Macrobrachium

rosenbergii de Man) dengan persentase 50,4% dan tingkat kelulushidupan
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78,9%. Dari beberapa penelitian tersebut membuktikan bahwa dosis madu dan

ekstrak steroid teripang berpengaruh terhadap proses pembalikan kelamin (sex

reversal).  Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh

penambahan dosis madu yang berbeda dalam ekstrak steroid teripang gama

(Stichopus variegatus) pada konsentrasi 2 ppm  terhadap pembalikan kelamin

juvenil lobster air tawar (Cherax quadricarinatus).

B. Tujuan Penelitaian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dosis madu  paling efektif dalam pembentukan kelamin jantan

juvenil lobster air tawar (C. quadricarinatus) yang ditambahkan dalam

larutan ekstrak steroid teripang gama (S. variegatus).

2. Mengetahui persentase nisbah kelamin, kelulushidupan, dan pertumbuhan

yang meliputi berat total dan panjang total lobster air tawar

(C. quadricarinatus) selama pengamatan.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang dosis terbaik

penambahan madu dalam ekstrak steroid teripang gama (S. variegatus)

terhadap pembalikan kelamin jantan juvenil lobster air tawar

(C. quadricarinatus) dan informasi pendukung lain terkait usaha budidaya

lobster air tawar (C. quadricarinatus).
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D. Kerangka Pemikiran

Lobter air tawar capit merah (C. quadricarinatus) banyak dibudidayakan oleh

masyarakat karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak diminati

untuk dikonsumsi karena memiliki nilai gizi yang tinggi.  Lobster air tawar

merupakan komoditas perikanan  konsumsi yang sangat menjanjikan sebagai

pengganti lobster air laut sehingga permintaan pasar cukup banyak dan usaha

budidaya lobster air tawar di Indonesia semakin meningkat.

Sedangkan dalam budidaya lobster air tawar diketahui pertumbuhan individu

jantan lebih cepat dan lebih besar dibandingkan dengan betina. Salah satu

upaya dalam meningkatkan produksi lobster air tawar dapat dilakukan dengan

teknik sex reversal yaitu dengan cara pembalikan arah kelamin yang

seharusnya berkelamin  betina diarahkan perkembangan gonadnya menjadi

jantan. Sex reversal dilakukan  pada saat sebelum terdiferensiasinya gonad

secara jelas antara jantan atau betina pada waktu menetas. Teknik sex reversal

dapat merubah fenotip suatu organisme budidaya tetapi tidak merubah

genotipnya.

Aplikasi sex reversal untuk maskulinisasi dapat dilakukan dengan bahan

hormon sintetis seperti 17α-methyltestosterone secara oral (melaui pakan),

dipping (perendaman pada masa larva), dan secara injeksi atau suntikan.

Namun penggunaan hormon 17α-methyltestosterone dianggap berbahaya dan

memiliki dampak negatif yaitu efek karsinogeik (menyebabkan kanker) jika

diterapkan pada ikan konsumsi dan menimbulkan pencemaran lingkungan,

oleh karena itu perlu dicari bahan alternatif lain yang lebih aman dan ramah
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lingkungan, seperti ekstrak steroid teripang, madu hutan, atau dengan

kombinasi keduanya.

Madu dipercaya mengandung senyawa chrysin dan kalium yang berperan

sebagai inhibitor aromatase.  Kedua zat tersebut dapat menghambat proses

konversi androgen  menjadi estrogen, sehingga mengakibatkan peningkatan

efek yang ditimbukan androgen seperti maskulinisasi.  Selain itu ekstrak

steroid teripang gama juga berpengaruh terhadap peningkatan testoteron,

sehingga penggunaan madu dan ekstrak steroid teripang gama akan lebih

efektif dalam pembentukan kelamin jantan lobster air tawar. Pemberian dosis

madu dilakukan dengan cara ditambahkan pada rendaman ekstrak steroid

teripang gama dengan konsentrasi 2 ppm selama 18 jam. Hormon yang

dilarutkan dalam media perendaman akan masuk bersamaan dengan masuknya

cairan kedalam tubuh, kemudian dilanjutkan ke sistem peredaran darah dan

mencapai target akhir pada gonad.

Dengan adanya pemberian madu dengan konsentrasi yang berbeda yang

ditambahkan dalam ekstrak steroid diharapkan dapat diketahui dosis yang

paling efektif dalam pembentukan kelamin jantan.  Untuk menentukan

pembentukan kelamin jantan lobster air tawar dapat diketahui  setelah juvenil

berumur 2-3 bulan, dilihat dari adanya organ kelamin pada tubuh lobster.
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E. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Penambahan madu dalam ekstrak steroid teripang gama (S. variegatus)

berpengaruh terhadap persentase kelamin jantan juvenil lobster air tawar

(C. quadricarinatus).

2. Penambahan madu dengan dosis tinggi dapat  meningkatkan persentase

kelamin jantan  dan laju pertumbuhan juvenil lobster air tawar

(C. quadricarinatus).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Biologi Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus)

1. Klasifikasi

Dari beberapa jenis lobster air tawar Cherax merupakan genus yang paling

banyak dikenal.  Tiga spesies dari genus Cherax yaitu Cherax tenuimanus

(marron), Cherax destructor (yabbie) dan Cherax quadricarinatus (red

claw) (Jones, 1998). Lobster air tawar capit merah merupakan salah satu

spesies endemik dari kelompok udang (Crustacea), yang pada awalnya

hidup di sungai, rawa, dan danau di kawasan Queensland Australia

(Setiawan, 2010).

Gambar 1. Morfologi Lobster Air Tawar Capit Merah
(C. quadricarinatus) (Lukito dan Prayugo, 2007).
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Klasifikasi lobster air tawar capit merah menurut Holthius (1949), adalah

sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Phylum : Arthropoda

Class : Crustacea

Subclass : Malacostraca

Ordo : Decapoda

Subordo : Pleocyemata

Superfamily : Parastacoidea

Famili : Parastacidae

Genus : Cherax

Spesies : Cherax quadricarinatus

2. Morfologi dan Anatomi

Secara umum tubuh lobster air tawar terdiri atas  bagian depan  yaitu

bagian kepala dan dada yang menyatu (cephalotorax) dan  bagian belakang

yaitu bagian badan  (abdomen) dan ekor (telson) seperti pada Gambar 2.

Chepalotorax ditutupi oleh cangkang kepala yang disebut carapace yang

berfungsi untuk melindungi otak, insang, hati, dan lambung.  Sedangkan

bagian kepala dan perut dihubungkan  dengan bagian yang disebut

subchepalotorax (Bachtiar, 2006).

