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ABSTRACT

TESTOSTERON CONTENT TEST IN JUVENILE FRESHWATER
CRAYFISH (Cherax quadricarinatus) AFTER IMMERSION

IN EXTRACT OF SEA CUCUMBER (Holothuria scabra Jaeger)
WITH DIFFERENT DOSE AND TIME

By

Tri Rustanti

Crayfish (Cherax quadricarinatus) is a freshwater aquaculture that is currently in
demand by the market, because it has an interesting morphology and high
nutritional value so it need to be cultivated. To increase their production can be
done by monosexual male cultivation using sex reversal method. This study aime
1) to determine the effective dose and immersion time of juvenile freshwater
crayfish (Cherax quadricarinatus) which was given steroid extracts of sea
cucumber (Holothuria scabra Jaeger) on the testosterone levels of the
hemolymph. 2) to identify the interaction between dose and immersion time in the
steroid extracts of sea cucumber (Holothuria scabra Jaeger) juvenile freshwater
crayfish on their testosterone levels in the hemolymph. This study used a
Completely Randomized Design Factorial (CRDF) with two variables consisting
of sea cucumber of dose variations (0, 2, 4 ppm) steroid extract of sea cucumber
and 2 ppm 17-α methyltestosteron with immersion time of 18 and 30 hours. There
are 8 group treatments and each treatment with three replications. The data were
calculated with Analyze of variance (Anova) and if there was any different then
continued with the Smallest Significant Difference Test with a level of 5%. The
results indicated variations in dose and immersion time gave an effect on
increasing testosterone levels. Immersion in steroid extracts of sea cucumber had
a significant effect on increasing testosterone levels and the success of male sex
formation in the freshwater crayfish. The highest average testosterone level was
0.248 ng/mL with the highest percentage of male formation at 77.45% was found
in the treatment of giving steroid extract of sea cucumber at dose of 4 ppm and 30
hours of immersion time.
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ABSTRAK

UJI KANDUNGAN TESTOSTERON PADA JUVENIL LOBSTER AIR
TAWAR  (Cherax quadricarinatus) SETELAH PERENDAMAN DENGAN
EKSTRAK TERIPANG PASIR (Holothuria scabra Jaeger) PADA DOSIS

DAN LAMA PERENDAMAN YANG BERBEDA

Oleh

Tri Rustanti

Lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) merupakan komoditas budidaya air
tawar yang saat ini diminati masyarakat karena memiliki morfologi yang menarik
dan nilai kandungan gizi yang tinggi sehingga perlu dibudidayakan. Untuk
meningkatkan produksinya dapat dilakukan dengan budidaya monoseks jantan
dengan metode sex reversal. Penelitian ini bertujuan untuk: 1)mengetahui dosis
dan lama perendaman yang efektif juvenil lobster air tawar (Cherax
quadricarinatus) yang diberi ekstrak steroid teripang pasir (Holothuria scabra
Jaeger) terhadap kadar testosteron dalam hemolymph 2)mengetahui interaksi
antara dosis dan lama perendaman pada ekstrak steroid teripang pasir (Holothuria
scabra Jaeger) pada juvenil lobster air tawar terhadap kadar testosteron dalam
hemolymph. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial dua
variabel yang terdiri dari dosis 0, 2, dan 4 ppm sedangkan lama perendaman 18
dan 30 jam. Perlakuan sebanyak 8 kelompok dan masing-masing diulang
sebanyak 3 kali. Data dianalisis dengan Sidik Ragam dan jika terdapat perbedaan
nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf 5%.
Hasil penelitian menunjukkan variasi dosis dan lama perendaman berpengaruh
terhadap peningkatan kadar testosteron. Perendaman dalam ekstrak steroid
teripang pasir memberikan pengaruh nyata terhadap meningkatnya kadar
testosteron dan tingkat keberhasilan pembentukan kelamin jantan lobster air
tawar. Rerata kadar testosteron tertinggi sebesar 0,248 ng/mL dengan persentase
pembentukan jantan  tertinggi sebesar 77,45% terdapat pada perlakuan pemberian
ekstrak steroid teripang pasir dosis 4 ppm dan lama perendaman 30 jam.

Kata kunci: testosteron, lobster air tawar, sex reversal, steroid, teripang pasir



UJI KANDUNGAN TESTOSTERON PADA
JUVENIL LOBSTER AIR TAWAR  (Cherax quadracarinatus) SETELAH

PERENDAMAN DENGAN EKSTRAK TERIPANG PASIR (Holothuria scabra
Jaeger) PADA DOSIS DAN LAMA PERENDAMAN YANG BERBEDA

(Tesis)

Oleh

Tri Rustanti

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS

Pada

Program Studi Magister Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2018







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Wonokriyo pada tanggal 25 September

1975, anak ke-empat dari tujuh bersaudara buah hati dari

menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Bustanul

Atfal Wonokriyo pada tahun 1982, Sekolah Dasar di SDN 06 Wonodadi tahun

1988, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Gadingrejo tahun 1991. Sekolah

Menengah Atas di SMAN 01 Pringsewu tahun 1994.  Selanjutnya menyelesaikan

pendidikan S1 Pendidikan Biologi di FKIP unila pada tahun 1999. Pada tahun

2016, penulis diterima sebagai mahasiswa Pasca Sarjana MIPA Biologi Unila.

Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 2002-2007 di SMAN 1 Way

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2007-2013 penulis bekerja di

SMAN 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Tahun 2013 sampai dengan sekarang

penulis bekerja di SMAN 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

pasangan Bapak Sudarsono dan Ibu Rosidah.  Penulis



PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kehadirat Alloh SWT, ku persembahkan karya yang

sederhana ini sebagai tanda bakti dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda Sudarsono dan Ibunda Rosida yang senantiasa memberi rasa

cinta, kasih sayang, semangat, dukungan baik secara moral, materiil, dan

doa yang tiada henti untuk keberhasilan dan kebahagiaanku.

2. Suamiku Ahmad Madli, S.Pd atas kasih sayang, doa yang tulus, nasihat,

dukungan moril dan materiil untuk kesuksesan penulis.

3. Anak-anakku Asep Saifullah Ahmad dan Citra Larasati yang selalu

memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan kuliahku.

4. Almamater Universitas Lampung yang telah meneduhkan ku dan

menambah wawasan dalam berfikir dan bertindak.



MOTTO

Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan kepada Allah

Azza Wajalla dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya

adalah sodaqoh.  Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam

kedudukan hormat dan mulia.  Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di

dunia dan di akherat (HR.Ar –Rabii’).

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya (tidak

dibarengi dengan ilmu), sebab matamu, pendengaranmu, dan akal budimu akan

dimintai pertanggungjawabannnya kelak” (Q.S. Al Isro-36).



SANWACANA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat, petunjuk serta

ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul

“Uji Kandungan Testosteron Pada Juvenil Lobster Air Tawar (Cherax

quadracarinatus) Setelah Perendaman Dengan Ekstrak Teripang Pasir

(Holothuria scabra Jaeger) pada Dosis dan Lama Perendaman yang Berbeda”.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Nugroho Susanto, M.Sc selaku Pembimbing utama dan

sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu

untuk memberikan bimbingan, nasihat, ide, saran, dan kritik dalam

penulisan tesis ini.

2. Bapak Prof. Dr. Sutyarso, M.Biomed selaku Pembimbing kedua atas

bimbingan, arahan , arahan, nasihat, serta motivasi selama menyusun tesis.

3. Ibu Endang Linirin Widiastuti, Ph.D selaku Pembahas pertama atas

bimbingan, saran, motivasi, dan evaluasinya selama menyusun tesis.

4. Bapak Tugiyono, Ph.D selaku Pembahas kedua atas kritik dan saran yang

diberikan hingga terselesainya tesis ini.

5. Bapak Dr. Sumardi,  M.Si selaku Ketua Program  Studi Magister Biologi

FMIPA Unila atas dukungan, kritik, dan saran yang telah diberikan.



6. Ibu Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc selaku Ketua Jurusan Biologi FMIPA

Unila atas dukungan, kritik, dan saran yang telah diberikan.

7. Bapak Prof. Warsito, S.Si.,DEA.,Ph.D., selaku Dekan FMIPA Universitas

Lampung.

Biomassa FMIPA Unila atas ilmu, dukungan dan pengalaman yang

diberikan kepada penulis.

9. Seluruh Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Sentra Inovasi

dan Teknologi, dan Laboratorium Biologi Molekuler yang telah banyak

memberikan bimbingan dan bantuan selama penelitian.

10. Gemma Farm, Klaten, Jawa Tengah, dan Ibu Rosita pengepul teripang

telah turut membantu dalam membantu menyediakan bahan yang

dibutuhkan dalam penelitian ini.

11. Kedua orangtuaku yang telah mendidik dan menyakinkan penulis untuk

menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan dapat

dipercaya, serta kakakku Supendi, Dwi Atminarti dan Tri Purnomo,

adikku Agus Haryadi, Yudi Hartanto dan Anton Sudarmanto.

12. Teristimewa kepada suami tersayang Ahmad Madli, S.Pd atas kasih

sayang, doa yang tulus, nasihat, dukungan moril dan materiil untuk

kesuksesan penulis serta anakku Asep Saifullah Ahmad dan Citra Larasati.

13. Wevi Yulinda Sari Saraswati dan Wahyu Widianto, S.Si selaku rekan

kerja seperjuangan selama penelitian.

