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BAB I.
TINJAUAN UMUM BUKU TEKS
1.1.

Deskripsi Buku Teks

Bahan buku teks ini disusun utamanya dari beberapa laporan hasil penelitian, laporan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, makalah-makalah sebagai nara sumber di
berbagai lembaga /instansi terkait serta telaah pustaka di perpustakaan dan website
terkait. Buku teks ini membahas tentang biologi reproduksi dan teknik pembenihan
ikan khususnya ikan konsumsi ekonomis penting.
1.2.

Manfaat Buku Teks

Dengan mengetahui biologi reproduksi dan teknik pembenihan ikan, pembaca akan
memperoleh pemahaman tentang

cara reproduksi, aspek-aspek

biologi reproduksi

dan pembenihan ikan, serta diharapkan dapat mengaplikasikan teknik pembenihan
ikan sesuai standar operasiona prosedur dan melakukan pelestariannya.
1.3.

Tujuan Instruksional Umum

Setelah menyelesaikan buku teks ini,pembaca diharapkan dapat menguasai materi
tentang biologi reproduksi ikan secara umum, cara pemijahan ikan di alam, cara
pemijahan secara alami,macam-macam ikan konsumsi ekonomis penting dan dapat
mengaplikasi teknik pembenihannya.

1.4.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat;
1.4.1. memahami ruang lingkup biologi reproduksi
1.4.2. merinci biologi reproduksi ikan secara umum,
1.4.3. mengetahui cara pemijahan ikan di alam,
1.4.4. mengetahui berbagai macam
ekonomis penting
1

teknik pembenihan ikan konsumsi

1.4.5. memahami cara pemijahan ikan secara alami,
1.4.6. dan mengaplikasikan teknik pembenihan ikan ekonomis penting.
1.5.

Pedoman Umum Penggunaan Buku Ajar

Buku teks ini disusun untuk kalangan kalangan mahasiswa perikanan khususnya dan
mahasiswa biologi untuk mata kuliah tertentu. serta stakeholder pada umumnya.
Dengan mengetahui biologi reproduksi dan teknik pembenihan ikan ini diharapkan
mempunyai acuan untuk pengembangan budidaya perikanan, khususnya pembenihan
ikan serta mampu melakukan pelestariannya.

2

BAB II.
BIOLOGI REPRODUKSI IKAN
2.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , pembaca diharapkan dapat menguasai tujuan
reproduksi ikan dan cara-cara reproduksi ikan, tingkat kematangan gonad,,
perkembangan gonad, macam fekunditas, tahapan reproduksi
2.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini ,pembaca diharapkan dapat dapat memahami dan
merinci tujuan reproduksi ikan dan cara-cara reproduksi ikan, tingkat kematangan
gonad, perkembangan gonada, macam fekunditas, tahapan reproduksi
2.3. Cara Reproduksi Ikan
Tujuan utama reproduksi adalah untuk mengeksiskan diri di alam; hal ini selalu
dipengaruhi oleh ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan tertentu. Ancaman
bisa berupa predator, hambatan; kondisi perairan, tantangan karena persaingan sejenis
dan gangguan berupa bunyi-bunyian tertentu. Cara reproduksi ikan menurut beberapa
ahli dibagi beberapa penggolongan. Penggolongan didasarkan :
1. Sifat hidupnya
2. Sifat telur ( perkembangbiakan dari telur)
3. Tipe telur
4. Konsistensi telur
5. Perkembangan anak
6. Perkembangan larva,
7. Penjagaan induk
8. Dan lain-lain
3

Berdasarkan hal di atas maka cara perkembangbiakan ikan dapat digolongkan
menjadi 3 (tiga) kelompok:
1. Non guarders (ikan-ikan yang tidak menjaga telurnya)
2. Guarders (ikan-ikan yang menjaga telurnya)
3. Bearers (ikan-ikan yang melahirkan anaknya)

1.

Non guarders (ikan-ikan yang tidak menjaga telurnya)

Kelompok Non Guargers terbagi lagi atas 2 (dua) yaitu: 1.1. Golongan ikan
yang menyebar telur pada substrat yang terbuka berdasarkan ekologisnya. Dan
1.2. Golongan ikan yang induknya bersembunyi di pantai.
1.1.

Golongan ikan yang menyebar telur pada substrat yang terbuka berdasarkan
ekologisnya.

Golongan ikan yang menyebar telur pada substrat yang terbuka ,berdasarkan
ekologisnya, terbagi atas:
a. Pelagic Spawners ; golongan ikan yang telur dan larvanya hanyut dengan
bebas di perairan,contohnya : Clupea, Sarden, Clupeonelta deliculata
b. Rock and Gravel Spawners with pelagic larvae; golongan ikan yang
meletakkan telurnya pada batu-batuan dan kerikil tetapi larvanya pelagic
(hanyut bebas), contoh : Stizostedion vittiensis
c. Rock and Gravel Spawners with benthic larvae; golongan ikan yang
meletakkan telurnya pada batu-batuan dan kerikil tetapi larvanya benthic
(hidup di dasar) Contoh : Catostomus commersoni
d. Non Obligatory Plant Spawners ;golongan ikan-ikan yang melekatkan telur
tidak harus pada tumbuh-tumbuhan) Contoh : Rutilus rutilus
e. Obligatory Plant Spawners: golongan ikan-ikan yang meletakkan telurnya
harus pada tumbuhan.Contoh : Cyprinus carpio
f. Sand Spawners; golongan ikan-ikan yang meletakkan telurnya di pasir, contoh
: Gobio gobio
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g. Terresterial Spawners: golongan ikan-ikan yang meletakkan telurnya di darat,
contoh : Galaxias maculatus
1.2.

Golongan ikan yang induknya bersembunyi di pantai.
a. Beach Hiders: golongan ikan-ikan yang induknya bersembunyi di pantai;
contoh : Leuresthes tenius
b. Annual Fishes; golongan ikan-ikan yang bertelur tahunan, contoh :
Cyriolebias belloti
c. Rock and Gravel Hiders; golongan ikan-ikan yang induknya bersembunyi
pada batuan dan kerikil, contoh : Salvelinus namaycusi
d. Caving Hiders; golongan ikan-ikan yang induknya bersembunyi di lubang,
contoh : Astynax mexicanus
e. Hiders in Live Invertebrata, golongan ikan-ikan yang induknya bersembunyi
pada hewan-hewan invertebrata hidup, contoh : Rhodens sericens

2. Guarders
a. Pelagic Tenders ;golongan ikan-ikan yang telurnya dijaga dan
pelagik); contoh Anabas testudineus
b. Above Water Tenders; golongan ikan-ikan yang telurnya berada di atas
permukaan air dan dijaga, contoh : Copeina amoldi
c. Rock Tenders;golongan ikan-ikan yang meletakkan telurnya pada batu
dan dijaga, contoh : Chromis chromis
d. Plant Tenders; golongan ikan-ikan yang meletakkan telurnya pada
tumbuhan dan dijaga,contoh : Leucaopius delineatus
2.2. Nest Spawners
a. Farth Nesters; golongan ikan-ikan yang mebuat sarang dari busa, contoh :
Trichogaster sp
b. Miscelaneous Substratum Nesters; golongan ikan-ikan yang membuat sarang
dari campuran substrat, contoh : Osphronemus gouramy
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c. Rock and Gravel Nesters; golongan ikan-ikan yang memilih batu/kerikil
sebagai sarang, contoh : Micropterus dolamieu
d. Glue Making Nesters; golongan ikan-ikan yang membuat sarang dari “lem”
Contoh : Gasterosteus aculeatus
e. Plant Material Nesters Golongan ikna-ikan yang mebuat sarang dari bahan
tumbuhan, contoh : Amia calva
f. Sand Nesters; golongan ikan-ikan yang membuat sarang dari/dalam pasir
Contoh : Abeahina rivularis
g. Hole Nesters; golongan ikna-ikan yang membuat sarang berbentuk lubang,
contoh : Neogobius melanopterus, Clarias sp
h. Anemone Nesters Golongan ikan-ikan yang membuat sarang dari anemon
Contoh : Amphiprion crysopterus
3. Bearers
3.1. Eksternal Bearers :Golongan ikan-ikan yang beranak di luar tubuh/mengandung
anak.
a. Transpers Brooder Golongan ikan-ikan yang induknya memindahkan anaknya
Contoh : Carydoras sp
b. Mouth Brooder Golongan ikan-ikan yang induknua mengerami telur dalam
mulut; contoh : Oreochromis sp
c. Gill Chamber Brooder; golongan ikan-ikan yang induknya mengerami
telurnya dalam ruangan insang; contoh : Gambusia
d. Auxillary Brooder ; golongan ikan-ikan yang induknya masih membantu
anaknya, contoh : Kurtus galliver
e. Pouch Brooder Golongan ikan-ikan yang mengerami telur dalam
kantung, contoh : Sygnathus abaster
3.2. Internal Bearers Golongan ikan-ikan yang mengandung anaknya dalam tubuh
a. Facultative Internal Bearer; golongan ikan-ikan yang tidak murni melahirkan
anaknya, contoh : Aryzias latipes
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b. Obligate Lecithotrophic Internal Bearer ; golongan ikan-ikan yang melahirkan
anaknya dengan kuning telur, contoh : Poecilia reticulatus
c. Matrotrophus Osephagus and Adelphophages: golongan ikan-ikan yang
melahirkan anak sebagai telur/ dengan bentuk seperti telur, contoh : Lamna
cornubica
d. Viviporous trophoderm: golongan ikan-ikan yang melahirkan anak dengan
simpanan makanan dalam kulit, contoh : Zaarces viviparous
e. Viviporous Yolksack Placental; golongan ikan-ikan yang melahirkan anak
dengan placenta dan kuning telur, contoh : Cyriolebias belloti.
2.3.

Tingkat Kematangan Gonada (TKG)

Gonad adalah organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel kelamin (gamet).
Gonad yang terdapat ditubuh ikan jantan disebut testis berfungsi menghasilkan
spermatozoa, sedangkan gonad yang terdapat dalam ikan betina dinamakan ovari
berfungsi menghasilkan telur (ovum). Pengamatan tentang tahap-tahap kematangan
gonad ikan dapat dilakukan secara morfologi dan secara histologi. Pengamatan secara
morphologi dapat dilakukan di lapangan dan di laboratorium, sedangkan pengamatan
secara histologi hanya dapat dilakukan di laboratorium dan sangat memerlukan
peralatan yang canggih serta teliti dan memerlukan dana yang cukup besar. Bila
pengamatan dilakukan pada testes maka yang diamati adalah bentuk testes dan kedua
sisinya, ukuran (panjang dan diameter ) testes, perbandingan panjang testes dan
rongga tubuh, warnanya serta pembuluh darah pada permukaan testes. Demikian juga
halnya bila pengamatan dilakukan pada ovari tetapi yang perlu diamati lagi adalah
diameter beberapa butir telur.
Saat pertama ikan mempunyai kemampuan bereproduksi (kematangan seksual )
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat perbedaan antara masing-masing spesies
pada umur dan ukuran yang sama. Secara umum dapat dikatakan bahwa ikan-ikan
yang mempunyai ukuran maksimum kecil dan jangka waktu hidup yang pendek akan
mencapai kedewasaan pada umur yang lebih muda daripada ikan yang mempunyai
ukuran maksimum lebih besar. Dalam Biologi Perairan pencatatan perubahan atau
tahap kematangan gonad diperlukan untuk mengetahui perbandingan ikan-ikan yang
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bereproduksi atau tidak. Dari pengetahuan TKG akan didapatkan informasi, kapan
satu jenis memijah, baru memijah atau sudah memijah. Tiap-tiap spesies ikan pada
waktu pertama gonadnya menjadi masak tidak sama ukurannya. Demikian pula ikan
yang sama spesiesnya, apalagi spesies tersebut tersebar pada pada garis lintang yang
perbedaanya lebih dari 5 derajat.
Tingkat kematangan gonad ialah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah
ikan memijah. Semakin meningkat kematangan gonadnya, telur dan sperma ikan
semakin berkembang. Selama proses reproduksi, sebagian energi dipakai untuk
perkembangan gonad. Bobot gonad ikan akan mencapai maksimum sesaat ikan akan
memijah kemudian akan menurun dengan cepat selama proses pemijahan berlangsung
sampai selesai.
Kematangan gonad ikan pada umumnya adalah tahapan pada saat perkembangan
gonad sebelum dan sesudah memijah. Pertambahan bobot gonad ikan betina pada saat
stadium matang gonad dapat mencapai 10 – 25 persen dari bobot tubuh dan pada ikan
jantan 5 – 10 persen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa semakin bertambahnya tingkat
kematangan gonad, telur yang ada dalam gonad akan semakin besar. Pendapat ini
diperkuat oleh Kuoet al. (1979) bahwa kematangan gonad pada ikan dicirikan dengan
perkembangan diameter rata-rata telur dan pola distribusi ukuran telurnya.
Secara garis besar, perkembangan gonad ikan dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu
tahap pertumbuhan gonad ikan sampai ikan menjadi dewasa kelamin dan selanjutnya
adalah pematangan gamet. Tahap pertama berlangsung mulai ikan menetas hingga
mencapai dewasa kelamin, dan tahap kedua dimulai setelah ikan mencapai dewasa,
dan terus berkembang selama fungsi reproduksi masih tetap berjalan normal. Lebih
lanjut dikatakan bahwa kematangan gonad pada ikan tertentu dipengaruhi oleh dua
faktor yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar antara lain dipengaruhi oleh
suhu dan adanya lawan jenis, faktor dalam antara lain perbedaan spesies, umur serta
sifat-sifat fisiologi lainnya.
Ukuran, berat gonad dan garis tengah telur bervariasi sesuai dengan kondisi tingkat
kematangan gonad ikan betina. Terjadinya perbedaan awal mula suatu individu ikan
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mengalami matang gonad disebabkan oleh umur, ukuran dan faktor fisiologis ikan itu
sendiri. Indeks Kematangan Gonad antara satu spesies ikan dengan spesies lainnya
akan saling berbeda. Hal ini disebabkan karena indeks kematangan gonad suatu
spesies ikan dipengaruhi oleh berat gonad dan berat tubuh ikan itu sendiri.
Selanjutnya dia menambahkan pada ikan betina nilai Indeks kematangan gonad lebih
besar dibandingkan dengan ikan jantan dan ikan dengan indeks kematangan gonad 19
% ada yang sanggup mengeluarkan telur. Pengukuran indeks kematangan gonad
dihitung dengan cara membandingkan berat gonad terhadap berat tubuh ikan dengan
rumus :
IKG = (Bg : Bt ) x 100 %
Di mana : IKG = Indeks kematangan gonad
Bg = Berat gonad (g)
Bt = Berat tubuh (g)
Dasar yang dipakai untuk menentukan tingkat kematangan gonad dengan cara
morfologi adalah bentuk, ukuran panjang dan berat, warna dan perkembangan isi
gonad yang dapat dilihat. Kesteven membagi tingkat kematangan gonad dalam
beberapa tahap yaitu:
a. Dara. Organ seksual sangat kecil berdekatan di bawah tulang punggung, testes dan
ovarium transparan, dari tidak berwarna sampai abu-abu. Telur tidak terlihat
dengan mata biasa.
b. Dara Berkembang. Testis dan ovarium jernih, abu-abu merah. Panjangnya
setengah atau lebih sedikit dari panjang rongga bawah. Telur satu persatu dapat
terlihat dengan kaca pembesar.
c. Perkembangan I. Testis dan ovarium bentuknya bulat telur, berwarna kemerahmerahan dengan pembuluh kapiler. Gonad mengisi kira-kira setengah ruang ke
bagian bawah. Telur dapat terlihat seperti serbuk putih.
d. Perkembangan II. Testis berwarna putih kemerah-merahan, tidak ada sperma kalau
bagian perut ditekan. Ovarium berwarna oranye kemerah-merahan. Telur dapat
dibedakan dengan jelas, bentuknya bulat telur. Ovarium mengisi kira-kira dua
pertiga ruang bawah.
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e. Bunting. Organ seksual mengisi ruang bawah. Testis berwarna putih, keluar tetesan
sperma kalau ditekan perutnya. Telur bentuknya bulat, beberapa dari telur ini
jernih dan masak.
f. Mijah. Telur dan sperma keluar dengan sedikit tekanan di perut. Kebanyakan telur
berwarna jernih dengan beberapa yang berbentuk bulat telur tinggal dalam
ovarium.
g. Mijah/Salin. Gonad belum kosong sama sekali, tidak ada telur yang bulat telur.
h. Salin. Testis dan ovarium kosong dan berwarna merah. Beberapa telur sedang ada
dalam keadaan dihisap kembali.
i. Pulih Salin. Testis dan ovarium berwarna jernih, abu-abu merah.
Sedangkan pengamatan tingkat kematang gonad menurut Nikolsky (Bagenal &
Braum (1968) di dalam (Effendie, 1997) yaitu :
a. Tidak Masak. Individu masih belum berhasrat mengadakan reproduksi. Ukuran
gonad kecil.
b. Masa Istirahat. Produk seksual belum berkembang. Gonad berukuran kecil, telur
tidak dapat dibedakan oleh mata.
c. Hampir Masak. Telur dapat dibedakan oleh mata. Testes berubah dari transparan
menjadi warna ros/kemerah-merahan.
d. Masak. Produk seksual masak, mencapai berat maksimum tetapi produk tersebut
belum keluar bila diberi sedikit tekanan pada perut.
e. Reproduksi. Produk seksual akan menonjol keluar dari lubang pelepasan bila perut
sedikit ditekan. Berat gonad cepat menurun sejak permulaan berpijah sampai
pemijahan selesai.
f. Keadaan Salin. Produl seksual telah dikeluarkan, lubang genital berwarna
kemerahan. Gonad mengempis, ovarium berisi beberapa telur sisa. Testis juga
berisi sperma sisa.
g. Masa Istirahat. Produk seksual telah dikeluarkan, warna kemerah-merahan pada
lubang genital telah pulih. Gonad kecil dan telur belum terlihat oleh mata.
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2.4.

Perkembangan Awal Daur Hidup Ikan

Perkembangan awal daur hidup ikan merupakan suatu hal yang menarik karena
berhubungan dengan stabilitas populasi ikan tersebut dalam suatu perairan. Dalam
pembudidayaan ikan, untuk mengurangi tingkat mortalitas kita perlu mengetahui
mengenai jenis-jenis telur ikan tersebut dan daur hidup ikan mulai dari awal fertilisasi
hingga terdeferensiasi untuk menjadi ikan muda.
Perkembangan sel telur (oosit) diawali dari germ cell yang terdapat dalam lamela dan
membentuk oogonia. Oogonia yang tersebar dalam ovarium menjalankan suksesi
pembelahan mitosis dan ditahan pada “diploten” dari profase meiosis pertama. Pada
stadia ini oogonia dinyatakan sebagai oosit primer. Oosit primer kemudian
menjalankan masa tumbuh yang meliputi dua fase. Pertama adalah fase
previtelogenesis, ketika ukuran oosit membesar akibat pertambahan volume
sitoplasma (endogenous vitelogenesis), namun belum terjadi akumulasi kuning telur.
Kedua adalah fase vitelogenesis, ketika terjadi akumulasi material kuning telur yang
disintesis oleh hati, kemudian dibebaskan ke darah dan dibawa ke dalam oosit secara
mikropinositosis.
Peningkatan ukuran indeks gonad somatik atau perkembangan ovarium disebabkan
oleh perkembangan stadia oosit. Pada saat perkembangan oosit terjadi perubahan
morfologis yang mencirikan stadianya. Stadium oosit dapat dicirikan berdasarkan
volume sitoplasma, penampilan nukleus dan nukleolus, serta keberadaan butiran
kuning telur. Berdasarkan kriteria ini, oosit dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa
kelas.
Untuk Clarias sp oosit terbagi dalam 6 kelas, dimana stadia nukleolus dan
perinukleolus dikategorikan sebagai stadium pertama dan setiap stadium dicirikan
sebagai berikut:
a. Stadium 1 : Oogonia dikelilingi satu lapis set epitel dengan pewarnaan
hematoksilin-eosin plasma berwarna merah jambu, dengan inti yang besar di
tengah.
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b. Stadium 2 : Oosit berkembang ukurannya, sitoplasma bertambah besar, inti biru
terang dengan pewarnaan, dan terletak masih di tengah sel. Oosit dilapisi oleh satu
lapis epitel.
c. Stadium 3 : Pada stadium ini berkembang sel folikel dan oosit membesar dan
provitilin nukleoli mengelilingi inti.
d. Stadium 4 : Euvitilin inti telah berkembang dan berada disekitar selaput inti.
Stadium ini merupakan awal vitelogenesis yang ditandai dengan adanya butiran
kuning telur pada sitoplasma. Pada stadium ini, oosit dikelilingi oleh dua lapis sel
dan lapisan zona radiate tampak jelas pada epitel folikular.
e. Stadium 5 : Stadia peningkatan ukuran oosit karena diisi oleh kuning telur. Butiran
kuning telur bertambah besar dan memenuhi sitoplasma dan zona radiata terlihat
jelas.
f. Stadium 6 : Inti mengecil dan selaput inti tidak terlihat, inti terletak di tepi. Zona
radiata, sel folikel, dan sel teka terlihat jelas.
2.5.

Pengertian Fekunditas dan Macamnya

Fekunditas merupakan parameter yang dapat menaksir jumlah anak ikan yang akan
dihasilkan dan akan menentukan jumlah ikan dalam kelas umur yang bersangkutan.
Fekunditas adalah semua telur-telur yang kan dikeluarkan pada waktu pemijahan.
Fekunditas sangat tergantung pada suplai makanan untuk membantu proses
vittelogenesis agar telur yang dihasilkan sempurna. Selain itu dengan asupan nutrisi
yang cukup dari makanan, dapat mempertahankan musim pemijahan dan ukuran
tubuh ikan betina. Ikan-ikan yang hidup di sungai mempunyai hubungan dengan
tinggi air dalam membantu proses pembentukan gonad. Apabila sampai pada tahuntahun tertentu permukaan air sungai selalu tinggi, fekunditas ikan tinggi pula, bila
dibandingkan dengan tahun lain yang permukaan airnya rendah. Kejadian yang sama
dapat terjadi pula untuk ikan-ikan yang hidup di rawa, karena sering pula permukaan
air rawa dari tahun ke tahun tidak sama sebagai akibat pemasukan air yang tidak
tetap.
Untuk mengetahui penyebaran diameter telur dilakukan pengukuran diameter telur
dengan mengambil butiran pada bagian anterior, tengah, dan posterior pada ovarium
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sebelah kanan dan kiri. Serta perkembangan telur ditandai dengan ukuran diameter
telurnya. Untuk menghitung telur ada beberapa metoda yang dapat digunakan. Setiap
metoda memiliki kelebihan dan kekurangan. .Sebelum memutuskan untuk memilih
metoda dalam menghitung nilai fekunditas ikan harus dikenali dengan baik sifat dari
setiap spesies ikan yang diteliti agar pada pelaksanaan menghitung nilai fekunditas
ikan tidak terjadi kesalahan.
Definisi fekunditas telah banyak dikemukakan. Namun, spesies-spesies ikan yang ada
itu bermacam-macam dengan sifatnya masing-masing, maka beberapa peneliti
berdasarkan kepada definisi umum lebih mengembangkan lagi definisi fekunditas
sehubungan dengan aspek-aspek yang ditelitinya. Semua telur-telur yang akan
dikeluarkan pada waktu pemijahan itulah yang dimaksud dengan fekunditas. Menurut
Nikolsky (1967), jumlah telur yang terdapat dalam ovarium ikan dinamakan
fekunditas individu. Dalam hal ini ia memperhitungkan telur yang ukurannya berlainlainan. Oleh karena itu dalam memperhitungkannya harus diikutsertakan semua
ukuran telur dan masing-masing harus mendapatkan kesempatan yang sama.
Bila ada telur yang jelas kelihatan ukurannya berlainan dalam daerah yang berlainan
dengan perlakuan yang sama harus dihitung terpisah. Nikolsky selanjutnya
menyatakan bahwa fekunditas individu adalah jumlah telur dari generasi tahun itu
yang akan dikeluarkan tahun itu pula. Dalam ovari biasanya ada dua macam ukuran
telur, yang besar dan yang kecil. Telur yang besar akan dikeluarkan pada tahun itu
dan yang kecil akan dikeluarkan pada tahun berikutnya. Namun apabila kondisi baik,
telur yang kecilpun akan dikeluarkan menyusul telur yang besar. Sehubungan dengan
hal ini maka perlu menentukan fekunditas ikan apabila ovari ikan itu sedang dalam
tahap kematangan yang ke-IV(menurut Nikolsky 1969) dan yang paling baik sesaat
sebelum terjadi pemijahan. Fekunditas individu akan sukar diterapkan untuk ikanikan yang mengadakan pemijahan beberapa kali dalam satu tahun, karena
mengandung telur dari berbagai tingkat dan akan lebih sulit lagi menentukan telur
yang benar-benar akan dikeluarkan pada tahun yang akan datang. Jadi fekunditas
individu ini baik diterapkan pada ikan-ikan yang mengadakan pemijahan tahunan atau
satu tahun sekali. Selanjutnya Royce (1972) menyatakan bahwa fekunditas total ialah
jumlah telur yang dihasilkan ikan selama hidupnya.
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Fekunditas relatif adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Fekunditas
inipun sebenarnya mewakili fekunditas individu kalau tidak diperhatikan berat atau
panjang ikan. Penggunaan fekunditas relatif dengan satuan berat lebih mendekati
kepada kondisi ikan itu sendiri dari pada dengan panjang. Bahkan menurut Nikolsky
(1969) lebih mencerminkan status ikan betina dan kualitas dari telur kalau berat yang
dipakai tanpa berat alat-alat pencernaan makanannya. Ikan-ikan yang tua dan besar
ukurannya mempunyai fekunditas relatif lebih kecil. Umumnya fekunditas relatif
lebih tinggi dibanding dengan fekunditas individu. Fekunditas relatif akan menjadi
maksimum pada golongan ikan yang masih muda (Nikolsky, 1969).
Ikan-ikan yang tua dan besar ukurannya mempunyai fekunditas relatif yang lebih
kecil. Umumnya fekunditas relatif lebih tinggi dibandingkan dengan fekunditas
individu. Fekunditas relatif akan menjadi maksimum pada golongan ikan yang masih
muda. Fekunditas merupakan salah satu fase yang memegang peranan penting untuk
melangsungkan populasi dengan dinamikanya. Dari fekunditas kita dapat menaksir
jumlah anak ikan yang dihasilkan dan akan menentukan jumlah ikan dalam kelas
umur yang bersangkutan. Fekunditas adalah semua telur-telur yang akan dikeluarkan
pada waktu pemijahan.
2.6.