Gambar 2 menunjukkan morfologi lobster air tawar pandangan dorsal dan

ventral.  Pada bagian kepala terdapat kelopak dengan bentuk meruncing



11

dan bergerigi yang disebut dengan rostrum, selain itu dibagian kepala

terdapat 6 ruas yang terdiri atas sepasang mata bertangkai pada ruas

pertama, pada ruas kedua dan ketiga terdapat sungut kecil (antenula) dan

sungut besar (antena) yang berfungsi sebagai organ sensor, sedangkan pada

ruas keempat, kelima, dan keenam terdapat  rahang (mandibula), maxilla I

dan maxilla II yang berfungsi sebagai alat makan (Priyono, 2009).

Gambar 2. Morfologi lobster air tawar. (a) pandangan dorsal,
(b) pandangan ventral (Sukmajaya dan Suharjo, 2006)

Menurut Setiawan (2006), apabila dilihat dari luar, tubuh lobster air tawar

memiliki organ seperti berikut:

1. Sepasang antena yang berfungsi sebagai perasa dan peraba terhadap

pakan dan kondisi lingkungan.

2. Sepasang antenulla yang berfungsi sebagai alat penciuman, dan

sepasang capid (cheliped) dengan ukuran yang lebar dan lebih panjang

dari ruas dasar capitnya.

3. Sepasang maxilla, mandibulata, dan maxillipedia.
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4. Enam ruas pada bagian badan (abdomen), dengan bentuk memipih dan

ukuran yang lebar.

5. Ekor terdiri atas telson yang memipih dan lebar dan dilengkapi dengan

duri-duri halus yang muncul pada tepi ekor, dan terdapat dua pasang

ekor samping (uropod) dengan bentuk yang memipih.

Pada bagian kepala terdapat lima pasang kaki jalan (periopod), pada tiga

pasang kaki pertama mengalami perubahan bentuk dan fungsi sebagai capit

(chela). Capit tersebut berfungsi sebagai senjata pertahanan, menangkap

mangsa, dan memasukkan makanan kedalam mulut (Priyono, 2009).

Lobster air tawar juga memiliki tulang dalam (internal skeleton), namun

tidak terlihat karena seluruh tubuhnya terbungkus oleh cangkang atau

rangka luar (eksternal skeleton) (Tim Karya Tani Mandiri, 2010).

Pada bagian abdomen terdapat 4 pasang kaki renang (pleopod).

Dibandingkan kaki jalan atau capit,  ukuran kaki renang jauh lebih kecil

dan pendek.  Pada lobster betina, 4 pasang kaki renangnya dapat digunakan

juga untuk melekatkan telurnya pada perut sebelum menetas. Sedangkan

pada bagian ujung abdomen terdapat ekor kipas (uropod) dan telson.  Ekor

kipas terdiri dari 5 ruas dan pada saat mengembang akan membentuk

parabola yang menyerupai kipas terbuka (Lukito dan Prayugo, 2007).

3. Ekologi  dan Tingkah Laku

Lobster air tawar merupakan organisme yang hidup di daerah tropis dan

banyak terdapat di Australia.  Lobster ini dapat hidup di sungai, rawa-rawa,
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dan danau air tawar yang memungkinkan lobster dapat bertahan dalam

berbagai kondisi dan cuaca (Setiawan, 2010).  Pada habitat alaminya

lobster air tawar hidup pada perairan yang dangkal, dan lobster termasuk

hewan nocturnal. Lobster air tawar bersifat omnivora yang makanannya

berupa biji-bijian, umbi-umbian, cacing, lumut, tumbuhan air dan bangkai

hewan.  Di tempat budidaya, lobster menyukai makanan berupa pelet.

Lobster mendeteksi adanya makanan disekitarnya dengan  menggunakan

antenanya yang panjang, sedangkan untuk menangkap makanannya

menggunakan capit kemudian makanan dipegang  menggunakan kaki jalan

pertama lalu makanan diletakkan dekat mulut untuk dimakan secara

perlahan-lahan (Iskandar, 2003).

Dalam pertumbuhannya, lobster air tawar mengalami pergantian kulit atau

dikenal dengan moulting.  Lobster memiliki kerangka luar (eksoskeleton)

yang keras dan kaku, sehingga perlu menggantinya apabila tubuh lobster

sudah membesar.  Frekuensi moulting pada lobster beriringan dengan

pertambahan umur lobster dan juga laju pertumbuhannya.  Semakin sering

lobster melakukan moulting maka pertumbuhanya semakin baik (Lukito

dan Prayugo, 2007).

Pada lobster pergantian kulit pertama terjadi setelah lobster berusia 2-3

minggu.  Frekuensi moulting lebih sering terjadi sebelum lobster berusia

dewasa  (6-7 bulan), sedangkan setelah dewasa lobster mengalami moulting

2-3 kali sebelum melakukan perkawinan (Wiryanto dan Hartono, 2004).

Sebelum berganti kulit (premoulting) nafsu makan lobster akan menurun
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dan tidak banyak bergerak serta tubuh terlihat sangat lemah selama kulit

baru belum mengeras, sehingga pada saat premoulting penyerapan air dan

mineral akan lebih besar untuk mempercepat pengerasan kulit (Priyono,

2009).

Selain bersifat omnivora, lobster juga memiliki sifat kanibalisme yaitu

dapat memakan lobster lain, hal ini disebabkan lobster menyukai aroma

amis, dan pada saat muolting kulit lobster masih lunak dan amis, sehingga

mengundang lobster lain untuk memangsanya. Kanibalisme dapat terjadi

jika pakan yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan, pertumbuhan yang

tidak seragam, dan lobster dalam keadaan lemah setelah moulting, sehingga

lobster yang berukuran kecil dan lobster lemah dapat menjadi santapan

lobster yang kuat.  Penggunaan shelter dari potongan paralon yang

dirangkai dapat digunakan sebagai tempat sembunyi lobster lemah agar

terhindar dari kanibalisme lobster lain (Hamiduddin, 2005).

4. Perkembangan dan Ciri Kelamin Lobster Air Tawar

Lobster air tawar akan mengalami pembentukan kelamin dan dapat dilihat

dengan jelas setelah lobster berumur 2 bulan dengan panjang tubuh berkisar

5-7 cm. Gambar 3 menunjukan perbedaan dalam perkembangan alat

kelamin jantan pada lobster  dilihat pada kaki jalan (periopod) kelima yang

terbentuk benjolan yang disebut genital papillae, sedangkan pada betina

dilihat pada kedua pangkal periopod ketiga  terdapat lubang yang disebut

disebut genital openings (Wie, 2006).
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Selain dilihat dari posisi lubang genital, perbedaan jenis kelamin pada

lobster air tawar capit merah dapat dilihat dari ada tidaknya garis merah

pada tepi luar dari capit (propodus).  Pada lobster jantan akan dijumpai

adanya garis merah pada tepi luar propodusnya (Edgerton, 2005).  Pada

saat lobster masih juvenil garis merah belum berkembang, karena

pertumbuhan garis merah berhubungan dengan panjang carapace orbital,

biasanya pembentukan garis merah setelah lobster jantan meliliki carapace

orbital mencapai 22 mm (Widha, 2003).