8. Bapak dan ibu Dosen, Staf beserta Laboran Jurusan Biologi, Kimia,



14. Teman-teman Magister Biologi FMIPA Unila angkatan 2016, Selvy

Susanti Ruchiyat, M.Si dan Radella Hervidea, M.Si untuk

kebersamaannya selama ini.

15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan dari awal

hingga akhir yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

16. Almamater tercinta Universitas Lampung

Penulis berharap semoga Alloh membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Hanya dengan doa yang dapat penulis berikan untuk membalas budi semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita semua, dan semoga tesis

ini dapat bermanfaat bagi kita semua,amiin.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2018

Penulis

Tri Rustanti



DAFTAR ISI

Halaman
ABSTRAK………………………………………………………………….... i
HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………….. ii
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………... iii
HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………...   iv
RIWAYAT HIDUP…..………………………………………………………. v
PERSEMBAHAN……………………………………………………….......... vi
MOTTO ……...………………………………………………………….........   vii
SANWACANA………………………………………………………………..  viii
DAFTAR ISI……………………………………………………………...…... ix
DAFTAR TABEL............................................................................................ x
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xii

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................................................... 1
B. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 6
C. Manfaat Penelitian ................................................................................... 6
D. Rumusan Masalah ..................................................................................... 7
E. Kerangka Pemikiran.................................................................................. 7
F. Hipotesis ................................................................................................... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus) .......................................... .. 12

1. Klasifikasi Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus)…….. ........... 12
2. Anatomi dan Morfologi Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus) 13
3. Ekologi Lobster Air Tawar............................................................... .... 16
4. Perkembangan dan Ciri Kelamin Lobster Air Tawar....................... .... 17
5. Kualitas dan Lingkungan Hidup Air Tawar.......................................... 18

B. Teripang Pasir.............................................................................................. 19
1. Teripang Pasir ................................................................. ..................... 19
2. Morfologi dan Anatomi Teripang Pasir............................................. ... 20
3. Biologi Teripang Pasir ...................................................................... ... 23
4. Biokimia Teripang Pasir.................................................................... ... 24
5. Hormon Steroid Teripang Pasir............................................................. 25
6. Sex Reversal (Pembalikan Kelamin)..................................................... 27

III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian .................................................................... 29
B. Alat dan Bahan Penelitian......................................................................... 29
C. Desain Penelitian ...................................................................................... 30
D. Prosedur Penelitian ................................................................................... 32



1. Persiapan Wadah Pemeliharaan Benih................................................. 32
2. Pengisian Air wadah pemeliharaan ...................................................... 32
3. Pembuatan Hormon Ekstrak Steroid Teripang..................................... 32
4. Prosedur Pengambilan Darah (Hemolymph) Pada Lobster.................. 34
5. Pengukuran Kadar Testosteron Hemolymph Lobster Air Tawar ........ 34

E. Pelaksanan Penelitian................................................................................ 36
1. Persiapan Wadah Pemeliharaan Benih ................................................ 36
2. Persiapan Lobster Uji ........................................................................... 36
3. Perlakuan/Treatment........................................................................ .... 37
4. Pemeliharaan Lobster Uji..................................................................... 37
5. Manajemen Kualitas Air Pengukuran kualitas air................................ 38
6. Pengukuran Kualitas Air ...................................................................... 38
7. Metode Pengambilan Sampel Pertumbuhan Panjang dan Bobot ....... 38

F. Pengambilan Data ..................................................................................... 39
1. Penentuan Kadar Testosteron dalam Hemolymph ............................... 39
2. Keberhasilan Pembentukan Jenis Kelamin .......................................... 39
3. Kelulushidupan..................................................................................... 40
4. Pertambahan Panjang Mutlak............................................................... 40
5. Laju Pertambahan Bobot Harian .......................................................... 41
6. Biomassa .............................................................................................. 41

G. Analisis Data ............................................................................................. 42

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kadar Testosteron dalam Hemolymph… ................................................. 43
B. Persentase Jantan Juvenil Lobster Air Tawar ........................................... 49
C. Kelulushidupan ......................................................................................... 55
D. Pertambahan Panjang Mutlak Juvenile Lobster Air Tawar (Cherax

quadricarinatus). ……………………………… ..................................... 58
E. Pertambahan Bobot Harian ....................................................................... 61
F. Biomassa…………………………………………………………….…... 64
G. Persentase Betina Juvenil Lobster Air Tawar ........................................... 66
H. Persentase Intersex Juvenil Lobster Air Tawar ........................................ 68
I. Kualitas Air ............................................................................................... 70

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ............................................................................................... 74
B. Saran ......................................................................................................... 74

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 75



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1  Rerata Kadar Testosteron  Juvenil Lobster Air Tawar (Cherax
quadracarinatus) pada perlakuan  dosis ekstrak steroid teripang pasir
(Holothuria scabra) dan lama perendaman yang berbeda ………..……43

Tabel 2 Persentase Jantan Juvenil Lobster Air Tawar (Cherax quadracarinatus)
pada perlakuan  dosis ekstrak steroid teripang pasir (Holothuria scabra)
dan lama perendaman yang berbeda ………………………………...…49

Tabel 4  Rerata panjang Mutlak Juvenil Lobster Air Tawar
Cheraxquadracarinatus) pada perlakuan  dosis ekstrak steroid teripang
pasir (Holothuria scabra) dan lama perendaman yang berbeda selama 50
hari pemeliharaan……………………………………………………….60

Tabel 5  Rerata Bobot Harian Juvenil Lobster Air Tawar (Cherax
quadracarinatus) pada perlakuan  dosis ekstrak steroid teripang pasir
(Holothuria scabra) dan lama perendaman yang berbeda selama 50 hari
pemeliharaan  …………………………………………………………..63

Tabel 6  Rerata Biomasa Juvenil Lobster Air Tawar (Cherax quadracarinatus)
pada perlakuan  dosis ekstrak steroid teripang pasir (Holothuria scabra)
dan lama perendaman yang berbeda selama 50 hari
pemeliharaan…….…………… …………….………………………….64

Tabel 7 Persentase Betina Juvenil Lobster Air Tawar (Cherax quadracarinatus)
pada perlakuan  dosis ekstrak steroid teripang pasir (Holothuria scabra)
dan lama perendaman yang berbeda……………………………………67

Tabel 8 Persentase Interseks Juvenil Lobster Air Tawar (Cherax
quadracarinatus) pada perlakuan  dosis ekstrak steroid teripang pasir
(Holothuria scabra) dan lama perendaman yang berbed…………..….. 68

Tabel 9 Kualitas Air Media ir Tawar (Cherax quadracarinatus) selama 50 hari
pemeliharaan……………………….………………………………….. 70



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar1. Kerangka Pikir Pembalikan Kelamin Pada LAT….……………...…..11

Gambar 2. Morfologi Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus)…………....12

Gambar 3. Morfologi dan Anatomi LAT…………...…………...………............13

Gambar 4. Perbedaan Alat Kelamin Jantan & Betina LAT…………...…………18

Gambar 5. Morfologi Teripang Pasir (Holothuria scabra Jaeger)…………. …..21

Gambar 6. Anatomi Teripang Pasir (Holothuria scabra Jaeger)……………...…21

Gambar 7. Rumus bangun inti steroid dan testosterone………………………… 26

Gambar 8. Tata letak Unit Penelitian……………………………………...……..31

Gambar 9. Korelasi antara persentase jantan dengan rerata kadar testosteron…..46

Gambar10. Panjang (mm) rata-rata tiap sampling Cherax quadricarinatus

selama 50 hari pemeliharaan………………………….….........…….59

Gambar 11.  Bobot (gram) rata–rata tiap sampling Cherax quadricarinatus

selama 50 hari pemeliharaan………………………….…………….62



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1  Analisis Statistik  Kadar Testosteron Lobster Air Tawar …….……86

Lampiran 2  Analisis Statistik Lobster Air Tawar Janntan………….......……….89

Lampiran 3  Analisis Statistik Korelasi Dosis dengan Kadar Testosteron …...…91

Lampiran 4. Analisis Statistik Korelasi Kadar Testoteron dengan Persentase

Jantan..................................................................................................92

Lampiran 5. Analisis Statistik Kelangsungan Hidup Lobster Air Tawar……..…93

Lampiran 6  Analisis Statistik Pertambahan Panjang Lobster Air Tawar ……....95

Lampiran 7  Analisis Statistik Pertambahan Bobot Lobster Air Tawar…...……..97

Lampiran 8  Analisis Statistik Biomasa Lobster Air tawar ……………......…….99

Lampiran 9  Analisis Statistik Lobster Air Tawar Betina...…….………………101

Lampiran 10  Analisis Statistik Lobster Air Tawar Interseks………….……….103



1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jenis lobster yang 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 Nugini, 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).

Lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) merupakan salah satu komoditi

perikanan yang mempunyai bentuk tubuh yang unik serta memiliki warna

khas dan beragam.  Lobster air tawar  ini memiliki keunggulan dibandingkan

lobster laut, diantaranya sudah dapat dibudidayakan dan teknik budidayanya

lebih mudah dibanding udang windu dan udang galah. Perkembangan

hidupnya sederhana tanpa melalui stadia larva yang rumit (nauplius, zoea,

mysis, postlarva) seperti pada udang (Susanto, 2010). Menurut Iskandar

(2003), hidangan lobster air tawar digemari karena dagingnya yang padat,

pejal, empuk dan rasanya cukup gurih, terutama jika dibandingkan dengan

lobster air laut atau jenis udang lainnya. Lobster air tawar juga memiliki

kandungan gizi yang cukup tinggi terutama protein.
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Kelebihan lain lobster air tawar yaitu karakternya tidak mudah stress dan

tidak mudah terserang penyakit, asalkan kebutuhan pakan, kualitas air dan

kebutuhan oksigen terpenuhi maka lobster dapat tumbuh dan berkembang

cepat, serta memiliki daya untuk bertelur yang tinggi (Wiyanto dan Hartono,

2003). Jika dilihat dari kondisi iklim dan siklus musimnya memungkinkan

lobster untuk dibudidayakan sepanjang tahun. Dengan potensi iklim yang

sangat mendukung dan sumber pakan alami yang cukup tersedia di alam dan

mudah diperoleh, maka lobster akan tumbuh dengan cepat (Wiyanto dan

Hartono, 2003).

Ukuran tubuh lobster air tawar yang jantan lebih besar menyebabkan nilai

jual di pasaran tinggi. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan lobster jantan

lebih cepat dibandingkan lobster betina. Pada usia ± 7 bulan lobster air tawar

jantan memiliki bobot tubuh berkisar 30 g/ekor,sedangkan lobster air tawar

betina berkisar 20 g/ekor, sehingga untuk meningkatkan jumlah individu

jantan perlu  dilakukan budidaya monoseks agar dapat meningkatkan jumlah

produksinya (Sukmajaya dan Suharjo, 2003).

Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah produksinya dilakukan proses

diferensiasi kelamin yang lebih dikenal dengan istilah sex reversal atau

pembalikan kelamin (Sarida, 2008). Sex reversal adalah proses memproduksi

ikan monoseks atau memproduksi ikan dengan hanya satu jenis kelamin yaitu

jantan atau betina saja. Sex reversal ini dapat dilakukan dengan memberikan

hormon steroid golongan androgen yaitu metiltestosteron dan testosteron,

untuk memacu pertumbuhan individu berkelamin jantan yang diinginkan
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(Antiporda, 1986). Hormon steroid yang saat ini banyak digunakan dalam

proses maskulinisasi adalah metiltestosteron dan hormon sintetik α-17-metil

testosteron. Pada hormon sintetik α-17-metiltestosteron memiliki efek

samping yang sangat berpengaruh pada organ hati dari hewan yang diberi

perlakuan. Selain itu juga dapat membahayakan manusia yang mengkonsumsi

hewan tersebut karena adanya kemiripan biokimia hormon dengan hormon

steroid pada manusia (Contreras-Sanchez dan Fitzpatrick, 2001). Untuk itu

penelitian tentang penggunaan sumber steroid alami yang aman untuk

manusia dan ramah lingkungan perlu dilakukan, sehingga menjawab

permasalahan yang ada. Salah satu cara adalah hormon steroid yang

diekstraksi dari jeroan teripang pasir (Holothuria scabra).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Riani et al. (2005) dan Kustri

ariyah (2006), menjelaskan bahwa ekstrak teripang pasir (Holothuria scabra

Jaeger) mengandung senyawa steroid. Hasil analisis GC-MS dan NMR

menunjukkan bahwa berat molekul steroid ekstrak teripang adalah 288,42

yang merupakan jenis testosteron. Identifikasi dan karakteristik steroid hasil

ekstraksi daging teripang dengan menggunakan thin layer cromatography

(TLC) dan pengamatan dengan sinar UV pada panjang gelombang 254 nm

dan 366 nm didapatkan fraksi dengan nilai Rf (retardation factor) 0,91 yang

menunjukkan bahwa ekstrak teripang mengandung testosteron dan 0,96

sebagai kolesterol.

Hasil penelitian pembalikan kelamin (sex reversal) oleh Hakim (2008) pada

lobster air tawar menunjukkan bahwa lama perendaman yang berbeda pada
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juvenil lobster air tawar dengan pemberian hormon metiltestosteron, mampu

menghasilkan individu jantan dengan persentase terbesar 91,53% pada lama

perendaman 30 jam dan tingkat kelulusan hidup yang cukup tinggi 67,95%.

Sedangkan penelitian Sarida (2008) dengan menggunakan ekstrak teripang

sebagai sumber hormon steroid pada konsentrasi berbeda mampu

menghasilkan individu jantan udang galah (Macrobrachium rosenbergii)

dengan persentase 50,4% pada konsentrasi 2 ppm dan tingkat kelulushidupan

sebesar 78,9%. Penelitian tersebut membuktikan bahwa ekstrak organ dalam

teripang dapat digunakan sebagai sumber hormon steroid alami dalam proses

pembalikan kelamin. Disamping itu ekstrak steroid teripang juga mampu

memberikan pengaruh dalam pembentukan monoseks jantan.

Organisme monoseks dapat dihasilkan melalui metode manipulasi kelamin

(sex reversal), dengan pendekatan hormonal sebelum diferensiasi kelamin.

Hormon steroid yang diberikan, menyebabkan zigot dengan genotipe XX

akan berkembang menjadi karakter jantan secara fenotipe, atau sebaliknya

zigot dengan genotipe XY akan berkembang menjadi karakter betina secara

fenotipe (Wichins and Lee, 2002).

Sex reversal merupakan suatu teknik pengarahan diferensiasi kelamin untuk

mengubah jenis kelamin secara buatan dari jenis kelamin jantan secara

genetik menjadi berjenis kelamin betina fenotipe atau sebaliknya. Terdapat

dua cara untuk mengubah kelamin dalam suatu populasi ikan yaitu

manipulasi lingkungan dan rangsangan hormonal. Aplikasi yang sering

digunakan adalah rangsangan hormonal karena cara ini cepat, tepat, praktis
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dan biasanya dilakukan dengan metode penyuntikan (Mirza dan Selton 1988),

pemberian secara oral lewat pakan (Eckstein dan Spira dalam Hepher dan

Pruginin 1981), dan melalui perendaman (Hunter dan Donaldson 1983).

Keberhasilan pembentukan monosex jantan lobster jantan ini disebabkan oleh

faktor ketepatan dosis dan perendaman yang cukup lama.  Dalam proses sex

reversal khususnya dalam pembentukan monosex  jantan faktor ketepatan

dosis atau dosis yang optimum sangat diperlukan karena bila dalam

pemberian horman dosisnya kurang atau berlebihan, maka hasilnya juga

kurang efektif. Sesuai dengan pernyataan Zairin (2004), bahwa

kecenderungan pemberian dosis yang terlalu rendah menyebabkan proses sex

reversal berlangsung kurang sempurna.  Di sisi lain dosis yang terlalu tinggi

ada kecenderungan ikan menjadi steril. Menurut Handajani (2006) yang perlu

diperhatikan untuk perangsangan yang efektif pada sex reversal yaitu pertama

steroid yang diberikan ketika gonad masih belum terbentuk dan perlakuan

terus sampai terdiferensiasi, dan kedua dosis yang digunakan harus cukup

sesuai.

Pemberian ekstrak steroid teripang pasir melalui perendaman selama 18 jam

dengan dosis 2 mg/L mampu mengarahkan juvenil lobster air tawar menjadi

jantan sebesar 76,67% (Hamdani, 2017). Hasil penelitian (Triajie, 2008)

menunjukkan bahwa kadar testosteron pada udang galah jantan tertinggi

terdapat pada pemberian ekstrak teripang pasir dengan dosis 25 mg/L dan

waktu perendaman 36 jam yaitu sebesar 16,073 ng/dl dan mampu

meningkatkan pembalikan kelamin jantan sebesar 66,67%.
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Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang Uji Kadar Testosteron Pada

Juvenil Lobster Air Tawar  (Cherax quadricarinatus) Setelah Perendaman

dengan Ekstrak Teripang Pasir (Holothuria scabra Jaeger) Pada Dosis dan

Lama Perendaman yang Berbeda.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dosis dan lama perendaman yang efektif juvenil lobster air

tawar (Cherax quadricarinatus) yang diberi ekstrak steroid teripang pasir

(Holothuria scabra Jaeger) terhadap kadar testosteron dalam hemolymph.

2. Mengetahui interaksi antara dosis dan lama perendaman pada ekstrak

steroid teripang pasir (Holothuria scabra Jaeger) pada juvenil lobster air

tawar (Cherax quadricarinatus) terhadap kadar testosteron dalam

hemolymph.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Meningkatkan nilai ekonomi dari lobster air tawar (Cherax

quadricarinatus) melalui tehnik perendaman terhadap peningkatan kadar

testosteron pada hemolymph yang diberi ekstrak steroid teripang pasir

(Holothuria scabra Jaeger).

2. Meningkatkan budidaya lobster air tawar (Cherax quadricarinatus)

melalui tekhnik perendaman dengan ekstrak steroid teripang pasir

(Holothuria scabra Jaeger).
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D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah variasi dosis ekstrak steroid teripang pasir (Holothuria scabra

Jaeger) dan lama perendaman juvenil lobster air tawar dapat meningkatkan

kadar testosteron lobster air tawar (Cherax quadricarinatus)?

2. Apakah interaksi antara dosis dan lama perendaman yang berbeda pada

juvenil lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) yang diberi ekstrak

steroid teripang pasir (Holothuria scabra Jaeger) berpengaruh terhadap

kadar testosteron?