Reproduksi Ikan

Reproduksi adalah mata rantai daur hidup yang menentukan kelangsungan hidup
species. Penambahan populasi tergantung pada keberhasilan pemijahan dan juga
tergantung pada kondisi dimana telur dan larva kelak akan berkembang. Oleh karena
itu sesunguhnya pemijahan menuntut suatu kepastian akan keamanan kelangsungan
hidup turunannya dengan memilih tempat, waktu dan kondisi yang menguntungkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemijahan setiap species ikan mempunyai kebiasaan
yang berbeda tergantung pada habitat pemijahan itu sendiri guna melangsungkan
prosesnya. Dalam keadaan normal ikan melakukan pemijahan minimum satu kali
dalam satu siklus hidupnya, seperti yang terjadi pada golongan ikan salmon dan ikan
sidat .
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Woynarovich dan Horvath (1980) menyatakan, usaha perikanan budidaya yang terusmenerus adalah hal yang sangat penting dan telah membuat budidayawan ikan praktis
untuk meningkatkan teknik yang berguna untuk pengamanan kebutuhan utama dan
mendasar dalam budidaya ikan seperti penyediaan produksi ikan muda (benih).
Sekarang ini budidaya ikan sangat sulit dibayangkan tanpa adanya pemijahan buatan
dan semi buatan (artifical and semi-artificial propogation) terhadap benih ikan dari
spesies ikan yang dibudidayakan. Kebutuhan akan produksi benih ikan yang
berkualitas untuk keperluan kolam buatan dan badan-badan air lainnya terus
meningkat. Metode pemijahan buatan merupakan satu-satunya cara yang praktis
untuk menyediakan benih berkualitas dari ikan-ikan sungai untuk dibesarkan di
perairan yang tenang (confined waters) seperti kolam buatan, reservoir, danau dan
lain- lain.
Teknik pemijahan buatan telah memungkinkan tersedianya benih dengan varitas ikan
yang besar untuk budidaya di kolam dan badan air yang tertutup lainnya seperti
halnya sistem budidaya superintensif (misalnya budidaya karamba, budidaya dalam
raceway dan budidaya dalam kurungan). Teknik-teknik ini juga telah memungkinkan
untuk mengintroduksikan beberapa spesies ikan yang penting pada daerah-daerah
geografis yang terpisah jauh (Woynarovich dan Horvath, 1980). Untuk dapat
melakukan reproduksi, ikan mengadakan adaptasi terhadap berbagai kondisi
lingkungan. Struktur dan bentuk kehidupan ikan dewasa serta embrio dan larva
merupakan hasil adaptasi reproduksi.
Menurut Woynarovich dan Horvath (1980), teknik pemijahan buatan juga
memungkinkan inkubasi (pengeraman) dan hatching (penetasan) telur serta
pemeliharaan benih pada keadaan yang dilindungi dengan baik dan terlepas dari
keadaan cuaca. Tergantung pada kesempurnaan sistem yang digunakan, 10 - 70
persen telur yang dihasilkan bisa dibesarkan sampai ukuran gelondongan (fingerling).
Sebaliknya, survival rate pada pemijahan alami biasanya kurang dari 1 % dari telur
yang dihasilkan.
Woynarovich dan Horvath (1980) menyatakan, pemijahan buatan melibatkan campur
tangan manusia dalam proses pemijahan alaminya dan mempunyai keuntungan:
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(a) lebih baik dalam hal fertilisasi dan penetasan telur (hatching);
(b) perlindungan terhadap musuh dan keadaan yang tidak mendukung;
(c) lebih baik dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup (survival).

2.6.1. Tahapan dan Komponen Reproduksi
Secara umum tahapan reproduksi ikan terdiri dari :
a. Gonad Development (masa pendewasaan kelamin; perkembangan gonad)
b. Spawning Season (Estroes, Metatroes Diestroes, Polyestroes, , Seasoning), Estrus
(Estroes) adalah masa keinginan kawin yang ditandai dengan keadaaan ikan tidak
tenang, keluar lendir dari dalam vulva, pada fase ini pertumbuhan folikel
meningkat dengan cepat, uterus mengalami vaskularisasi dengan maksimal,
ovulasi

terjadi

dengan

cepat,

dan

sel-sel

epitelnya

mengalami

akhir

perkembangan/terjadi dengan cepat. Fase metaestrus (metatroes) ditandai dengan
terhentinya birahi, ovulasi terjadi dengan pecahnya folikel, rongga folikel secara
berangsur-ansur mengecil,dan pengeluaran lendir terhenti. Selain itu terjadi
penurunan pada ukuran dan vaskularitas. Proestrus (Polyestroes) merupakan
periode sebelum hewan mengalami estrus yaitu periode pada saat folikel de Graff
sedang tubuh akibat pengaruh FSH dan menghasilkan estradiol dengan jumlah
yang semakin bertambah. Sistem reproduksi melakukan persiapan-persiapan
untuk melepaskan ovum dari ovarium. Folikel atau folikel-folikel (tergantung
spesiesnya) mengalami pertumbuhan yang cepat selama 2 atau 3 hari, kemudian
membesar akibat meningkatnya cairan folikuler yang berisi hormon estrogenik.
Diestrus (Diestroes) adalah periode terakhir dari estrus, pada fase ini corpus
luteum berkembang dengan sempurna dan efek yang dihasilkan dari progesteron
(hormon yang dihasilkan dari corpus luteum) tampak dengan jelas pada dinding
uterus serta folikel-folikel kecil dengan korpora lutea pada vagina lebih besar dari
ovulasi sebelumnya.
c. Spawning Cycle (siklus pemijahan, fase, dan gejala),
d. Fertilization (pembuahan),
e. Incubation (pengeraman) dan
f. Natality (penetasan, kelahir).
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2.6.2. Komponen Reproduksi Ikan terdiri dari :
a. Gonad Reproduction,(Annual,Lifetime,); reproduksi gonad bisa terjadi secara
tahunan atau sepanjang hidupnya.
b. Behaviour Mechanism; masing-masing jenis ikan memiliki mekanisme tingkah
laku yang berbeda reproduksinya.
c. Morphological; penampakan /penampilan bentuk, warna dan objek lainnya pada
masing-masing jenis (jantan dan betina) biasanya ditemukan dalam kegiatan
reproduksi ikan (seks sekunder).
d. Physiological,
e. Pre-Spawning Behaviour,tingkah laku ikan sebelum melakukan pemijahan.
f. Spawning Behaviour,tingkah laku ikan pada saat pemijahan
g. Post Spawning Behaviour, tingkah laku ikan setelah melakukan pemijahan
h. Spatial and Temporal Patterns, pola yang dimiliki oleh ikan dalam pemijahannya
i. Spawning Area,wilayah/teritorial tempat ikan melakukan pemijahan
j. Spawing (Oviposition) Site, tempat dari wilayah/teritorial terjadinya pemijahan
k. Spawning Season, masing-masing jenis ikan memiliki musim pemijahan di alam
l. Spawing Frequency and Time (lunar, Tidal), pemijahan di alam bisa tergantung
pencahayaan matahari, pasang surut sehingga mempengaruhi frekuensi dan waktu
pemijahan
m. Diets Cycles within Season, komponen reproduksi tergantung juga dari
ketersediaan makanan meski musim pemijahannya belum dimulai.
2.6.3. Sex (Jenis Kelamin)
a.

Sex Ratio; perbandingan jenis kelamin jantan dan betina dalam reproduksi.

b.

Hermaphroditism, kondisi bawaan di mana alat kelamin eksternal dan organ seks
internal yang memiliki kedua karakteristik jantan dan betina atau gabungan dari
dua jenis kelamin pada individu yang sama, atau kombinasi dari beberapa
karakteristik atau organ mereka di satu individu

c.

Sex Changes; dapat berubah jenis kelaminnya, termasuk fungsi-fungsi reproduksi.
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d.

Sexsual Dimorphism (dimorfisme seksual); diferensiasi fenotipik antara jantan
dan betina dari spesies yang sama. Diferensiasi ini terjadi pada organisme yang
bereproduksi melalui reproduksi seksual, dengan contoh prototipikal menjadi
perbedaan dalam karakteristik organ reproduksi. Contoh lain yang mungkin
adalah untuk karakteristik seks sekunder, ukuran tubuh, kekuatan fisik dan
morfologi, ornamen, perilaku dan sifat-sifat fisik lainnya. Ciri-ciri seperti
ornamen dan perilaku pemuliaan ditemukan hanya satu jenis kelamin berarti
bahwa seleksi seksual selama jangka waktu mengarah ke dimorfisme seksual
2.6.4. Progeny (turunan)

a. State of Realese from Female and/or Parental Care
b. Size of Release
c. Numbers per Female (Fecundity and Ferlity)
2.6.5. Regulatory Mechanism (Mekanisme Regulasi)
a. Egg Production as a Function of Adult Food Supply
b. Artesia
c. Density Independent Survival of Progeny
d. Density Dependent of Progeny as Function of Juvenille Food
e. Density Dependent Survival of Progeny as a Function of Predation (Including
Canibalism)
2.6.6. Fase dan Siklus Reproduksi (pemijahan)
2.6.6.1.

Fase Pemijahan dalam Reproduksi Ikan:

a. Excitement (terangsang; mulai timbul kenikmatan
b. Plateau; kondisi mulai teransang sampai menuju orgasme
c. Orgasme; puncak kenimatan
d. Resolution; kembali kekeadaan semula
2.6.6.2.

Gejala yang tampak :

a. Fase Proestroes (persiapan) waktu ini pendek perubahan tingkah laku sedikit
gelisah
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b. Fase Estroes; betina sudah siap menerima jantan
c. Fase Mestroes; setelah fase estroes lalu betina menolak jantan
d. Fase Diestroes; jantan dan betina menjadi tenang
2.6.7. Fungsi Utama Tempat Spawning Site dalam Reproduksi Ikan:
1.

Aktivitas Teritorial

2.

Site (tempat) untuk Kematangan

3.

Spanwing Site (Wadah Pemijahan)

4.

Penyediaan Fisik Keberadaan Telur

5.

Pelindung Telur dari Induk yang Memijah (diganggu)

6.

Meningkatkan Peluang Keintiman

7.

Keragaman Fasilitas Spawning (Pemijahan)

8.

Fasilitas Pelindung Induk

9.

Melindungi Telur dari Predator (Pemangsa).

10. Melindungi Induk dari Predator (Pemangsa).
11. Melindungi Telur Dimakan Induk
12. Melindungi Telur dari Tekanan Lingkungan
13. Melindungi telur dari infeksi:Bakteri, Jamur, Protozoa dan lain-lain
14. Turbulensi, Kekeruhan, Suhu yang ekstrim, Kekurangan Oksigen
2.6.8. Masalah Potensial dalam Reproduksi Ikan
1.

Induk tidak mau memijah di tempat pemijahan

2.

Induk mau memijah tetapi musim/waktu pemijahan sangat pendek (belum cukup)

3.

Produksi dan kualitas telur berasal dari induk yang kualitasnya rendah

4.

Ukuran telur dan larva yang dihasilkan induk kecil (tidak sesuai keinginan)

5.

Hambatan pertumbuhan induk yang dimatangkan

6.

Ketidakcukupan/ketidaklengkapan jenis kelamin induk yang tersedia

Upaya mengatasi Permasalahan adalah dengan penggunaan Taktik dan Strategi Tertentu.
Strategi adalah seni bagaimana kita menggunakan pilihan cara agar induk yang
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dipijahkan dapat berhasil seperti pemijahan alami, semi-buata, dan buatan. Taktik adalah
adalah seni bagaimana kita menangani induk-induk yang akan dipijahkan di fasilitas
pemijahan (Tabel 2.1)
Tabel 2.1. Teknik-Teknik dalam Taktik Manipulasi agar Reproduksi dapat berhasil:
Manipulasi

Pengelolaan Penggunaan

Rekayasa

Dan

Lingkungan

Nutrisi

Genetik

Lain-

Hormon

lain
Induk

tidak mau memijah di tempat

pemijahan
Induk

mau

musim/waktu

memijah

tetapi

pemijahan

sangat

+

+

+

+

+

+

+

pendek (belum cukup)
Produksi dan kualitas telur

berasal

dari induk yang kualitasnya rendah

+

+

+

+

Ukuran telur dan larva yang
dihasilkan induk kecil (tidak sesuai
keinginan)
Hambatan pertumbuhan induk yang
dimatangkan

+

Ketidakcukupan/ketidaklengkapan
jenis kelamin induk yang tersedia
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+

+

+

+

+

BAB III.
Macam Pembenihan Ikan
3.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat membedakan macam-macam
pemijahan ikan.
3.2. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah membaca buku teks ini, diharapkan pembaca dapat :
1.

Memahami pemijahan ikan secara alami

2. Memahami pemijahan ikan secara semi buatan
3. Memahami pemijahan ikan secara buatan.
3.3. Pemijahan Ikan
Pemijahan alami adalah cara yang paling sederhana, karena tidak memerlukan banyak
pekerjaan. Namun tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan induk
dan kondisi lingkungannya, karena sangat tergantung pada alam. Meski kedua induk
jantan dan betina matang gonad, tetapi tingkat kematangannya sulit ditentukan secara
visual, sehingga seringkali pemijahan gagal. Kegagalan dalam pemijahan dapat
menghambat proses produksi. Namun demikian, pemijahan alami memiliki beberapa
kelebihan. Pertama, tidak memerlukan keahlian khusus, seperti pada pemijahan
buatan, atau tidak banyak pekerjaan. Kedua, tidak membutuhkan biaya yang besar,
terutama untuk pembelian bahan dan alat, seperti hormon dengan merek dagang
ovaprim, ,hapa, sodium chlorida dan bahan-bahan lainnya. Ketiga, induk jantan tidak
dibunuh, sehingga tidak mengurangi stok induk yang dimiliki.
Pemijahan semi buatan tak sesederhana pemijahan alami. Ada satu pekerjaan yang
harus dilakukan, yaitu menyuntik atau memasukan hormon perangsang pada induk
betina. Namun tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi. Meski kematangan induk
sulit ditentukan secara visual, tetapi telur yang ada dalam tubuh dipaksa untuk keluar,
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hingga terjadi pemijahan. Hambatan dalam produksi masih bisa ditekan. Ada
beberapa kekurangan dalam pemijahan semi buatan. Selain memerlukan satu
tambahan pekerjaan, juga memerlukan biaya tambahan, yaitu biaya untuk
menyediakan hormon tersebut. Sedangkan hormon perangsang cukup mahal
harganya. Untuk membeli hormon dengan merk dagang ovaprim harus mengeluarkan
uang sebesar Rp. 250.000,- Rp300.000/ampul. Untuk membeli ikan mas harus
mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000,- Rp.40.000/ kg –.
Untuk menggunakan kelenjar hypofisa dari ikan mas, pertama-tama disiapkan alat
dan bahan yang di butuhkan. Kemudian ditentukan dosis atau berat ikan donor yang
akan digunakan (berdasarkan berat induk yang akan disuntik). Dipotong kepala ikan
donor sampai putus pada tepi operculum. Kepala ikan yang telah dipotong diletakan
dengan posisi mulut menghadap ke atas, lalu sayat mulai dari dekat lubang hidung ke
bawah. Dibuka tengkorak ikan agar otaknya dapat terlihat dengan jelas. Lemak,
darah, dan jaringan-jaringan yang biasanya menutupi otak dibersihkan dengan tissue,
lalu diangkat otak tersebut. Biasanya kelenjar hipofisa tertinggal pada sella tursica
berbentuk bulat kecil berwarna putih. Di ambil kelenjar hipofisa tersebut dengan hatihati dengan menggunakan pinset, kemudian dihancurkan dalam penggerus jaring
dengan cara memutarkan batang alurnya sambil diletakkan dan sambil di beri aquades
sekitar 0,2 ml.
Setelah benar-benar hancur, ditambahkan larutan NaCl 0.9 % sebanyak 0.2 ml
sehingga menjadi 1-1,5 ml atau tergantung kebutuhan (tidak boleh lebih dari 5 ml).
Dengan menggunakan spuit berjarum besar, dipindahkan suspensi ke tabung
sentrifuse, lalu di sentrifuse hingga jaringan-jaringan kasar mengendap. Sebagai
hasilnya diperoleh suspensi yang agak jernih. Suspensi tersebut di ambil dengan
menggunakan jarum spuit untuk dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang bersih.
Pastikan ampas kelenjar hipofisa tidak ikut terambil. Kemudian ekstrak kelenjar
hipofisa siap disuntikan.
Pemijahan buatan sangat rumit, karena harus melalui beberapa tahapan kerja, yaitu
menyuntik induk betina, mengambil sperma, membuat larutan sperma, mengurut telur
dan mencampurkan telur dengan sperma. Tetapi tingkat keberhasilannya sangat tinggi.
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Telur yang tidak keluar pada pemijahan alami dan semi alami dipaksa untuk keluar,
melalui proses pemaksaan (diurut). Target produksi dapat dicapai. Meski memiliki
tingkat keberhasilan yang tinggi, tetapi pemijahan buatan memiliki beberapa
kelemahan, yaitu memerlukan keahlian khusus. Keahlian itu tidak gampang
diperoleh. Kelemahan lain, diantaranya memerlukan biaya yang tidak sedikit,
terutama untuk menyediakan bahan-bahan dan peralatan. Ditambah dengan satu
kerugian, yaitu induk jantan harus dibunuh, untuk diambil spermanya. Oleh karena itu
pemijahan buatan diakukan pada komoditas ikan yang harga jualnya cukup tinggi.
Pembenihan ikan merupakan kegiatan perbanyakan ikan sebagai salah satu tahapan
kegiatan penting di dalam budidaya ikan. Tanpa dikuasainya keterampilan
pembenihan ikan tersebut, dikarenakan terus-menerus dieksploitasi dan dikonsumsi
maka ikan akan habis. Sehingga untuk melestarikan ikan, maka keterampilan
pembenihan ikan sangat perlu dikuasai.
Keterampilan pembenihan ikan mas tidak sulit karena jenis ikan ini sudah lama
dibudidayakan (domestikasi tinggi), bahkan sangat sederhana sehingga akan cepat
dikuasai bagi pengusaha ikan pemula. Disarankan apabila akan mempelajari
keterampilan pembenihan ikan species tertentu sebaiknya sebagai dasar perlu
mempelajari keterampilan pembenihan ikan mas terlebih dahulu. Hal-hal prinsip yang
harus dipahami pada saat melakukan kegiatan pembenihan ikan antara lain adalah:
1. Tingkat kematangan gonad ikan sangat mempengaruhi keberhasilan pemijahan
ikan. Walaupun saat ini telah banyak diketemukan hormon–hormon perangsang
pertumbuhan dan pematangan gonad, namun tetap saja membutuhkan waktu dalam
proses pertumbuhan dan pematangannya.
2. Untuk mendeteksi kematangan gonad ikan bisa dilihat dari tanda-tanda morfologi
dan fisiologi sel telur atau sel sperma.
3. Tanda-tanda morfologis ikan matang gonad adalah:






Ikan betina mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:



Gerakannya lamban, Perut gembung, Perut bila diraba terasa lunak, Kulit kadang
kelihatan memerah, Kadang-kadang telur telah
keluar pada lubang genital, Lubang
genital memerah, Warna telur telah transparan.
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Ikan jantan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:



Ikan lebih langsing dibanding ikan betina, Gerakannya
lincah, Bila diurut kearah

lubang genital cairan seperti susu akan keluar.
Disamping kesehatan, kenormalan ikan merupakan
unsur yang penting juga,
karena faktor ini akan diturunkan kepada anaknya.
Pada saat pemilihan induk ikan matang gonad usahakan induk ikan tidak stress.
Jika induk ikan stress walaupun kematangan gonadnya sudah memenuhi, ikan
tersebut biasanya tidak akan memijah. Jika demikian keadaannya pemijahan ikan
bisa tertunda atau malah tidak jadi memijah, yang akhirnya telur ikan akan terserap

kembali atau atresia.

Langkah Memilih Induk Jantan dan Betina Matang Gonad
1. Pasanglah 2 hapa pada tempat yang banyak dan relatif jernih airnya
2. Surutkan air kolam yang ada induknya.
3. Tangkaplah induk ikan secara hati-hati, usahakan ikan tidak stress.
4. Pilihlah induk jantan matang gonad.
5. Masukkan ke dalam hapa induk jantan.
6. Pilihlah induk betina matang gonad.
7. Masukkan ke dalam hapa induk betina.
8. Biarkan hingga induk ikan bergerak normal kembali (tidak stress)
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BAB IV
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Nila
4.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan nila
4.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan nila.
4.3.

Biologi Reproduksi Ikan Nila

Klasifikasi ikan nila (Oreochromis niloticus) berdasarkan rumusan Dr. Trewavas.
Filum

: Chordata

Subfilum

: Vertebrata

Kelas

: Osteichthyes

Subkelas

: Acanthoptherigii

Ordo

: Percomorphi

Subordo

: Percoidea

Famili

: Cichlidae

Genus

: Oreochromis

Spesies

: Oreochromis niloticus
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Gambar 4.1. Ikan Nila (sumber :http://nwtilapia.com/ourbreeds.html)
Ikan Nila memiliki nama ilmiah Oreochromis niloticus, merupakan ikan yang berasal dari
Afrika bagian timur, seperti Sungai Nil, Danau Tanganyika, Nigeria, dan Kenya. Ikan
Nila mulai menyebar ke berbagai negara, seperti Amerika, negara-negara Timur Tengah,
dan Asia, setelah disebarkan oleh orang-orang Eropa. Ikan ini memiliki sifat unik setelah
memijah, induk betina akan mengerami telur-telur yang telah dibuahi dalam rongga
mulutnya. Perilaku semacam itu dikenal dengan sebutan mouth breeder.

Klasifikasi terbaru ikan nila yang masuk dalam genus Oreochromis dipelopori oleh
seorang ilmuwan bernama Dr. Trewavas, pada tahun 1982. Sebelumnya, ikan nila
masuk dalam genus Tilapia, namun, pada tahun 1980, Dr. Trewavas mencetuskan ide
untuk membagi genus Tilapia menjadi tiga kelompok, yaitu genus Oreochromis,
Sarotherodon, dan Tilapia.
Ikan nila tergolong jenis ikan yang cukup digemari baik untuk dibudidayakan maupun
dikonsumsi. Potensi pertumbuhannya yang cepat, bersifat omnivora, dan mudah
berkembang biak membuat ikan ini menjadi salah satu primadona para pembudidaya
ikan. Kecepatan pertumbuhan dan bersifat omnivora membuat ikan nila lebih efisien
dalam penggunaan pakan, sehingga lebih menguntungkan untuk dibudidayakan. Ikan
nila memiliki ciri khas sendiri, berupa garis vertikal di bagian ekor sebanyak enam
hingga delapan buah. Garis-gari vertikal ini juga terdapat di sirip dubur dan sirip
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punggung, dan garis inilah yang membedakan antara ikan nila (Oreochromis
niloticus) dengan ikan mujahir (Oreochromis mossambicus).
Keunggulan ikan nila dalam pertumbuhan dan efisiensi penggunaan pakan membuat
ikan ini lebih disukai untuk dibudidayakan di berbagai negara. Para ilmuwan berusaha
untuk memuliakan ikan nila ini dengan teknologi hibridasi agar menghasilkan bibit
yang lebih unggul dibanding jenis aslinya. Taiwan dan Philipina merupakan dua
negara yang cukup intensif dalam memuliakan ikan nila. Tak mengherankan jika
bibit-bibit unggul yang didatangkan ke Indonesia berasal dari dua negara tersebut.
Saat ini, kegiatan budidaya Ikan Nila telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia,
baik skala rumah tangga maupun bisnis.
Ikan nila selama ini dikenal dengan nama ilmiah Tilapia nilotica, namun menurut
klasifikasi terbaru pada Tahun 1982 nama ilmiah ikan nila adalah Oreochromis
nilotica. Perubahan klasifikasi terbaru tersebut dipelopori oleh Trewavas pada Tahun
1980 dengan membagi Tilapia menjadi tiga genus berdasarkan perilaku kepedulian
induk ikan terhadap anaknya (Kordi, 2004).
Morfologi ikan Nila (Oreochromis nilotica) memiliki ciri morfologi, yaitu berjari-jari
keras, sirip perut torasik, letak mulut subterminal dan berbentuk meruncing. Selain
itu, tanda lainnya yang dapat dilihat dari ikan nila adalah warna tubuhnya hitam dan
agak keputihan. Bagian bawah tutup insang berwarna putih, sedangkan pada nila
lokal, putih agak kehitaman bahkan ada yang kuning. Sisik ikan nila besar, kasar dan
tersusun rapi. Sepertiga sisik belakang menutupi sisi bagian depan.
Tubuhnya memiliki garis linea lateris yang terputus antara bagian atas dan bawahnya.
Linea lateralis bagian atas memanjang mulai dari tutup insang hingga belakang sirip
punggung sampai pangkal sirip ekor. Ukuran kepalanya relatif kecil dengan mulut
berada di ujung kepala serta mempunyai mata yang besar (Kottelat et al. (1993) di
dalam Setiawan, 2012). Ikan nila memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik
dengan lingkungan sekitarnya. Ikan ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap
lingkungan hidupnya, sehingga bisa dipelihara di dataran rendah yang berair payau
27

maupun dataran yang tinggi dengan suhu rendah (Trewavas (1986) di dalam
Setiawan, 2012).
Habitat dan kebiasaan hidup artinya lingkungan hidup tertentu sebagai tempat
tumbuhan atau hewan hidup dan berkembang biak. Ikan nila hidup di perairan tawar
seperti sungai, danau, waduk dan rawa, tetapi karena toleransinya yang luas terhadap
salinitas sehingga ikan ini dapat pula hidup dan berkembang biak di perairan payau
dan air laut (Kordi, (2004) di dalam Zulmarham, 2011). Selanjutnya dinyatakan
bahwa nilai pH air tempat hidup ikan nila berkisar antara 6-8,5 ppm, namun
pertumbuhan optimalnya terjadi pada pH 7-8 ppm dan ikan nila cocok dipelihara di
dataran rendah sampai agak tinggi (500 m di atas permukaan laut)
4.4.

Cara Pembenihan Ikan Nila (Oreochromis niloticus)

Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika,
tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969, dan kini menjadi ikan peliharaan yang
populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia sekaligus hama di setiap sungai dan
danau Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Oreochromis niloticus, dan dalam bahasa
Inggris dikenal sebagai Nile Tilapia.
Ikan Nila dapat berkembang biak secara optimal pada suhu 20 – 30°C. Ikan nila
bersifat mengerami telurnya di dalam mulut sampai menetas kurang lebih 4 hari dan
mengasuh larvanya ± 14 hari sampai larva dapat berenang bebas diperairan,
mengerami telur dan mengasuh larva dilakukan oleh induk betina. Nila dapat
dipijahkan setelah mencapai berat 100 gr/ekor. Secara alami nila memijah pada
sarang yang dibuat oleh ikan jantan di dasar kolam, sehingga diperlukan dasar kolam
yang berlumpur.
4.4.1. Perbedaan Ikan Nila Jantan dan Betina:
1.