Gambar 3. Perbedaan organ reproduksi lobster air tawar jantan dan betina

Keterangan:
a. Organ reproduksi jantan ditandai dengan adanya genital papillae (gp)

yaitu berupa tonjolan yang terdapat pada kaki jalan kelima.
b. Organ reproduksi jantan (gp) dengan perbesaran 2,5 kali.
c. Organ reproduksi betina ditandai dengan adanya genital openings (go)

yaitu berupa lubang yang terdapat pada kaki jalan ketiga.
d. Organ reproduksi betina (go) dengan perbesaran 2,5 kali.
.

c

d

a

b
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5. Kualitas Air Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan lobster air tawar diperlukan air yang cukup dan

memiliki kualitas yang baik sehingga lobster dapat tumbuh dengan cepat

(Tumembouw dan Melky, 2013).  Beberapa parameter penilaian kualitas

air untuk menunjang pertumbuhan dan kelulushidupan lobster air tawar

meliputi temperatur, derajat keasaman (pH), kandungan amonia dan

kekeruhan (Ikrom, 2017).  Salah satu persyaratan kualitas air dalam

budidaya lobster air tawar adalah temperatur.  Lobster air tawar dapat

tumbuh baik  pada temperatur 24-31OC, derajat keasaman (pH) 6-8,

kandungan amonia dalam air pemeliharaan maksimal 2 ppm, dan tingkat

kekeruhan pada angka 30-40 cm (Setiawan, 2006).

Apabila pH terlalu tinggi akan ditambahkan asam fosfor, sedangkan apabila

pH terlalu rendah maka diperlukan penambahan kapur (CaC03)  (Setiawan,

2010), sedangkan kesadahan yang optimal untuk pertumbuhan lobster air

tawar yaitu 10-20 dH (Wiyanto dan Hartono, 2003).  Kesadahan air sedang

hingga tinggi diperlukan untuk menjaga kandungan kalsium terlarut  untuk

menjamin pembentukan cangkang baru dengan baik (KPH Jember, 2006).

Sedangkan kadar oksigen terlarut dalam air untuk lobster dapat hidup

dengan baik adalah 3-5 mg/L sementara itu kandungan karbondioksida

maksimal adalah 10 mg/L (Lim, 2006).
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B. Biologi Teripang Gama (Stichopus variegatus)

Teripang merupakan kelompok hewan invertebrata laut dari kelas

Holothuroidea (Filum Echinodermata), dan tersebar luas di wilayah laut di

seluruh dunia terutama di lautan India dan lautan Pasifik Barat. Di Indonesia

eksplorasi bahan aktif berbasis kolagen maupun senyawa aktif lainnya seperti

steroid dan saponin dari teripang (Stichopus) semakin meningkat (Rasyid,

2014).

1. Klasifikasi

Klasifikasi teripang gama menurut Sutaman (1993) adalah

sebagai berikut:

Filum : Echinodermata

Kelas : Holothuroidea

Ordo : Aspidochirotida

Famili : Stichopodidae

Genus : Stichopus

Spesies : Stichopus variegatus

Terdapat 625 jenis teripang di seluruh dunia, dan 10% berada di Indonesia.

Salah satu jenis teripang yang tergolong memiliki nilai jual yang tinggi

adalah teripang gama (S. variegatus) (Yusuf, 2008). Saat ini 29 jenis

teripang menjadi komoditas perdagangan internasional dan lokasi

pengumpulannya secara keseluruhan dari daerah-daerah  kepulauan di

Indonesia yaitu termasuk famili Holothuriidae dan Stichopodidae (Darsono,

2007).



18

2. Morfologi dan Anatomi

Umumnya teripang memiliki tubuh lunak berbentuk silinder, memiliki

warna dan corak yang beragam, terdapat tentakel pada bagian mulut dan

kaki tabung, dan beberapa jenis teripang dapat mengeluarkan cairan yang

lengket seperti getah karet yang berfungsi untuk melindungi diri dari

serangan predator (Widigdo et al., 2005).  Sedangkan teripang gama

memiliki ciri khusus yaitu memiliki tubuh persegi dan kaku, pada bagian

sentral lebih datar, serta tidak memiliki tabung cuvierian.  Memiliki warna

tubuh kuning kecoklatan sampai hijau dengan bintik hitam di sekitar tubuh

seperti pada gambar 5. Apabila dikeluarkan dari air dinding tubuhnya

mudah memanjang atau relaksasi.  Maksimum panjang tubuh pada saat

relaksasi adalah 50 cm, tetapi pada umumnya memiliki panjang 35 cm

dengan bobot 1 kg dan ketebalan tubuh sekitar 8 mm (Palomares dan

Pauly, 2011).

Gambar 4. Morfologi teripang gama (S. variegatus),
(a) dilihat secara ventral, (b) dilihat secara dorsal.

Secara anatomi teripang gama memiliki bentuk otot yang melingkar, yang

terdiri dari 5 lapisan otot yang memanjang dari bagian oral ke bagian aboral

yang terletak di bawah dinding tubuhnya, yang membentuk rongga berisi
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organ-organ dalam.  Organ dalam teripang tersebut terbagi dalam 11 bagian

yaitu tentakel, kulit luar, kerongkongan, perut atau lambung, usus kecil,

usus halus, gonad, sistem sirkulasi air, cabang-cabang saluran pernafasan,

rumbai-rumbai pada pangkal pernafasan, dan kloaka (Palomares dan Pauly,

2011).

3. Habitat dan Penyebaran

Teripang pada umumnya hidup pada habitat yang kaya akan nutrien dan

berasosiasi dengan terumbu karang, dan beberapa jenis teripang hidup di

laguna, padang lamun, serta paparan pasir dan lumpur.  Di Indonesia

teripang banyak tersebar di daerah Riau, Lampung, Sulawesi, Nusa

Tenggara Barat dan Timur, Maluku, dan Papua (Aziz, 1997).

Teripang ditemukan hampir di seluruh perairan pantai, mulai dari daerah

pasang surut yang dangkal hingga perairan yang dalam (Winarni et al.,

2010).  Di dasar perairan teripang dapat dijumpai pada daerah berpasir,

sedikit berlumpur dan terdapat pecahan karang bercampur lumpur laut

(Nontji, 2002).  Teripang merupakan hewan laut yang peka terhadap

cahaya matahari, sehingga teripang bersifat fototaksis negatif.  Banyak

teripang yang ditemukan pada daerah sedikit cahaya matahari seperti

padang lamun, batu karang, dan dasar lumpur berpasir (Yusron et al.,2004).
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4. Biokimia Teripang Gama

Teripang memiliki nilai penting sebagai biofarma potensial.  Beberapa

kandungan kimia dalam teripang basah yaitu protein sebesar 44-45%,

karbohidrat 3-5%, dan lemak 1,5-5%.  Selain itu teripang juga mngandung

asam amino esensial, kolagen dan vitamin E.  Kandungan asam lemak

penting teripang adalah asam eikosapentaenoat (EPA), dan asam

dekosaheksaenoat (DHA), selain itu teripang juga dipercaya mengandung

senyawa aktif lainnya seperti steroid dan saponin (Rasyid, 2014).