E. Kerangka Pemikiran

Saat ini ada beberapa komoditi perikanan semakin banyak dikembangkan dan

dibudidayakan di Indonesia. Salah satu komoditi perairan yang saat ini yang

banyak dikembangkan di Indonesia adalah udang-udangan. Salah satu jenis

udang yang banyak dibudidayakan adalah lobster air tawar capit merah (red

claw) (C. quadricarinatus). Dalam usaha budidaya, kecepatan pertumbuhan

dan tingkat kelangsungan hidup (survival rate) merupakan faktor yang perlu

diperhatikan.

Pertumbuhan dan kelangsungan hidup lobster air tawar jantan dewasa lebih

tinggi bila dibandingkan dengan yang betina, juga pertumbuhan jantan lebih

cepat bila dibandingkan dengan betina, sehingga dipilih untuk dikembangkan

dalam skala budidaya. Hasil penelitian dari Sarida (2008) dan Hakim (2008)

menunjukkan bahwa individu jantan lobster air tawar lebih cepat tumbuh dan

berkembang dan dibandingkan betina. Pada lobster jantan usia 7-8 bulan
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dapat mencapai berat 30 g/ekor, sedangkan pada betina hanya 20 g/ekor pada

umur yang sama. Untuk memproduksi individu jantan (monosex) lebih

banyak dilakukan karena lebih menguntungkan (Sukmajaya dan Suharjo,

2003).

Proses yang dapat digunakan untuk produksi individu monoseks melalui

pembalikan kelamin atau yang dikenal dengan sex reversal yaitu dengan cara

individu anakan diberi hormon biokimia untuk menuju pembentukan individu

jantan (maskulinisasi) lobster air tawar. Metode pemberian hormon yang

banyak digunakan dapat berupa injection atau penyuntikan, dipping atau

perendaman serta melalui oral atau dicampur dalam pakan. Dalam penelitian

ini menggunakan metode dipping atau perendaman pada juvenil lobster air

tawar dengan hormon alami dari ekstrak steroid teripang.

Teripang pasir (H. scabra Jaeger) merupakan salah satu biota laut penghasil

hormon steroid alami. Organ bagian dalam teripang menghasilkan hormon

steroid lebih banyak dibandingkan bagian tubuh lainnya. Hormon steroid

alami dari teripang yang diberikan baik melalui perendaman, penyuntikan

maupun dicampur dalam pakan pada individu anggota Crustacea seperti

kepiting dan udang galah terbukti menyebabkan terjadinya maskulinisasi

hewan tersebut. Dengan cara perendaman individu dalam ekstrak steroid

teripang, hormon akan masuk lebih efektif ke dalam sistem sirkulasi dan

osmoregulasi dari individu tersebut sehingga memicu terbentuknya

testosteron yang berfungsi merangsang pertumbuhan kelamin jantan.
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Industri perikanan budidaya selama ini banyak menggunakan hormon sintetik

metiltestosteron (MT). Senyawa ini mempunyai kelemahan yaitu sulit terurai

di dalam tubuh, bersifat karsinogenik, mencemari lingkungan, dan seringkali

menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, bahkan saat ini

peredarannya sudah dilarang. Sedangkan senyawa alami mempunyai

kelebihan yaitu mudah terurai oleh tubuh dan efek samping yang ditimbulkan

sedikit (Wiryowidagdo, 2005). Oleh karena itu, perlu alternatif untuk

mengganti hormon sintetik dan bahan kimia sintetik lainnya dengan hormon

alamiah dari teripang pasir. Menurut Riani et al. (2005), pada ekstrak tubuh

teripang pasir terdapat hormon androgen. Salah satu zat bioaktif yang

terkandung dalam teripang adalah senyawa steroid. Senyawa ini merupakan

salah satu jenis hormon yang memiliki nilai ekonomis penting dalam industri

farmasi sebagai aprodisiaka (penambah vitalitas) dan pembalikan sifat

kelamin (sex reversal).

Piferrer (2001) menjelaskan bahwa sensitivitas hormon steroid terhadap

perkembangan diferensiasi sangat tergantung pada fase perkembangan gonad

yang terjadi, sehingga puncak sensitivitasnya terjadi setelah fase pembelahan

sel jaringan gonad atau sebelum jaringan gonad terdiferensiasi. Hal ini

penting karena lobster jantan lebih cepat pertumbuhannya dibanding lobster

betina, sehingga pada proses pembesaran biaya operasional menjadi lebih

efisien dan dapat meningkatkan produksi massal lobster air tawar jantan.
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F. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Variasi dosis dan lama perendaman juvenil lobster air tawar (Cherax

quadricarinatus) yang diberi ekstrak steroid teripang pasir (Holothuria

scabra Jaeger) dapat meningkatkan kadar testosteron lobster air tawar

(Cherax quadricarinatus).

2. Interaksi antara dosis dan lama perendaman yang berbeda pada juvenil

lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) yang diberi ekstrak steroid

teripang pasir (Holothuria scabra Jaeger) berpengaruh terhadap kadar

testosteron.
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Gambar 1.  Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir Pembalikan Kelamin Pada Lobster
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dan ramah lingkungan
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lobster Air Tawar

1. Klasifikasi Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus)

Lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) atau freshwater crayfish

merupakan salah satu genus yang termasuk ke dalam kelompok udang

tawar (Crustacea), yang secara alami memiliki ukuran tubuh besar dan

seluruh siklus hidupnya di lingkungan air tawar. Lobster air tawar

memiliki beberapa nama internasional, yaitu crawfish dan crawdad.

Berdasarkan penyebarannya di dunia, terdapat 3 famili lobster air tawar

yaitu famili Astacidae, Cambaridae, Parastacidae (Handoko, 2013).

Tubuh lobster air tawar dilapisi oleh kutikula yang mengandung zat kapur

(Gambar 2).

Gambar 2. Morfologi lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) (Lukito
dan Prayugo, 2007).
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Menurut Tim Karya Tani Mandiri (2010), klasifikasi lobster air tawar capit

merah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Phylum : Arthropoda

Subphylum : Crustacea

Class : Malacostraca

Ordo : Decapoda

Subordo : Pleocyemata

Superfamily : Parastacoidea

Famili : Parastacidae

Genus : Cherax

Spesies : Cherax quadricarinatus

2. Anatomi dan Morfologi Lobster Air Tawar

Tubuh lobster dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala dada

(chepalothoraks) dan badan (abdomen) (Tim Karya Tani Mandiri, 2010).

Gambar 3. Morfologi dan Anatomi lobster air tawar (KPH Jember, 2006)
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Chepalothoraks diselubungi oleh karapas yang memanjang dari somit

terakhir sampai mata, kadang-kadang membentuk rostrum yang menonjol

di atas mata. Pada bagian lateral, karapas menutupi ruang branchial

sehingga melindungi insang. Chepalothoraks terdiri atas 14 somit yang

mengalami fusi, masing-masing dengan sepasang kaki gerak, 6 somit

pertama terdiri dari chepalon, dan 8 terakhir pada thoraks (Gambar 2).

Kaki gerak pada thoraks mencakup mata, antena dan antenula, mulut, serta

5 pasang kaki jalan ( Lukito dan Prayugo, 2007).

Mata lobster air tawar cukup besar, berupa mata majemuk yang terdiri dari

ribuan mata yang didukung oleh tangkai mata (stalk). Pergerakan mata

bisa dilakukan dengan cara memanjang dan memendek. Namun pada

beberapa jenis lobster yang matanya tidak bisa digerakkan sama sekali

atau bahkan sama sekali tidak ada. Lobster air tawar memiliki 2 pasang

antena (sungut), satu pasang berukuran pendek (antennula) dan satu

pasang lainnya berukuran lebih panjang yang berada di bagian luar.

Antena pendek berfungsi sebagai sensor kimia dan mekanis, yaitu alat

perasa air atau makanan. Antena panjang berfungsi sebagai alat peraba,

perasa dan pencium. Selain itu antena juga digunakan sebagai alat proteksi

(Aulina, 2013).

Ciri lain yang terdapat pada lobster air tawar adalah rostrumnya hampir

berbentuk segitiga memipih, lebar, dan terdapat duri di sekeliling rostrum

tersebut. Dilihat dari organ tubuh luar, lobster air tawar memiliki beberapa

alat pelengkap sebagai berikut :
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a. Sepasang antena sebagai perasa dan peraba terhadap pakan dan kondisi

lingkungan.

b. Sepasang antenula untuk mencium pakan, 1 mulut dan sepasang capi

(cheliped).

c. Enam ruas badan (abdomen).

d. Ekor, 1 ekor tengah (telson) terletak di semua bagian tepi ekor serta 2

pasang ekor samping (uropod).

e. Enam pasang kaki renang (pleopod) yang berperan dalam melakukan

gerakan renang.

f. Enam pasang kaki untuk berjalan (pereiopod) (Aulina, 2013).

Lobster air tawar tidak memiliki tulang dalam (internal skeleton), tetapi

seluruh tubuhnya terbungkus oleh cangkang (eksternal skeleton) (Tim

Karya Tani Mandiri, 2010). Bagian mulut pada lobster air tawar mencakup

mandibel, maksila, dan maksiliped. Mulut berfungsi untuk

mnghancurkan makanan dengan cara menggerakkan dari samping kiri ke

samping kanan. Pada bagian perut terdapat 5 pasang kaki renang.