Jantan: Warna tubuh cerah dan memiliki satu buah lubang kelamin, yang
bentuknya memanjang dan berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan air
seni. Warna sirip memerah terutama pada saat matang kelamin.
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2. Betina: Warna tubuh agak pucat dan memiliki 2(dua) buah lubang kelamin,
lubang pertama. berada dekat anus, bentuknya seperti bulan sabit berfungsi
sebagai tempat keluarnya telur. Lubang ke dua berada dibelakangnya, bentuknya
bulat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air seni.
4.4.2. Pemeliharaan Induk
a. Pemilihan induk ikan nila
Calon induk untuk pembenihan ikan nila hendaknya menggunakan galur murni yang
secara genetis memiliki sifat-sifat unggul. Dewasa ini induk ikan nila yang beredar di
masyarakat banyak yang sudah mengalami penurunan kualitas. Untuk mendapatkan
indukan yang unggul, sebaiknya cari di tempat-tempat terpercaya seperti, BBPBAT
atau balai-balai perikanan setempat. Induk nila matang gonad atau sudah siap
memijah, harganya cukup mahal. Untuk itu, kita bisa memelihara calon induk dari
kecil hingga ikan siap untuk dipijahkan.
Adapun ciri-ciri calon induk ikan nila yang baik adalah sebagai berikut:
1. Merupakan galur murni dan berasal dari keturunan yang berbeda.
2. Kondisinya sehat dan bentuk badannya normal (tidak cacat).
3. Sisik besar, susunannya rapi.
4. Bagian kepala relatif kecil dibandingkan badannya.
5. Badan tebal dan warnanya mengkilap.
6. Gerakannya lincah, responsif terhadap pemberian pakan.
Ikan nila betina memasuki matang gonad setelah berumur 5-6 bulan. Induk betina
yang akan dipijahkan setidaknya telah mencapai bobot 200-250 gram dan untuk induk
jantan 250-300 gram.Seperti telah disebutkan sebelumnya, ikan nila termasuk ikan
yang jumlah telurnya sedikit. Satu induk betina seberat 200-250 gram hanya
mengandung telur 500-1000 butir. Dari jumlah tersebut yang menetas menjadi larva
biasanya berkisar 200-400 ekor.
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Masa produktivitas indukan untuk pembenihan ikan nila berkisar 1,5-2 tahun.
Indukan yang sudah dibenihkan lebih dari 2 tahun sebaiknya diganti dengan yang
baru. Karena kualitas dan kuantitas anakannya akan menurun. Induk ikan nila yang
telah memijah siap dipijahkan kembali setelah 3-6 minggu.
b. Pemeliharaan induk
Induk jantan dan betina yang disiapkan untuk pembenihan ikan nila harus dipelihara
di kolam terpisah. Induk betina disatukan dengan betina lainnya, begitu pula dengan
induk jantan. Padat tebar untuk kolam pemeliharaan induk sekitar 3-5 ekor/m2.
Kolam pemeliharaan induk jantan dan betina harus memiliki sumber pengairan yang
berbeda (disusun seri). Buangan air dari kolam jantan tidak masuk ke kolam betina
dan sebaliknya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemijahan liar. Misalnya,
sperma jantan terbawa ke kolam betina sehingga terjadi pembuahan.
c. Pemberian pakan untuk calon induk
Pemberian pakan untuk calon induk ikan sebaiknya memiliki kadar protein tinggi,
lebih dari 35%. Berbeda dengan pakan ikan nila untuk pembesaran yang hanya
membutuhkan kadar protein sekitar 25%. Kandungan protein yang tinggi diperlukan
agar pertumbuhan gonad maksimal. Dosis pemberian pakan adalah 3% dari bobot
biomas untuk lima hari pertama pemijahan dan 2 – 2,5% untuk lima hari berikutnya
sampai panen larva. Penurunan dosis pemberian pakan ini disesuaikan dengan kondisi
bahwa sebagian induk betina sedang mengerami telur dan larva. Pakan yang diberikan
harus cukup mengandung protein (28 – 30 %).
Selama pemijahan debit air diatur dalam dua tahap, yakni 5 hari pertama lebih besar
dan 5 hari kedua lebih kecil. Debit air dalam 5 hari pertama adalah dalam rangka
meningkatkan kandungan oksigen dalam air, memacu nafsu makan induk disamping
mengganti air yang menguap. Sedangkan untuk 5 hari kedua debit air hanya
dimaksudkan untuk mengganti air yang terbuang melalui penguapan sedemikian rupa
tanpa melimpaskan air ke kolam. Hal ini untuk menghindari hanyutnya larva juga
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menghindari limpasnya pakan alami yang terdapat di kolam pemijahan, sebagai
makanan awal bagi larva.
4.4.3. Pemijahan Ikan Nila
Pemijahan ikan nila berdasarkan pengelolaannya dibedakan beberapa sistim antara
lain:
1. Pemijahan Secara Tradisional/Alami
Pemijahan secara alami dapat dilakukan di kolam tanah.Ikan nila membutuhkan
tempat dalam proses pemijahan. Tempat pemijahan di buat di dasar kolam oleh induk
jantan berbentuk lingkaran di dasar kolam (kobakan) untuk memikat induk betina
agar mau bercumbu dan memijah, sekaligus merupakan wilayah teritorialnya yang
tidak boleh diganggu oleh pasangan lain.
Kegiatan pemijahan alami meliputi antara lain;
a). Persiapan Kolam
1. Kolam pemijahan luasnya harus disesuaikan dengan jumlah induk yang akan
dipijahkan. Perbandingan jantan dan betina adalah 1 : 3 ukuran 250 - 500 gram
perekor. Dengan padat penebaran 1 ekor/m2. Hal ini berdasarkan sifat ikan jantan
yang membuat sarang berbentuk kobakan didasar kolam dengan diameter kirakira 50 cm dan akan mempertahankan kobakan tersebut dari ikan jantan lainnya.
2. Kobakan tersebut akan digunakan ikan jantan untuk memikat ikan betina dalam
pemijahan. Oleh karena itu jumlah ikan jantan setiap luasan kolam tergantung
pada berapa banyak kemungkinan kobakan yang dapat dibuat oleh ikan jantan
pada dasar kolam tersebut. Dinding kolam diupayakan kokoh dan tidak ada yang
bocor agar ketinggian air di kolam pemijahan stabil.
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b). Pemberian pakan
Meskipun kolam telah di pupuk dan tumbuh subur pakan alami, pemberian pakan
tambahan mutlak di perlukan. Pemberian pakan tambahan dimaksudkan untuk
menjaga stabilitas produktifitas induk karena selama masa inkubasi telur 3-4 hari
induk berpuasa sehingga pada proses pemijahan harus cukup cadangan energi dari
pakan ikan. Pakan tambahan dapat berbentuk dedak, bungkil kedelai, bungkil kacang
atau pellet. Pellet dapat diberikan 3 - 6 % per hari dari bobot induk. Selama proses
pemijahan ± 7 hari dan pasca inkubasi telur yaitu setelah hari ke 8 - 12.
2. Pemijahan Secara Intensif
Metode ini dilakukan pada kolam yang didesain sedemikian rupa sehingga setelah
pemijahan selesai dapat dipisahkan antara induk jantan, induk betina dan larva ikan
dalam kolam yang berbeda, dengan demikian pemanenan larva relatif mudah
dilakukan dan induk akan lebih produktif karena tidak sering terganggu yang dapat
menimbulkan stres dan kematian pada induk.
1) Persiapan kolam
a. Kolam pemijahan dibuat dari pagar bambu yang bersekat-sekat antara kolam
jantan, kolam betina dan kolam larva.
b. Kolam induk jantan (lingkaran I) hanya dapat dimasuki ikan betina yang
berukuran lebih kecil dari ikan jantan, kolam induk betina (lingkaran II) hanya
dapat dilalui larva sedang induk betina tidak dapat keluar dari sekat, dan
kolam larva (III) untuk menangkap larva yang dihasilkan
c. Pengolahan dasar kolam dilakukan seperti pada persiapan kolam pemijahan
alami
2) Proses Pemijahan


Apabila konstruksi kolam berbentuk lingkaran dengan diameter kolam I adalah 4
meter dan kolam II adalah 10 meter, serta luas kolam III adalah 44 meter persegi,
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maka padat penebaran induk adalah antara induk betina bobot ± 250 gr/ekor dan
40 ekor jantan 250 - 300 ekor bobot > 500 gr/ekor.


Induk ikan pada saat pemijahan menempati kolam I. Setelah proses pemijahan
berlangsung dan telur telah menetas, induk betina akan keluar dari kolam I ke
kolam II untuk mengasuh anaknya.





Di kolam II ini larva tumbuh sampai ukuran ± 1 cm, selanjutnya larva akan masuk
ke kolam III,sedangkan induk betina tetap pada kolam II karena ada sekat. Kolam
III hanya dapat dimasuki oleh larva dari kolam II ke kolam III, larva akan terusir
dari kolam II, karena tergangguoleh induk betina yang ada.



3) Penetasan Telur





Pada ikan nila yang telurnya akan ditetaskan pada corong penetasan harus dilakukan
pemanenan telur. Pemanenan telur ikan nila ini dilakukan pada hari ke 9.



Pemanenan dilakukan dengan cara mengambil telur dari mulut induk betina ikan nila.



Sebelum pemanenan terlebih dahulu permukaan air kolam diturunkan sampai
ketinggian 10 - 20 cm.



Jika pemijahan dilakukan di hapa (waring), maka caranya adalah dengan menarik
salah satu ujung hapa ke salah satu sudut hapa. dengan hati-hati untuk menghindari



induk mengeluarkan telur.


Karena induk ikan nila jika merasa dalam bahaya atau terdesak akan mengeluarkan
telur di sembarang tempat. Hal ini akan menyulitkan dalam mengumpulkan telur ikan







nila.


Pengambilan telur ikan nila dilakukan dengan menangkap induk satu persatu.



Penangkapan induk dilakukan menggunakan seser kasar dan seser halus. Kedua seser
ini digunakan pada saat bersamaan.



Seser kasar berfungsi untuk menangkap induk sedangkan seser halus berfungsi untuk
menampung telur ikan. Seser kasar terletak terletak dibagian bawah.



Pada saat menangkap induk dilakukan dengan hati- hati agar telur tidak dikeluarkan.



Cara mengambil telur dari induk betina yaitu dengan memegang bagian kepala ikan.
Pada saat bersamaan salah satu jari tangan membuka mulut dan tutup insang.
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Selanjutnya tutup insang di siram air sehingga telur keluar melalui rongga mulut.
Selanjutnya telur-telur tersebut ditampung dalam wadah. Hal yang perlu diperhatikan
adalah menghindari gerakan induk sekecil mungkin agar telur yang telah keluar tidak



berserakan.


Telur pada wadah penampungan jangan terkena sinar matahari langsung dan
diupayakan telur selalu bergerak. Telur yang terlalu lama diam serta kena sinar








matahari langsung dapat menimbulkan kematian.


Telur yang telah bersih dari kotoran dapat dimasukkan ke dalam corong penetasan
Pelepasan telur terjadi dalam beberapa kali dalam waktu beberapa menit.



Waktu yang diperlukan untuk pemijahan tidak lebih dari 10 - 15 menit.



Sebaiknya induk ikan nila dipijahkan hanya selama 2 tahun saja.



Selama mengerami telurnya, induk betina tidak pernah makan sehingga badannya
kurus.



Pengeraman terjadi selama 2-3 hari, dan setelah menetas larva masih dijaga oleh
induknya selama 6-7 hari.



Ukuran burayak/larva yang baru menetas antara 0,9 - 10 mm. Burayak yang masih
ada dalam mulut induknya mengisap telur kuning yang ada pada tubuhnya selama 4 5 hari.

4) Pemeliharaan larva
Larva ikan nila yang telah menetas, sebaiknya dibesarkan di tempat khusus. Pemindahan
dilakukan setelah larva berumur 5-7 hari. Kolam pemeliharaan larva bisa berupa kolam
tembok, akuarium, kontainer plastik atau hapa. Padat tebar untuk pemeliharaan larva 50200 ekor/m2, tergantung jenis kolamnya.
Berikan pakan berprotein tinggi berbentuk tepung halus berukuran 0,2-0,5 mm. Frekuensi
pemberian pakan 4-5 kali sehari, setiap kalinya sebanyak 1 sendok teh pakan berbentuk
tepung.
Alternatif lain, pakan larva ikan nila bisa dibuat dengan cara merebus satu butir telor
ayam. Kemudian ambil kuning telurnya, lalu lumat dan campur dengan 1/2 liter air.
Masukkan dalam botol semprotan dan berikan pada ikan sebanyak 100 ml, setiap kali
pemberian.
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Lama pendederan larva berkisar 3-4 minggu, atau sampai larva ikan berukuran 2-3 cm.
Larva yang telah mencapai ukuran tersebut harus segera dipindah ke kolam pendederan
selanjutnya. Karena daya tampung kolam larva sudah tidak layak lagi untuk ukuran ikan
sebesar itu. Pada tahap pendederan larva, pembenihan ikan nila bisa dibuat agar
menghasilkan benih ikan yang kelaminnya jantan semua. Para pembudidaya pembesaran
lebih memilih benih nila jantan untuk dibesarkan, atau budidaya nila secara monosex.
Karena pertumbuhan ikan jantan lebih cepat daripada ikan betina.
Tips untuk membuat benih ikan jantan semua adalah dengan memberikan hormon 17
alpha methyltestosteron pada tahap pendederan larva. Campurkan hormon tersebut pada
pakan ikan. Berikan pada larva hingga ikan berumur 17 hari. Cara ini akan menghasilkan
benih ikan jantan lebih dari 95%.
5) Pendederan benih
Setelah larva dibesarkan hingga ukuran 2-3 cm, selanjutnya lakukan pendederan untuk
mendapatkan benih ikan yang siap dibudidayakan di tempat pembesaran. Pendederan
hendaknya menggunakan kolam yang lebih luas.
Padat tebar untuk pendederan benih 30-50 ekor/m2. Lama pemeliharaan benih ikan nila
pada tahap ini sekitar 1-1,5 bulan. Atau, kira-kira sampai ukuran benih 10-12 cm. Pakan
untuk pendederan menggunakan pelet dengan kadar protein 20-30%. Jumlah pakan yang
diperlukan 3% dari bobot tubuh ikan. Frekuensi pemberiannya 2-3 kali sehari.
Namun tidak menutup kemungkinan ukuran benih yang dikehendaki pasar lebih besar
dari itu. Apabila demikian, lakukan tahap pendederan tahap ke-2 hingga ukuran benih
sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya, hasil pembenihan ikan nila siap untuk
dibesarkan di kolam budidaya pembesaran ikan nila.
6) Panen pembenihan ikan nila
a. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Pengemasan atau
pengangkutan benih yang akan dijual bisa menggunakan wadah tertutup atau terbuka.
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Namun bila pengiriman membutuhkan waktu yang lama dan jaraknya jauh,
dianjurkan menggunakan wadah tertutup.
b. Pengiriman dengan wadah tertutup memerlukan aerasi untuk memperkaya kandungan
oksigen air. Wadah diisi air sampai 1/3-nya saja, sisanya oksigen.
c. Kegiatan pemanenan benih meliputi persiapan penampungan benih, pengeringan
kolam, penangkapan benih dan pengangkutan.
d. Pemanenan benih ikan sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari.
e. Hasil panen benih ikan terdiri dari berbagai ukuran sesuai dengan tahapan
pembenihan.
f. Hasil dari pendederan berupa benih ikan yang panjangnya 2-3 cm. Pembenihan tahap
I menghasilkan benih berukuran 6-8 cm dengan berat 8-10 g/ekor.
g. Pembenihan tahap II menghasilkan benih yang berukuran 10-12 cm dengan berat 3050 g/ekor dan tahap III menghasilkan benih yang berukuran 16-18 cm dengan berat ±
100 g/ekor (Suyanto, 2010).
h. Penangkapan benih dilakukan dengan cara ditangkap dengan sekup net besar atau
waring. Setelah ditangkap larva dimasukkan kedalam ember dan ditampung dalam
hapa halus yang dipasang dikolam tersebut. Saat itu juga larva harus ditebar dikolam
pendederan (Arie, 2000).
Menurut Fatimah (2010), pemanenan ikan nila dapat dilakukan dengan dua cara, antara
lain :
1. Panen total ;
Panen total dilakukan dengan cara mengeringkan kolam hingga ketinggian air tinggal
10 cm. Petak pemanenan (penangkapan) dibuat seluas 1 m² di depan pintu
pengeluaran sehingga memudahkan dalam penangkapan ikan. Pemanenan dilakukan
pagi hari saat keadaan tidak panas dengan menggunakan waring atau scoopnet yang
halus. Lakukan secepatnya dan hati – hati agar ikan tidak terluka.
2. Panen sebagian atau panen selektif
Panen selektif dilakukan tanpa pengeringan kolam, ikan yang akan di panen dipilih
dengan ukuran tertentu. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan waring yang di
atasnya telah ditaburi umpan (dedak).
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Ikan nila yang tidak terpilih sebaiknya dipisahkan dan diberi obat dengan larutan
malachite green 0,5 – 1,0 ppm selama 1 jam sebelum dikembalikan ke kolam (karena
biasanya terluka akibat jaring).
7) Pengendaian hama penyakit ikan nila
Hal lain yang harus diperhatikan dalam pembenihan ikan nila adaah pengendalian hama
dan penyakit. Dalam hal ini upaya pencegahan lebih diutamakan dari pada pengobatan.
Karena pengobatan ikan yang telah sakit cukup menyita sumberdaya.
Serangan penyakit jarang ditemukan mewabah secara besar-besaran dalam budidaya ikan
nila. Kalau pun ada, hanya berupa serangan lokal. Namun pembudidaya tetap harus
berhati-hati. Karena penyakit ikan nila bukan tidak mungkin datang mengganggu.
Kondisi paling rentan terhadap serangan hama dan penyakit biasanya terjadi pada fase
pembenihan ikan nila, dari penetasan hingga pendederan. Penyakit ikan nila bisa
ditularkan lewat aliran air, udara dan kontak langsung. Atau, terjadi karena kondisi
lingkungan yang buruk.
Pengobatan hama dan penyakit pada ikan cukup menyita sumber daya dan biayanya
mahal. Oleh karena itu, pencegahan harus lebih diutamakan dibanding pengobatan.
Dilihat dari segi ekonomi tindakan pencegahan lebih efesien. Pencegahan hama dan
penyakit
Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan resiko hama dan
penyakit ikan nila. Karena bila hama dan penyakit sudah menyerang, ongkos
penanggulangannya akan lebih besar.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah serangan hama dan penyakit
ikan nila, diantaranya:
1. Pengolahan dasar kolam, yaitu pengeringan, pengapuran dan pemupukan.
Pengeringan dilakukan dengan menjemur dasar kolam setiap kali hendak memulai
budidaya. Sinar matahari bisa membunuh sebagian besar hama dan penyakit yang
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mungkin ada pada periode budidaya sebelumnya. Pengapuran dasar kolam juga
membantu mematikan sebagian penyakit. Untuk lebih detailnya silahkan baca
persiapan kolam untuk budidaya ikan.
2. Memasang filter atau saringan pada pintu pemasukan air untuk mencegah
sebagian hama dan vektor pembawa penyakit masuk ke dalam kolam.
3. Lakukan secara rutin pemberantasan hama secara mekanis (diambil atau dibunuh)
dan pemberantasan hama secara biologis (mempertahankan predator alami hama).
Apabila hama tetap membandel bisa dipertimbangkan menggunakan obat-obatan
kimia.
4. Gunakan bibit ikan nila unggul yang tahan terhadap penyakit. Bibit sebaiknya
didapatkan dari sumber terpercaya, seperti litbang-litbang perikanan.
5. Mengurangi kepadatan ikan agar tidak terjadi kontak antar ikan secara langsung.
Dengan jarangnya populasi, kadar oksigen terlarut dalam air kolam akan lebih
banyak.
6. Berikan pakan dengan takaran yang tepat untuk menghindari terjadinya
penumpukan sisa pakan dalam kolam. Sisa pakan akan membusuk sehingga
menurunkan kualitas lingkungan kolam dan menjadi tempat berkembangbiaknya
bibit penyakit.
7. Lakukan penanganan ikan secara hati-hati pada saat penebaran atau pemindahan
antar kolam, agar ikan tidak terluka yang memicu infeksi penyakit.
8. Apabila langkah pencegahan sudah dilakukan dan hama penyakit tetap muncul,
baru

lakukan

pemberantasan

hama

dan

pengobatan

penyakit

dengan

menggunakan obat-obatan kimia. Yang perlu diingat, pemberian bahan kimia
akan mendatangkan efek samping lain.
9. Pengobatan penyakit bisa dilakukan dengan memberikan bahan kimia pada
kolam, merendam ikan yang sakit, mencampur obat dengan pakan, atau
memberikan obat secara langsung pada tubuh ikan
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BAB V
Biologi Reproduksi danTeknik Pembenihan
Ikan Betutu
5.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan betutu.
5.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan pembaca dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan betutu.
5.3. Biologi Reproduksi Ikan Betutu
Ikan betutu (Oxyeleotris marmorata Blkr) merupakan ikan konsumsi dari perairan
umum-tawar yang sangat penting. Ikan ini memiliki rasa yang enak, daging yang
gempal putih bersih dan berserat halus, sehingga disukai konsumen di restoranrestoran kota besar dan menjadi salah satu jenis ikan yang diekspor ke Malaysia,
Singapura dan Hongkong. Harga ukuran konsumsi (1 – 3 ekor/kg) di pedagang
pengumpul saat ini sekitar Rp125.000.
Perkawinan antara aplikasi teknologi pembenihan yang ada dengan memperhatikan
siklus reproduksi alam/ aspek ekologis perlu dikembangkan untuk mendapatkan cara
membenihkan ikan ini. Seperti yang dilaporkan trubus edisi 31 tahun III Juli 1990 dan
hasil penelitian Wahyuningrum (1991) bahwa pembenihan ikan betutu sudah dapat
dilakukan dengan baik.
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Menurut Klasifikasi Koumans (1953) dan Roberts (1989) ikan betutu termasuk:
Phylum

: Chordata

Subphylum

: Vertebrata

Kelas

: Pisces

Subkelas

: Teleostei

Ordo

: Perciformes

Family

: Eleotridae

Genus

: Oxyeleotris

Species

: Oxyeleotris marmorata Blkr

Nama lokal

: Betutu, Bloon, Bloso (Indonesia); Bakut (kalimantan

Selatan), Hantu (Kalimantan Barat) (Anonim, 1987).

Gambar 5.1. Ikan Betutu
(sumber:http://michaelrisdianto.blogspot.co.id/2009/08/ikan-betutupemalas-tapi-memiliki.html).
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Berdasarkan morfologinya ikan betutu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: bentuk
badan bulat memanjang, serong ke bbawah serta lebar, mata menonjol ke luar, sirip
punggung terdiri dari dua bagian, sirip dada membulat agak lebar, sirip ekor
membulat, mempunyai warna seperti marmer dengan garis coklat yang besar dan
tidak teratur, letak serta bentuknya garis-garis yang terdapat pula pada sirip lainnya,
sehingga warna ikan secara keseluruhan seperti macan, karena panjang tubuh dapat
mencapai 50 cm dan berat 1,5 kg, 4 kg bahkan dapat mencapai 10 kg.
Menurut Syachradjad dkk (1994), ikan betutu memiliki tiga buah tutup insang dan
tulang-tulang tambahan tutup insang. Lengkung insang ada empat buah dan terdapat
tulang saringan insang yang cukup besar. Pada kerongkongan terdapat gigi yang
bergerombol; sirip punggung terdiri atas dua bagian (D1, D2); sirip dada (P)
membundar, begitu juga sirip ekor (C). Rumus siripnya adalah D1,P1,10 ditambah
satu tidak bercabang; C.14 bercabang ditambah dua bercabang. Sisik kecil dan
membentuk sisir (ctenoid, lateral line tidak jelas).
Ikan ini tersebar di Sumatera dan Kalimantan (Koumans, 1953; Robert, 1989),
Thailand (MRAG, 1994), Kamboja dan Vietnam (Anonim, 1977 di dalam Anonim
1987). Di Kalimantan menurut Giesen (1987), terdapat sungai Kapuas dan Tawang
dan aliran-aliran sungai besar yang menghubungkan kedua sungai tersebut dan danau
Sentarum juga terdapat di Pahang River Basin di Malaysia (Howes dan D'cruzed,
1996).
Ikan betutu dikenal juga dengan sebutan sand goby terdapat di danau, paya-paya dan
reservaat (bendungan) (Ling, 1977). Kemudian menurut Chen (1976), ikan betutu
umumnya dapat ditemukan di lumpur, pasir pada dasar perairan. Selanjutnya
Djajadiredja dkk. (1977), menemukakan bahwa ikan ini hidup di sungai, rawa dan
lebih menyenangi perairan yang dangkal.
Menurut Effendi (1991), ikan betutu hidup di perairan tawar yang tidak begitu dalam
dan biasanya menempati dasar perairan serta terlindung oleh tanaman air. Fungsi
tanaman air di sini merupakan tempat pengintaian mangsa. Pada malam hari ikan ini
aktif bergerak dan sering berada di permukaan untuk mengambil oksigen
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dari udara (dengan menyembulkan mulutnya ke permukaan perairan), kadang-kadang
juga melakukan operasi mencari mangsa yang berada di permukaan air, seperti anakanak ikan. Ikan ini dilaporkan pernah ditemukan di estuarin, danau atau sungai
termasuk Philipina, Fuji dan Sulawesi tetapi menurut Robert (1989) hal ini
merupakan kesalahan data lokal atau salah identifikasi.
Makanan ikan betutu berupa anak ikan, udang, serangga air dan golongan moluska
seperti remis (Djajadiredja, 1977). Ikan betutu (Oxyeleotris marmorata Blkr)
termasuk ikan karnivora yang cirinya dengan ukuran mulut yang besar dan
mempunyai rahang kuat serta mempunyai rahang kuat serta mempunyai gigi-gigi
yang cukup besar dan runcing yang terdapat pada rahang atas maupun rahang bawah.
Sifat ikan betutu terlihat pemalas dan diam tidak banyak bergerak. Ikan ini senang di
tempat-tempat yang gelap (Supiani, 1989); jika diberikan shelter, maka ikan tersebut
senang sekali bersembunyi di bawah alat ini. Bila diberi makanan berupa makanan
ikan rucah sebanyak 2-3 potong, manakala lapar maka ikan ini akan memungut
makanan tersebut dan kemudian diam lagi (Effendi, 1991). Menurut Ali dan Handoko
di dalam Anonim 1987), ikan yang bertampang mirip gabus ini tidak sekedar diam,
tetapi juga tidur.
Ikan betutu (Oxyeleotris marmorata Blkr), adalah ikan pemakan daging (karnivora)
dan pemakan ikan hidup, yang hidup di perairan tawar yang berarus tenang dan
berlumpur, sesuai namanya ikan betutu mempunyai sifat pemalas untuk bergerak.
Lebih senang berdiam diri di dasar perairan sedangkan untuk mencari makan enggan,
sifatnya hanya menunggu sehingga disebut ikan "bodoh" atau ikan "malas". Bila
perutnya lapar baru menyambar ikan-ikan yang melintas di depannya dan setelah
kenyang akan kembali ke dasar perairan (Lingga, 1987).
Dalam usaha budidaya ikan yang semakin intensif menuntut tersedianya pakan dalam
jumlah yang cukup, tepat waktu dan berkesinambungan serta memenuhi syarat gizi,
pencernaan dan selera ikan (Mudjiman, 1995). Pakan tambahan diberikan rutin setiap
hari pada budidaya ikan betutu, dapat berupa ikan cere atau ikan seribu (Lebistes sp),
serta jenis-jenis udang liar air tawar (Anonim, 1995).
42

Untuk kualitas air ikan betutu (Oxyeleotris marmorata Blkr) dapat disimpulkan
bahwa ikan betutu dapat tumbuh dan berkembang pada kisaran suhu air: 22,8-35°C,
oksigen terlarut 6,0-12,00 ppm, pH 5,72-8,28, CO2, 4,98-63,43 dan NH3-N 0,0463,25 ppm (Sumber: dari puluhan hasil penelitian).
Ikan betutu di perairan alam, seperti halnya jenis-jenis ikan sungai lainnya memijah
pada musim hujan. Di sungai Indragiri (Riau), pada musim pemijahan ikan betutu
bermigrasi dari muara ke hulu. Pada musim pemijahan ini ikan betutu banyak
ditangkap dengan jaring yang dipasang melintang dan dihanyutkan. Ikan betutu yang
tertangkap sedang mengandung telur yang matang dan pada ikan jantan sudah
mengandung sperma.
Jenis kelamin ikan betutu baru dapat diketahui setelah mencapai ukuran sekitar 20 cm
dengan berat sekitar 200 gram, yaitu dengan terlihat pada bagian anus dan kelamin.
Pada ikan betina ditandai dengan lubang kelamin yang lebih besar, terbuka dan
mempunyai tonjolan daging berwarna merah cerah. Sedangkan pada ikan jantannya
tonjolan tersebut seperti ikan betina tidak terdapat atau tidak jelas (Effendi, 1991) atau
Papilla urogenitalnya kecil (Komaruddin, 1990). Sedangkan menurut Hanafie dan
Murjani (1992) dan Fran dkk. (1994), pada alat kelamin ikan betutu jantan terdapat
tonjolan berbentuk membulat berwarna cerah, ujung sirip perut berwarna kemerahan,
sedangkan yang betina tonjolan berbentuk segitiga, ujung sirip ekor tidak berwarna
kemerahan.
Ikan betutu biasanya memijah pada awal musim penghujan. Dengan datangnya
musim penghujan maka terjadilah peningkatan volume air yang mengakibatkan
terjadinya perubahan kondisi perairan yang dapat merangsang ikan ini melakuan
pemijahan (Effendi, 1991), dan Kottelat (1993). Menyatakan bahwa ikan ini bisa
memijah sepanjang tahun. Komaruddin (1990) menambahkan bahwa ikan ini
meletakan telurnya pada daun-daun tumbuhan atau pada substrat keras lainnya yang
terlindung.
Menurut Abdul Halim di dalam Anonim (1987b) ikan betutu yang besar di atas 0,5 kg
tidak pernah mengandung telur. Jadi yang ideal untuk induk berukuran 300 – 500
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gram yang bisa menghasilkan telur sampai 1000 butir. Dan menurut Komarruddin
(1990) ikan yang berukuran 400 – 500 gram dapat menghasilkan telur sebanyak
50.000 butir dalam setahun. Perbandingan jantan dan betinanya ialah 1 : 1. Sebagai
patokan, kolam berukuran 200 m2 bisa ditebari 30 – 35 pasang induk.
5.4.