Teripang gama memiliki nilai gizi yang baik karena mengandung protein

yang cukup tinggi sesuai dengan Tabel 1.  Protein pada teripang memiliki

asam amino yang lengkap baik asam amino esensial maupun nonesensial.

Asam amino berperan penting dalam proses pembentukan otot dan

pembentukan hormon androgen yaitu testoteron yang berfungsi dalam

sistem reproduksi baik untuk meningkatkan libido maupun pembentukan

spermatozoa (Karnila et al., 2011).

Tabel 1. Ukuran fisik dan komposisi kimia teripang gama (S. variegatus )
segar.

Ukuran Fisik (Physical size) Nilai (Score)
Panjang / length (cm)
Lebar / width (cm)
Berat / weight ( g )

20.7 ± 4.3
7.2  ± 0.3
195.4 ± 54.6

Komposisi Kimia (Chemical compositian) Nilai (Score)
Kadar air / moisture (% wb)
Kadar abu / ash (% db)
Kadar Lemak / fat (% db)
Kadar Protein / protein (%  db)

91.19 ± 0.07
40.18 ± 1.93
2.72 ± 0.3
54.82 ± 0.68

Sumber : (Fawzya et al., 2016)
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Ekstrak teripang gama dipercaya memiliki senyawa aktif steroid yang

bersifat semipolar (Meydia, 2016).  Senyawa aktif steroid mengandung

hormon testoteron dan berperan dalam pembentukan organ kelamin jantan,

fungsi reproduksi, serta perilaku seksual (Sarida, 2008). Komposisi kimia

kandungan lemak teripang gama berkisar 2,87 % berat kering (Alhana et

al., 2015),  jenis teripang lainnya (Stichopus horrens) juga mengandung

lemak yang tinggi yaitu 3,04% berat kering (Forghani et al., 2012)

sehingga dipercaya bahwa ekstrak teripang Stichopus mengandung lemak

yang lebih tinggi bila dibandingkan jenis teripang lainnya yang umumnya

kurang dari 2% (Aydin et al., 2011).

C. Madu Hutan

1. Definisi Madu

Madu merupakan cairan kental alami yang memiliki rasa manis yang

dihasilkan oleh lebah madu dengan bahan baku nektar yang berasal dari

sari bunga atau cairan dari bagian-bagian tanaman yang dukumpulkan,

diubah, dan diikat dengan senyawa-senyawa tertentu  oleh lebah dan

disimpan dalam sarangnya. Nektar yang dihisap oleh lebah kemudian

dikeluarkan lagi dan dikunyah  hingga akhirnya disimpan dalam sel hingga

masak akibat adanya enzim invertase (Sari, 2011).  Sedangkan nektar

merupakan senyawa kompleks yang dihasilkan dari kelanjar tanaman

dalam bentuk larutan gula.  Sebagian energi yang diperoleh lebah madu
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berasal dari karbohidrat dalam bentuk gula (Tim Karya Tani Mandiri,

2010).

Madu berdasarkan lingkungannya dibedakan menjadi dua yaitu madu hutan

dan madu ternak.  Perbedaan anatara kedua jenis madu tersebut  meliputi

jenis lebah, cara perlakuan dan  kandungan dalam madu tersbeut.  Madu

ternak berasal dari lebah madu Apis cerana dan Apis mellifera sedangkan

madu hutan berasal dari lebah madu Apis dorsata. Dalam perlakuaannya

madu hutan tidak dapat ditangkarkan (Bima, 2013), sedangkan perbedaan

kandungan madu meliputi kadar invertase, prolin, oligosakarida dan rasio

fruktosa (Joshi et al., 2000).  Madu hutan liar memiliki warna hitam

kemerah-merahan sedangkan  madu ternak berwarna kekuning-kuningan

karena berasal dari tanaman pertanian disekitar hutan (Tim Karya Tani

Mandiri, 2010).

2. Komposisi Madu Hutan

Beberapa faktor yang mempengaruhi komposisi dalam madu yaitu letak

geogafis, sumber botani nektar, serta kondisi lingkungan dan iklim

(Erejuwa, 2012).  Pada umumnya nektar mengandung 40-80% air

sedangkan madu kental hanya mengandung air 10-20 % karena mengalami

proses penguapan (Sari, 2011). Tabel 2  menunjukan kandungan mineral

yang terdapat pada madu budidaya.
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Tabel.2  Kandungan nutrisi madu budidaya per 100 gam.

No. Komposisi Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Energi
Karbohidrat
Gula
Serat pangan
Lemak
Protein
Air
Riboflavin (Vitamin B2)
Niacin (Vitamin B3)
Panthotenic acid (Vitamin B5)
Vitamin B6
Folate (Vitamin B9)
Vitamin C
Kalsium
Besi
Magnesium
Phosporus
Potassium
sodium
Zink

1272 kal (304 kkal)
82,4 g
82,12 g
0,2
0 g
0,3 g
17,10 g
0,038 mg
0,121 mg
0,068 mg
0,024 mg
2,25 mg
0,5 mg
6 mg
0,42 mg
2 mg
4 mg
52 mg
4 mg
0,22 mg

Sumber : (Sakri, 2015)

Kandungan terbesar dari madu adalah karbohidrat  yang berkisar 95%, dan

sebagian besar terdiri dari fruktosa dan glukosa.  Madu memiliki variasi

indeks glikemik dari 32 hingga 85, semakin tinggi kadar glukosa maka

indeks glikemik semakin rendah (Bogdanov et al., 2008).  Manfaat madu

berkaitan dengan kandungan gula yang lebih tinggi, fruktosa 49%, glukosa

35%, dan sukrosa 1,9%, dan beberapa unsur lainnya seperti kandungan

tepung sari dengan berbagai enzim pencernaan (Tim Karya Tani Mandiri,

2010).  Karbohidrat berperan sebagai sumber energi yang paling mudah

dan cepat dalam penyedian energi, selain itu apabila kesediaan karbohidrat

cukup maka dapat mencegah penggunaan protein berlebih (Kusman, 2006).
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Selain karbohidrat madu juga mengandung protein, enzim, asam amino,

mineral, vitamin, serta senyawa aroma dan folipenol (Bongdanov et al.,

2008).   Beberapa kandungan asam organik dalam madu yaitu gliokolat

asam format, asam laktat, asam sitrat, asam asetat, asam oksalat, asam

malat, dan asam tartarat beberapa asam organik tersebut berperan dalam

metabolisme tubuh.  Selain asam organik yang mengandung asam amino

non esensial untuk pembentukan protein, juga terdapat asam amino esensial

seperti lysin, histidin, dan triptofan (Tim Karya Tani Mandiri, 2010).