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

pendek. Pada lobster betina, 4 pasang kaki renangnya bisa digunakan

untuk memegangi telur yang melekat pada perutnya. Masing-masing kaki

tersebut akan bertautan melingkari kumpulan telurnya. Saat menggendong

telur, kaki ini terkadang bergerak seperti gerakan mengipas. Gerakan

tersebut dapat memberikan suplai oksigen yang dibutuhkan untuk telur

yang digendongnya (Wiyanto dan Hartono, 2003; Lukito dan Prayugo,

2007).
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3. Ekologi Lobster Air Tawar

Habitat asli lobster air tawar adalah danau, rawa, atau sungai air tawar. Di

samping itu, habitat alam yang selalu ditempati lobster air tawar juga harus

dilengkapi tumbuhan air atau tumbuhan darat yang memiliki akar atau

batang terendam air dan daunnya berada di atas permukaan air. Beberapa

spesies lobster air tawar hidup dengan suhu air minimum 8◦C. Namun

banyak spesies lobster air tawar dapat hidup di lingkungan dengan suhu air

26-30◦C (Tim Karya Tani Mandiri, 2010). Lobster air tawar umumnya

aktif mencari makan pada malam hari (nokturnal) dan juga termasuk jenis

pemakan segala (omnivora) (Wiyanto dan Hartono, 2003).

Dalam pertumbuhannya, lobster air tawar juga melakukan proses

pergantian kulit (molting), yang merupakan proses alami yang terjadi.

Hewan tersebut mempunyai kerangka luar (eksoskeleton), sehingga perlu

mengganti kerangkanya bila badannya tumbuh membesar, karena

kerangka bagian luar yang bersifat kaku tidak ikut tumbuh. Frekuensi

molting pada lobster air tawar selalu beriringan dengan pertambahan umur

dan tingkat laju pertumbuhan. Semakin baik pertumbuhan maka akan

semakin sering melakukan molting (Lukito dan Prayugo, 2007). Fungsi

dari molting adalah untuk percepatan pertumbuhan, percepatan

pematangan gonad, dan regenerasi bagian tubuh yang cacat seperti capit

yang patah. Molting pertama terjadi seminggu setelah burayak melepaskan

diri dari induknya, atau sekitar berumur 2-3 minggu. Lobster memiliki

waktu molting yang bervariasi, sesuai dengan umur lobster. Lobster yang

masih muda biasanya hanya butuh waktu beberapa detik untuk molting,
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sementara lobster yang lebih dewasa memerlukan waktu sekitar 3-4 menit

untuk molting (Wiyanto dan Hartono, 2003).

Proses molting merupakan proses yang rumit karena melibatkan berbagai

proses yang bersifat hormonal, ada dua jenis hormon yang bertanggung

jawab terhadap proses molting yaitu hormon ecdysis dan MIH (moult

inhibiting hormone). Ecdysis berperan dalam memicu proses molting,

sedangkan MIH berfungsi sebaliknya, yaitu menghambat proses molting.

Proses molting melalui 4 tahapan yaitu preecdysis, ecdysis, metaecdysis,

dan intramolting (Lukito dan Prayugo, 2007).

4. Perkembangan dan Ciri Kelamin Lobster Air Tawar

Lobster air tawar merupakan spesies dimorfisme, yakni terdiri dari jenis

kelamin jantan dan betina. Jenis kelamin jantan dan betina dapat

dibedakan secara pasti jika telah mencapai 2 bulan dengan panjang total

rata- rata 5 s/d 7 cm. Ciri-ciri primer pembeda jenis kelamin calon induk

lobster air tawar adalah bentuk tertentu yang terletak pada tangkai kaki

jalan dan ukuran capit, sedangkan ciri-ciri sekunder yang dapat dilihat

secara visual adalah kecerahan warna tubuhnya (Royadi, 2011).

Calon induk jantan memiliki tonjolan di dasar tangkai kaki jalan ke-5 jika

dihitung dari kaki jalan di bawah mulut disebut genital papillae (gp),

sedangkan ciri lobster air tawar betina adalah adanya lubang bulat yang

terletak pada dasar kaki ke-3 yaitu genital opening (go) (Gambar 4).

Berdasarkan capitnya, calon induk jantan memiliki ukuran capit 2-3 kali
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lebar buku pertama (tangkai capit) dan calon induk betina memiliki ukuran

capit yang sama atau 1,5 kali buku pertama (KPH Jember, 2006).

Gambar 4. Perbedaan alat kelamin jantan dan betina juvenil lobster air
tawar

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.
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.

5. Kualitas dan Lingkungan Hidup Lobster Air Tawar

Udang jenis ini toleran terhadap kandungan oksigen yang sangat rendah.

Kadar oksigen terlarut dalam air yang bagus untuk lobster 2-4 mg/L.

Sebenarnya dalam kadar 0,5 mg/L lobster masih bisa hidup tetapi

mengalami tekanan yang sangat besar. Setiap perubahan kadar oksigen

a

b

c

d
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terlarut dalam air sebanyak 1 mg/L, baik naik maupun turun akan

membuat loster stres bahkan mati (Duniadinu, 2010). Selain itu lobster air

tawar toleran terhadap suhu sangat dingin mendekati beku, sehingga untuk

lobster yang hidup di daerah tropis biasanya dipelihara pada selang suhu

24-300C, sedangkan pertumbuhan optimum akan dicapai pada suhu 25-

290C (KPH Jember, 2006).

Kisaran pH yang baik untuk pertumbuhan lobster air tawar yaitu sedikit

alkalin dengan kisaran pH 7-9 atau pH yang paling ideal yaitu 8.

Kesadahan (kandungan kapur) air yang diperlukan adalah sedang hingga

tinggi. Hal ini untuk menjaga kandungan kalsium terlarut cukup tinggi

untuk membantu pembentukan cangkang (Fatih, 2013). Apabila pH terlalu

tinggi diperlukan penambahan asam fosfor, sedangkan bila pH rendah

diperlukan penambahan kapur (CaCO3) (Setiawan, 2010). Kesadahan

yang optimal agar lobster air tawar ini dapat hidup dengan optimal yaitu

10-20 mg/L (Wiyanto dan Hartono, 2003).

B. Teripang Pasir

1. Klasifikasi Teripang Pasir (Holothuria scabra)

Teripang pasir (Holothuria scabra) adalah kelompok hewan invertebrata

laut dari kelas Holothuroidea (Filum Echinodermata), tersebar luas di

lingkungan laut di seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut

dalam terutama di lautan India dan lautan Pasifik Barat. Sekitar 1250 jenis

teripang telah didiskripsikan, dibedakan dalam enam ordo yaitu

Dendrochirotida, Aspidochirotida, Dactylochirotida, Apodida, Molpadida,
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dan Elasipoda (Johan, 2013). Beberapa jenis hidup membenamkan diri

dalam pasir dan hanya menampakkan tentakelnya. Jenis-jenis teripang

komersil biasanya hidup pada substrat pasir, substrat keras, substrat kricak

karang dan substrat lumpur (Darsono, 2005).

Menurut Riata (2010) teripang pasir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Phylum : Echinodermata

Subphylum : Echinozoa

Classis : Holothuroidea

Subclassis : Aspidochirotacea

Ordo : Aspidochirota

Famili : Holothuroidae

Genus : Holothuria

Species : Holothuria scabra Jaeger

2. Morfologi dan Anatomi Teripang Pasir

Morfologi teripang pasir (Holothuria scabra, Jaeger) menurut Skewes et al

(2004) adalah bulat panjang (elongated cylindrical) sepanjang sumbu oral

aboral. Mulut dan anus terletak di ujung poros berlawanan, yaitu mulut di

anterior dan anus di posterior. Di sekitar mulut teripang terdapat tentakel

yang dapat dijulurkan dan ditarik dengan cepat.Tentakel merupakan

modifikasi kaki tabung yang berfungsi untuk menangkap pakan.Warna

teripang berbeda–beda, yaitu putih, hitam, coklat kehijauan, kuning, abu–

abu, jingga, ungu, bahkan ada yang berpola garis. Teripang pasir
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mempunyai dorsal berwarna abu–abu kehitaman dengan bintik putih atau

kuning (Purwati, 2005)

Gambar 5. Morfologi Teripang Pasir (Holothuria scabra Jaeger)
(Purwati, 2005)

Gambar 6. Anatomi Teripang Pasir (Holothuria scabra Jaeger) (Anonim,
2012)

Teripang memiliki tiga kaki tabung pada tiga bagian ventral tubuh untuk

berjalan dan dilengkapi dengan mangkuk penghisap seperti pada kelas

Asteroidea, memiliki tentakel berbentuk kaki tabung di sekeliling mulut

tanpa adanya pediselaria dan duri. Hewan ini memiliki alat respirasi

berupa alat bercabang yang terdiri dari banyak tabung, serta memiliki
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daerah rektum dan kloaka yang dapat menggembung dan mengerut untuk

menghisap air ke dalam anus dan mendorongnya ke atas menuju tabung

respirasi. Selanjutnya oksigen diekstrak dari sejumlah air yang diabsorbsi

dari tabung ke tubuh untuk membangun bentuk tubuh melalui prinsip

tekanan (Romimohtarto dan Juwana, 2005).

Gonad pada teripang pasir terletak pada satu sisi tubuh dan membuka ke

arah dorsal pada ujung belakang anterior tubuh melalui gonophore

tunggal. Sistem pohon respiratori untuk keperluan pernapasan terletak

pada bagian posterior tubuh dan membuka ke arah kloaka. Keseluruhan

dinding tubuh teripang pasir mencakup 56% dari total berat tubuh

(Aquafarm, 2009). Keistimewaan spesies-spesies dari kelas ini adalah

perilaku mengeluarkan sebagian besar isi perut melalui anus dan mulut

jika dipegang secara kasar (Romimohtarto dan Juwana, 2005).