Teknik Pembenihan Ikan Betutu

Dari berbagai sumber yang dirangkum Mangalik (1997) berikut dikemukakan
pembenihan ikan betutu. Untuk menjamin keberhasilan pemijahan ikan betutu yang
akan dipijahkan harus dalam kondisi matang gonadnya. Induk yang sudah matang
gonadnya ini dapat diperoleh di alam atau dimatangkan dalam karamba. Calon induk
ikan betutu dapat dimatangkan gonadnya di dalam karamba, dengan pemberian
makanan yang sesuai dengan sifat makannya.
Karamba yang digunakan berukuran empat persegi panjang dengan luas 6 m2
(Panjang 3 m, tinggi 1 m dan lebar 2 m). Penempatan karamba ini dilakukan di
perairan terbuka seperti danau. Karena ikan betutu di dalam perairan senang
bersembunyi, maka di dalam karamba diberikan “shelter” berupa bambu, atau pipa
paralon sebagai tempat persembunyian. Pakan yang diberikan berupa ikan rucah, atau
ikan-ikan kecil yang masih dalam keadaan hidup.
Ikan betutu dengan berat antara 300 – 500 gram merupakan ikan yang ideal untuk
dijadikan induk, syarat lainnya seperti induk ikan lainnya, adalah perbandingan antara
panjang dan berat proporsional, tidak terdapat luka di badan, tidak cacat dan berwarna
cerah. Padat penebaran untuk pemeliharaan induk di dalam karamba adalah 1 – 2 ekor
per m3. Perbandingan antara induk betina dan jantan adalah 1 : 1. Perbandingan 1 : 2
disarankan untuk mendapatkan jumlah sperma jantan yang mencukupi ketika
pembuahan dilakukan. Pemberian pakan dilakukan secara teratur pagi dan sore hari.
Jumlah pakan yang diberikan adalah 7 – 10 % dari total berat badan induk betutu.
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Biasanya ikan betutu sudah siap dipijahkan setelah 3 – 6 bulan dalam kondisi
pemeliharaan yang terkontrol. Berat induk betutu yang siap dipijahkan berkisar antara
300 – 500 gram. Induk betina dengan berat sekitar 300 gram dapat menghasilkan telur
sebanyak 2.000 – 30.000 butir setiap kali memijah, sedangkan yang berukuran antara
400 – 500 gram menghasilkan telur lebih dari 50.000 telur setahun.

Pemijahan dengan rangsangan dilakukan dengan menyuntikan kelenjar hipofisa, HCG
dan Ovaprim dengan maksud untuk menambah gonadotropin agar ikan cepat
memijah. Selain itu juga dapat menggunakan hormon yang berasal dari kelenjar
hypofisa ikan mas Sebagai ikan donor, ikan mas merupakan donor universal, sehingga
dapat digunakan untuk merangsang pemijahan berbagai jenis ikan.
Ikan mas yang dipilih sebagai donor adalah yang dewasa, baik jantan maupun betina.
Pengambilan kelenjar hipofisa dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

1.

Potong bagian kepala , tepat di bagian belakang tutup insangnya.

2.

Potongan kepala dihadapkan ke atas dan dipotong kembali dari pangkal
hidung ke bawah hingga terpisah, tepat di atas otak.

3.

Dengan menggunakan pinset otak diangkat, kemudian bagian bawahnya
dibersihkan dengan kapas sehingga terlihat kelenjar hipofisa berwarna putih,
dengan ukuran lebih kecil dari kacang hijau.

4.

Kelenjar hipofisa diangkat dengan menggunakan pinset secara hati-hati supaya
kelenjar hipofisa tidak hancur. Kemudian kelenjar tersebut digerus dan dibuat
ekstraknya atau diawetkan jika tidak digunakan saat itu. Perkembangan telur
menjadi larva dan benih.

Balon (1975) di dalam Wahyuningrum (1991), membagi daur hidup dan
perkembangan ikan atas 5 fase : fase embrio, yaitu fase sejak telur dibuahi sampai saat
telur menetas; fase larva, yaitu periode dari telur menetas sampai metamorfose;
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fase juvenil, yaitu periode dari metamorfose sampai ikan memijah pertama kali, fase
dewasa dan tua.
Hasil pengamatan Wahyuningrum (1991), terhadap fase dari daur hidup ikan betutu,
larva ikan betutu yang baru menetas mempunyai panjang total 3,599 mm dan bobot
rata-rata 0,2 mg. Butir minyak agak lonjong terletak di bagian anterior kuning telur
yang juga berbentuk lonjong. Menjelang habis terserap, butir minyak berbentuk bulat.
Kuning telur habis terserap pada jam ke 54 dan butir minyak pada jam ke 72. Panjang
total ikan baru mencapai rata-rata 4,391 mm pada saat kuning telur dan minyak habis
terserap.
Benih pasca larva, umur 15 hari, kemudian dipanen dan ditebarkan ke bak atau kolam
di luar ruangan yang kaya dengan plankton. Pemberian makanan tambahan diberikan
berupa makanan bentuk tepung yang kaya protein seperti konsentrat. Benih tersebut
dipelihara sekitar 3 - 4 minggu. Pada saat tersebut benih berukuran 3 - 5 cm. Benih
dipanen dengan menggunakan seser atau dengan “seine” halus. Sisa benih ditangkap
dengan cara mengeringkan kolam tersebut. Penangkapan dengan cara ini benih ikan
tidak rusak.
5.4.1. Memilih Induk Ikan Betutu yang Baik
Induk ikan betutu bisa didapatkan melalui proses penyortiran dari kelompok ikan
betutu yang telah dibesarkan ataupun menangkap langsung indukan dari alam.
Beberapa ciri-ciri dari induk ikan betutu yang baik adalah sebagai berikut. Untuk
induk betina sebaiknya yang mempunyai bercak warna hitam lebih banyak dan
kulitnya berwarna gelap. Sedangkan untuk induk yang jantan sebaiknya bercak warna
hitam ditubuhnya lebih sedikit dan warna kulitnya lebih terang. Selain itu, induk ikan
betutu pada umumnya memiliki bobot sekitar 175 gram, tubuh induk jantan lebih
ramping, dan harus berbadan sehat.
Ikan betutu yang siap memijah adalah induk yang telah berada dalam masa produktif.
Untuk mempercepat proses matangnya alat reproduksi indukan, ada yang bisa kita
lakukan di dalam proses perawatan induk. Dikolam perawatan induk, para induk
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betutu diberikan makanan alami maupun makanan buatan berupa pelet yang memiliki
kandungan protein tinggi. Pemeliharaan induk juga harus dilakukan dengan
memperhatikan pasokan udara di dalam air dan juga kebersihan kolam. Proses
budidaya yang dilakukan bisa dilakukan di kolam-kolam yang terbuat dari semen
maupun kakaban.
5.4.2. Mengatur Kolam Pemijahan
Selanjutnya ikan betutu yang telah siap dimasukan ke dalam kolam pemijahan. Jika
kita ingin pemijahan dilakukan secara masal maka kita harus mempersiapkan kolam
seluas kira-kira 200 meter persegi yang mampu menampung sekitar 35 pasang ikan.
Namun apabila kita ingin memijahkan beberapa ekor saja, maka kolam yang harus
disiapkan untuk pemijahan bisa yang berukuran 8 meter persegi yang akan dapat
menampung hingga 4 pasang ikan. Pada kolam tersebut sebaiknya dilakukan
pergantian air secara terus menerus untuk merangsang induk-induk ikan.
Ikan betutu harus melewati proses adaptasi terlebih dahulu sebelum mau memijah.
Setidaknya akan ada lima tahap dalam proses tersebut. Tahap yang pertama yaitu ikan
akan menandai daerah kekuasaan mereka. Selanjutnya mereka akan membuat sarang
untuk memijah sebelum perkawinan induk betutu terjadi. Setelah perkawinan, indukinduk betina akan bertelur di sarang yang telah mereka siapkan, kemudian menjaga
telur-telur tersebut.
5.4.3. Proses Penetasan Telur Ikan Betutu
Telur ikan betutu berbentuk lonjong dan berwarna transparan yang melekat pada
sarang yang berupa segitiga sarang yang terdapat di kolam untuk memijah.
Selanjutnya sarang-sarang tersebut kita angkat dan kita pindahkan ke dalam kolam
penetasan dan pemeliharaan yang kapasitasnya minimal adalah 60 liter air. Supaya
telur terangsang untuk segera menetas, kita bisa memberikan semprotan pada air
kolam penetasan secara terus menerus. Selain itu, air kolam juga bisa diberi metilen
blue yang berfungsi untuk menghindari jamur. Kekuatan semprotan lalu kita kurangi
setelah telur menetas sekitar 3 hari kemudian.
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Pemberian pakan berupa pakan alami maupun pakan pelet yang telah dilunakkan
dilakukan setelah cadangan makanan larva yang baru menetas telah habis. Setelah
ikan mulai bertambah besar, selanjutnya kita pindahkan ke kolam pendederan hingga
bisa dipanen untuk dijadikan bibit yang akan dibesarkan ataupun di jual.
Selama ini pengadaan ikan betutu berasal dari penangkapan di perairan umum dan
sangat sedikit sekali dilakukan pembesaran. Beberapa hasil penelitian pembesaran
ikan betutu khususnya di Kalimantan Selatan dimulai dari tahun 1989 hingga
sekarang dengan menggunakan fasilitas di karamba, fish pen dan kolam, padat tebar
berbagai ukuran asal dan jenis pakan yang berbeda serta pengendalian hama
penyakitnya dan polikultur dengan ikan lainnya.
5.4.4. Perawatan induk
Induk ikan betutu yang akan dipijahkan harus diseleksi terlebih dahulu untuk
mendapatkan induk ikan yang berkualitas baik dan memiliki produktifitas yang tinggi,
karena induk ikan yang berkualitas akan menghasilkan keturunan tinggi pula. Ikan
betutu yang belum matang kelamin sangat sulit untuk dibedakan jenis kelaminnya.
Perbedaan jantan dan betina ikan betutu hanya dapat dibedakan ketika ikan tersebut
telah matang gonad dengan melihat ciri-cirinya.
Induk betina ikan betutu yang matang gonad memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Badan berwarna lebih gelap dan bercak-bercak hitamnya pekat.
2. Perut membesar kearah anus dan bila diraba akan terasa lunak.
3. Papilla urogenitalnya berwarna merah cerah berupa tonjolan memanjang dan lebih
melebar serta membulat.
4. Gerakannya menjadi lebih lamban
5. Sehat dan tidak cacat.
Sedangkan induk jantan yang matang gonad adalah sebagai berikut.
1. Badannya berwarna lebih terang dan bercak-bercak hitamnya lebih terang bila
dibandingkan dengan yang betina.
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2. Badan dan perut ramping
3. Papilla urogenitalnya berbentuk segitiga pipih dan kecil serta berwarna kemerahmerahan.
4. Sehat, tidak cacat.
Induk ikan betutu yang siap dipijahkan berukuran 250-500g dan panjang badan antara
30-40 cm. Calon induk ikan betutu dapat dipilih dari kolam pembesaran, kemudian
dipelihara secara tersendiri selama 30 hari dan diberi pakan yang cukup dengan
kandungan protein minimal 47%.
Induk ikan betutu yang akan dipijahkan harus diberokkan terlebih dahulu (induk
jantan dan betina dipelihara secara berpisah). Setiap hari induk-induk tersebut diberi
pakan alami berupa ikan-ikan kecil, udang air tawar dan cacing. Air didalam bak
pemeliharaan induk harus diganti sesering mungkin atau dialiri secara terus-menerus.
Dosis pemberian pakan 10% dari berat badan /hari.
5.4.5. Pemijahan
Pemijahan pada ikan betutu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemijahan alami
dan pemijahan buatan.
1. pemijahan alami
Kolam yang akan digunakan untuk pemijahan alami harus dibersihkan dan
dikeringkan dibawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Biasanya pengeringan
dasar kolam tanah memerlukan waktu 5-7 hari, sedangkan kolam beton 2-3 hari.
Setelah kering asar kolam diberi tempat (substrat untuk menempelnya telur). Substrat
penempelan telur bisa terbuat dari asbes dengan ukuran 40 x 40 cm yang dibentuk
prisma ataupun potongan paralon dengan diameter 5 inci atau tempayan yang besar.
Perbandingan induk jantan dan betina (sex ratio) 1:1. setiap kolam 1 m2 idealnya
dipakai untuk memijahkan 1-2 pasang induk. Penambahan oksigen pada kolam
pemijahan dapat dilakukan dengan pemberian aerasi dengan menggunakan
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blower. Induk-induk ikan betutu yang telah matang gonad biasanya akan memijah
setelah 1-3 hari.
2. Pemijahan buatan
Bahan yang digunakan untuk pemijahan buatan adalah ekstrak hipofisa dari ikan
donor yang biasanya menggunakan ikan mas atau ikan karper. Cara yang lebih praktis
untuk pemijahan adalah dengan menggunakan hormone HCG (human chorionic
gonadotrophin). pelaksanaan pemijahan buatan pada ikan betutu sama seperti kawin
suntik yang dilakukan pada ikan lele dan ikan-ikan lainnya. Perbandingan ikan donor
dengan resipien untuk induk betutu betina adalah 1:2 artinya setiap bagian berat induk
ikan betutu membutuhkan 2 bagian berat ikan donor. Sedangkan perbandingan donor
dan resepien untuk ikan jantan adalah 1:1. penyuntikan ekstra hipofisa dilakukan pada
intra muscular pada bagian antara gurat sisi dengan sirip punggung kearah pangkal
ekor. Untuk induk betina penyuntikan dilakukan 2 kali dengan selang waktu antara
penyuntikan pertam dan kedua adalah 3-5 jam. Dosis penyuntikan pertama dan
penyuntikan kedua masing-masing 50 % dari ekstrak hipofisa.
Pada pemijahan buatan dengan hormon HCG dosis penyuntikan pertama untuk induk
betina adalah 4-5 IU per gram berat badan. Jika menggunakan Ovaprim dosis
penyuntikan pertama untuk induk betina 0,5 cc untuk tiap kg berat tubuh.
Penyuntikan kedua dilakukan setelah 3-5 jam dari penyuntikan pertama dengan dosis
½ dari penyuntikan pertama.
Pemijahan ikan betutu dengan kawin suntik sangat sulit untuk dilakukan tindakan
stripping karena sifat telurnya disemprotkan oleh induk betina dan dilekatkan pada
substrat. Pengambilan sperma induk jantan juga sulit untuk dilakukan stripping
karena harus dilakukan pembedahan. Oleh karena itu setelah dilakukan penyuntikan
induk betina dan induk jantan sebaiknya langsung dimasukkan ke dalam kolam atau
bak pemijahan yang telah dilengkapi dengan alat untuk penempelan telur dan
dibiarkan memijah sendiri. Oleh karena itu pemijahan ikan betutu hanya dapat
dilakukan secara semi buatan.
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Selama proses pemijahan, pengontrolan alat penempelan telur harus dilakukan setiap
hari. Biasanya dua hari setelah penyuntikan induk-induk akan memijah dan telurtelurnya akan terlihat memenuhi permukaan substrat. Warna telur ikan betutu yang
adalah keabu-abuan. Seekor induk ikan betutu dengan ukuran 300-500 gram dapat
menghasilkan telur 20.000- 40.000 butir.
3. Fekunditas ikan betutu
Ikan betutu yang hidup di alam bebas memiliki periode pemijahan yang relatif pendek
dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam setahun, yaitu pada awal dan akhir musim
hujan. Ikan betutu tidak melakukan pemijahan sendiri-sendiri, tetapi secara
berkelompok. Ikan jantan dan betina ynag sudah matang kelamin bersama-sama
bermigrasi ke daerah-daerah yang banyak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan air berdaun
atau berbatang halus sebagai persiapan untuk meletakkan telur-telurnya. Di tempat
tersebut, ikan betutu melakukan pemijahan dan bertelur.
Telur ikan betutu bersifat menempel pada substrat yang ada di dalam air, seperti batu,
kayu, asbes dan benda-benda lain. Telur ikan betutu akan menetas dalam waktu 7 hari
pada suhu 240C, 5 hari pada suhu 26,50C dan pada suhu 280C akan menetas dalam
waktu 2-3 hari. Pemijahan ikan betutu dengan sistem hipofisasi dapat menetas 90%
pada suhu 260C-280C.
Menurut Tavarutmanegul (1988) ikan betutu produktif pada ukuran 250-500
gram/ekor dengan fekunditas 24.000 butir telur. Sedangkan Widiyati (1992)
melakukan uji coba memijahkan ikan betutu dan memperoleh hasil ikan betutu
dengan ukuran 400 gram yang diberi pakan buatan dengan kandungan protein 47%
selama 3 bulan akan memiliki fekunditas 40.000 butir telur.
4. Penetasan dan perawatan telur
Telur yang telah dibuahi dapat ditetaskan didalam akuarium dengan kapasitas 40 liter.
Akuarium yang digunakan untuk penetasan telur diberi aerasi yang tidak terlalu besar.
Penetasan telur dapat juga dilakukan didalam bak beton dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 1
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meter. penetasan dilakukan dengan cara memindahkan substrat tempat telur-telur
menempel kedalam akuarium atau bak penetasan yang telah dibersihkan terlebih
dahulu. Selama proses penetasan telur sesering mungkin dilakukan sirkulasi air dalam
bak penetasan. Jika memungkinkan air dapat dialirkan secara terus-menerus. Selama
proses penetasan usahakan suhu air stabil pada suhu 260C-280C. larva ikan betutu
yang baru menetas berukuran rata-rata 3mm dengan berat 0,2 mg.
5. Perawatan dan pemeliharaan larva
Larva ikan betutu yang baru menetas dapat dipindahkan kedalam bak pemeliharaan
atau dapat juga dibiarkan didalam bak penetasan selama beberapa waktu sampai kuat
untuk dipindahkan. Jika di biarkan didalam bak penetasan sisa-sisa telur yang tidak
menetas dan kotoran-kotoran lain dibuang dengan cara disifon dengan menggunakan
selang sifon. Larva ikan betutu yang baru menetas belum memerlukan pakan
tambahan karena masih memiliki kandungan kuning telur (yolk sach). Persediaan
makanan tersebut akan habis setelah 3-4 hari sejak penetasan. Oleh karena itu pada
hari ke 4 larva ikan betutu sudah mulai diberi pakan tambahan berupa kuning telur
ayam yamg telah direbus kemudian dicampurkan dengan air hingga larut semua.
Penyiponan bak atau akuarium pemeliharaan dilakukan 4 kali sehari pergantian air
sebanyak 35 % dilakukan setiap hari. Dosis pakan yang diberikan (kuning telur)
sebanyak 1 butir perhari/bak atau akuarium. Selain pakan tambahan ikan betutu juga
dapat diberi pakan alami seperti Clorella, Moina, Rotifera danInfusoria sp . Setelah
larva berumur 15 - 20 hari baru diberi kultur Daphnia dan Artemia. Pada saat ikan
mencapai ukuran 3 - 5 cm dapat diberi cacing sutra atau tepung ikan. Selama
pemeliharaan larva suhu harus dipertahankan antara 270C - 280C, keasaman (pH) air
antara 7 - 7,2 dan pergantian air dilakukan setiap hari.
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5.4.6. Hasil- Hasil Penelitian Pembesaran Ikan Betutu
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Fakultas Perikanan Universitas
Lambung Mangkurat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini dapat dirinci sebagai
berikut:

1)

Pertumbuhan Ikan Betutu

Pada Tabel 1,2, dan 3 berikut terangkum beberapa hasil penelitian yang telah
dilaporkan mencakup berat awal,panjang akhir, panjang awal, panjang akhir dan
kecepatan pertumbuhan relatif individu (%).
1.a. Berat Individu Ikan Betutu
Pada Tabel 5.1 berikut menggambarkan berat awal dan berat akhir ikan betutu dari
beberapa hasil penelitian :
Tabel 5.1. Berat Awal dan Berat Akhir dari Beberapa Penelitian
Berat Awal (gram)
Terendah

Berat Akhir (gram)

Tertinggi

Terendah

Peneliti

Tertinggi

37.00

Wahid, 1991.

106.53

108.23

60

80.00

168.30

179.83 Jaya, 2003.
Madani, 1991.

85.13

Mahlina, 1996.

60.00

80.00

80

135.00

27.81

31.28

Barzani, 1990
Yasin, 1990.
Sandawaty, 2001.

123,75

132.90

135.05 Rukmini, 1990.

71,35

77.35

85.35 Supiani, 1989.

212.20

218.45 Effendi, 1991..

130.40

149.69

100.00

115.00

113.78

117.58

174.67

214.12 Jumran, 2003.

9.48

9.65

14.21

17.00 Ilasih, 2001.

Palis, 1991.
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Dari Tabe 5.1.menunjukkan bahwa kisaran yang yang telah diujicobakan dari berat
awal 9.48 sampai 149.69 gram dengan berat akhir dalam kisaran 14,21 – 218,45 gram.
Ini menunjukkan bahwa selama penelitian yang pernah dilakukan sudah dapat
mencapai ukuran konsumsi namun dengan berat awal yang lebih besar pula. Selain itu
karena selama penelitian dibatasi oleh waktu sekitar 8 – 12 bulan maka data
sesungguhnya perlu dicarikan lagi dalam bentuk penelitian lanjutan.

1.b. Sintasan Ikan Betutu
Sintasan betutu selama penelitian yang pernah dilakukan berkisar 80 – 100% (Tabel
5.2) Hal ini memperlihatkan bahwa ikan betutu memiliki sintasan yang baik pada
ukuran pasca larva (benih) sampai ukuran induk dan konsumsi karena betutu secara
alami mampu mengelola oksigen dengan baik. Namun untuk ukuran larva perlu
diintesifkan penelitiannya terutama mengelola pakan alaminya sehingga didapat data
yang lebih baik.
Tabel 5.2. Sintasan Betutu (%) Selama Penelitian yang pernah dilakukan dengan
Ukuran Berat Awal di Tabel 5.1.
Sintasan (%)

Peneliti

Tertinggi

Terendah

100.00

Wahid, 1991.

100.00

Huzaifah, 1992.

80.00

93.33

Jaya, 2003.

100.00

Madani, 1991.

90.00

93.30

100.00

Barzani, 1990

100.00

Yasin, 1990.

74.99

53.33

Mahlina, 1996.

88.88

Sandawaty, 2001. .

100.00

Rukmini, 1990.

100.00

Sarifin, 1990.
80.00

Rahayu, 1997
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2)

100.00

Supiani, 1989.

100.00

Effendi, 1991..

80.00

86.60

Palis, 1991.

80.00

90.00

Suhartono, 1992.

86.67

93.33

Jumran, 2003.

53.33

70.00

Ilasih, 2001.

Padat Penebaran dan Tempat Pemeliharaan

Padat tebar yang pernah dilakukan berkisar antara 5 – 60 ekor/meter persegi dengan
berbagai ukuran awal yang berbeda, pakan yang berbeda dan tempat pemeliharaan
yang berbeda (Tabel 5.3). Dari tersebut dan dihubungkan dengan tabel-tabel lainnya
terlihat bahwa dengan padat tebar yang berbeda, ikan betutu masih mampu tumbuh di
tempat pemeliharaan yang berbeda. Ukuran Benih diawal penelitian dapat dilihat pada
Tabel 5.1
Tabel.5.3. Padat tebar dan Tempat Pemeliharaan Ikan Betutu yang Pernah Dilakukan
Padat Tebar (ekor/m2)
15/20/25

Tempat Pemeliharan

Peneliti

Karamba

Huzaifah, 1992.

5

Happa di Kolam

Jaya, 2003.

20

Karamba Di Pasang Surut

Madani, 1991.

10

Fish Pen di rawa

Mahlina, 1996.

20

Karamba di Waduk

Barzani, 1990

15/20/25

Karamba di Waduk

Yasin, 1990.

30/45/60

Karamba di Waduk

Sandawaty, 2001.

20

Karamba di Waduk

Rukmini, 1990.

20

Karamba di Waduk

Sarifin, 1990.

5

Bak Semen

Rahayu, 1997

20

Karamba di Waduk

Supiani, 1989.

10/15/2020

Karamba di Waduk

Effendi, 1991..

10

Bak Semen Bersekat

Palis, 1991.

55

3)

10

Hampang Di Kolam

Suhartono, 1992.

5

Happa di Kolam

Jumran, 2003.

20

Happa di Kolam

Ilasih, 2001.

Jenis-jenis Pakan Ikan Betutu

Dalam penelitian yang pernah dilakukan telah diujicobakan jenis-jenis pakan seperti
ikan rucah, cacing, tanah, rucah udang , usus unggas, dengan variasi prosentasenya,
penambahan vit mix dan variasi sumber pakan dan lain-lain.
Hingga saat ini betutu belum terbiasa memakan pakan buatan berupa pelet atau
sejenisnya. Paling tidak, betutu mau memakan daging ikan yang sudah di potong –
potong (kalau tidak hidup), ikan rucah (trashfish), atau daging bekicot. Hingga
mangsa dalam kolam keadaan hidup / segar lebih disukainya. Dari hasil pengamatan
ini saluran pencernaan, baik betutu muda maupun dewasa, mangsa utama adalah
udang air tawar (Palaemonidae), serangga air, da ikan – ikan kecil. Betutu biasanya
sudah menjadi pasangan usia subur pada umur kira – kira 1 tahun atau saat bobotnya
telah mencapai 200 – 250g.
Pertumbuhan Dibandingkan ikan lain yang umum diperihara, pertumbuhan betutu
termasuk lambat. Untuk mencapai ukuran konsumsi saja (kira – kira 1 – 2 ekor/kg)
dibutuhkan waktu pemeliharan 2.5 tahun. Namun betutu yang telah mencapai bobot
50 g (umur 9 bulan) sudah dapat diberimakan ikan rucah (trash fish) sehingga
pertumbuhannya dapat lebih di pacu. Pemberian ikan curah ini memungkinkan jangka
pemeliharaan menjadi lebih pendek. Sampai umur 8 bulan, pertumbuhannya sangat
lambat, dari umur 8 bulan hingga setahun, atau berat 50 g menjadi 70 g, tumbuh agak
cepat. Pertumbuhan paling cepat terjadi bila sudah mencapai berat kira – kira 75 g,
yakni pada saat ikan rucah yang di potong – potong menjadi menu utamanya.
Data mengenai usaha pembesaran betutu masih sangat sedikit karena budidaya ikan
ini belum populer dan kalupun ada masih sebatas penelitian para ahli. Pembesaran
betutu di kolam di lakukan secara polikultur bersama ikan – ikan lain, misalnya
karper. Di singapura, betutu dipelihara bersama karper untuk membasmi mujair yang
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sering kali menjadi hama atau pesaing dalam hal makan. Usaha pembesaran sistem
monokurtur sudah di coba pula di saerah Bendungan Saguling Oleh Kelompok Tani
Budidaya Boboso Saguling “TEUGA MO THU”. Pembesaran dengan sistem
monokultur ini dikerjakan dalam keramba terapung. Hasil panennya cukup
memberikan harapan, dapat mencapai 30 – 40 kg/m3/tahun.

4)

Kualitas Air Ikan betutu

Tabel 5. 4. Kualitas Air Utama untuk Pemeliharaan Ikan Betutu dari
Beberapa Penelitian
Suhu Air ( º C)
Terendah

Tertinggi

Oksigen Terlarut (mg/L)
Terendah

Tertinggi

pH
Terendah

Peneliti

Tertinggi

26.50

29.50

4.60

6.00

7.20

7.73 Wahid, 1991.

29.00

31.50

7.30

7.75

7.38

7.81 Huzaifah, 1992.
Aslamiyah,

26.00

29.00

5.34

7.45

6.90

7.60 1997
Karmilawati,

25.00

29.50

6.43

7.50

7.20

7.33 1998.

28.00

30.00

6.70

6.80

6.60

6.70 Jaya, 2003.

27.80

29.50

6.40

7.20

6.78

7.50 Madani, 1991.

28.40

33.50

5.60

6.60

5.72

6.04 Mahlina, 1996.

23.00

31.00

3.00

3.00

6.00

7.00 Mangalik, 1997

27.50

29.90

7.60

8.10

7.38

7.86 Barzani, 1990

28.00

31.00

7.00

7.50

7.38

7.86 Yasin, 1990.
Sandawaty,

30.00

31.00

7.60

7.40

7.51

7.80 2001. .