Lemak dibutuhkan bagi perkembangan larva crustacea hingga menjadi

juvenil.  Lemak berguna sebagai sumber energi dan bahan pembentuk asam

lemak esensial (Sheen dan D’Abramo, 1991).

Beberapa kandungan mineral dalam madu seperti kalsium yang berperan

dalam proses pengerasan kulit setelah udang atau lobster saat mengalami

pergantian kulit (Zaidy, 2008).   Magnesium berperan dalam mengaktifkan

fungsi replika sel, protein, dan energi. Mangan berfungsi sebagai

antioksidan, yodium berguna bagi pertumbuhan dan membantu

pembakaran apabila kelebihan lemak.  Besi membantu dalam proses

pembentukan sel darah merah dalam tubuh.  Apabila kekurangan mineral

seng akan menurunkan kesehatan lobster dan menyebabkan lobster  mudah

terinfeksi.   Madu juga mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B2

dan beberapa enzim serta antibiotika, semua kandungan tersebut berperan

dalam pembentukan antibodi dan penghambat pertumbuhan sel kanker

(Tim Karya Tani Mandiri, 2010). Selain itu vitamin berperan dalam
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pembentukan kulit baru setelah crustacea mengalami moulting (Sheen dan

D’Abramo, 1991).

3. Penggunaan Madu Hutan dalam Sex Reversal

Madu hutan dipercaya memiliki khasiat yang lebih tinggi dari madu biasa

karena sifat madu hutan yang masih alami dan tidak adanya tambahan zat-

zat lain (Purbaya, 2002).  Madu alami mengandung banyak senyawa-

senyawa golongan flavonoid seperti apigenin, pinokembrin, kaempferol,

quercetinum galagin, chrysin, dan hesperetin (Najafi et al., 2013).

Senyawa chrysin berfungsi sebagai aromatase inhibitor alami (IJEACCM,

2006) yang struktur kimianya terdapat pada Gambar 6.  Adanya aromatase

inhibitor dapat menimbukan efek maskulinisasi dengan meningkatkan

persentase kelamin jantan pada ikan nila ( Oreochromis sp.) (Kwon et al.,

2000).  Penurunan konsentrasi estrogen akibat adanya crysin sebagai

inhibitor yang menghambat kerja enzim aromatase sehingga menyebabkan

produksi hormon testoteron meningkat sehingga sifat-sifat jantan lebih

dominan dan  mengarahkan kelamin menjadi jantan (Sarida et al., 2010)

Gambar 5. Struktur kimia senyawa chrysin (5,7-dihidroxy-2-phenyl-4H-
chromen-4-one) (Kasala et al., 2015)
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Madu mengandung berbagai mineral seperti kalium, kalsium, magnesium,

dan natrium yang memiliki sifat alkali (Marhiyanto, 1999).  Adanya

mineral-mineral tersebut menyebabkan tubuh lobster menjadi alkali,

sehingga berpengaruh terhadap kelulushidupan kromosom X dan kromosom

Y.  Sesuai dengan sifatnya bahwa kromosom Y lebih tahan pada keadaan

basa (Irawan, 2000).  Kalium didalam madu dapat merubah lemak menjadi

prenegnolon, kemudian mengubah estrogen menjadi progesteron

(Damayanti et al., 2013).

D. Sex Reversal (Pembalikan Kelamin)

1. Definisi dan Manfaat Sex Reversal

Sex reversal merupakan salah satu teknologi pembalikan arah

perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Sex reversal menyebabkan

ikan yang seharusnya berkelamin jantan dapat diarahkan perkembangan

gonadnya menjadi betina ataupun sebaliknya (Zairin, 2002).  Pada dasarnya

sex reversal hanya merubah phenotip ikan tetapi tidak  merubah

genotipnya, sehingga pada umumnya teknik ini dilakukan sebelum

terjadinya diferensiasi seksual secara jelas antara jantan ataupun betina

(Masduki, 2010).

Beberapa manfaat teknik sex reversal yaitu untuk meningkatkan

pertumbuhan ikan, mencegah terjadinya pemijahan liar, mendapatkan

penampilan yang baik pada ikan, dan menunjang genetika ikan (Zairin,

2002).  Selain itu, menurut Tripod (2010), teknik sex reversal memiliki
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beberapa keuntungan diantaranya yaitu, teknologi ini dapat menghasilkan

ikan jantan secara masal, penerapan teknologi yang relatif mudah, tidak

memerlukan biaya yang besar dan menghasilkan keuntungan yang berlipat

ganda dari hasil penjualan ikan jantan, serta dapat digunakan untuk

mendapatkan induk jantan unggul.

2. Metode Sex Reversal

Untuk memperoleh populasi monosex ada dua metode yang digunakan

yaitu dengan cara langsung melalui terapi hormon dan secara tidak

langsung melalui rekayasa kromosom. Sex reversal merupakan teknik

monosex secara langsung.  Metode langsung memiliki kelebihan utama

yaitu mudah dan sederhana serta dapat diterapkan pada semua jenis ikan

sedangkan kelemahan metode ini yaitu keberhasilannya sangat beragam

(Zairin, 2002).

Sex reversal pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan hormon

steroid baik melalui perendaman, penyuntikan, atau secara oral melalui

pemberian pakan.  Pada metode perendaman diharapkan hormon akan

masuk kedalam tubuh ikan melalui proses difusi.  Perendaman dengan

menggunakan steroid dapat dilakukan pada larva atau induk ikan yang

sedang bunting (Zairin, 2002).   Perlakuan pemberian dosis hormon akan

berkaitan dengan lama perlakuan (Piferrer, 2001).  Untuk menghasilkan

metode sex reversal yang optimal,  jika dosis yang diberikan relatif rendah

maka lama perlakuannya diperpanjang, namun apabila pemberian dosis



28

yang terlalu tinggi dan masa perlakuan yang panjang dapat mengakibatkan

terjadinya kemandulan (Chatain et al., 1999).

E. Hormon Steroid

1. Definisi dan Kandungan Hormon Steroid

Hormon steroid merupakan molekul berukuran kecil yang dapat masuk

kedalam sel yang struktur bangunnya dapat dilihat pada Gambar 7a, namun

hanya sel-sel sasaran yang memiliki reseptor khusus sehingga dapat

mengikatnya dan  mempengaruhi sintesis protein (Mc Donald, 1980).