Teripang pasir dapat bergerak dengan bantuan kaki tabung berjumlah 10

buah yang terdistribusi pada bagian ventral serta melalui pergerakan otot

pada dinding tubuh. Habitat umum teripang adalah ekosistem terumbu

karang. Hewan ini menyukai perairan bersih dan jernih dengan salinitas 30

- 33 ppt dengan dasar perairan berpasir halus dengan tanaman pelindung,

terlindung dari hempasan ombak, dan lingkungan hidupnya kaya akan

detritus. Makanan utamanya berupa detritus dan zat organik dalam pasir,

serta makanan pelengkapnya berupa plankton, bakteri dan berbagai biota

mikroskopis (Arisandi, 2007).
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3. Biologi Teripang Pasir

Teripang merupakan salah salah satu hewan berduri, tetapi tidak semua

teripang memiliki duri. Duri pada teripang merupakan rangka atau skelet

yang terdiri dari zat kapur. Badan teripang pasir berbentuk bulat panjang

dan lunak. Pada bagian perut berwarna kuning dan bagian punggung

berwarna abu-abu sampai kehitaman dengan garis berwarna hitam yang

melintang sepanjang punggungnya. Hewan ini memiliki struktur kulit yang

kasar, dan biasa ditemukan di sela-sela karang yang masih hidup atau

sudah mati dengan dasar yang berpasir (Martoyo et al, 1994).

Hewan ini merupakan salah satu hewan filum Echinodermata yang

semuanya hidup di laut. Bentuk tubuh dari anggota kelas ini tidak

berlengan, lembek, mulut dan anus berada di daerah yang berlawanan.

Mulut terletak pada ujung anterior dan anus pada ujung posterior (aboral).

Di sekeliling mulut terdapat tentakel yang bercabang sebanyak 10 sampai

30 buah. Tentakel dapat disamakan dengan kaki tabung bagian oral pada

Echinodermata lainnya. Tiga baris kaki tabung di bagian ventral digunakan

untuk bergerak dan dua baris di bagian dorsal berguna untuk melakukan

pernafasan. Memiliki banyak endoskeleton yang tereduksi. Tubuhnya juga

memanjang tertutup oleh kulit yang berkutikula dan tidak bersilia di bawah

kulit terdapat dermis yang mengandung osikula, selapis otot melingkar,

dan 5 otot ganda yang memanjang (Pratiwi, 2010).

Teripang memiliki 2 mulut yang terdapat dikedua ujung bagian tubuhnya

yaitu bagian kepala dan anus, dan memiliki kaki tabung yang jumlahnya
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tiga pada bagian ventral untuk berjalan yang dilengkapi dengan tabung

penghisap seperti pada kelas Asteroidea. Teripang memiliki alat respirasi

yang berbentuk tabung dan bercabang, dengan perolehan oksigen dari hasil

penggembungan dan mengkerut dari tubuh teripang tersebut, sehingga

dapat menyerap air dari anusnya dan mendorong ke tabung respirasi

(Rumimohtarto dan Juwana, 2005).

Teripang pasir dapat tumbuh sampai ukuran 40 cm dengan bobot 1,5 kg.

Kematangan gonad hewan air berumah dua (diocieaus) ini pertama kali

terjadi pada ukuran panjang rata-rata 220 mm. Seekor teripang betina

mampu menghasilkan telur dalam jumlah yang sangat banyak hingga

mencapai 1,9 juta butir telur. Daur hidup hewan ini dimulai dengan telur

yang dibuahi yang akan menetas dalam waktu sekitar 2 hari (Hobikan,

2009).

4. Biokimia Teripang Pasir

Teripang kaya akan zat yang mampu menstimulasi pertumbuhan sehingga

dapat memperbaiki sel-sel rusak. Kandungan protein mencapai 82% dan

asam lemak essensial mujarab memperkuat sel hati untuk mengeluarkan

antibodi, sehingga teripang (gamat) kerap disebut immunomodulator yaitu

cara memperbaiki fungsi sistem imun tubuh dengan menggunakan bahan

yang merangsang atau meningkatkan kerja imun tersebut. Teripang

mempunyai kandungan kolagen yang tinggi, dan mampu melakukan

regenerasi sel secara singkat. Ekstrak teripang larut dalam air dan langsung

dapat diserap di hati tanpa mengalami detoksifikasi (Bisnis UKM, 2011).
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Menurut Subroto dalam Bisnis UKM (2011), teripang memiliki kandungan

protein yang tinggi mencapai 82%, dan baik diberikan pada penderita

diabetes karena akan meningkatkan kinerja insulin untuk meregenerasi sel

β pankreas.

Teripang memiliki nilai penting sebagai sumber biofarma potensial

maupun makanan kesehatan. Kandungan kimia teripang basah terdiri dari

44-45 % protein, 3-5 % karbohidrat dan 1,5-5% lemak. Teripang-juga

mengandung asam amino esensial, kolagen dan vitamin E. Kandungan

asam lemak penting teripang adalah asam eikosapentaenoat (EPA) dan

asam dekosaheksaenoat (DHA) yang berperan dalam perkembangan saraf

otak dan agen penyembuh luka dan antitrombotik (Ramadhan, 2008).

5. Hormon Steroid Teripang Pasir

Pandian dan Sheela (1995) menyatakan bahwa proses pemberian hormon

steroid sintetik pada metode pembalikan jenis kelamin dapat menimbulkan

stres, sehingga tingkat kelulushidupan benih, baik jantan maupun betina

menjadi rendah. Dosis yang terlalu rendah menyebabkan proses

pembalikan jenis kelamin berlangsung kurang sempurna dan sebaliknya

jika terlalu tinggi ada kecenderungan menjadi steril atau terjadi

penyimpangan jenis kelamin, yaitu yang diberi hormon androgen berubah

menjadi betina (Wichins dan Lee 2002).

Hormon steroid meliputi hormon adrenal kortikal, androgen dan estrogen,

yang dapat larut dalam lemak. Klasifikasi hormon steroid berdasarkan

respons fisiologis adalah sebagai berikut (Murray et al., 2003) :
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a. Glucocorticoids, seperti cortical (C21) yang mengatur metabolisme

protein, lemak dan karbohidrat, dan mempengaruhi fungsi-fungsi

penting seperti reaksi inflammatori dan meredakan stres.

b. Aldosterone dan mineralcorticoids lainnya, mengatur pembuangan

garam dan air melalui ginjal.

c. Androgen dan estrogen yang mengatur perkembangan dan fungsi

seksual.

Testosteron, komponen C19 merupakan hormon androgen (seks jantan).

Hormon steroid merupakan turunan kolesterol, dengan rumus bangun

berupa cincin siklopentana cyclo pentane perhydrophenanthrene

(Kustiariyah, 2006).

Gambar 7. Rumus bangun inti steroid (cyclopentanohydrophenanthrene)
(a) dan testosterone (b) (Kustiariyah, 2006).

Pemanfaatan bahan aktif di dalam teripang pasir (Holothuria scabra) yang

merupakan steroid alam sangat diperlukan dalam pengembangan budidaya

perikanan misalnya budidaya lobster air tawar (Cherax quadricarinatus).

Teripang pasir mengandung steroid yang berpengaruh terhadap aktifitas

metabolisme, sehingga agresifitas / nafsu makan akan berambah. Peranan

hormon ini juga dapat mempengaruhi produksi hewan, merangsang
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pertumbuhan dan penentuan jenis kelamin (diferensiasi) serta tingkah laku

ikan (Sarida, 2008).

6. Sex Reversal (Pembalikan Kelamin)

Sex reversal merupakan cara pembalikan arah perkembangan kelamin ikan

yang seharusnya berkelamin jantan diarahkan perkembangannya menjadi

betina atau sebaliknya. Teknik ini dilakukan pada saat sebelum terjadi

diferensiasi seksual secara jelas antara jantan dan betina pada waktu

menetas. Sex reversal merubah fenotip ikan tetapi tidak merubah

genotipnya (Masduki, 2010).

Sex reversal dapat dilakukan melalui terapi hormon (cara langsung) dan

melalui rekayasa kromosom (cara tidak langsung) (Wichins and Lee,

2002). Pada terapi langsung hormon androgen dan estrogen mempengaruhi

fenotip tetapi tidak mempengaruhi genotip. Metode langsung dapat

diterapkan pada semua jenis ikan apapun pada seks kromosomnya dan

dapat meminimalkan jumlah kematian ikan. Kelemahan dari cara ini

adalah hasilnya tidak bisa seragam dikarenakan perbandingan alamiah

kelamin yang tidak selalu sama, misalkan pada ikan hias, nisbah kelamin

anakan tidak selalu 1:1 tetapi 50% jantan : 50% betina pada pemijahan

pertama, dan 30% jantan : 70% betina pada pemijahan berikutnya

(Masduki, 2010).