28.00

30.30

7.40

7.80

7.52

7.59 Rukmini, 1990.

27.30

30.30

7.60

8.10

7.38

7.86 Sarifin, 1990.

27.00

29.60

2.10

4.20

8.39

8.86 Rahayu, 1997

27.40

30.80

7.20

7.90

7.57

7.80 Supiani, 1989.
Fran,

22.80

31.90

5.60

8.31
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6.50

7.50 (1994)

dkk

30.47

31.01

7.20

7.90

7.44

7.81 Effendi, 1991..

25.00

29.20

3.00

7.50

7.19

7.80 Palis, 1991.
Suhartono,

28.96

32.27

4.50

7.67

6.44

8.40 1992.

26.00

29.00

6.70

6.90

6.60

6.70 Jumran, 2003.

26.00

27.00

5.68

6.80

6.50

6.70 Ilasih, 2001.

27.04

30.32

5.96

7.07

7.01

7.51

30.47

33.50

7.60

8.31

8.39

8.86

22.80

27.00

2.10

3.00

5.72

6.04

CO2 (mg/L)
Terendah

Amoniak Terlarut (mg/L)

Tertinggi Terendah

Tertinggi

Kecerahan (cm)
Terendah

Peneliti

Tertinggi

7.00

15.00

0.080

0.19 tidak ada data

Wahid, 1991.

10.00

12.00

0.170

0.25 tidak ada data

Huzaifah, 1992.
Aslamiyah,

5.50

11.49

0.062

0.20 tidak ada data

1997
Karmilawati,

5.49

6.97

0.040

0.11 tidak ada data

1998.

3.30

3.30

0.040

0.17 tidak ada data

Jaya, 2003.

0.420

0.51 tidak ada data

Madani, 1991.

0.030

0.43

tidak ada data
16.18

32.00

tidak ada data

45.00

52.00 Mahlina, 1996.

tidak ada data

tidak ada data

Mangalik, 1997
Barzani, 1990

13.00

16.00

0.030

0.05 tidak ada data

11.00

13.00

0.140

0.26

273.00

283.00 Yasin, 1990.

Sandawaty,
8.00

12.00

0.010

0.03 tidak ada data

13.00

16.00

0.040

0.15

280.00

300.00 Rukmini, 1990.

10.00

16.00

0.050

0.24

285.00

319.00 Sarifin, 1990.

0.020

0.08 tidak ada data

0.010

0.08

tidak ada data
1.60

2.00

285.00

2001. .

Rahayu, 1997
315.00 Supiani, 1989.
Fran,

4.94

8.20

0.040

0.24 tidak ada data
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(1994)

dkk

8.00

12.00

0.010

0.03

297.00

9.00

24.00

0.250

2.19 tidak ada data

305.00 Effendi, 1991..
Palis, 1991.
Suhartono,

6.99

15.95

0.030

0.20

82.44

93.95 1992.

3.30

3.30

0.040

0.17 tidak ada data

Jumran, 2003.

1.65

3.58

0.020

0.05 tidak ada data

Ilasih, 2001.

7.70

12.29

0.072

0.29

250.41

238.28

16.18

32.00

0.420

2.19

297.00

319.00

1.60

2.00

0.010

0.03

82.44

52.00

Dari Tabel 5.4 di atas memperlihatkan kualitas air yang diukur tidak mempengaruhi
kehidupan dan pertumbuhan ikan betutu. Hal terkait karena sebagaian besar penelitian
dilakukan di waduk Riam Kanan yang dikenal sebagai sumber betutu terbesar di
Kalimantan Selatan dan merupakan perairan alami ikan tersebut.

5.4.7. Peluang Intenfisikasinya
Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas maka dapat dikemukakan beberapa peluang
intensifikasi yang dimungkinkan sehingga usaha budidaya ikan betutu dapat
berkelanjutan adalah :


Pembenihan Di alam dan Pen System

Sebagai ilustrasi di Perairan Waduk Riam Kanan terdapat banyak ”teluk-teluk” yang
landai dan ditumbuhi tanaman air yang hampir setiap saat ditemukan benih ikan
betutu. Hal tersebut diduga pakan alami berlimpah disana. Teluk tersebut dapat
dipasang Pen System tertentu dan diatur dasar-dasar pengelolaannya.


Pembenihan Terapung
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Pembenihan terapung dimungkinkan dilakukan di waduk atau genangan bekas galian
pasca tambang yang telah berumur panjang. Pembenihan dapat dilakukan dengan
penangkaran benih alami dan pemijahan terkontrol.
B.

Karamba (Cage) dan Fish Pen

Penggunaan karamba khususnya untuk pembesaran masih berpeluang diintensifikasi
seperti :









Karamba Tancap



Karamba Bertingkat



Karamba Tancap Bertingkat



Karamba Berlaci



Modifikasi Karamba Lainnya



Karamba Jaring Modifikasi



Fish Pen di Perairan Dangkal seperti rawa

Pengelolaannya dapat memperhatikan volume rendah dengan kepadatan tinggi dan
jenis pakan yang efisien dan efektif.
C.

Manipulasi Pakan Alami

Pengelolaan pakan alami sangat perlu diintensifkan karena pada masa larva dari
beberapa penelitian dan ujicoba masih mengdapatkan hasil yang belum diharapkan.
D.

Penggunaan dan Pengelolaan hormon

Penggunaan dan pengelolaan hormon juga masih penting dalam upaya memacu
pertumbuhan dan reproduksi yang efektif dan efisien.
E.

Aplikasi Penggunaan Ikan ”trigger”

Diutamakan ikan yang makan aktif misalnya toman sehingga diharapkan dapat
memacu ikan betutu untuk makan.
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F.

Rekayasa Genetika

Mengingkat pertumbuhan betutu relatif lambat perlu dilakukan intensifikasi rekayasa
genetika misalnya kawin silang dengan strain lainnya.

G.

Restocking di Perairan dan Pengaturan Penangkapan, Tata Ruang serta
Pembuatan Perda

Pada wilayah yang spesifik perlu dilakukan restocking, pengaturan penangkapan di
alam dan ketegasan tata ruang dan tata pengelolaan wilayah yang dituangkan dalam
bentuk perda atau peraturan lainnya.
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BAB VI
Biologi Reproduksidan Teknik
Pembenihan Ikan Grass Carp
6.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan grass
carp.
6.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci biologi
reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan
grass carp.
6.3.

Biologi Reproduksi Ikan Grass Carp (C t e n o p h a r y n g o d o n i d e l l a )

Klasifikasi Ikan Grass Carp menurut Syaputra (2012), ikan koan atau grass carp di
klasifikasikan sebagai berikut :
Filum

: Chordata

Subfilum

: Vertebrata (Crania)

Class

: Osteichthyes

Subclass

: Teleostei

Ordo

: Cypriniformes

Subordo

: Cyprinoidea

Famili

: Cyprinidae

Subfamily

: Cyprininae

Genus

: Ctenopharyngodon

Spesies

: Ctenopharyngodon idella

Nama Asing : Grasscarp
Nama Lokal . Ikan Grasscarp (Stenopharyngodon idella)
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Gambar 6.1. Ikan Grass Carp
(sumber :http://www.naturephoto-cz.com/grass-carp-photo-20246.html)

Ikan ini berasal dari sunga0-sungai besar di China, Siberia, Manchuria dan berhasi
diintroduksi ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan juga
ke negara lain seperti Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Eropa Timur, Belanda dan
Jerman (Cross,1968 di dalam Resmikasari, 2008).
Morfologi dan Anatomi Ikan Grass Carp. Ikan ini mempunyai bentuk tubuh yang agak
memanjang dan ramping dengan perut yang besar, mulut berbentuk sub terminal mengarah ke
bentuk terminal, kepala lebar dengan moncong bulat pendek dan gigi paringeal dalam deretan
ganda dengan bentuk seperti sisir. Ikan ini mempunyai bentuk tubuh yang agak memanjang
dan ramping dengan perut yang besar, mulut berbentuk sub terminal mengarah ke bentuk
terminal, kepala lebar dengan moncong bulat pendek dan gigi paringeal dalam deretan ganda
dengan bentuk seperti sisir. Sirip dorsal dan anal pendek serta tidak memiliki duri dengan tipe
sisik sikloid, tanpa tulang belakang. Usus berdiferensiasi menjadi esofagus pendek, katup
pylorik dan rektum. Hati terletak di permukaan dorsal usus dan lobusnya selalu memanjang
pada rongga tubuh. Hati dan pankreas dihubungkan oleh beberapa saluran kecil dengan
saluran empedu yang memasuki bagian posterior usus hingga ke katup pylorik. Kantung
empedu terletak diantara hati dengan
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usus dan kelenjar adrenal terletak pada ginjal pronephros. Pada ikan yang panjang
totalnya mencapai 58 mm (berumur 50- 60 hari) gonadnya berdiferensiasi dan terletak
di rongga peritoneum (Berry, 1970 in Resmikasari, 2008).
Ikan koan atau grasscarp merupakan famili dari ikan mas maupun ikan karper dan ada
juga menyebut ikan ini ikan China. Bentuk tubuh ikan koan memenjang agak pipih,
ukuran kepala relatif besar dan memanjang dari pada rahang bawah menandakan sifat
makannya di dasar perairan. Sisik berukuran sedang dengan warna kelabu gelap di bagian
pungungnya sedangka di bagian perut berwarna putih. Jumlah sisik di bagian gurat sisi
(linea lateralis) berjumlah 42 buah. Sebagai ikan herbivora usus ikan ini memiliki
panjang dua kali dari panjang tubuhnya. Pada habitat aslinya ikan koan memiliki panjang
2 meter dengan berat 20-39 kg (Khaeruman dan Amri, 2011).

Ikan koan memiliki panjang tubuh empat kali dari tinggi badannya. Bentuk badan seperti
torpedo (stream line). Tubuh ikan koan tertutup sisik sikloid berukuran sedang, warna
sisik yang menutupi bagian punggung berwarna kelabu hijau sedangkan bagian bawah
atau perutnya berwarna putih. Mulut dapat disembulkan dan tidak memiliki sungut, mulut
ikan koan tidak memiliki gigi yang besar namun mampu mencabik dan memotong daun
yang cukup keras. Pada kerongkongan terdapat catok dan dua pasang tulang derbentuk
sabit bergerigi yang berhadap-hadapan. Diantara catok dan sabit yang bergerigi terdapat
tulang rawan yang dapat menghaluskan makanan (Raspati,1998 in Wahyuni, 2001).

Habitat dari Ikan Koan secara umum adalah di perairan tawar. Banyak ditemukan
pada perairan bebas seperti Sungai, Danau, maupun Rawa. Ikan Koan merupakan
salah satu spesies yang bergerak cepat dalam perairan dan merupakan salah satu jenis
ikan yang paling rentan apabila hidup pada keadaan oksigen yang rendah (Anonim,
2011).
Habitat utama ikan koan ialah sungai-sungai besar di Tiongkok. Ikan ini dikenal
sebagai ikan liar penghuni lapisan permukaan perairan tawar, terutama di sungaisungai berarus kuat dan danau yang kaya akan vegetasi air. Ikan koan hidup dan
berkembang biak di wilayah yang beriklim sedang sampai pada suhu 0oC. di wilayah
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beriklim panas ikan koan dapat hidup sampai suhu 36o C. ikan koan juga dapat hidup
pada perairan sedikit payau dengan salinitas 7 ppt (Kordi, 2009).
lkan koan (Ctenopharyngoaon idella), kebanyakan masih dipelihara secara tradisional
dengan pemberian pakan nabati berupa daun segar, tetapi pakan dalam keadaan segar
memiliki kadar protein yang rendah sehingga perlu penambahan pakan lain yang
memiliki kadar protein yang tinggi. Protein merupakan sumber energi utama bagi
ikan, protein dalam pakan akan digunakan secara optimal untuk pertumbuhan.
Penggunaan protein secara optimal dapat dicapai apabila sebagian besar kebutuhan
energi ikan dipenuhi dari komponen non protein seperti karbohidrat (Shiau, 1997 in
Hariadi, 2005 ).
Aktivitas makan ikan koan dimulai pada umur 3-4 hari setelah menetas, pada umur ini
larva ikan koan memakan protozoa dan rotifera. Setelah 2 minggu menetas ukuran larva
mencapai 12-17 mm dan mulai memakan makanan yang lebih besar diantaranya larva
insekta dan pada umur 3 minggu ikan koan mulai memakan tumbuhan, diantaranya alga
dan makrofita, dan secara nyata terjadi pada 1-1,5 bulan setelah penetasan. Ikan yang
termasuk herbivora ini mempunyai usus yang pendek yaitu 2-3 kali panjang badannya,
sehingga 50 % dari bahan makanan yang dicerna akan keluar dalam keadaan tidak
tercerna secara sempurna (Nikolsky, 1963 di dalam Resmikasari, 2008).

Pertumbuhan individu didefinisikan sebagai pertambahan ukuran panjang atau berat
dalam periode waktu tertentu, sedangkan pada populasi merupakan peningkatan
biomassa suatu populasi yang dihasilkan oleh akumulasi bahan-bahan dari dalam
lingkungan. Pertumbuhan ikan merupakan suatu pola kejadian yang kompleks yang
melibatkan banyak faktor pembeda, termasuk di dalamnya:
(1) temperatur

dan

kualitas

air;

(2)

Ukuran,

kualitas

dan

ketersediaan

organisrnemakanan; (3) ukuran, umur dan jenis kelamin ikan itu sendiri; dan (4)
jumlah ikanikan lain yang memanfaatkan sumber-sumber yang sama. Pertumbuhan
ikan dalam usaha budidaya tergantung pada padat penebaran, kondisi Iingkungan,
pemberian pakan, dan jasad renik yang berada di perairan sebagai makanan alaminya
(Aziz, 1989 di dalam Wahyuni, 2001).
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Grass carp muda lebih cepat tumbuh dari ikan yang lebih tua umurnya dan ikan
betina lebih cepat tumbuh dibandingkan ikan jantan. Kerna kemampuan grass carp
mengkonsumsi tumbuhan air tergantung pada ukuran tumbuhan air dan ikan, umur,
kepadatan, serta lokasi tumbuhan air dalam kolom air (Sutton dan Vandier, 1989 di
dalam Wahyuni, 2001).
Rendahnya daya cerna terhadap rumput-rumputan akibat mekanisme pencernaan yang
lemah dari saluran pencernaan ikan koan. Tetapi ikan koan mempunyai kemampuan
yang tinggi untuk mengabsorbsi protein larut air dari dinding sel rumput yang pecah.
Dari informasi ini, laju pertumbuhan ikan koan dapat ditingkatkan dengan pemberian
nutrien yang seimbang dalam bentuk pelet dibandingkan dengan rumput-rumputan
dan daun yang digunakan dalam pakan seperti biasanya (Law, 1986 in Puspita, 1990).
6.4.

Teknik Pembenihan Ikan Grass Crap

1. Pemeliharaan Induk
Induk-induk dipelihara di kolam dengan kepadatan 0,2 – 0,3 kg/m2 setiap hari selain
diberi pakan tumbuhan air atau rumpu-rumputan juga diberi pakan buatan berupa
pellet sebanyak 3 % dari berat total populasi dengan frekwensi pemberian sebanyak 3
kali sehari.
Tanda-tanda induk matang gonad :
Ø Betina : Perut bagian bawah membesar, bila ditekan terasa lembek, lubang kelamin
kemerahan dan agak menyembul keluar serta gerakan relatif lamban.
Ø Jantan : Dibandingkan dengan betina sirip dada bagian atas lebih kasar dan bila
bagian perut diurut ke arah lubang kelamin akan keluar cairan berwarna
putih.
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2. Pemijahan
Cara pemijahan ikan Grass Carp dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya,
pemijahan secara buatan (Induced Breeding) dan pemijahan semi buatan (Induced
Spawning).
1). Induced Breeding
a. Pemijahan secara „Induceed Breeding” yaitu dengan menyuntikan hormon perangsang
yang berasal dari kelenjar hipofisa ikan donor atau menggunakan ovaprim.

b. Induk betina disuntik dua kali dengan selang waktu antara 4-6 jam, apabila
menggunakan kelenjar hipofisa 2 dosis tetapi bila menggunakan ovaprim dengan
dosis 0,5 ml/kg. Penyuntikan pertama 1/3 bagian dan penyuntikan kedua 2/3 bagian.
c. Induk jantan disuntik sekali bila menggunakan kelenjar hipofisa 1 dosis, bila
menggunakan ovaprim 0,15 cc/kg dan dilakukan bersamaan dengan penyuntikan
kedua induk betina.
d. Kedua induk ikan setelah disuntik dimasukkan kedalam bak pemijahan yang
dilkengkapi dengan hapa, enam jam setelah penyuntikan pertama diperiksa kesiapan
ovulasinya setiap satu jam sekali.
e. Ikan yang akan memijah biasanya dicirikan dengan saling kejar, perut besar dan
lunak, keluar cairan kuning dari lubang kelamin atau lubang kelaminnya kemerahmerahan dan agak menyembul keluar.
f. Setelah tanda-tanda tersebut terlihat, induk jantan dan betina diangkat untuk
dilakukan striping yaitu dengan mengurut bagian perut kearah lubang kelamin.
Telurnya ditampung dalam wadah/baki plastik dan pada saat bersamaan induk jantan
distriping dan spoermanya ditampung dalam wadah yang lain kemudian diencerkan
dengan larutan fisiologis (Nacl 0,9 %) atau cairan infus Sodium Klorida.
g. Sperma yang telah diencerkan dimasukkan kedalam wadah telur secara perlahanlahan serta diaduk dengan menggunakan bulu ayam. Tambahkan air bersih dan
aduklah secara merata sehingga pembuahan dapat berlangsung dengan baik, untuk
mencuci telur dari darah dan kotoran serta sisa sperma tambahkan lagi air bersih
kemudian airnya dibuang. Lakukan beberapa kali hingga bersih, setelah bersih telur
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dipindahkan kedalam wadah yang lebih besar dan berisi air serta diberi aerasi, biarkan
selam kurang lebih satu jam sampai mengembang secara maksimal.
2) Induced Spawning
Pemijahan secara “Induced Spawning” perlakukannya sama seperti pada pemijahan
induced breeding, hanya seteah induk jantan dan betina disuntik lalu dimasukkan ke
dalam bak pemijahan dibiarkan sampai terjadi pemijahan alami. Setelah memijah
maka induk jantan dan betina dikeluarkan dari bak pemijahan dan telur yang sudah
dibuahi ditampung dalam wadah yang berisi air serta diaerasi dan dibiarkan sampai
mengembang secara maksimal.
1. Penetasan Telur
Penetasan dilakukan di dalam hapa corong berdiameter 40 cm dan tinggi 40 cm
dengan mengalirkan air dari bawah sebagai aerasi untuk memutar air. Pada penebaran
telur 10.000 butir/corong, telur akan menetas dalam waktu ± 24 jam pada suhu 26 oC.
Selain di dalam hapa corong, penetasan juga dapat dilakukan pada akuarium
(40x60x40) cm yang dilengkapi dengan aerasi. Padat penebaran telur 5.000
butir/akuarium, pada suhu 27 – 29 oC telur akan menetas dalam waktu ± 20 jam.
2. Pemeliharaan Larva
Setelah menetas larva yang dipelihara pada corong yang sama, namun sebelumnya telurtelur yang tidak menetas dibuang dahulu. Lama pemeliharaan dalam corong empat hari.
Apabila telur ditetaskan di dalam akuarium, setelah menetas larva bisa dipelihara pada
akuarium yang sama namun sebelumnya telur yang tidak menetas dan ¾ bagian airnya
dibuang terlebih dahulu dan diisi dengan air yang baru. Larva yang sudah berumur empat
hari diberi pakan alami berupa naupli Artemia, Brachiounus atau Moina, pemeliharaan
larva selama 10 hari dan selama pemeliharan air harus diganti setiap hari sebanyak 2/3
bagian.
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3. Pendederan
3.1. Pendederan pertama
1. Persiapan kolam pendederan dilakukan seminggu sebelum penebaran larva
yang meliputi : pengeringan, perbaikan pematang, pengolahan tanah dasar dan
pembauatn kemalir. Kolam yang digunakan luasnya 500 – 1000 m2.
2. Persiapan kolam pendederan dilakukan seminggu sebelum penebaran larva
yang meliputi : pengeringan, perbaikan pematang, pengolahan tanah dasar dan
pembauatn kemalir. Kolam yang digunakan luasnya 500 – 1000 m2.
3. Persiapan kolam pendederan dilakukan seminggu sebelum penebaran larva
yang meliputi : pengeringan, perbaikan pematang, pengolahan tanah dasar dan
pembauatn kemalir. Kolam yang digunakan luasnya 500 – 1000 m2.
4. Persiapan kolam pendederan dilakukan seminggu sebelum penebaran larva
yang meliputi : pengeringan, perbaikan pematang, pengolahan tanah dasar dan
pembauatn kemalir. Kolam yang digunakan luasnya 500 – 1000 m2.
5. Kolam kemudian dikapur dengan kapur tohor. Dosis penagapuran 50 – 100
gr/m2, caranya kapur tohor dilarutkan terlebih dahulu kemudian disebarkan
secara merata keseluruh pematang dan dasar kolam.
6. Pemupukan dengan menggunakan kotoran ayam. Dosis pemupukan 500 – 700
gr/m2, kemudian diisi air setinggi 40 cm dan setelah 3 hari kolam disemprot
menggunakan organophospat 4 ppm.
7. Selang 4-6 hari setelah penyemprotan benih Grass Carp sudah dapat ditebar
sebaiknya pada pagi hari. Padat penebaran 300 – 400 ekor/m2.
8. Pemeliharaan dikolam pendederan pertama selama 21 hari. Pakan tambahan
diberikan setiap hari berupa pellet halus sebanyak 75 gr/1000 ekor larva
dengan frekwensi pemberian tiga kali sehari.
3.2. Pendederan Kedua
1. Persiapan kolam pada pendederan kedua dilakukan sama seperti pada
pendederan pertama.
2. Padat penebaran larva 50 – 100 ekor/m2. Larva setiap hari diberi pakan
tambahan berupa pellet sebanyak 10 % dari biomas dengan frekwensi
pemberian tiga kali sehari.
3. Lama pemeliharaan pada pendederan kedua selama 28 hari.
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BAB VII
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Lele
7.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan lele.
7.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan lele.
7.3.

Biologi Reproduksi Ikan Lele

Klasifikasi ikan lele dirincikan sebagai berikut
Kingdom

: Animalia,

Sub-kingdom

: Metazoa,

Phyllum

: Chordata,

Sub-phyllum

: Vertebrata,

Kelas

: Pisces

Sub-klas

: Teleostei

Ordo

: Ostariophysi

Sub-ordo

: Siluroidea

Familia

: Clariidae

Genus

: Clarias,

Species

: Clarias sp.
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Tengah badannya mempunyai potongan membulat, dengan kepala pipih kebawah
(depressed), sedangkan bagian belakang tubuhnya berbentuk pipih kesamping
(compressed), pada lele ditemukan tiga bentuk potongan melintang ( pipih kebawah,
bulat dan pipih kesamping). Kepala bagian atas dan bawah tertutup oleh pelat tulang.
Pelat ini membentuk ruangan rongga diatas insang. Disinilah terdapat alat pernapasan
tambahan yang tergabung dengan busur insang kedua dan keempat. Mulut berada
diujung moncong (terminal), dengan dihiasi 4 pasang sungut. Lubang hidung yang
depan merupakan tabung pendek berada dibelakang bibir atas, lubang hidung sebelah
belakang merupakan celah yang kurang lebih bundar berada di belakang sungut nasal.
Mata berbentuk kecil dengan tepi orbitalyang bebas. Sirip ekor membulat, tidak
bergabung dengan sirip punggung maupun sirip anal. Sirip perut berbentuk membulat
dan panjangnya mencapai sirip anal. Sirip dada dilengkapi sepasang duri tajam / patil
yang memiliki panjang maksimum mencapai 400 mm. Patil ini beracun terutama pada
ikan ikan remaja, sedangkan padaikan yang tua sudah agak berkurang racunya.
Ikan ini memiliki kulit berlendir dan tidak bersisik (mempunyai pigmen hitam yang
berubah menjadi pucat bila terkena cahaya matahari, dua buah lubang penciuman
yang terletak dibelakang bibir atas, sirip punggung dan dubur memanjang sampai ke
pangkal ekor namun tidak menyatu dengan sirip ekor, panjang maksimum mencapai
400 mm. Ikan lele memiliki alat pernapasan tambahan yang disebut Aborescen organ
yang merupakan membran yang berlipat-lipat penuh dengan kapiler darah. Alat ini
terletak didalam ruangan sebelah atas insang. Dalam sejarah hidupnya lele lele harus
mengambil oksigen dari udara langsung, untuk itu ia akan menyembul kepermukaan
air. Oleh karena itu jika pada kolam banyak terdapat eceng gondok ikan ini tidak
berdaya.
Lele tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin, kecuali ikan lele laut yang
tergolong ke dalam marga dan suku yang berbeda. Habitatnya di sungai dengan arus
air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang tergenang air. Bahkan ikan lele
bisa hidup pada air yang tercemar, misalkan di got-got dan selokan pembuangan.
Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari.
Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Di
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alam, ikan lele memijah pada musim penghujan. Ada sedikit perbedaan dikalangan
ilmuwan dalam menggolongkan ikan lele ini. Ada yang memasukan ikan lele ini
kedalam ikan pemakan daging (karnivora). Adalagi yang memasukanya kedalam
omnivora.