Umumnya Steroid pada hewan dapat dihasilkan dari organ reproduksi

seperti testis, ovari, korteks, dan plasenta (Voet et al., 1999).  Jeroan

teripang diketahui mengandung steroid tertinggi dibandingkan dengan

bagian tubuh lainnya (Riani et al., 2005).

Hormon memiliki peranan  yang sangat penting dalam pengaturan

fisiologis, dan umumumnya hormon bekerja sebagai aktivator spesifik serta

dapat bekerja dengan baik pada konsentrasi kecil (Robbins, 1996).

Hormon steroid mengandung hormon adrenal, androgen, dan estrogen yang

dapat larut dalam lemak, dan testoteron (Murray et al., 2001). Hormon

steroid merupakan turunan kolesterol, dengan rumus bangun berupa cincin

siklopentana  (Kustiariah, 2006), sedangkan Gambar 7b menunjukkan

struktur kimia testoteron.
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Gambar 6. (a) Rumus bangun inti steroid (cyclopentanohydrophenanthrene)
(b) Rumus bangun testoteron (Kustiariah, 2006).

2. Hormon Steroid dalam Sex Reversal

Hormon androgen merupakan salah satu golongan steroid.  Hormon

androgen dihasilkan dari testis dan befungsi dalam maskulinisasi dan

pertahanan tubuh.  Jenis hormon androgen yang dihasilkan secara alami

oleh tubuh yaitu testoteron struktur bangunya seperti pada gambar 7b, 11α-

ketotestoteron dan dihydrotestoteron (Sower dan Iwarnoto, 1985).

Beberapa fungsi dari hormon androgen diantaranya yaitu menstimulasi

proses spermatogenesis tahap akhir, meningkatkan pertumbuhan dan

aktifitas ekspresi dari organ kelamin pelengkap, perkembangan kelamin

sekunder dan berpengaruh terhadap tingkah laku seksual (Martin, 1979).

Hormon steroid yang diinduksi pada kelopok crustacea dapat menstimulasi

terjadinya peningkatan testoteron, sehingga mengarah pada pembentukan

kelamin jantan (Sarida, 2006).  Keberhasilan penggunaan hormon steroid

dalam sex reversal ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis dan

umur ikan, dosis hormon dan waktu pemberian, serta cara pemberian

hormon (Soelistyowati, 2007).  Hormon steroid berpengaruh terhadap
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sintesis protein.  Reseptor hormon steroid berada didalam sel, kemudian

hormon yang telah berikatan akan ditransfer kedalam inti sel untuk

melakukan modifikasi terhadap sintesis protein, sehingga mengakibatkan

terjadinya perubahan struktur enzim maupun aktifitasnya dan berpengaruh

terhadap  perubahan fisiologis yang dikehendaki oleh hormon yang

bersangkutan (Affandi dan Tang, 2002).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksankan pada bulan Oktober 2017 – Maret 2018,  di

Laboratorium Penelitian Biologi Molekuler, gedung MIPA Terpadu, Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bak fiber kapasitas 48 liter

untuk aklimasi, bak kaca untuk perlakuan dengan kapasitas 5 liter, bak

pemeliharaan larva dengan kapasitas 22 liter, blower untuk penyuplai oksigen,

batu aerasi 20 buah, selang aerasi sepanjang 2 meter sebanyak 20 buah, shelter

pipa paralon 0,5 inchi sebanyak 400 buah, selang penyedot kotoran 10 m.

Pengukuran kualitas air menggunakan pH meter untuk mengukur derajat

keasaman, DO meter untuk mengukur oksigen terlarut, termometer untuk

mengukur suhu air.  Lup dan mikroskop binokuler untuk pengamaan morfologi

larva lobster, cawan petri untuk wadah larva lobster, milimeter blok untuk

pengukuran panjang tubuh larva lobster, dan neraca digital untuk pengukuran

berat tubuh larva losbter, ember plastik untuk penampungan tandon air volume

100 liter, skopnet  untuk mengabil sisa kotoran yang melayang di permukaan
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air. Beberapa alat untuk pembuatan ekstrak steroid yaitu instrumen refluks,

rotary vacum evaporator, sentrifuge, labu ukur 500 ml, gelas beaker 250 ml,

tabung reaksi, pipet tetes.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hewan uji berupa

larva lobster air tawar capit merah (C. quadricarinatus) berusia 2-3 minggu

dan sudah mengalami ekdisis yaitu sebanyak 400 ekor, ekstrak steroid dari

jeroan teripang gama (S. variegatus), madu hutan asal Muaraenim, pakan

lobster berupa cacing sutera dan pelet.  Air media pemeliharaan, etanol 95 %,

kalium hidroksida (KOH) 1 M dan 0,5 M, dietil eter, akuades, dan phenol

ptialin / indikator pp untuk pembuatan ekstraksi teripang.

C. Desain Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 perlakuan meliputi 1 perlakuan

kontrol tanpa penambahan madu atau hanya diberi ekstrak steroid  dengan

dosis 2 ppm saja dan 4 perlakuan penambahan dosis madu yang berbeda dalam

ekstrak steroid dengan dosis 2 ppm  dan masing-masing perlakuan diulang

sebanyak 4 kali dengan setiap bak pemeliharaan terdiri dari 20 ekor larva

lobster dengan kepadatan 4 ekor tiap liter. Semua perlakuan dilakukan

perendaman selama 18 jam.  Desain perlakuan tersebut adalah sebagai berikut:
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1. SMA. Larva lobster air tawar direndam dalam ekstrak steroid dosis 2 ppm

(Kontrol) .

2. SMB. Larva lobster air tawar direndam dalam ekstrak steroid dosis 2 ppm

dan ditambahkan madu sebanyak 5 ml / L air.

3. SMC. Larva lobster air tawar dierndam dalam ekstrak steroid dosis 2 ppm

dan ditambahkan madu sebanyak 10 ml / L air.

4. SMD. Larva lobster air tawar dierndam dalam ekstrak steroid dosis 2 ppm

dan ditambahkan madu sebanyak 15 ml / L air.

5. SME. Larva lobster air tawar dierndam dalam ekstrak steroid dosis 2 ppm

dan ditambahkan madu sebanyak 20 ml / L air.

D. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Wadah Pemeliharaan dan Pengisian Air

Wadah pemeliharaan larva menggunakan bak plastik volume 22 liter.

Sebelum digunakan harus bibersihkan dan disucihamakan terlebih dahulu

dengan kaporit (CaOCl) 10 mg/l, kemudian dibilas dengan menggunakan

air steril dan dijemur hingga kering selama 24 jam.  Pengisian air dilakukan

setelah bak kering.  Air yang digunakan merupakan air sumur yang telah

ditandon terlebih dahulu selama 3 hari dengan salinitas 0 ppt. Pengisian air

kedalam bak pemeliharaan dilakukan hingga ketinggian air 5 cm  dan

diendapkan selama 2-3 hari.
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2. Pembuatan Ekstrak Steroid Teripang

Pembuatan ekstrak steroid teripang gama dilakukan di Laboratorium

Sentra Inovasi dan Teknologi, Universitas Lampung. Mekanisme

pembuatannya adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran dan pemisahan jeroan teripang dari daging teripang diikuti

pengawetan sementara dalam freezer pada suhu 4oC.