Salah satu strategi budidaya yang dapat dikembangkan dalam rangka

efisiensi produksi, khususnya untuk jenis ikan hias yang nilai jual

jantannya lebih tinggi daripada betina adalah dengan mengupayakan
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pengembangan teknologi produksi jantan monoseks secara masal. Proses

pengarahan jenis kelamin dapat dilakukan dengan manipulasi suhu

lingkungan. Menurut Pifferrer (2001) hormon steroid akan mempengaruhi

target sel seperti gonad dan saluran otak. Diduga pada saat fertilisasi sudah

terbentuk sel kromosom, apabila diberi hormon testosteron dari luar, maka

hormon ini akan merangsang hormon endogen mensintesis steroid untuk

pertumbuhan dan perkembangan gonad secara fungsional. Demikian juga

otak juga dipengaruhi oleh hormon eksogen ini yang memberi perintah

kepada poros aksis hipotalo-hipofisa-gonad.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017-Februari 2018 selama

50 hari, bertempat di dalam laboratorium penelitian biologi akuatik, gedung

Fakultas MIPA Terpadu, Fakultas MIPA Universitas Lampung dan di

Laboratorium Pramitra Biolab Indonesia, Way Halim, Bandar 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 24 buah, selang aerasi sepanjang 2 meter sebanyak 24

buah, shelter pipa paralon 0,5 inchi sebanyak 480 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, dan refraktometer untuk mengukur

salinitas. Loop untuk pengamatan 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 2 buah. Dan

beberapa alat untuk pembuatan ekstrak steroid yaitu instrumen refluks,
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rotarry 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 (Cherax quadricarinatus) berusia 2-3

minggu sebanyak 480 ekor, alkohol 70%, ekstrak kering teripang pasir

5x100g, hormon 17α-metiltestosteron 100 mg, pakan lobster tenggelam

dengan kandungan protein 39-40%, etanol 2,5 liter, aquades 1 liter dan

dietileter 1 liter. Air media pemeliharaan, etanol, kalium hidroksida (KOH) 1

M dan 0,5 M, dietil eter, akuadest, dan phenol ptialin / indikator pp untuk

pembuatan ekstraksi teripang.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri atas 2

faktorial yaitu lama perendaman dan dosis ekstrak steroid teripang pasir.

Perlakuan terdiri dari 8 kelompok dan masing-masing diulang sebanyak tiga

kali. Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. KNR18. Pemeliharaan lobster air tawar tanpa menggunakan hormon

dengan lama perendaman 18 jam (kontrol negatip)

2. KNR30. Pemeliharaan lobster air tawar tanpa menggunakan hormon

dengan lama perendaman 30 jam (kontrol negatip)

3. MT2R18. Pemeliharaan lobster air tawar dengan menggunakan hormon 17

α Metiltestosteron dengan dosis 2 ppm dan  lama perendaman 18 jam

(kontrol positif)
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4. MT2R30. Pemeliharaan lobster air tawar dengan menggunakan hormon 17

α Metiltestosteron dengan dosis 2 ppm dan  lama perendaman 30 jam

(kontrol positif)

5. ST2R18. Pemeliharaan lobster air tawar dengan dosis ekstrak hormon

steroid teripang pasir 2 ppm dan  lama perendaman 18 jam

6. ST2R30. Pemeliharaan lobster air tawar dengan dosis ekstrak hormon

steroid teripang pasir 2 ppm dan  lama perendaman 30 jam

7. ST4R18. Pemeliharaan lobster air tawar dengan dosis ekstrak hormon

steroid teripang pasir 4 ppm dan  lama perendaman 18 jam

8. ST4R30. Pemeliharaan lobster air tawar dengan dosis ekstrak hormon

steroid teripang pasir 4 ppm dan lama perendaman 30 jam.

Penempatan setiap satuan percobaan dilakukan secara acak.

Gambar 8. Tata letak Unit Penelitian
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D. Prosedur Penelitian

1. Persiapan wadah pemeliharaan benih

Wadah pemeliharaan meliputi bak plastik untuk pemeliharaan benih

bervolume 22 liter yang terlebih dahulu harus disuci hamakan dengan

kaporit (CaOCl) 10 ppm. Dibilas dengan air steril dan kemudian bak

dijemur hingga kering selama 24 jam dan baru digunakan.

2. Pengisian Air wadah pemeliharaan

Pengisian air bak bervolume 22 liter untuk pemeliharaan benih dilakukan

setelah pengeringan, air yang digunakan berasal dari sumur bor salinitas 0

ppt.  Bak pemeliharaan disi air dengan ketinggian 5-7 cm dan diendapkan

selama 2-3 hari.

3. Pembuatan Hormon Ekstrak Steroid Teripang

Menurut Dewi (2008) tahapan untuk pembuatan ekstrak steroid teripang

pasir adalah:

a. Pengeluaran dan pemisahan jeroan teripang dari daging teripang diikuti

pengawetan sementara dalam freezer suhu 4°C.

b. Ekstraksi lemak teripang dengan maserasi pada jeroan teripang dengan

pelarut etanol menggunakan cara refluks dengan perbandingan bahan

dan pelarut = 1:2 (berat/volume) yang pada suhu 40°-50° (selama 3-4

jam atau hingga pelarut habis).

c. Sentrifugasi hasil ekstrak pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit

(suhu 4°C).
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d. Supernatan hasil sentrifugasi dievaporasi dengan rotary vacuum

evaporator hingga seluruh pelarut menguap (suhu 55°C).

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

direfluks kembali dalam suhu 70°C selama 1 jam, kemudian campuran

hasil refluks didinginkan dengan penambahan aquadest sebanyak 100

ml.

f. Campuran refluks dimasukkan ke dalam tabung pemisah dan

disabunkan dengan dietil eter sebanyak 100 ml, kemudian dikocok dan

diendapakan hingga diperoleh supernatan dan residu. Residu dipisah

dan disabunkan kembali dengan cara yang sama hingga diperoleh

supernatant kedua dan ketiga.

g. Semua supernatan yang diperoleh digabungkan, dimasukkan ke dalam

corong untuk dicuci dengan aquades 40 ml sebanyak 3 kali

h. Residu yang diperoleh dipisahkan dan ditambah KOH 0,5 M 40 ml dan

1 tetes fenolftalein, kemudian dikocok dan didiamkan hingga terbentuk

dua fasa.

i. Dua fasa yang terbentuk dipisah, kemudian supernatan yang diperoleh

ditambahkan 40 ml aquades, dikocok dan didiamkan kembali hingga

terbentuk dua fasa, lalu dipisahkan kembali.

j. Supernatan ditambah KOH 0,5 M 40 ml, dikocok dan didiamkan

kembali hingga terbentuk dua fasa, lalu dipisahkan kembali

k. Supernatan dicuci dengan aquades hingga tidak terbentuk lagi warna

merah muda jika ditambahkan indikator fenolftalein.
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l. Larutan yang diperoleh kemudian dievaporasi dengan rotary vacuum

evaporator hingga seluruh pelarut menguap (suhu 55° C).

m. Ekstrak steroid asal teripang pasir diperoleh dan siap digunakan.

4. Prosedur Pengambilan Darah (hemolymph) Pada Lobster

Cara pengambilan sampel darah (hemolymph) pada lobster mengacu pada

penelitian Triajie (2008) yaitu:

a. Meletakkan lobster di atas baki dan memegang bagian atas karapak.

b. Pengambilan sampel darah lobster dengan menggunakan syringe steril

yang berukuran 0,1 ml.

c. Menusukkan jarum secara perlahan pada pangkal kaki jalan terakhir

lobster di bagian yang lunak hingga voume darah  mencapai 50 µl.

Kemudian, ujung syringe ditarik untuk mengambil darah lobster. Darah

lobster berwarna bening namun cenderung lebih kental dari pada air,

darah tersebut tetap berada di dalam syringe.

d. Memasukkan sampel darah ke dalam mikrotube lalu didiamkan pada

suhu 5°C (refrigerator) selama 48 jam, bagian yang masih cair (serum)

yang berwarna merah bening diambil secara hati-hati dan bagian yang

mengental dipisahkan (clotting)

e. Memasukkan serum ke dalam mikrotube yang baru dan disimpan pada

suhu -20°C.

5. Pengukuran Kadar Testosteron dalam Hemolymph Lobster Air
Tawar

Pengukuran konsentrasi testosteron lobster air tawar dilakukan dengan

metode ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) menggunakan
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alat Microplate Reader Merk Zenix Diagnostics, Briloner Landstrade,

Korbach Germany dan Testosterone Enzyme Immunoassay Test Kit

mengacu pada penelitian Triajie (2008) dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menyiapkan larutan testosteron_HRP conjugate dan washbuffer.

b. Menyiapkan microwell yang dibutuhkan. Menutup dan menyimpan

kembali strip microwell yang tidak digunakan kedalam lemari es.

c. Memasukkan 50 µl larutan kalibrasi, kontrol, dan contoh uji kedalam

lubang yang telah ditandai dan dirangkap dua (duplo).

d. Menambahkan 100 µl conjugate working solution kedalam setiap

lubang dengan menggunakan micropippet multichannel.

e. Plate shaker diinkubasi (kecepatan 200 rpm) selama satu jam pada suhu

ruang.

f. Membilas lubang sebanyak tiga kali dengan 300 µl wash buffer yang

telah diencerkan dan membuang larutan yang ada pada lubang dengan

membalikkan lubang pada kertas penyerap air untuk menghilangkan

sisa larutan pada lubang dengan menggunakan mesih pencuci.

g. Menambahkan 150 µl Tetramethylbenzidine (TMB) substrate kedalam

lubang dengan interval waktu.

h. Plate shaker diinkubasi selama 10-15 menit pada suhu ruang (atau

sampai kalibrasi A berwarna biru gelap untuk absorbansi (OD) yang

diinginkan)

i. Menambahkan 50 µl stopping solution kedalam setiap lubang pada

interval waktu yang sama seperti pada tahap 7.
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j. Hasil pada microwell plate reader pada 450 nm selama 20 menit akan

terbaca setelah penambahan stopping solution.