Gambar 7.1.Lele kampung, Clarias batrachus
( https://id.wikipedia.org/wiki/Lele)

Lele atau ikan keli, adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah
dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki
"kumis" yang panjang, yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya.
Lele, secara ilmiah terdiri dari banyak spesies. Tidak mengherankan pula
apabila lele di Nusantara mempunyai banyak nama daerah. Antara lain: ikan
kalang (Sumatera Barat), ikan maut (Gayo), ikan seungko (Aceh), ikan sibakut
(Karo), ikan pintet (Kalimantan Selatan), ikan keling (Makassar), ikan cepi
(Sulawesi Selatan), ikan lele atau lindi (Jawa Tengah) atau ikan keli
(Malaysia), ikan 'keli' untuk lele yang tidak berpatil sedangkan disebut
'penang' untuk yang memiliki patil (Kalimantan Timur).
Di negara lain dikenal dengan nama mali (Afrika), plamond (Thailand), gura
magura (Srilangka), dan Tiongkok. Dalam bahasa Inggris disebut pula catfish,
siluroid, mudfish dan walking catfish. Nama ilmiahnya, Clarias,
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berasal daribahasa Yunani chlaros, yang berarti „lincah‟, „kuat‟, merujuk
pada kemampuannya untuk tetap hidup dan bergerak di luar air.
Ikan-ikan marga Clarias dikenali dari tubuhnya yang licin memanjang tak
bersisik, dengan sirip punggung dan sirip anusyang juga panjang, yang
kadang-kadang menyatu dengan sirip ekor, menjadikannya nampak seperti
sidat yang pendek. Kepalanya keras menulang di bagian atas, dengan mata
yang kecil dan mulut lebar yang terletak di ujung moncong, dilengkapi dengan
empat pasang sungut peraba (barbels) yang amat berguna untuk bergerak di
air yang gelap. Lele juga memiliki alat pernapasan tambahan berupa
modifikasi dari busur insangnya. Terdapat sepasang patil, yakni duri tulang
yang tajam, pada sirip-sirip dadanya. Ada yang mengatakan,bahwa patil ini
tidak hanya tajam tapi juga beracun dan mengakibatkan panas tinggi jika
orang tak sengaja terkena patil tersebut.
Lele tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin, kecuali lele laut yang
tergolong ke dalam marga dan suku yang berbeda (Ariidae). Habitatnya di
sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang
tergenang air. Bahkan ikan lele bisa hidup pada air yang tercemar, misalkan di
got-got dan selokan pembuangan.
Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam
hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat
gelap. Di alam, ikan lele memijah pada musim penghujan. Walaupun biasanya
lele lebih kecil daripada gurami umumnya,namun ada beberapa jenis lele yang
bisa mencapai panjang 1-1,5 m dan beratnya bisa mencapai lebih dari 2
kg,contohnya lele Wels dari Amerika.
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Gambar 7.2. Lele dumbo ( https://id.wikipedia.org/wiki/Lele)
Banyak jenis lele yang merupakan ikan konsumsi yang disukai orang.
Sebagian jenis lele telah dibiakkan orang, namun kebanyakan spesiesnya
ditangkap dari populasi liar di alam. Lele dumbo yang populer sebagai ikan
ternak, sebetulnya adalah jenis asing yang didatangkan (diintroduksi) dari
Afrika.
Lele dikembangbiakkan di Indonesia untuk konsumsi dan juga untuk menjaga
kualitas air yang tercemar. Seringkali lele ditaruh di tempat-tempat yang
tercemar karena bisa menghilangkan kotoran-kotoran. Lele yang ditaruh di
tempat-tempat yang kotor harus di berok terlebih dahulu sebelum siap untuk
dikonsumsi. Diberok itu ialah maksudnya dipelihara pada air yang mengalir
selama beberapa hari dengan maksud untuk membersihkannya. Kadangkala
lele juga ditaruh di sawah karena memakan hama-hama yang berada di sawah.
Lele sering pula ditaruh di kolam-kolam atau tempat-tempat air tergenang
lainnya untuk menanggulangi tumbuhnya jentik-jentik nyamuk.
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Jenis-jenis lele dan penyebarannya
Ada sekitar 55–60 spesies anggota marga Clarias. Dari jumlah itu, di Asia Tenggara
kini diketahui sekitar 20 spesies lele, kebanyakan di antaranya baru dikenali dan
dideskripsi dalam 10 tahun terakhir. Berikut ini adalah daftar spesies menurut
Ferraris, 2007.
1. Clarias agboyiensis Sydenham, 1980. Menyebar di Afrika Barat, dari
Ghanahingga Nigeria.
2. Clarias albopunctatus Nichols & La Monte, 1953. Menyebar di Danau
Chad,Sungai Kongo bagian tengah dan Sungai Benue, Afrika
3. Clarias alluaudi Boulenger, 1906. Afrika (Danau-danau Victoria, Kyoga,
Edward, Rukwa dan Tanganyika)
4. Clarias anfractus Ng, 1999.[12] Endemik di Sabah: di sekitar Sungai Segama dan
Sungai Kalabakan.
5. Clarias angolensis Steindachner, 1866. Bagian tengah dan hilir Sungai Kongo.
6. Clarias anguillaris (Linnaeus, 1758). Afrika: Nigeria, Benoue, Zambia,Senegal
bawah serta bagian tengah dan hilir Sungai Nil; Chad; sungai-sungai di pesisir
Benin, Togo, Ghana dan Pantai Gading; dan populasi terpencil diMauritania dan
Aljazair selatan.
7. Clarias batu (Lim & Ng, 1999). Lele batu. Endemik di Pulau Tioman,Malaysia.
8. Clarias brachysoma (Günther, 1864). Endemik di Srilanka.
9. Clarias buettikoferi Steindachner, 1894. Afrika: Sungai Comoe, Pantai Gading,
hingga Guinea Bissau.
10. Clarias buthupogon Sauvage, 1879. Afrika: Sungai-sungai pesisir, dari Nigeria
hingga sistem Sungai Kongo.
11. Clarias camerunensis Lönnberg, 1895. Afrika: Sungai-sungai pesisir Togo,
hingga sistem Sungai Kongo tengah dan hilir.
12. Clarias cataractus (Fowler, 1939). Thailand, di Semenanjung Malaya, dan
mungkin juga Kamboja.
13. Clarias cavernicola Trewavas, 1936. Lele gua Afrika Gua-gua di Afrika barat
daya.
14. Clarias dayi Hora, 1936. Terbatas di sekitar Tamil Nadu, India.
75

15. Clarias dhonti (Boulenger, 1920). Terbatas di Sungai Niemba, Republik
Demokratik Kongo.
16. Clarias dialonensis Daget, 1962. Afrika: Guinea, dan sungai-sungai di
pesisirSierra Leone.
17. Clarias dumerilii Steindachner, 1866. Afrika: hulu dan bagian tengah sistem
Sungai Kongo dan Luapula.
18. Clarias dussumieri Valenciennes, 1840. Asia Selatan.
19. Clarias ebriensis Pellegrin, 1920. Afrika: Sungai-sungai pesisir dan laguna di
Nigeria hingga Pantai Gading.
20. Clarias engelseni (Johnsen, 1926). Afrika: Sudan.
21. Clarias falconeri Lydekker, 1886. India (telah punah).
22. Clarias fuscus (La Cepède, 1803). Asia: Jepang; Taiwan, dan Cina selatan;Laos
timur laut, serta Vietnam utara.
23. Clarias gabonensis Günther, 1867. Afrika: sistem Sungai Kongo tengah dan hilir.
24. Clarias gariepinus (Burchell, 1822).Lele dumbo. Menyebar luas di Afrika dan
Asia Kecil, kini diternakkan di Asia Tenggara, termasuk diIndonesia.
25. Clarias hilli Fowler, 1936. Afrika: sistem Sungai Kongo bagian tengah dan
Danau Albert.
26. Clarias insolitus Ng, 2003.[3] Endemik di aliran Sungai Barito, Kalimantan.
27. Clarias intermedius Teugels, Sudarto & Pouyaud, 2001.[13] Endemik
diKalimantan Tengah, di antara Sampit dengan Sungai Barito.
28. Clarias jaensis Boulenger, 1909. Afrika: Nigeria tenggara, Kamerun selatan dan
Gabon.
29. Clarias kapuasensis Sudarto, Teugels & Pouyaud, 2003. Endemik diKalimantan
Barat, di sekitar aliran Sungai Melawi dan Kapuas.
30. Clarias laeviceps Gill, 1862. Afrika: dari Sungai Saint Pauls, Liberia, hingga
sistem Sungai Volta, Ghana.
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Gambar 7.3. Ikan Lele ( https://id.wikipedia.org/wiki/Lele)

Ikan-ikan yang termasuk ke dalam genus lele 7 dicirikan dengan tubuhnya
yang tidak memiliki sisik, berbentuk memanjang serta licin. Ikan Lele
mempunyai sirip punggung (dorsal fin) serta sirip anus (anal fin) berukuran
panjang, yang hampir menyatu dengan ekor atau sirip ekor. Ikan lele memiliki
kepala dengan bagian seperti tulang mengeras di bagian atasnya. Mata ikan
lele berukuran kecil dengan mulut di ujung moncong berukuran cukup lebar.
Dari daerah sekitar mulut menyembul empat pasang barbel (sungut peraba)
yang berfungsi sebagai sensor untuk mengenali lingkungan dan mangsa. Lele
memiliki alat pernapasan tambahan yang dinamakan Arborescent. Arborescent
ini merupakan organ pernapasan yang berasal dari busur insang yang telah
termodifikasi. Pada kedua sirip dada lele terdapat sepasang duri (patil), berupa
tulang berbentuk duri yang tajam. Pada beberapa spesies ikan lele, duri-duri
patil ini mengandung racun ringan. Hampir semua species lele hidup di
perairan tawar. Berikut kisaran parameter kualitas air untuk hidup dan
pertumbuhan optimum ikan lele menurut beberapa penelitian dalam
Witjaksono (2009).
Pada prinsipnya, seksualitas hewan terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jantan
dan betina. Begitu pula seksualitas pada ikan, yang dikatakan ikan jantan
adalah ikan yang mempunyai organ penghasil sperma,sedangkan ikan betina
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adalah ikan yang mempunyai organ penghasil telur. Suatu populasi terdiri dari
ikan-ikan yang berbeda seksualitasnya, maka populasi tersebut disebut
populasi heteroseksual, bila populasi tersebut terdiri dari ikan-ikan betina saja
maka disebut monoseksual. Sifat seksual primer pada ikan tandai dengan
adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi,
yaitu ovarium dan pembuluhnya pada ikan betina, dan testis dengan
pembuluhnya pada ikan jantan. Sifat seksual sekunder ialah tanda-tanda luar
yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina.
Seksual dichromatisme adalah suatu cara untuk membedakan suatu individu
ikan ikan jantan atau betina berdasarkan warna yang dimiliki tubuh dan organ
pelengkap lainnya, pada umumnya ikan jantan mempunyai warna yang lebih
cerah dan lebih menarik dari pada ikan betina. Sedangkan seksual
dimorphisme adalah suatu cara untuk membedakan suatu ikan jantan atau
betina berdasarkan morphometrik yang dimiliki seperti ukuran tubuh atau
bentuk sirip punggung. Beberapa jenis ikan juga memiliki dua alat kelamin
pada tubuhnya yang sering disebut dengan ikan hermafrodit. Ikan hermafrodit
dibagi menjadi tiga bagian yaitu hermafrodit sinkroni, hermafrodit protandri,
dan hermafrodit protogini. Hermafrodit sinkroni yaitu apabila di dalam gonad
individu terdapat sel sex betina dan sel sex jantan yang dapat masak bersamasama, misalnya pada ikan famili Serranidae.
Hermafrodit protandri yaitu ikan yang dalam tubuhnya mempunyai gonad
yang mengadakan proses diferensiasi dari fase jantan ke fase betina, misalnya
pada ikan Kakap (Lates calcarifer). Sedangkan ikan hermafrodit protogini
yaitu ikan yang dalam tubuhnya mempunyai gonad yang mengadakan proses
diferensiasi dari fase betina ke fase jantan, misalnya pada ikan belut sawah
(Monopterus albus). Selain hermafroditisme, pada ikan juga terdapat
Gonokhorisme, yaitu kondisi seksual berganda dimana pada ikan bertahap
juvenile gonadnya tidak mempunyai jaringan yang jelas status jantan dan
betinanya. Gonad tersebut akan berkembang sebagian menjadi ovarium dan
sebagian lagi menjadi testes tapi tidak terjadi masa diferensiasi atau intersex
78

yang spontan. Misalnya pada ikan Anguila anguila dan Salmo gairdneri
irideus adalah gonokhoris yang tidak berdeferensiasi.
Faktor yang mempengaruhi komponen reproduksi atau kematangan gonad
diantaranya umur dan fisiologi induk ikan itu sendiri. Secara umum spesies ikan
dari ukuran ,maksimum terkecil dan mempunyai siklus hidup yang pendek,
mencapai kematangan gonad pada usia lebih muda dari pada spesies ikan
maksimum besar. Pada proses reproduksi sebelum terjadi pemijahan sebagian
besar hasil metabolisme tertuju untuk perkembangan gonad, gonad semakin
bertambah berat diimbangi dengan bertambah ukurannya. Perkembangan gonad
ikan secara garis besar dibagi atas dua tahap perkembangan utama yaitu
pertumbuhan gonad sehingga ikan mencapai tingkat dewasa kelamin (sexually
mature) dan tahap pematangan produk seksual/gamet.

1. Ciri-ciri induk lele jantan:
a. Kepalanya lebih kecil dari induk ikan lele betina.
b. Warna kulit dada agak tua bila dibanding induk ikan lele betina.
c. Urogenital papilla (kelamin) agak menonjol, memanjang ke arah belakang,
terletak di belakang anus, dan warna kemerahan.
d. Gerakannya lincah, tulang kepala pendek dan agak gepeng (depress).
e. Perutnya lebih langsing dan kenyal bila dibanding induk ikan lele betina.
f. Bila bagian perut di stripping secara manual dari perut ke arah ekor akan
mengeluarkan cairan putih kental (spermatozoa-mani).
g. Kulit lebih halus dibanding induk ikan lele betina.
2. Ciri-ciri induk lele betina
a. Kepalanya lebih besar dibanding induk lele jantan.
b. Warna kulit dada agak terang.
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c. Urogenital papilla (kelamin) berbentuk oval (bulat daun), berwarna kemerahan,
lubangnya agak lebar dan terletak di belakang anus.
d. Gerakannya lambat, tulang kepala pendek dan agak cembung.
e. Perutnya lebih gembung dan lunak.
f. Bila bagian perut di stripping secara manual dari bagian perut ke arah ekor akan
mengeluarkan cairan kekuning-kuningan (ovum/telur).
7.3.1. Teknik Pembenihan Ikan Lele
Pemijahan merupakan bagian dari reproduksi ikan yang menjadi mata rantai
daur hidup kelangsungan hidup spesies. Penambahan populasi ikan
bergantung kepada berhasilnya pemijahan ini dan juga bergantung kepada
kondisi dimana telur dan larva ikan diletakkan untuk tumbuh. Oleh karena itu
sesungguhnya pemijahan menuntut suatu kepastian untuk keamanan
kelangsungan hidup keturunannya dengan memilih tempat, waktu dan kondisi
yang menguntungkan. Berdasarkan hal ini pemijahan tiap spesies ikan
mempunyai kebiasaan yang berbeda tergantung kepada habitat pemijahan itu
untuk melangsungkan prosesnya.
Dalam keadaan normal ikan melangsungkan pemijahan minimum satu kali
dalam satu daur hidupnya seperti yang terdapat pada ikan salmon dan sidat.
Sesudah melakukan pemijahan, induk ikan tersebut mati karena kehabisan
tenaga. Hampir semua ikan pemijahannya berdasarkan reproduksi seksual
yaitu terjadinya persatuan sel produksi organ seksual yang berupa telur dari
ikan betina dan spermatozoa dari ikan jantan. Dari persatuan kedua macam sel
tersebut akan terbentuk individu baru yang akan menambah besarnya
populasi. Persatuan kedua macam sel seks tadi ada yang terjadi di dalam tubuh
(pembuahan di dalam atau fertilisasi internal) dan ada pula yang terjadi di luar
tubuh (fertilisasi eksternal). Ikan yang mengadakan fertilisasi internal
mempunyai perlengkapan tubuh untuk memastikan berhasilnya fertilisasi tadi
dengan organ khusus (copulatory organ) untuk keperluan ini, organ tersebut
biasanya terdapat pada ikan jantan saja.
80

Ciri-ciri induk lele siap memijah adalah calon induk terlihat mulai berpasangpasangan, kejar-kejaran antara yang jantan dan yang betina. Ikan lele yang
sudah siap memijah menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut :
Induk jantan :
1. Alat kelamin tampak jelas, meruncing
2. Perutnya tetap ramping, jika perut diurut akan keluar sperma
3. Tulang kepala lebih mendatar disbanding betinanya
4. Jika warna dasar badannya hitam (gelap)
5. Umur induk jantan di atas tujuh bulan
Induk betina :
a. Alat kelamin bentuknya bulat dan kemerahan, lubangnya agak membesar
b. Tulang kepala agak cembung
c. Geraknya lambat
d. Warna badannya lebih cerah dari biasanya
e. Induk betina berumur satu tahun.
Ikan lele yang hidup di alam memijah pada musim penghujan dari bulan Mei
sampai Oktober. Ikan lele juga dapat memijah sewaktu-waktu sepanjang tahun,
apabila keadaan air kolam sering berganti. Pemijahan juga di pengaruhi oleh
makanan yang diberikan. Makanan yang bermutu baik akan meningkatkan
vitalitas ikan sehingga ikan lele lebih sering memijah.
Apabila telah dewasa, lele betina akan membentuk telur di dalam indung telurnya.
Sedangkan lele jantan membentuk sperma atau mani. Bila telur-telurnya telah
berkembang maksimum yaitu mencapai tingkat yang matang untuk siap dibuahi
maka secara alamiah ikan lele akan memijah atau kawin.
Perkembangan telur dan sperma berlangsung di dalam tubuh lele dengan
mekanisme pengaturan oleh zat yang disebut hormone gonadotropin atau gonade
stimulating hormone (GSH). Bila lele mencapai tingkat dewasa, hormone
gonadotropin secara alami akan terbentuk di dalam kelenjar hipofisa yang terletak
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di bawah otak kecil. Awalnya hormone gonadotropin yang terbentuk sedikit
kemudian dialirkan melalui darah ke dalam indung telur, sehingga terbentuklah
telur-telur yang semakin besar dan banyak jumlahnya di dalam indung telur.
Sampai suatu saat telur-telur menjadi matang untuk dibuahi oleh sperma
(fertilisasi). Namun kematangan telur yang terjadi dalam indung telur belum tentu
segera diikuti oleh kemauan induk untuk memijah sehingga diperlukan
rangsangan yaitu dengan mengubah iklim atau sifat-sifat air yang dapat membei
rangsangan bagi lele untuk membentuk hormone gonadotropin lebih banyak lagi.
Perkembangan mutakhir untuk merangsang pemijahan ikan lele saat ini dapat
menggunakan hormone buatan atau hormone sintetis yang telah banyak
diproduksi. Beberapa jenis hormone tersebut antara lain Ovaprim, HCG, LHRH.
Persyaratan penggunaan hormone sintetis adalah induk lele harus sudah
mengandung telur yang siap untuk memijah (matang gonad). Ovaprim adalah
merk dagang untuk hormon sintetik dimana didalamnya mengandung hormon
gonadotropin dan antidopamin.
Kegiatan pemeliharaan induk bertujuan untuk menghasilkan induk Lele yang
mempunyai produktivitas dan kualitas tinggi sehingga benih yang dihasilkan
merupakan benih berkualitas. Kegiatan pemeliharaan induk yang dilakukan pada
lokasi praktik yaitu dilakukan secara terpisah antara induk jantan dan induk betina
yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemijahan liar dan lebih
memudahkan pada saat seleksi induk matang gonad. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan Nurhidayat dkk. (2004), bahwa induk ikan Lele dipelihara dalam
kolam terpisah (jantan dan betina). Pemeliharaan induk dilakukan pada bak beton
berbentuk persegi panjang berukuran (10 x 2 x 1,5) m dan ketinggian air 1 m
dengan kepadatan induk 5 ekor/m2 atau dengan kata lain kepadatan induk per
kolam adalah 100 ekor. Pada kondisi ketinggian air 1 meter dan kepadatan 100
ekor dimungkinkan induk akan memiliki ruang gerak yang cukup, sehingga
kebutuhan akan oksigen terpenuhi dan tidak terjadi persaingan dakam
mendapatkan makanan. Cara pemeliharaan induk yang dilakukan sesuai dengan
pernyataan Hardjamulia (1999) dalam Nurhidayat dkk. (2004) yang menyatakan
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bahwa induk Lele Dumbo dipelihara dalam kolam atau bak yang berukuran besar
(3 x 4) m dengan kepadatan 5 kg/m2.
Sedangkan untuk sistem pengairan pada pengelolaan induk di lokasi dilakukan
dengan cara mengalirkan air secara kontinu pada masing-masing bak melalui pipa
air pemasukan yang berdiameter 3 inch. Pada setiap bak pemeliharaan juga
dilengkapi dengan saluran pembuangan sehingga bila air melebihi ketinggian pipa
pembuangan maka secara otomatis air akan terbuang keluar. Kedalaman air yang
digunakan pada pemeliharaan induk adalah 1 meter. Frekuensi pemberian pakan
induk dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pada pukul 08.00 WIB dan pukul
15.00 WIB. Waktu pemberian pakan yang dilakukan di lokasi sesuai dengan
pernyataan Prihartono dkk. (2004), bahwa pemberian pakan sebaiknya dilakukan
antara 2-3 kali sehari, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, sore
menjelang malam sekitar pukul 17.00 – 18.00 WIB dan malam sekitar pukul
20.00 – 22.00 WIB. Pemberian pakan dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari
dan dilakukan pada pagi hari dan sore hari, hal ini dimungkinkan karena sifat
nocturnal ikan sudah dibiasakan untuk merespon pakan yang diberikan pada
jamjam tersebut dimana ikan akan berkumpul saat diberikan pakan. Selain itu,
pemberian pakan dengan frekuensi 2-3 kali sehari dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan pakan terutama protein yang diperlukan oleh ikan untuk mempercepat
proses pematangan gonad.
Pakan yang diberikan berupa pellet tenggelam dengan merk Feng Li yang
mempunyai kadar protein > 35% dengan dosis pemberian pakan adalah 2-3% dari
total biomassa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Prihartono dkk. (2000),
bahwa pakan tambahan yang digunakan berupa pellet komersial dengan
kandungan protein diatas 20%. Selain itu juga sesuai dengan pernyataan Suyanto
(2006), bahwa ikan Lele biasanya mencari makan di dasar kolam. Oleh sebab itu,
pakan yang diberikan berupa pellet tenggelam agar ikan Lele dapat memakan
makanan di dasar perairan.
Pada masa pemeliharaan, induk diberikan pakan secara rutin terutama pada proses
pematangan gonad. Hal ini karena kondisi kematangan gonad yang baik pada
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induk akan mempengaruhi proses pemijahan untuk menghasilkan benih yang
berkualitas. Selain rutin dalam pemberian pakan untuk proses kematangan gonad,
pakan yang diberikan juga harus mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap.
Dalam rentang waktu tertentu seperti pada saat ikan stress dan kurang nafsu
makan diberi vitamin C. Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarno (1979), bahwa
pemberian vitamin C sangat baik untuk meningkatkan stress pada hewan (ikan).
Seleksi Induk
Kegiatan seleksi induk yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memilih induk
yang matang gonad sehingga siap untuk dipijahkan. Seleksi induk dilakukan
dengan cara mengurangi air kolam terlebih dahulu hingga air hanya tersisa pada
bagian kemalir. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah dalam penangkapan.
Setelah induk betina dan jantan ditangkap kemudian diperiksa satu persatu
berdasarkan ciri fisik. Induk yang diseleksi dan matang gonad diambil kemudian
dipindahkan ke dalam bak pemberokan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan
sumber acuan Puspowordoyo dan Djariah (2000).
Dari kegiatan seleksi induk diperoleh induk jantan yang matang gonad sebanyak
30 ekor dan induk betina yang matang gonad sebanyak 33 ekor. Induk yang
diseleksi ini adalah induk ikan Lele yang sebelumnya telah dipelihara di BBPBAT
Jawa Barat dengan umur rata-rata antara 1-2 tahun. Induk yang digunakan
tersebut sesuai SNI : 01-6484.1 (2000), bahwa umur induk jantan yang dipijahkan
adalah 8-12 bulan sedangkan induk betina adalah 12-15 bulan.
Pemberokan
Induk betina yang diberok berjumlah 33 ekor dan jantan 30 ekor. Jumlah ini
sesuai dengan jumlah induk betina dan jantan yang diperoleh dari hasil seleksi
sehingga diperoleh perbandingan antara jantan dan betina 1:1. Pemberokan
dilakukan pada induk yang telah diseleksi. Jumlah induk jantan dan betina adalah
sama. Hal tersebut dikarenakan benih yang akan dihasilkan akan dipelihara
84

menjadi calon indukan sehingga rasio jantan dan betina yang digunakan 1:1. Hal
ini dimaksudkan untuk mendapatkan benih yang berkualitas agar mendapatkan
calon induk yang berkualitas dan unggul. Pemberokan dilakukan dengan tujuan
untuk mengosongkan kotoran dalam perut dan mengurangi lemak pada gonad
sehingga ikan pada saat stripping tidak mengeluarkan kotoran. Apabila kotoran
tercampur dengan telur akan menutupi mikrofil telur sehingga mengganggu
sperma dalam membuahi sel telur. pemberokan dilakukan selama 9-12 jam
sebelum penyuntikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukabumi, 2006).
Penyuntikan
Setelah dilakukan pemberokan selama 9-12 jam maka induk yang benar-benar
matang gonad siap untuk dilakukan penyuntikan. Penyuntikan dilakukan pada
malam hari dari pukul 20.30 sampai dengan 22.30 WIB hal ini bertujuan agar
waktu pengurutan (stripping) dapat dilakukan pada pagi harinya. Pada saat
penyuntikan hormon yang terkandung di dalam ovaprim diperlukan dalam jumlah
yang cukup sehingga pemijahan akan berhasil. Penyuntikan hanya dilakukan pada
induk betina dengan menggunakan ovaprim dengan dosis 0,2 ml/kg berat induk
yang diencerkan dengan NaCl 0,9% sebagai larutan fisiologis sehingga dosis
penyuntikan per ekor induk 0,5-1 ml. Penyuntikan dilakukan secara massal dan
perhitungan dosis penyuntikan juga dilakukan secara massal. Perhitungan
kebutuhan ovaprim dan NaCl 0,9% adalah sebagai berikut:
Berat total 33 ekor induk betina

= 84 kg

Ovaprim yang digunakan

= 0,2 ml x 84 kg = 16,8 ml

Dosis penyuntikan

= 1 ml/ekor x 33 ekor = 33 ml

Larutan fisiologis (NaCl 0,9%)