2. Ekstraksi lemak teripang dilakukan dengan maserasi pada jeroan

teripang dengan pelarut etanol menggunkan cara refluks dengan

perbandingan bahan dan pelarut 1 : 2 (berat/volume) pada suhu 40o-

50oC selama 3-4 jam atau hingga pelarut habis.

3. Hasil ekstrak disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15

menit pada suhu 4oC.

4. Supernatan hasil sentrifugasi dievaporasi dengan menggunakan rotary

vacum evaporator hingga seluruh pelarut menguap dilakukan pada suhu

55oC.

5. Supernatan hasil sentrifugasi dicampur dengan 50 ml KOH 1 M dan

direfluks kembali dalam suhu 70oC selama 1 jam, kemudian campurkan

hasil refluks dan didinginkan dengan penambahan akuades sebanyak

100 ml.

6. Campuran refluks dimasukan kedalam tabung pemisah dan disabunkan

dengan dietil eter sebanyak 100 ml, kemudian dikocok dan diendapkan

hingga diperoleh supernatan dan residu.  Residu dipisah dan disabubkan
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kembali dengan cara yang sama hingga diperoleh supernatan kedua dan

ketiga.

7. Semua supernatan yang diperoleh digabungkan, kemudian dimasukkan

kedalam corong untuk dicuci dengan menggunakan akuades 40 ml

sebanyak 3 kali.

8. Residu yang diperoleh dipisahkan dan ditambahkan KOH 0,5 M 40 ml

dan 1 tetes phenol ptialin (pp), kemuadian dikocok dan didiamkan

hingga terbentuk dua fasa.

9. Dua frasa yang terbentuk lalu dipisahkan, kemudian supernatan yang

diperoleh ditambahkan akuades 40 ml, dikocok, dan didiamkan kembali

hingga terbentuk dua frasa, lalu dipisahkan kembali.

10. Supernatan ditambah KOH 0,5 M sebanyak 40 ml, dikocok dan

didiamkan kembali hingga terbentuk dua fasa lalu dipisahkan kembali.

11. Supernatan dicuci dengan akuades hingga tidak terlihat lagi warna

merah muda jika ditambah indikator pp.

12. Larutan yang diperoleh kemudian dievaporasi dengan rotary vacuum

evaporator hingga seluruh pelarut menguap (suhu 55oC).

13. Ekstrak yang sudah jadi dikeringkan selama 18 jam hingga terbentuk

serbuk putih halus dengan menggunakan frezedryer, kemudian ekstrak

steroid yang sudah jadi disimpan pada suhu ruang.

3. Uji Proksimat Kandungan Madu

Uji proksimat kandungan madu dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil

Pertanian (THP), Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.  Tujuan
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dilakukan uji proksimat adalah untuk mengetahui adanya kandungan

protein, lemak, kadar abu, kadar air, dan beberapa mineral yang terdapat

dalam madu hutan yang berasal dari Muaraenim.

4. Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan dan Aklimasi Hewan Uji

Juvenil lobster digunakan dalam penelitian ini  berumur 2-3 minggu

atau berukuran panjang tubuh 2-2,5 cm sebanyak 400 ekor yang berasal

dari Gemma Farm (Klaten) Jawa Tengah.  Juvenil lobster tersebut

kemudian diaklimasi pada bak pemeliharaan sementara dengan

pemberian pakan, suplai oksigen, dan sanitasi bak yang dianggap

memadai sebelum perlakuan pemberian homon steroid dan madu.

Tujuan aklimasi adalah agar lobster dapat menyesuaikan dengan

kondisi lingkungan yang baru sebelum penelitian dimulai.

2. Seleksi Juvenil Lobster

Seleksi juvenil lobster dapat dilakukan dengan melihat ciri-ciri

morfologi lobster tersebut, seperti panjang tubuh,  kelengkapan organ

serta lobster dalam kondisi sehat dan tidak ada kecacatan.  Seleksi

lobster dilakukan satu hari sebelum dimasukan dalam bak perlakuan.
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3. Perlakuan (Treatment)

Perlakuan dilakuan dengan metode perendaman. Dalam bak perlakuan

kontrol (SMA) diisi juvenil lobster sebanyak 80 ekor dan direndam

dalam ekstrak steroid 2 ppm, dalam bak perlakuan kedua (SMB) diisi

juvenil lobster sebanyak 80 ekor dan direndam dengan ekstrak steroid 2

ppm kemudian ditambah  madu hutan 5 ml/ L air, dalam bak perlakuan

ketiga (SMC) diisi juvenil lobster sebanyak 80 ekor dan direndam

dengan ekstrak steroid 2 ppm kemudian ditambah madu hutan 10 ml/ L

air, dalam bak perlakuan keempat (SMD) diisi juvenil lobster sebanyak

80 ekor dan direndam dengan ekstrak steroid 2 ppm dan ditambah

madu hutan 15 ml/ L air, dalam bak perlakuan kelima (SME) diisi

juvenil lobster sebanyak 80 ekor dan direndam dengan ekstrak steroid 2

ppm kemudian ditambahkan madu hutan 20 ml/L air.  Pemberian ektrak

steroid dan madu dilakukan secara bersamaan, kemudian semua lobster

dalam perlakuan direndam selama 18 jam.

4. Pemeliharaan Hewan Uji

Pemeliharaan juvenil lobster dilakuan selama 40 hari sehingga dapat

dibedakan jenis kelamin lobster uji.  Setelah direndam dalam bak

perlakuan kemudian lobster dipindahkan ke bak pemeliharaan

berukuran 50 x 50 x 30 cm dengan kepadatan 20 ekor per wadah.

Pemeliharaan dapat dilakukan dengan pemberian pakan berupa pelet

dan cacing sutera setiap pagi dan sore hari. Selama pemeliharaan
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kualitas air harus dijaga dengan cara melakukan pergantian air total dua

kali dalam seminggu dan melakukan penyiponan setiap pagi sebelum

pemberian pakan.  Selain itu diperlukan pengukuran suhu air, DO, dan

pH untuk mengetahui kualitas air selama pemeliharaan.