Catatan: Semua reagen mencapai suhu kamar sebelum digunakan.

Kalibrasi, kontrol, dan contoh harus diuji dalam rangkap dua (duplo).

E. Pelaksanan Penelitian

1. Persiapan Wadah Pemeliharaan Benih

Wadah pemelihaaraan benih menggunakan bak plastik bervolume 22 liter

dengan diameter 50x50x30 cm. Sebelum digunakan bak dibersihkan dan

direndam menggunakan kaporit (CaOCl) 10 ppm,untuk mensterilkan. Bak

pemeliharaan diberi label sesuai dengan rancangan penempatan penelitian.

Bak pemeliharaan diisi air dengan ketinggian 5-7 cm dan diaerasi pada

setiap bak pemeliharaan dan selanjutnya pengaturan suhu air dan diberi

shelter.

2. Persiapan Lobster Uji

Juvenile lobster yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu berumur ±

2-3 minggu atau berukuran 2- 2,5 cm sebanyak 480 ekor yang berasal dari

Gemma Farm, (Klaten, Jawa Tengah). Juvenil yang digunakan secara

morfologis dalam kondisi sehat serta memiliki kelengkapan organ tubuh

yang sempurna dan diambil dari induk yang telah terseleksi dengan baik.

Sebelum dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan, juvenile terlebih dahulu

ditimbang untuk mengetahui berat awal (Wo) kemudian benih diaklimasi

sebelum dilepaskan di bak pemeliharaan.
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3. Perlakuan/Treatment

Perlakuan dilakukan dengan metode perendaman. Sebelum direndam

untuk ekstrak teripang pasir dan metiltestosteron dilarutkan terlebih dahulu

dengan menggunakan alkohol 5% (Triajie, 2008).  Dalam penelitian ini

menggunakan 2 kontrol yaitu kontrol positif dan kontrol negatif. Dalam

bak perlakuan ke-1 (KNR18)  dan ke-2 (KNR30) yaitu kontrol negatif diisi

juvenil lobster air tawar masing-masing sebanyak 60 ekor dan tanpa diberi

ekstrak steroid dan direndam selama 18 jam dan 30 jam, dalam bak

perlakuan ke-3 (MT2R18) dan ke-4 (MT2R30) yaitu kontrol positif diisi

juvenil lobster air tawar masing-masing sebanyak 60 ekor dan direndam

dengan 17-α metiltestosteron dengan dosis 2 ppm selama 18 jam dan 30

jam, dalam bak perlakuan ke-5 (ST2R18) diisi juvenil lobster air tawar

sebanyak 60 ekor dan direndam dengan ekstrak steroid teripang pasir

dengan dosis  2 ppm dan direndam  selama 18 jam, dalam bak perlakuan

ke-6 (ST2R30) diisi juvenil lobster air tawar sebanyak 60 ekor dan

direndam dengan ekstrak steroid teripang pasir dengan dosis 2 ppm selama

30 jam, dalam bak perlakuan ke-7 (ST4R18) diisi juvenil lobster sebanyak

60 ekor dan direndam dengan ekstrak steroid teripang pasir dengan dosis

4 ppm  selama 18 jam, dalam bak perlakuan ke-8 (ST2R30) diisi juvenil

lobster air tawar sebanyak 60 ekor dan direndam dengan ekstrak steroid

teripang pasir dengan dosis 4 ppm selama 30 jam.

4. Pemeliharaan Lobster Uji

Pemeliharaan juvenil lobster dilakuan selama 50 hari sehingga dapat

dibedakan jenis kelamin lobster uji. Setelah direndam dalam bak perlakuan
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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 pukul 09.00 WIB dan sore hari pukul 17.00 WIB.

5. Manajemen Kualitas Air

Pergantian air sebanyak 30-40% dilakukan setiap 3 hari dengan

membuang air dasar atau kotoran yang mengendap, setelah itu

ditambahkan air baru yang telah diendapkan hingga ketinggian air seperti

semula.

6. Pengukuran kualitas air

Air merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemeliharaan larva

lobster air tawar. Oleh karena itu perlu dilakukan pengumpulan data

kualitas air meliputi suhu, DO, pH, kesadahan air dan kadar nitrit.

Pengamatan suhu media pemeliharaan larva dilakukan  setiap hari.

Pengamatan DO dan pH dilakukan setiap 3 hari. Suhu diukur dengan

thermometer, DO di ukur dengan DO meter, pH di ukur dengan pH meter.

Cara kerja analisa nitrit sesuai dengan SNI06-6989.9-2004 tentang cara uji

nitrit (NO2-N) secara spektrofotometri (Rosita, 2014). Data yang didapat

dibuat grafik dan tabel sebagai data pendukung penelitian.

7. Metode Pengambilan Sampel Pertumbuhan Panjang dan Bobot

Pengambilan sampel pertumbuhan panjang dan bobot lobster dilakukan

setiap 10 hari sebanyak 40% dari 20 ekor dari tiap-tiap perlakuan.
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Pengukuran panjang total menggunakan penggaris dan penimbangan

bobot total lobster menggunakan timbangan digital.

F. Pengambilan Data

1. Penentuan Kadar Testosteron dalam hemolymph

Data kadar testosteron diambil pada akhir penelitian pada hari ke-50

dengan metode Elisa, prosedur ada di halaman 34-36.

2. Keberhasilan pembentukan jenis kelamin

Pengamatan jenis kelamin dilakukan pada akhir penelitian. Nisbah

kelamin dihitung dengan membagi antar jumlah salah satu jenis kelamin

dibagi dengan jumlah total lobster yang hidup hingga akhir percobaan

dikali dengan 100 % diukur dengan menggunakan rumus (Sarida, 2008).

J (%) = Jumlah lobster jantan x 100%
Jumlah lobster sampel

B (%) = Jumlah lobster betina x 100%
Jumlah lobster sampel

I(%)     = Jumlah lobster interse x 100%
Jumlah lobster sampel
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3. Kelulushidupan

Tingkat kelulushidupan populasi merupakan nilai persentase jumlah

individu/ lobster yang berpeluang hidup selama masa pemeliharaan

tertentu untuk menentukan produksi yang akan diperoleh (Najiyati, 1992).

Kelulushidupan lobster dihitung sesuai Effendie (1979):

Keterangan:

SR = Kelulushidupan lobster uji (%)

Nt = Jumlah lobster uji pada akhir penelitian (ekor).

No = Jumlah lobster uji pada awal penelitian (ekor)

4. Pertumbuhan panjang mutlak

Pertumbuhan adalah perubahan bobot dan panjang rata-rata individu pada

tiap perlakuan dari awal  hingga akhir pemeliharaan. Pertumbuhan panjang

mutlak (cm) ditentukan berdasarkan selisih panjang akhir (Lt) dengan

panjang awal (Lo) pemeliharaan.

Pertumbuhan panjang dihitung berdasarkan rumus Effendie (2004) sebagai

berikut :

Keterangan :

L = Pertumbuhan panjang mutlak (cm)

Lt = Panjang rata-rata akhir (cm)

Lo = Panjang rata-rata awal (cm)

L =  Lt - Lo

Nt
SR = x  100%

No
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5. Laju Pertambahan Bobot Harian

Laju pertambahan bobot harian dihitung dengan menggunakan rumus

(Purnomo, 2012).

Keterangan :

GR : Laju pertumbuhan harian (g/hari)

Wt : Bobot rata-rata ikan pada hari ke-t (g)

Wo : Bobot rata-rata ikan pada hari ke-0 (g)

t : Waktu pemeliharaan (hari)

6. Biomassa

Pertumbuhan biomassa akhir adalah selisih antara bobot basah pada akhir

penelitian dengan bobot basah pada awal penelitian. Menurut Effendie

(2004) rumus mencari biomassa adalah:

Keterangan :

W = Biomassa (gram)

Wt = Biomassa pada akhir penelitian (gram)

Wo = Biomassa pada awal penelitian (gram)

t

WoWt
GR




∆ W = Wt – Wo
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G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini antara lain kadar testosteron,

keberhasilan pembentukan jenis kelamin, kelulushidupan, pertumbuhan

panjang mutlak, laju pertambahan bobot harian, dan biomassa. Data tersebut

dianalisis menggunakan analisis ragam, jika terdapat perbedaan yang nyata

maka dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan taraf 5%.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil  penelitian dapat disimpulkan:

1. Variasi dosis ekstrak teripang pasir (Holothuria scabra) dan lama

perendaman berpengaruh terhadap peningkatkan kadar testosteron dalam

hemolymph, serta pembentukan individu jantan juvenil lobster air tawar

(Cherax quadracarinatus).

2. Perlakuan pemberian ekstrak steroid teripang pasir dosis 4 ppm dan lama

perendaman 30 jam menghasilkan kadar testosteron tertinggi sebesar 0,248

ng/mL dan persentase jantan tertinggi sebesar 77,45%.

B. Saran

Saran-saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian yang selanjutnya

diantaranya adalah:

1. Hormon steroid dari teripang pasir (Holothuria scabra) terbukti efektif

dalam pembalikan jenis kelamin (sex reversal), sehingga perlu adanya kajian

mengenai jenis-jenis teripang lain yang mungkin berpotensi mengandung

hormon steroid alami untuk pembalikan kelamin (sex reversal).

2. Perlu adanya usaha budidaya teripang pasir (Holothuria scabra) yang yang

berkelanjutan, sehingga dapat diperoleh hormon steroid alami yang yang

mencukupi kebutuhan.
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