= Dosis penyuntikan – Dosis Ovaprim
= 33 ml – 16,8 ml = 16,2 ml

Penambahan NaCl ini dilakukan untuk mengencerkan ovaprim agar tidak terlalu
pekat sehingga hormon mudah masuk ke dalam tubuh ikan Lele. Fungsi hormon
yang terkandung di dalam ovaprim adalah untuk merangsang proses pematangan
gonad pada induk Lele. Hormon ini bekerja sebagai penghubung
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antara otak dan gonad ikan, kemudian selnya menghasilkan gonadotropin dan
melepaskan hormon tersebut saat adanya perintah. Adapun penyuntikan yang
dilakukan hanya satu kali secara intramuscular pada bagian sirip punggung
ikan Lele (tiga jari dari bagian kepala) dengan kemiringan 450.Hal ini sesuai
dengan pernyataan Sunarma (2004), bahwa penyuntikan dengan ovaprim
dilakukan dengan dosis 0,2 ml/kg induk dan hanya dilakukan sekali secara
intramuscular, namun ada bagian lain dalam tubuh ikan Lele yang dapat
dilakukan penyuntikan yaitu di bagian perut (abdomen) dan bagian kepala
(thorax).
Setelah penyuntikan, induk ikan Lele dimasukkan kembali ke dalam bak fiber
tempat pemberokan dengan memisahkan antara jantan dan betina. Hal ini
dilakukan untuk menghindari pemijahan yang tidak diinginkan sebab
pembuahan akan dilakukan secara buatan.
Stripping dan Pembuahan
Pengurutan atau stripping dilakukan pada pukul 09.00 sampai dengan 10.30
WITA atau setelah selang waktu 11,5 jam sampai 12,5 jam setelah
penyuntikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sunarma (2004), bahwa
selang waktu antara penyuntikan dengan ovulasi telur adalah 10-14 jam
tergantung suhu inkubasi induk. Pembuahan buatan dilakukan karena
dimungkinkan tingkat keberhasilan sperma dalam membuahi sel telur cukup
baik sehingga didapatkan derajat pembuahan dan derajat penetasan yang tinggi
dan benih yang seragam serta berkualitas baik. Hal ini berbeda dengan
pembuahan secara alami yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi dan hasil
yang rendah.
Kegiatan pengambilan kantung sperma terdiri atas beberapa tahap. Tahap
pertama dilakukan pembedahan perut induk jantan dengan gunting bedah .).
Selanjutnya pada tahap kedua kantung sperma diambil secara perlahan .Tahap
ketiga kantung sperma dibersihkan dari darah yang menempel dengan
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menggunakan tissue .Tahap keempat kantung sperma dibedah dengan
menggunakan gunting dan dicampurkan dengan NaCL 0,9% sebanyak 200 ml.
Pemberian larutan NaCl 0,9% ini bertujuan untuk menjaga sel sperma agar
dapat bertahan lebih lama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Satyani dkk.
(2006), sperma tanpa perlakuan hanya dapat bertahan 45 detik namun dengan
pemberian NaCl dapat bertahan sampai 4-6 jam terutama pada suhu 14-150 C.
Pengurutan (stripping) telur pada induk betina dilakukan oleh 2 orang yang
menggunakan kain basah, perlakuan ini bertujuan untuk membuat induk
merasa nyaman. Pengurutan dilakukan secara hati-hati bertujuan untuk
mencegah induk melakukan gerakan. Selain itu, baskom yang digunakan
untuk menampung telur harus dalam keadaan kering, hal ini bertujuan untuk
mencegah telur menempel pada wadah . Setelah kegiatan stripping selesai
kemudian dilakukan pencampuran sperma dengan sel telur.
Dari kegiatan stripping ini diperoleh fekunditas rata-rata per induk sebesar
63.703 butir/induk atau fekunditas 45.500 butir/kg induk. Fekunditas yang
dihasilkan dapat dikatakan baik dan sesuai dengan Sunarma (2004), bahwa
fekunditas yang dihasilkan oleh Lele Sangkuriang adalah antara 40.000 –
60.000 butir/kg induk.
Pencampuran sperma dan sel telur dilakukan dengan cara menuangkan sperma
yang telah diencerkan dengan larutan NaCl 0,9% sebanyak 200 ml ke dalam 3
(tiga) ember besar yang telah berisi telur dari 33 induk betina. Tahap kegiatan
berikutnya, telur yang telah dicampur dengan sperma digoyang-goyang
perlahan sampai sperma dapat membuahi sel telur secara sempurna. Setelah
tercampur, kemudian ditambahkan air bersih dan digoyang-goyangkan
kembali secara perlahan-lahan. Pemberian air bersih ini diperlukan karena
sperma dalam larutan NaCl tersebut belum aktif. Selain itu, bertujuan untuk
membersihkan sisa-sisa sperma yang tidak membuahi telur. Pada tahap
selanjutnya telur dan sperma telah siap ditebarkan pada bak fiber yang telah
disediakan sebelumnya. Prosedur pemijahan buatan yang dilakukan di lokasi
praktik sesuai dengan pernyataan Sunarma (2004), bahwa prosedur pemijahan
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buatan adalah melalui enam tahapan. Tahapan tersebut adalah dengan
pemeriksaan ovulasi telur pada induk betina, kemudian pengambilan kantung
sperma pada induk jantan, pengenceran sperma pada larutan fisiologis,
pengurutan induk betina untuk mengeluarkan telur, pencampuran telur dan
sperma secara merta dan penebaran telur yang sudah terbuahi.
Penetasan Telur dan Pemeliharaan Larva
Telur yang telah terbuahi oleh sperma ditebar pada hapa penetasan yang telah
disiapkan. Penebaran dilakukan secara merata dan diusahakan telur tidak
menumpuk pada satu tempat. Untuk menghindari penumpukan telur pada saat
ditebar, caranya adalah dengan membuat semacam gelombang kecil
menggunakan tangan pada saat telur ditebar .
Pada kegiatan penetasan telur ini wadah yang digunakan berupa bak fiber
yang berukuran panjang, lebar dan kedalaman air (2 x 1 x 0,4) m. Wadah
penetasan dilengkapi dengan 2 (dua) titik aerasi serta saluran pemasukan air
yang terbuat dari pipa PVC 1 (satu) inch yang diberi lubang untuk pergantian
air selama proses penetasan telur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Sukabumi (2006), bahwa penetasan telur
dilakukan pada bak yang sudah dilengkapi dengan hapa penetasan berukuran
panjang, lebar dan tinggi atau kedalaman masing-masing adalah 2, 1 dan 0,5
m dan telah diisi air setinggi 30 cm.
Telur yang telah ditebar dan diberi aerasi dibiarkan dalam bak penetasan.
Telur ini menetas dalam waktu 30-36 jam dengan suhu 230 C. Penetasan telur
yang terdapat di lokasi praktik sesuai dengan pernyataan Najiyati (2003),
bahwa telur akan menetas menjadi larva setelah 30-36 jam. Lamanya waktu
penetasan telur tergantung pada suhu perairan dan udara. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Khairuman dan Amri (2005), bahwa telur akan menetas
tergantung dari suhu perairan dan suhu udara, semakin panas (tinggi) suhu
telur akan semakin cepat menetas dan kisaran suhu yang baik untuk penetasan
telur adalah 27-300 C.
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Pemeliharaan larva dilakukan dalam bak penetasan telur sampai larva berumur
5 hari. Selama pemeliharaan, larva lele belum diberi makanan dari luar sebab
masih terdapat kuning telur di dalam tubuhnya. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Sunarma (2004), bahwa umumnya pemeliharaan larva dilakukan
selama 5 hari dan belum diberi makan dari luar.
Pemanenan larva dilakukan setelah larva berumur 5 hari. Cara pemanenan
yang dilakukan dengan mematikan aliran air dan aerasi terlebih dahulu
kemudian larva dikumpulkan pada satu titik di dalam hapa. Larva kering
(tanpa air) diangkat dari hapa dengan menggunakan gelas ukur 100 ml yang
berfungsi sebagai takaran untuk memudahkan di dalam perhitungan jumlah
larva yang di panen. Dalam 73 ml dalam gelas ukur berjumlah 24.000-25.000
ekor larva. Dalam satu hapa didapatkan 4 gelas sehingga dihitung 90.000 100.000 ekor larva. Perhitungan jumlah larva dalam setiap gelas dilakukan
secara langsung dan dipergunakan untuk menghitung jumlah larva yang
dihasilkan.
Hasil pengamatan telur menunjukkan Fertilization Rate dan derajat penetasan
telur ikan Lele Tergolong kurang baik, dan Hatching Rate pada Tabel 7.1 dan
Tabel 7.2.
Tabel 7.1. Hasil Pengamatan Fertilization Rate (FR) Telur Ikan Lele

Sampel Total Telur

Telur Tak Terbuahi

Telur Terbuahi

FR (%)

1

1179

744

435

36,8956743

2

1070

296

774

72,3364486

3

700

113

587

83,85714286

4

1313

640

673

51,25666413

5

917

156

761

82,98800436

6

1481

113

1368

92,37002026
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Tabel 7.2. Hasil Kegiatan Pengamatan Hatching Rate (HR) Telur Lele

Sampel

Total Tetas

Total Terbuahi

HR (%)

1

396

435

91,03448276

2

632

774

81,65374677

3

383

587

65,24701874

4

373

673

55,42347697

5

659

761

86,59658344

6

1131

1368

82,6754386

Pendederan
Kegiatan pendederan Lele Sangkuriang dilakukan sampai pendederan
pertama. Pada pendederan pertama (I) dilakukan sejak benih berumur 5 hari
sampai 19 hari. Kegitan pendederan pertama (I) dilakukan pada kolam terpal
dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi atau kedalaman masing-masing (6 x 4
x 1) m dengan ketinggian air 30 cm. Pada pendederan pertama larva yang
ditebar berumur 5 hari dengan padat tebat 25.000 ekor atau dengan kepadatan
1.042 ekor/m2. Pada lokasi praktik padat penebaran sesuai dengan pernyataan
Andrianto dan Indarto (2005), bahwa padat penebaran benih umur 1-4 minggu
di kolam 1000-1125 ekor/m2.
Selama pemeliharaan benih diberi pakan cacing sutra (Tubifex sp.) yang
dicincang kecil-kecil selama 2 (dua) minggu hingga akhir panen. Takaran
pakan cacing sutra yang diberikan adalah satu gelas kecil berukuran 200 ml
dalam satu kolam terpal. Pemberian pakan secara ad libitum (sekenyangkenyangnya) dengan frekuensi pakan dua kali sehari yaitu pagi hari pada
pukul 08.00 WITA dan sore hari pada pukul 15.00 WITA.
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Pertumbuhan
Pengambilan sampel pertumbuhan diambil selama masa pembenihan tahap
pendederan satu. Sampling pertumbuhan dilakukan satu kali seminggu dengan
mengukur panjang dan berat larva. Kegiatan sampling dilakukan 3 (tiga) kali
pada 4 kolam sampel pada tanggal 20 Juli 2013, 27 Juli 2013 dan 3 Agustus
2013. Berdasarkan data sampling yang dilakukan selam 3 (tiga) kali
didapatkan grafik pertumbuhan berat ikan dan grafikpertumbuhan panjang
ikan sebagai berikut:
Pengukuran Kualitas Air
Keberhasilan dalam budidaya ikan salah satunya ditentukan oleh parameter
kualitas air media. Pengamatan terhadap parameter kualitas air media
budidaya ikan Lele Sangkuriang ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
kualitas air dengan syarat yang ditetapkan dalam budidaya ikan Lele
Sangkuriang. Parameter kualitas air yang diamati adalah suhu, pH, O2,
kandungan CO2, alkalinitas, NH3, NO2, dan salinitas. Adapun hasil
pengukuran kualitas air dapat dilihat pada Tabel 7.3.
Tabel 7.3. Hasil Pengamatan Parameter Kualitas Air Pada Kegiatan
Pembenihan Ikan Lele Sangkuriang
Parameter

Penetasan

Pendederan

Suhu

25,9

26,5

pH

5,84

6,14

O2

2,46

4,01

CO2
Alkaline

17,55
65,34

51,7
67,32

NH3

0,53

1,95

NO2
Salinitas

0,065
2 ppt

0,046
-
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Berdasarkan Tabel 7.3 di atas suhu dan pH sesuai dengan Khairuman dan
Amri (2002) yang menyatakan bahwa suhu untuk pemeliharaan lele adalah
20-300 C sedangkan nilai pH untuk kehidupan ikan Lele adalah 6,5 – 8. Tetapi
suhu pada lokasi di bawah ketentuan SNI: 01-6484.4 (2000), bahwa kualitas
selama proses pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva adalah
mempunyai kisaran suhu 25-300 C, nilai pH 6,5-8,5. Selanjutnya kandungan
oksigen pada kolam kurang baik dibandingkan dengan pernyataan Rukmana
(2003), bahwa pada umumnya Lele hidup normal pada lingkungan yang
memiliki kandungan oksigen terlarut 4 mg/l.
Kelangsungan Hidup
Penebaran 200.000 ekor larva yang dipelihara pada 4 kolam yang masingmasing 50.000 ekor di pelihara selama 23 hari. Penebaran larva dilakukan
tanggal 20 Juli dan di panen/grading tanggal 12 Agustus. Setelah pemanenan
didapatkan pada kolam I 15.000 ekor, kolam II 6.000 ekor, kolam
III 3.000 ekor dan kolam IV 1.000 ekor sehingga total panen 24.000 ekor
benih hasil pendederan pertama. Maka derajat kelangsungan hidup atau SR
yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah sebesar 12%.
Menurut Sunarma (2004) menyatakan bahwa lele Sangkuriang memiliki
derajat kelangsungan hidup yang baik yaitu lebih dari 90%. Kecilnya nilai
kelangsungan hidup menurut Prabowo (2007) disebabkan faktor cuaca dan
suhu cukup mempengaruhi produksi terutama produksi telur yang pada
akhirnya mempengaruhi pendapatan skala industri. Untuk itu menurut
Wibowo (2011), kegiatan budidaya usaha pembenihan ikan lele memerlukan
pengawasan yang cukup detail untuk meminimalisir resiko yang akan
dihadapi. Pengawasan yang dilakukan mulai dari kondisi cuaca, kebutuhan
pakan, kondisi ikan di kolam, penyakit ataupun hama yang menyerang, dan
kegiatan panen.
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Kanibalisme diartikan sebagai tingkah laku hewan termasuk ikan yang suka
memangsa sesamanya, dalam perikanan budidaya juga dikenal istilah itu.
Bahkan kanibalisme sangat ditakuti oleh para pembudidaya, karena dapat
merugikan mereka, seperti yang sering terjad pada budidaya ikan lele dan
lobster air tawar dan ikan lainnya pada masa larva dan juvenil.
Akan tetapi dampak ini sebenarnya relatif mudah dikurangi dengan
mengontrol sesering mungkin dalam mengurangi variasi ukuran ikan.
Pemahaman yang baik tentang kanibalisme sangat menguntungkan terutama
asumsi-asumsi hubungan kanibalisme dengan nutrisi. Disisi lain dengan
mengetahui tingkah laku ikan yang baik pula kita dapat menyusun strategi
yang efektif dan kompetitif dan menjadi pertimbangan bahwa kanibalisme
menjadi pusat perhatian para peneliti tentang perikanan khusus perikanan
budidaya.
Banyak faktor menyebabkan munculnya

kanibalisme pada ikan lele,

meskipun demikian sepertinya dapat dikelompokan dalam dua kelompok
yaitu: pertama , genetik dan perilaku dan yang kedua adalah kontrol oleh
faktor lingkungan. Pada Gambar 7.4. berikut dikemukakan bagaimana
hubungan faktor lingkungan dan faktor genetik berperan dalam tingkah laku
kanibalisme ikan.

Gambar 7.4. Hubungan Faktor lingkungan, epigenetik dan genetik dalam kanibalisme
93

Disisi lain, dengan kemajuan endokrinologi telah mampu juga menjawab
permasalahan dalam mengatasi kanibalisme pada ikan. Johnston et al, (1990) ,
Hseu et al, (2003) dan Houglund et al (2005) telah meneliti pengaruh
thyptophan sebagai precursor serotonin di otak terhadap beberapa jenis ikan
yang berpotensi agresif dan kanibalisme. Dan hasilnya juga dapat mendukung
dalam mereduksi kanibalisme.
Menurut Smith dan Reay (1991) ada 8 (delapan) fenomena dalam kanibalisme
pada ikan, yaitu :
1. Tingkah laku kanibalistik pada ikan merupakan hal yang baru untuk
diamati.
2. Kanibalisme telah dicatat lebih dari 36 spesies dari 410 famili ikan yang
telah dipublikasikan. Dalam kurun penambahan waktu sekarang ini
dimungkinkan lebih dari spesies yang telah ada diketahui. Untuk
mendapatkan contoh ikan kanibalisme tidak sulit, yaitu dengan mencari
taxanya dikaitkan dengan tingkah lakunya.
3. Famili yang telah diketahui termasuk kanibalisme adalah Engraulididae,
Esocidae, Poeciliidae, Gasterosteidae, Percidae dan Cichlidae.
4. Kanibalisme dikelompokkan ke dalam tujuh tipe, tergantung pada tahapan
siklus hidupnya, perbedaan umur antara ikan kanibal dan larva dan apakah
mereka mempunyai hubungan langsung atau tidak dalam media
pemeliharaan.
5. Meskipun dalam kelompok populasi, kanibalisme cenderung meningkat
dengan meningkatnya kepadatan dan berkurangnya ketersediaan makanan,
mekanisme regulasi dalam populasi ini tidak jelas (tegas) diperlihatkan
dalam suatu populasi liar (alam) dan kini perolehan data penting merupakan
perubahan besar bagi para ekologist ikan.
6. Kanibalisme merupakan bagian penting dalama perikanan budidaya, tetapi
sebenarnya dampaknya dapat relatif mudah dikurangi dengan mengontrol
sesering mungkin dalam mengurangi variasi ukuran ikan.
7. Pemahaman yang baik tentang kanibalismee sangat menguntungkan
terutama asumsi-asumsi hubungan kanibalisme dengan nutrisi. Disis lain
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dengan mengetahui tingkah laku ikan yang baik pula kita dapat menyusun
strategi yang efektif dan kompetitif.
8. Akhirnya, ini menjadi pertimbangan bahwa kanibalisme menjadi pusat
perhatian para biologist ikan. Terutama investigasi yang baik terhadap
interaksi beberapa perbedaan tipe kanibalistik, dan secara tidak langsung
juga dapat diekspolarasi implikasi perbedaan antara famili dan bukan famili
ikan kanibalisme.
Pada Gambar 7.5. berikut diperlihatkan pengaruh ketersediaan makanan dan
tingkah laku ikan lele.

Gambar 7.5 Pengaruh Ketersedian Makanan pada Tingkah Laku Ikan Lele(Hecht &
Appelbaum 1988; Hecht & Pienaar 1993; Kaiser et al. 1995;Kaiser et al. 1995;
Smith & Reay 1991; Polis 1981; Ruzzante 1994;Valerio & Barlow 1986)

Selanjutnya menurut Hecht & Appelbaum 1988; Hecht & Pienaar 1993;
Kaiser et al. 1995; Kaiser et al. 1995; Smith & Reay 1991; Polis 1981;
Ruzzante 1994; Valerio & Barlow 1986, kanibalisme pada ikan lele ukuran
larva dan juvenile dapat terjadi karena; (1) ketersediaan pakan; (2) pengaruh
kepadatan; (3) Pengaruh dari Pakan alami dan Pakan Buatan; (4) pengaruh
cahaya; (5) pengaruh kekeruhan air; dan (6) Variasi ukuran. Pada uraian
berikut dikemukakan secara rinci ke enam penyebab/faktor kanibalisme pada
ikan lele.
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Ketersediaan pakan
Pada Gambar7.6 berikut diperlihatkan pengaruh rasio pada tingkah laku ikan
lele.

Gambar 7.6.. Pengaruh rasio pada tingkah laku ikan lele(Hecht & Appelbaum 1988;
Hecht & Pienaar 1993; Kaiser et al. 1995; Kaiser et al. 1995; Smith &
Reay 1991; Polis 1981; Ruzzante 1994; Valerio & Barlow 1986)

Gambar 7.7. Pengaruh ukuran rasio kanibalsime (Hecht & Appelbaum 1988; Hecht
& Pienaar 1993; Kaiser et al. 1995; Kaiser et al. 1995; Smith & Reay
1991; Polis 1981; Ruzzante 1994; Valerio & Barlow 1986)

96

Upaya Pengendalian Kanibalisme Ikan Lele melalui Pendekatan
Hormonal
Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran (ductless) yang
menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk
mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai "pembawa pesan"
dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya
akan menerjemahkan "pesan" tersebut menjadi suatu tindakan. Sistem
endokrin tidak memasukkan kelenjar eksokrin seperti kelenjar ludah, kelenjar
keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastroinstestin.
Upaya pengendalian kanibalisme secara aplikasi pada masa larva dan juvenile
telah dikemukakan sebelumnya. Paradigma dan konsepsi lain dimungkinkan
dapat dikembangkan untuk mengatasi kanibalisme pada ikan lele. Salah satu
pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengembangkan endokrinologi dan
yang lebih khusus adalah dengan pendekatan hormonal. Pada uraian berikut
dikemukakan konsep, asumsi, bagaimana pendekatan hormonal dapat
mengendalikan kanibalisme pada ikan lele.
Teori pheriperalongin berkaitan pada saat lapar dan kenyang. Pada saat lapar
otot-otot berkontraksi menimbulkan rasa sakit sebagai indikator lapar disebut
hunger contaction. Pada ikan kegiatan ini dikaitan dengan feeding time dan
feeding frekuensi. Karena bila isi lambung ikan tinggal 50%, saat ikan diberi
makan lagi. Namun demikian, ada pertentangan dalam hunger contraction ini
yang menyatakan bahwa dengan yang menyatakan bahwa pusat lapar ada
diperut. Pada saat puasa di pagi hari perut kosong; perut lapar; pada sore hari
harusnya perut makin kosong dan menjadi lapar;ternyata tidak. Konsep lain
adalah diambil dari istilah saraf fagus(saraf yang menghubungkan antara perut
ke otak). Pemutusan saraf fagus menyebabkan tidak ada rasa sakit bagi
penderita maag. Tetapi ternyata orangnya tetap bisa lapar.
Ada teori lain yang menyatakan bahwa pusat lapar dan kenyang ada di otak
(pusat) saraf. Percobaan dilakukan dengan merusak saraf otak sehingga
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diketahui pusat lapar dan kenyang. Pada hypothalamus pusat lapar (hunger
center) ada di bagian lateral. Jika pusat lapar dirusak maka akan kenyang
terus; ikan tidak mau makan disebut aphagia. Sebaliknya bila pusat kenyang
(satiation center) yang terletak di bagian entromedial dirusak, maka akan lapar
terus disebut hiperphagia.
Sedangkan ada Gambar 7.8 memperlihatkan regulasi hormon pada saat
mendapatkan makanan (feed state) dan pada saat puasa (fasting state).

POST-MEAL (FEED STATE)

FASTING STATE

Kontrol Hormonal oleh insulin

Regulasi Hormonal oleh glucagon, adrenaline
atau glucocorticoids
Otot

Usus

Amino acids

Protein

Otot
Glycogen

Glukosa

Glukosa
darah

Hati

Hati
Amino acis

Glukosa di rubah menjadi glikogen
dan Triglycerides

Glucose
Fatty acids

Glycogen

Adipose
Fatty acids

Triglycerides

Adipose
Triglycerid

Glukosa

Syaraf dan
jaringan
lainnya

Gambar 7.8. Regulasi Gula Darah (Brook dan Marshall, 1996).
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Ketone bodies

Dari Gambar 7.8 di atas memperlihatkan bahwa regulasi kandungan gula
darah; metabolisme sesudah diberi makan dan pada saat puasa sangatlah
berbeda. Makanan diserap dari usus dan kandungan gula darah meningkat.
Insulin memfasilitasi penyerapan dan mengontrol sintesa glycogen dan
sebagai tempat penyimpanan triglyceride di hati dan di jaringan adipose..
Kira-kira 90% glukosa yang tersimpan berbentuk lemak. Pada suasana puasa ,
asam amino dimobilisasi dari protein otot menghasilkan piruvate dalam hati. ,
dimana gluconeogenesis dan glycogenogenesis bisa berbuat memelihara
kandungan glukosa darah yang diperlukan untuk dimanfaatkan oleh otak, saraf
dan jaringan lain. Berbagai hormon-hormon, termasuk adrenaline, glukagon
dan glukokortikoid-glukokortikoid, berguna dalam pengaturan pada lokasilokasi yang berbeda di dalam jaringan. Asam lemak dimobilisasi dari jaringan
adipose di bawah kendali dari sejumlah hormon-hormon (adrenaline,
adrenocorticotrophin, glukagon, hormon pertumbuhan), sebagai bahan sediaan
untuk metabolisme hati dan otot. Ketone bodies menghasilkan energi di dalam
hati untuk otot dan otak selama puasa periode lama (Brook dan Marshall,
1996).
Pada Gambar 7.9a dan 7.9b disajikan bagaimana peran dari hormon-hormon
di dalam metabolisme antara selama pemberian makan dan berpuasa. Garis
utuh, rangsangan atau peningkatan; garis putus, penghambatan rangsangan
atau pengurangan. (dimodifikasi dari Foa, 1972).
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FEEDING
Food

Glukosa-

GLP-1

Insuli

Epineph

Growth

Lipolysis

Free fatty

Glukosa

Amino

Otak
Muscle and

Glycogen,

Liver

Muscle

FAST
FASTING

Hyperglycemia
Corticosteroi

Glycogenolysis

Epinephri

Pancreatic

glucagon

Lipolysis

Gluconeogenesis

(from amino acids)

Growth
Insulin

Free fatty acids

Glukosa
Muscle and adipose tissue

Otak

Gambar 7.9

Peran dari hormon-hormon di dalam metabolisme antara selama
pemberianmakan dan berpuasa. Garis utuh merupakan rangsangan atau
peningkatan; sedangkan garis putus merupakan penghambatan
rangsangan atau pengurangan (dimodifikasi dari Foa, 1972).
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Menurut Campbell dan Smith (1988) kelebihan energi (surplus) setelah makan
pada saat feed state segera dikonversi menjadi glikogen dan lemak. metabolisme
pada saat makan terjadi setelah sari makanan yang ada di usus diserap dengan
sempurna. Karbohidrat dan lemak dioksidasi menjadi CO₂ dan H₂O di jaringan
peripheral untuk mendorong reaksi-rekasi sintesa dan mempertahankan fungsi sel.
Kelebihan nutrient selanjutnya disimpan sebagai lemak.

Kondisi the fed state dan fasting state
Pada kondisi fed state , hormon insulin dikeluarkan, dan mengiatkan sintese
dari glikogen dan triacyglycerol dari glukosa. Dan menghambat pelepasan;
pembebasan dari zat asam yang mengdanung gemuk dari trigliserida jaringan
adipos. Selama suatu puasa, lemak dikerahkan dan adalah substrat utama
untuk oksidasi di dalam jaringan/tisu sekeliling, baik sebagai zat asam yang
mengdanung gemuk atau setelah konversi di dalam hati kepada tubuh-tubuh
keton. Tubuh-tubuh keton dihasilkan di dalam hati ,beredar(mengedarkan di
dalam darah dan digunakan di dalam otot. Ini berarti tubuh perlu untuk
manyatukan hanya jumlah yang minimum dari glukosa dari asam amino otot
yang mahal, yang ada alah the feed state satu-satunya sumber yang jangka
panjang dan untuk sintese glukosa darah.
Dalam suasan puasa (In the fasting state) :
1. Glukokortikoid melepaskan asam amino dari otot. Di dalam hati ,enzimenzim gluconeogenic menyebabkan asam amino untuk terkonversi
menjadi glukosa;
2. Glukagon dan adrenaline mengaktifkan enzim-enzim yang melepaskan;
glukosa dari glikogen;
3. Mobilisasi lemak adalah hasil dari tindakan hormon lipase sensitip di
triacylglycerol di dalam jaringan adipose yang mampu melepaskan
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asam

lemak yang dikonversi menjadi ketone bodies di dalam hati. Lipase itu
diaktipkan oleh suatu sistim kinase protein cAMP-dependen.
Pada uraian berikut dikemukakan beberapa hasil penelitian yang berkaitan
dengan peranan hormon

dalam pengendalian tingkah laku yang agresif

termasuk kanibalisme. Johnston et al,

pemberian pakan dengan penambahan

(1990)

telah meneliti pengaruh

tryptophan pada

plasma dan

tryptophan otak, serotonin otak, dan 5-hydroxyindoleacetic acid otak
ikan rainbow trout.

pada

Ukuran ikan yang digunakan adalah ukuran

juvenil

rainbow trout (Salmo gairdneri) yang dipelihara selama 16 minggu

dengan

pemberian makan dan penambahan tryptophan masing-masing 0.06%, 0.16%,
0.21%, 0.26%, 0.39%, or 0.59% . setelah 14 minggu pada perlakuan 0.06%,
0.16%, or 0.21% tryptophan berat tubuh ikan lebih rendah dari perlakuan
dengan tingkat trypthopan yang lebih tinggi. Sesudah minggu ke 16
kandungan tryptophan berbanding lurus dengan pemberian level yang
diberikan. Ini menunjukkan bahwa ikan raibow trout sama seperti mamalia,
perubahan tingkat tryptophan menghasilkan perubahan pula pada plasma dan
tryptophan otak, serotonin otak, dan 5-hydroxyindoleacetic acid otak.
Hseu et al, (2003) telah meniti pengaruh pemberian tryptophan terhadap
kanibalisme, survival dan pertumbuhan juvenile grouper (Epinephelus
coioides). Tryptophan (TRP) merupakan precursor dari serotonin (5-HT),
yang diketahui mempunyai pengaruh bila ditambahkan pada pakan terhadap
agresi vertebrata termasuk ikan.
Pada penelitian ini TRP ditambahkan pada pakan masing-masing 0.25%, 0.5%
dan 1% dari berat kering pakan) untuk melihat pertumbuhan dan kanibalisme
yang dipelihara selama 38 hari (750 ekor/200 liter air pemeliharaan (tangki)
dengan berat ikan , 0.13 gram dan panjang total dan 2.16 cm. hasil analisis
HPLC memperlihatkan bahwa suplementasi TRP efektif meningkatkan tingkat
5-HT di otak ikan groupers. Pemberian TRP pada pakan mampu menurunkan
kanibalisme ikan dibandingkan kontrol. Namun demikian, berat dan total
panjang dari kelompok ikan yang diberi trypthopan lebih rendah
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dibandingkan kontrol. Ini mengindikasikan bahwa kanibalismee pada juvenile
ikan groupers dapat dimitigasi (diperbolehkan) melalui pemberian TRP secara
oral dengan lingkungan perairan yang mendukung dan rekomendasi dari
penelitian tingkat atau kadar yang dapat digunakan adalah 0.5% TRP pada
pakan kering.
Houglund et al (2005) telah meneliti supresi tingkah laku juvenile Atlantic cod
(Gadus morhua) dengan suplementasi l-tryptophan. Interaski agersi dan
kanibalisme pada juvenile ikan Atlantic cod bisa menyebabkan berkurangnya
produksi dapa kondisi pemeliharaan yang intesif.
Pada ikan bertulang belakang lain, dapat menyebabkan kehilangan produksi di
bawah kondisi pemeliharaan yang intensif. Pada ikan teleostei lainnya secara
berkesinambungan (chronically) peningkatan konsentrasi di otak dan
neurotransmitter serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) turnover bila
digabungkan akan mensupresi agresi. Lebih lanjut, pemberian makana dengan
penambahan precursor serotonin l-tryptophan (TRP) mensupresi agresi
juvenile ikan rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) dan mengurangi
kanibalisme pada juvenile ikan grouper (Epinephelus coioides). Pada
penelitian ini menunjukkan bahwa juvenile ikan yang sangat agresif dengan
diberikan TRP mempengaruhi pusat sistem penyilanan serotono (5-HT) dan
mereduksi tingkah laku agresif.
Menurut Encyclopedia Britanicca 2008 tryptophan merupakan asam amino
yang penting dalam makanan dan sedikit sekali dalam protein. Tryptophan
digunakan tubuh untuk menghasilkan substansi penting termasuk serotonin
neurotransmitter and vitamin niacin.. Pada

1901 the Biokima Inggris

Frederick G. Hopkins

dari kasein dan merupakan

mengisolasi tryptophan

protein utama pada susu.
Sedangkan Serotonin disebut
kimia yang diturunkan oleh

juga

5-hydroxytryptamine, suatu substansi

tryptophan asam amino. Substansi antara lain

ada pada otak, jaringan intestinal , platelets darah, and mast cells and juga 103

beberapa venoms termasuk

wasp venom dan

merupakan vasoconstrictor

potent

neurotransmitter.

dan

toad venom. Serotonin
berfungsi juga

sebagai

Terkonsentrasi di otak, khususnya di otak bagian tengah

dan hypothalamus It is concentrated in certain areas of the brain, especially the
midbrain and the hypothalamus, dan perubahan konsentrasinya berhubungan
dengan

beberapa mood disorders.