E. Pengambilan Data

1. Persentase Pembentukan Kelamin

Untuk menentukan persentase kelamin yang terbentuk dapat dilakukan

pengamaan dengan menggunakan lup / kaca pembesar berdasarkan

ciri-ciri yang ada yaitu adanya tonjolan yang terdapat dikedua pangkal

periopod kelima dan lubang pada periopod ketiga.  Penentuan jenis

kelamin dilakukan pada akhir penelitian. Menurut Effendi (1979),

persentase pembentukan kelamin dapat ditentukan dengan perhitungan

sebagai berikut:

Keterangan:

J = Persentase jenis kelamin jantan (%)

A = Jumlah lobster berkelamin jantan (ekor)

T = Jumlah sampel lobster yang diambil (ekor)

J (%) = x 100 %
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Keterangan:

B = Persentase jenis kelamin betina (%)

A = Jumlah lobster berkelamin betina (ekor)

T = Jumlah sampel lobster yang diambil (ekor)

Keterangan:

I = Persentase individu interseks (%)

A = Jumlah lobster interseks (ekor)

T = Jumlah sampel lobster yang diambil (ekor)

2. Kelulushidupan (Survival rate)

Tingkat kelulushidupan populasi adalah persentase jumlah individu

yang berpeluang hidup selama masa pemeliharaan untuk menentukan

produksi yang akan didapat (Najayati, 1992). Untuk menentukan

kelulushidupan lobster maka dapat dihitung seesuai dengan rumus

berikut ini (Effendi, 1992) :

B (%) = x 100 %

I (%) = x 100 %
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Keterangan:

SR  = Kelulushidupan lobster uji (%)

Nt = Jumlah lobster uji pada akhir penelitian (ekor)

No  = Jumlah lobster uji pada awal penelitian (ekor)

3. Laju Pertumbuhan (Gowth rate)

Untuk menentukan laju pertumbuhan lobster maka dapat dilakukan

dengan mengukur rata-rata berat lobster yang ditimbang dengan

menggunkan neraca digital dan panjang total pada awal pengamaan

dan akhir pengamaan yang dihitung berdasarkan waktu pemeliharaan.

Menurut Tacon (1987), untuk menentukan laju pertumbuhan  lobster

air tawar dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan:

BT = Berat Total (gam)

Wt = Berat rata-rata lobster pada akhir pengamaan (gam)

Wo = Berat rata-rata lobster pada awal pengamaan (gam)

t = Waktu antar pengamaan (lama pemeliharaan)

SR = x 100 %

BT = x 100%



41

Panjang total merupakan perubahan panjang rata-rata individu pada

tiap perlakuan dari awal pengamaan hingga akhir pengamaan.  Panjang

total (cm) ditentukan berdasarkan selisih panjang akhir dan panjang

awal selama pemeliharaan.  Panjang total dapat dihitung berdasarkan

rumus Effendi (2004), sebagai berikut:

Keterangan:

L =  Pertumbuhan panjang total (cm)

Lt =  Panjang rata-rata akhir (cm)

Lo =  Panjang rata-rata awal (cm)

4. Persentase  Lobster Cacat

Persentase jumlah lobster yang cacat atau kelainan morfologi dapat

dilihat dengan menggunakan loop pada akhir pengamaan.  Menurut

Sarida (2008), persentase lobster cacat dapat dilakukan perhitungan

dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

C = Persentase lobster cacat (%)

A = Jumlah lobster cacat pada akhir pengamaan (ekor)

T = Jumlah sampel yang diamati (ekor)

L = Lt - Lo

C (%) = x 100 %
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5. Pengukuran Kualitas Air Pemeliharaan

Pengukuran kualitas air dilakukan setiap 10 hari sekali, setiap pukul

15.00 WIB, yang meliputi:

1. Dissolved Oksigen (DO) atau oksigen terlarut yang diukur

menggunakan DO meter.

2. pH atau derajat keasaman yang diukur dengan menggunakan pH

meter elektrik.

3. Suhu diukur dengan menggunakan termometer.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain yaitu persentase

kelamin jantan, persentase kelamin betina, persentase individu interseks,

persentase kelulushidupan, laju pertumbuhan yang meliputi berat dan

panjang total, persentase lobster cacat, dan kondisi kualitas air

pemeliharaan.  Data  yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan

software SPSS 16 dengan  analisis ragam (One Way ANOVA), jika

terdapat perbedaan yang nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT (Beda

Nyata Terkecil) dengan taraf 0,05.
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G. Diagam Alir Penelitian

Secara skematis diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Diagam alir penelitian

Persiapan Alat dan Bahan

Pembuatan ekstrak
steroid teripang gama

Uji proksimat kandungan
madu hutan Muaraenim

Persiapan hewan uji dan aklimasi selama 3
hari

Seleksi juvenil lobster air tawar

Perlakuan (Perendaman 18 jam)
SMA= Kontrol (Steroid 2 ppm)
SMB= Steroid 2 ppm + madu hutan  5 ml/L air
SMC= Steroid 2 ppm + madu hutan 10 ml/L air
SMD= Steroid 2 ppm + madu hutan 15 ml/L air
SME = Steroid 2 ppm + madu hutan 20 ml/L air

Pemeliharaan hewan uji selama 40 hari
 Pemberian pakan pagi (09.00 WIB) dan sore (17.00

WIB)
 Pengukuran pH, DO, dan Suhu (10 hari sekali)
 Penyiponan setiap 3 hari sekali dan pergantian air

setiap 10 hari sekali

Pengambilan data setiap 10 hari sekali yang meliputi
panjang total (cm), bobot (g), jenis kelamin, kecacatan,

dan jumlah  lobster hidup.

Analisis data



71

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Penambahan madu pada dosis yang berbeda dalam ekstrak steroid

teripang gama (S. variegatus) 2 ppm berpengaruh terhadap pembalikan

kelamin juvenil lobster air tawar (C. quadricarinatus). Dosis madu 20

ml/l air merupakan dosis  paling efektif dalam pembentukan kelamin

jantan lobster tersebut yaitu 83,75%.

2. Kelulushidupan juvenil lobster air tawar (C. quadricarinatus) tertinggi

pada pemberian dosis madu 5  ml/L air yaitu 56,25%, berat total

tertinggi pada pemberian dosis madu 10 ml/L air yaitu 1,216 gram, dan

panjang total tertinggi pada pemberian dosis madu 20 ml/L air yaitu

3,691 cm.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan jenis madu yang

berbeda dengan dosis madu yang lebih tinggi dari 20 ml/L air dengan

kepadatan individu lobster air tawar lebih rendah dari 5 ekor per liter

air pemeliharaan untuk mengurangi tingginya mortalitas juvenil lobster

air tawar akibat kanibalisme.
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2. Perlu dilakukan penelitian tentang sumber hormon alami lainnya yang

berasal dari biota laut untuk meningkatkan pembentukan kelamin

jantan lobster air tawar (C. quadricarinatus).

3. Perlu dilakukan penelitian tentang kandungan testoteron juvenil lobster

air tawar (C. quadricarinatus) setelah di lakukan perendaman dengan

madu pada dosis yang berbeda dan ekstrak steroid teripang 2 ppm.
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