Beberapa kasus depresi mental

memperlihatkan karena berkurangnya jumlah dan penurunan aktivitas
serotonin di otak.
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hormon memegang peranan penting
dalam mengendalikan ikan pada saat makan tersedia cukup dan pada saat ikan
kekurangan makanan. Peluang kanibalismee pada ikan lele dimungkinkan
karena mekanisme hormon pada saat Fasting State . Ada kemungkinan ikan
lele ukuran larva dan juvenil mempunyai tingkat fasting state lebih cepat dan
atau proses metabolisme pakannya sangat cepat sehingga perintah ke pusat
lapar di otak dapat terjadi juga cepat. Disisi lain, ketersediaan makanan dan
faktor genetik juga berpengaruh.
Upaya yang dapat dilakukan agar kanibalisme pada ikan lele dapat dikendali
melalui pendekatan hormonal dikemukakan sebagai berikut:
1. Pemahaman terhadap jenis, fungsi dan mekanisme hormon yang terlibat
dalam proses metabolism pencernaan (feed state dan fasting state) dan
keterlibatan hormon dalam mengatur fisiologi- tingkah laku ikan lele
mutlak diketahui dengan baik.
2. Pengembangan penelitian manipulasi hormonal terhadap pengendalian
kanibalisme dapat dilakukan seperti yang diperoleh dalam kemajuan dalam
pengendalian hormonal pada reproduksi, seks reversal pada ikan.
3. Keterlibatan faktor lingkungan, genetik dan hormonal perlu dipahami
dalam menunjang interaksi yang baik dalam pengendalian kanibalisme pada
ikan lele.
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4. Peluang pembencongan (ukuran besar besar bersifat kewanitaan =
kebetinaan) ikan lele dengan manipulasi hormon pengendali seks dapat
dikembangkan, seperti yang dilakukan pada kelompok ikan tilapia.
5. Peluang penambahan jenis-jenis hormon, pengaturan rasa, warna, dan
komposisi gizi semirip dengan dengan ikan lele pada pakan buatan pada
masa larva dan juvenile dimungkinkan, diharapkan pakan menjadi puat
perhatian dibandingkan ikan lele dalam populasinya.
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BAB VIII
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Patin
8.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan patin.
8.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan patin.
8.3. Biologi Reproduksi Ikan Patin

Jambal Siam (Pangasius hypopthalmus), merupakan salah satu jenis ikan yang cukup
populer di masyarakat. Ikan ini berasal dari Thailand dan pertama kali didatangkan ke
Indonesia pada tahun 1972 oleh Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Bogor. Sebutan
lain jambal siam adalah Lele Bangkok atau pangasius dan di negara asalnya disebut
Pla Sawai. Karena sudah cukup lama di Indonesia dan memiliki berbagai kelebihan
dibandingkan ikan lainnya, menyebabkan jambal siam termasuk ikan yang mudah
diterima masyarakat dan sudah menyebar hampir ke seluruh pelosok tanah air. Maka
tak heran, dimasa yang akan datang ikan ini menjadi salah satu komoditas andalan di
Indonesia.
Phylum

: Chordata

Sub Phylum

: Vertebrata

Kelas

: Pisces

Kelas

: Ostechtyes
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Anak Kelas

: Actinopterygii

Bangsa

: Ostariophysi

Genus

: Pangasius

Spesies

: Pangasius hypopthalmus

Gambar 8.1. Ikan Patin (http://www.infoagribisnis.com/2014/10/budidaya-ikan-patin-2/)

Badan memanjang, bentuk tubuh pipih, tidak bersisik, kepala kecil, mata kecil, mulut diujung
kepala dan lebar, mempunyai dua pasang kumis, sirip punggung kecil dan tinggi, mempunyai
adifose fin, warna punggung abu kehitaman danperut berwarna perak
Jambal siam merupakan ikan sungai yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, seperti
Thailand, Kamboja, Laos, Burma dan Vietnam. Hidup di sungai yang dalam, agak keruh,
dasar berlumpur dan suhu 25-300C
Jambal siam termasuk ikan Omnivora, namun saat larva lebih bersifat karnivora. Makanan
yang disukainya Brachionus sp, Crustacea, Cladocera. Larva yang baru habis kuning
telurnya mempunyai sifat kanibal yang tinggi. Induk jambal siam sudah mulai dapat
dipijahkan setelah berumur 4 tahun dan memijah pada musim hujan.
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8.4. Teknik Pembenihan Ikan Patin
8.4.1. Pemeliharaan Induk





Induk -induk dipelihara di kolam khusus dengan kepadatan 0,25 - 1,0 kg/m2.
Makanan yang diberikan berupa pelet sebanyak 3%/hari dan diberikan 3 kali



Tanda-tanda induk yang matang gonad :
Betina : perut nampak besar,lembek dan lubang kelamin berwarna kemerahan



Jantan : lubang kelamin berwarna kemerahan dan bila dipijit ke arah lubang kelamin
akan keluar cairanberwarna putih (sprema)
8.4.2. Pemijahan




Pemijahan hanya baru bisa dilakukan secara buatan, yaitu dengan menyuntikkan
hormon perangsang yang berasal dari kelenjar hipofisa ikan mas, LHRH-a atau HCG 



Induk betina disuntik dua kali dengan selang waktu 12 jam. Apabila menggunakan
kelenjar hipofisa penyuntikkan pertama sebanyak 1 dosis, penyuntikan kedua
sebanyak 2 dosis, tetapi bila menggunakan LHRH-a dengan dosis 0,5 cc/kg induk.





Penyuntikan pertama 1/3 bagian dan penyuntikan kedua 2/3 bagian


Induk jantan disuntik sekali yaitu 1/3 dosis dan dilakukan bersamaan dengan
penyuntikan kedua induk betina



Setelah 6-12 jam dari penyuntikan kedua induk betina diperiksa tiap 1 jam apabila
sudah terjadi ovulasi maka dilakukan stripping yaitu dengan mengurut bagian perut
dari arah depan ke arah lubang kelamin dan telurnya ditampung di dalam wadah/baki
plastik. Pada saat yang bersamaan, induk jantan juga distriping dan spermanya
dicampurkan dengan telur. Kemudian ditambah larutan fisiologis (Na Cl 0,9 %) serta
diaduk menggunakan bulu ayam selama 1-2 menit
8.4.3. Penetasan Telur
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Penetasan telur dilakukan di dalam akuarium yang dilengkapi dengan erasi dan water
heater. Suhunya 27-290C. Biasanya telur akan menetas dalam waktu 18-24 jam.
8.4.4. Pemeliharaan Larva
Pemeliharaan larva masih dilakukan di akuarium penetasan, namun sebelumnya 3/4
bagian air kotor serta sisa telur yang tidak menetes harus dibuang dan diganti dengan
air bersih agar kualitas ait tetap baik. Penggantian air ini harus dilakukan setiap hari
sampai larva siap ditebarkan ke kolam. Padat penebaran larva 50-75 ekor/liter. Larva
yang berumur 2 hari, diberi pakan berupa naupli Artemia sampai berumur 6 hari.
Setelah itu, larva diberi cacaing sutra sampai berumur 14 hari.
8.4.5. Pendederan


Persiapan kolam pendederan dilakukan seminggu sebelum penebaran larva, yang
meliputi : pengeringan, perbaikan pematang, pengolahan tanah dasar dan pembuatan



kemalir


Pengapuran dilakukan dengan melarutkan kapur tohor kedalam tong, kemudian
disebarkan ke seluruh pematang dan dasar kolam. Dosisnya 250-500g/m2



Pemupukan menggunakan kotoran ayam dengan dosis 500-1000 gr/m2. Kolam diisi
air setinggi 40 cm dan setelah 3 hari, disemprot dengan organophosphat 4 ppm dan
dibiarkan selama 4 hari






Benih ditebar pada pagi hari dengan kepadatan 100-200 ekor/m2



Pendederan dilakukan selama 21 hari. Pakan tambahan diberikan setiap hari berupa
tepung pelet sebanyak 0,75 gr/1000 ekor
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BAB IX
Biologi Reproduksi
danTeknikPembenihan Ikan
Gabus
9.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan gabus.
9.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan gabus.

9.3.

Biologi Reproduksi Ikan Gabus (Channa striata)

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan

: Animalia

Filum

: Chordata

Kelas

: Actinopterygii

Ordo

: Perciformes

Famili

: Channidae

Genus

: Channa

Spesies

: C. striata

Nama binomial Channa striata (Bloch, 1793)
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Dari beberapa jenis dari ikan gabus atau haruan yang bergenus Channa ( synonim
ophiocephalus) baru dua jenis ( Channa striatus dan Channa micropeltes)
dibudidayakan.

Gambar 9.1. Ikan Gabus (sumber : http://ffish.asia/?p=none&o=ss&id=103)

Ikan Gabus merupakan jenis ikan karnivora yang memiliki ukuran cukup besar,
habitat ikan gabus di air tawar. Ikan gabus memiliki bentuk hampir sepeti ikan lele,
dengan sungut lebih kecil. Ikan gabus saat memijah memiliki sifat hampir seperti ikan
arwana, yaitu melindungi anaknya dengan menyimpannya di mulut. tetapi jumlah
anakan gabus sangat banyak.
Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sulit dipijahkan dalam
kurungan, sehingga diperlukan rangsangan pemijahan melalui teknik manipulasi
hormon. Induksi pemijahan telah berhasil dilakukan pada ikan gabus dengan
rangsangan penyuntikan kelenjar hipofisa carp dan catfish (Bardach dkk, 1972; Pillay,
1993).
Ikan darat yang cukup besar, dapat tumbuh hingga mencapai panjang 1 m. Berkepala
besar agak gepeng mirip kepala ular (sehingga dinamai snakehead), dengan sisik-sisik
besar di atas kepala. Tubuh bulat gilig memanjang, seperti peluru kendali. Sirip
punggung memanjang dan sirip ekor membulat di ujungnya.
Sisi atas tubuh --dari kepala hingga ke ekor-- berwarna gelap, hitam kecoklatan atau
kehijauan. Sisi bawah tubuh putih, mulai dagu ke belakang. Sisi samping bercoret111

coret tebal (striata, bercoret-coret) yang agak kabur. Warna ini seringkali menyerupai
lingkungan sekitarnya. Mulut besar, dengan gigi-gigi besar dan tajam.
Benih ikan gabus tersedia sepanjang tahun, tetapi musim puncak untuk ketersediaan
mereka

adalah

selama

Mei-September/Oktober.

Benih

ikan

haruan

dikoleksi/dikumpulkan dari wilayah pemijahan alami dengan jaringan yang
sederhana. Pemijahan buatanpun dapat menghasilkan benih. Bak pemijahan induk
dilengkapi dengan lumpur sekitar 30–100 cm dan tanaman air kebanyakan sejenis
bunga bakung air sebagai tempat ikan bertelur. Ikan akan memijah setelah 1–2 bulan.

Ikan gabus yang dipelihara sebaiknya secara normal mempunyai suatu persediaan air
yang berlanjut. Biasa menggunakan pompa untuk 24 jam atau hanya 8–10 jam.
Kadang-Kadang air dipompa secara langsung ke dalam kolam; di pihak lain air yang
yang pertama dipompa persis sama benar parit dan sesudah itu mengalir seperti
dengan gaya berat. Secara umum ukuran kolam terbentang dari 800 sampai 1 600 m2.
Kedalaman dari kolam adalah pada umumnya antara 1.5 dan 2 m.
Pengelolaan Prestocking antara dua kali panen diperlukan penataan pengairan dan
perbaikan dari kolam, pembersihan dari lumpur dasar dan lapisan dasar dengan pasir.
Kolam dibiarkan/dikeringkan selama lima belas hari. Kemudian dipenuhi; air
ditinggalkan di dalamnya untuk tiga hari dan kemudian dialirkan. Air baru (bersih)
kemudian dimasukkan dan benih ukuran 1–2 cm atau umur sekitar 10 hari usia
Juli/Agustus bisa ditebar. Padat tebar memunyai tingkat yang sangat variable berkisar
antara 75 sampai 460 g/m2.
Pakan Ikan Gabus
Juvenil diberi makan dengan dengan sempurna dicincang ikan rucah. Rucah yang
tidak hancur dan belum dimakan mampu bertahan beberapa jam. Tingkat pemberian
makan adalah secara teratur disesuaikan menurut makanan yang yang tak terpakai.
Juvenile diberi makan tiga kali suatu hari tetapi ini adalah secara berangsur-angsur
dikurangi menjadi sekali sehari. Kemudian, campuran dari ikan rucah dan dedak beras
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lebih disukai walaupun, sayuran dan barang sisa dapur bisa juga diberi makan.
Perbandingan dari sampah mencari ikan ke dedak beras dengan perbandingan dari 8:1
sampai 13:1, tergantung ketersediaan ikan rucah. Formulasi ini sangat baik dicampur
dan dihaluskan dengan alat blender.
Makanan kadang-kadang ditambah juga dengan vitamin dan mineral. Sampai saat ini
belum ada pelet yang tersedia. Periode pembesaran meluas untuk 7–10 bulan yang
tergantung pada tingkat penebaran , mencari ikan pertumbuhan dan pemberian
makan. Ikan pada umumnya dipanen dengan berat 700–1 000 g pada panen. Ikan
ukuran yang lebih besar adalah sangat mahal dengan permintaan yang tinggi. Ikan
dipanen sekitar April/Mei yang menggunakan . Produksi berkisar 9 sampai 16
kg/m2.Ikan adalah terutama dijual dalam bentuk hidup, karena bila mati harga akan
turun sampai 30–40% .
Percobaan pembesaran ikan haruan dengan memanfaatkan tilapia sebagai pakan
hidup di India belum menujukkan hasil yang menggembirakan. Karena nampaknya
tilapia memiliki tulang belakang dan badan yang cukup keras dan tidaklah dengan
mudah diburu untuk dimakan oleh ikan haruan. Suatu percobaan di India, produksi
alami ikan haruan dari suatu rawa terkontrol bervariasi dari 129 sampai 146
kg/ha/tahun. Di rawa yang diatur diberi pupuk dan pakan produksi ikan haruan
mencapai dari 713 sampai 895 kg/ha/tahun.
Ikan Gabus (Channa striata), dikenal dengan banyak nama seperti aruan, kutuk, bogo,
haruan, kocolan, bayong, snake head, lincingan. Ikan Gabus banyak dimanfaatkan
masyarakat sebagai lauk pauk dan bahan baku olahan pangan seperti bahan baku
pembuatan makanan khas Palembang yaitu empek-empek, tekwan, kerupukkemplang dan sebagainya.
Khasiat dari Ikan Gabus ini sebenarnya sudah diketahui sejak jaman dulu. Karena dari
dulu dipercaya ekstrak ikan ini bisa menyembuhkan hepatitis, infeksi paru, stroke,
luka-luka luar. Selain itu juga memperbaiki gizi buruk pada bayi, anak-anak dan ibu
hamil. Tapi dianjurkan ikan gabus yang didapat langsung dari danau, rawa, atau
sungai.
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Benih / anakan gabus pada umur kurang lebih 1 bulan, akan dibiarkan mandiri, karena
sifatnya yang kanibal ikan ini jika di biarkan berkelompok dapak menyebabkan
persaingan makanan, jika tidak ada makanan dapat saling memakan, satu sama
lainnya.
Ikan ini dikenal dengan rasanya yang lezat bisa Anda dapatkan di pasar dan
pelelangan ikan. Ikan Gabus merupakan salah satu spesies ikan asli Indonesia yang
habitat aslinya di rawa-rawa, waduk ke sungai. Hanya jumlah produksi ikan gabus di
Indonesia masih rendah, sehingga perlu untuk mengembangkan budidaya.
Hingga saat ini jumlah pemasok terbesar ikan gabus berasal dari Kalimantan. Ikan ini
memiliki keunggulan dalam pembibitan, kita hanya perlu melakukan pemijahan alami
meskipun jika kita ingin melakukan pemijahan buatan. Pemijahan ikan gabus
biasanya dilakukan ketika musim hujan sekitar bulan Oktober hingga November.
Bahkan ada beberapa ahli gizi mengatakan Ikan Gabus memiliki nilai yang asam
amino yang sangat lengkap, baik esensial dan non-esensial. Selain itu, juga
mengandung Allisin, sulfida alil dan furostanol Glicosida.
Di daerah yang memiliki aliran sungai yang cukup besar seperti Kalimantan dan
Sumatera, ikan gabus sering dibawa banjir ke parit di lingkungan rumahan, atau
bahkan masuk ke dalam kolam ikan peliharaan dan menjadi predator ikan peliharaan.
Jika kolam, selokan, atau sawah yang mulai mengering, Ikan gabus akan mencoba
untuk bergerak ke arah tempat lain, dan jika terpaksa ia mampu mengubur diri dalam
lumpur sampai sawah terisi air kembali. Jenis ikan ini dapat bertahan hidup di
lingkungan tanpa air karena ikan gabus bernafas dapat menyerap kandungan oksigen
bebas menggunakan alat bantu pernapasan yang disebut "labirin".
9.4.

Pembenihan Ikan Gabus (Channa striata)
9.4.1. Memilih Indukan Jantan dan Betina
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Kelamin jantan ditandai dengan bentuk kepala oval dengan warna tubuh yang cukup
gelap, lubang di genital yang memerah dan jika diurut akan mengeluarkan cairan
benih. Sedangkan ciri-ciri fisik betina yang memiliki kepala agak bulat dengan warna
tubuh yang cukup terang, bentuk perut agak besar dan cenderung agak lembek jika
disentuh, jika diurut akan mengeluarkan telur. Ikan Gabus yang akan di pijahkan
memiliki umur > 1 tahun. Dengan berat Indukan sebesar 1-1,5 kg, Berat ikan gabus
menentukan jumlah telur yang akan dikeluarkan.
2. Proses Pemijahan Ikan Gabus
Proses pemijahan ikan gabus bisa dilakukan didalam bak beton atau fiberglass. Cara
melakukan pemijahan adalah sebagai berikut. Siapkan bak beton dengan ukuran
panjang 5m, lebar 3m dan tinggi 1m. Kemudian keringkan bak ini dalam jangka
waktu 3 sampai dengan 4 hari.
Proses siap memijah juga harus anda lakukan dengan cara memasukan air hingga
setinggi 50 cm kedalam bak dan biarkan air tersebut mengalir selama pemijahan
berlangsung. Lalu masukkan enceng gondok untuk merangsang proses pemijahan
yang berlangsung. Kemudian masukan 30 ekor induk betina dan 30 ekor induk jantan.
Dengan menggabungkan antara induk jantan dan induk betina di daam bak pemijahan
maka akan berlangsung proses pemijahan secara alami. Pemijahan di dalam bak tanpa
diakukan pemindahan maka penetasan penetasan akan berlangsung di dalam bak
tersebut. Proses perkawinan induk akan bisa terjadi dengan lebih mudah di proses
pemijahan ini.
Kemudian proses pemeliharaan juga harus dilakukan caranya dengan melakukan
kontrol setiap hari pada ikan ini. Telur yang dihasilkan akan mengapung di
permukkaan air. Satu ekor induk betina ini akan bisa menghasilkan telur sebanyak
10.000 hingga 11,000 butir dalam satu kali pemijahan.
Menyiapkan kolam pemeiharaan larva atau benih ikan gabus sangat penting. Isilah air
pada bak pemeliharaan larva dan benih setinggi 40 cm dan kemudian pasanglah dua
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buah titik aerasi yang harus dihidupkan pada saat proses penetasan berlangsung. Suhu
air tidak boleh lebih dari 280 C.
Ikan gabus yang telah matang gonad sebanyak 16 ekor jantan dan 16 ekor betina
dengan bobot dan panjang total rata-rata berkisar 510 – 517 g dan 28 – 31 cm. Ikan
dipelihara dalam bak semen selama 7 hari untuk aklimatisasi dengan diberi makanan
berupa berudu, anak katak kecil, dan cacing sebanyak 3 % BB/hari.
Penyuntikan induk dilakukan secara intramuskular (Harvey dan Carolsfeld, 1993)
sesuai dosis perlakuan sebanyak 1 kali dan 2 kali. Untuk perlakuan penyuntikan 2
kali, hormon yang diberikan adalah masing-masing 50 % dari dosis, dengan interval
waktu penyuntikan 3 jam. Ikan yang telah disuntik dimasukkan ke dalam bak semen
untuk dipijahkan.
Dalam proses pemijahan ikan gabus perlu dipersiapkan fiberglass atau bak beton.
Ukuran bak beton adalah panjang 7 meter ; lebar 4 meter dan tinggi 2 meter,
kemudian dikeringkan selama 3-4 hari. Lalu isi bak beton dengan volume air hingga
50 cm dan biarkan air mengalir pada saat pemijahan terjadi. Kolam ditutupi dengan
tanaman eceng gondok untuk membantu pemijahan.
Tempat yang digunakan untuk pemijahan dapat juga berupa bak semen ukuran 3 x 2 x
l m. Bak disekat dengan plastik tebal menjadi 16 petak. Dasar bak diberi tanah, diisi
air, dilengkapi Hydrilla sp. dan aerator. Pemijahan ikan uji dilakukan dengan
perbandingan jantan dan betina adalah 1 : 1 ekor per bak. Pengukuran kualitas air
meliputi suhu, oksigen terlarut, karbondioksida, pH, dan amoniak.
Masa laten pemijahan diamati setelah ikan disuntik dan dimasukkan dalam bak
pemijahan. Menurut Kestemont (1988), masa laten pemijahan adalah interval waktu
antara penyuntikan dan pemijahan. Perhitungan waktunya dinyatakan dalam jam.
Pengamatan selanjutnya derajat fertilitas atau derajat pembuahan (FR) yaitu
persentase jumlah telur yang dibuahi dari jumlah total telur dihitung 6 – 8 jam setelah
pembuahan (Don dan Avtalion, 1986).
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3. Proses Penetasan Telur
Proses penetasan dilakukan di akuarium untuk membuatnya lebih mudah untuk
mengontrol kondisi telur. Siapkan akuarium ukuran 65x45x45 cm, biarkan kondisi
kering selama 2 hari, kemudian mengisi air dengan ketinggian sekitar 40 cm. Dalam
akuarium dipasang 2 titik aerasi . Proses penetasan telur akan semakin baik jika
dipasang akan semakin baik jika dipasang juga pemanas sampai air mencapai suhu 28
°C. Masukkan kepadatan telur ikan ± 4-6 butir per cm² dan biarkan itu menetas.
Secara umum, telur sampai menetas membutuhkan waktu 24 jam. Selama 2 hari
setelah larva ikan gabus menetas, Anda tidak perlu memberikan makanan karena
mereka memiliki cadangan makanan. Bak penetasan berupa akuarium berukuran 30 x
40 x 75 cm. Akuarium diisi air dengan ketinggian 25 cm dan dilengkapi aerator.
Untuk menghindari telur diserang jamur, pada air bak penetasan diberi larutan
Methylene Blue sebanyak 3 ml untuk 100 liter air (Dieter, 1989). Setelah telur
menetas menjadi larva dilakukan perhitungan derajat penetasan telur (HR) yaitu
jumlah telur yang berhasil menetas menjadi larva dari jumlah telur yang dibuahi
(Kestemont, 1988).
9.4.2. Proses Pemeliharaan Larva Ikan Gabus
Proses pemeliharaan larva atau telur ikan gabus bisa anda lakukan ketika larva telah
berumur 2 hari dan hingga berumur 15 hari. Siapkan aquarium dengan kepadatan
yang sama dengan kepadatan 5 ekor ikan gabus per liternya. Untuk larva
kelebihannya bisa anda pelihara di aquarium yang lain. Ketika sudah memasuki umur
2 hari, larva bisa anda beri pakan menggunakan naupli artemia; yang dapat diberikan
3 kali sehari.
Dalam menjaga kuaitas air dilakukan pergantian air yang dapat menghilangkan
kotoran dan sisa-sisa pakan dan kemudian diganti dengan hanya menggunakan sekitar
50% air. Ketika sudah memasuki umur 2 dua hari, larva bisa diberikan pakan
menggunakan naupli artemia, cacing sutera dan kutu air. Proses penyortiran dan
pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi 3 kali dalam sehari. Lakukan analisis
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kakaban juga untuk mengetahui perkembangan telur atau larva dari ikan gabus yang
anda budidayakan. Ikan ini akan bisa menghasilkan hasil panen ikan yang
memuaskan untuk anda. Jangan lupa untuk mengganti air yang baru apabila air
menjadi keruh dan kotor setelah pemberian makanan.

Proses Pengalihan Pakan ke Pelet
1. Setelah berumur 2 minggu, benih gabus diberi pakan pelet apung khusus benih secara
bertahap hingga umur 1 bulan.
2. Saat itu sekaligus sebagai „seleksi‟ alam karena 20–30% benih tak mampu
menyesuaikan dan mati.
3. Pada umur sebulan, benih telah berukuran 5-7 cm.
4. Pembiasaan memakan pelet bagi benih gabus ini dipercepat dengan mencampur benih
nila ukuran 0,8 – 1 cm sebanyak 10 – 15% dari total benih gabus. Nila akan makan
dengan cepat dan meningkatkan suasana persaingan makan sehingga ikan gabus
mengikutinya.
9.4.3. Persiapan Kolam dan Air untuk pemeliharaan benih
Siapkan kolam dinding beton lantai tanah biasanya ukuran antara 2 meter – 5 meter,
keringkan selama 1 minggu, ratakan tanah dasarnya, tebarkan tanah yang berasal dari
kotoran hewan setebal kurang lebih 30 cm, setelah itu teburkan pupuk kapur dolomid
rata permukaan kolam yang sudah di kasih kompos, biarkan selama 3 hari agar pupuk
kapur tersebut larut dalam tanah karena itu berfungsi ketika nanti kolam di isi air akan
tumbuh makanan ikan alami seperti plankton, kutu air dan lumut, isi air setinggi 50
cm - 100 cm dan rendam selama 1 minggu air tidak dialirkan. Penebaran Bibit Ikan
Gabus dilakukan setelah berumur 2 minggu di kolam yang diisi air. Sebelum bibit
dimasukan air kolam dibiarkan selama 1 minggu air tidak dialirkan. Kemudian setelah
itu tebarkan bibit pada pagi hari, dan jangan diberi pakan dulu. Setelah 2 hari baru
diberi 2 kg tepung pellet.
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Beri pakan pelet dengan kandungan protein 15 %, lemak 15 % dan karbohidrat 10 %
dan berikan makanan tambahan seperti ikan teri, anakan rayap, sisa daging ampas
dapur. juga bisa di buatkan pelet buatan dengan cara ikan teri 20 %, dedek 50 %,
ampas tahu 10 %, dan 10 % jagung. rebus bahan terlebih dahulu kemudian giling jadi
satu bahan-bahan tersebut dan kemudian di jemur hingga kering hingga pakan siap di
berikan kepada ikan.

9.4.4. Panen
Panen ikan gabus bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga bisa
dilakukan pemanenan secara bertahap dalam satu kolam. tidak seperti pada ikan jenis
lain yang panenya harus di lakukan secara serempak seperti ikan emas, patin dan
ikan-ikan jenis lain. apabila tidak di panen secara serentak maka akan terjadi stres
pada ikan yang berujung pada kematian. lain halnya dengan ikan jenis ikan gabus
karena ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa di banding ikan yang
lainya.
9.4.5. Tips Pemberian Pakan Dan Seleksi
Ikan gabus merupakan ikan yang bersifat kanibal jadi jangan sampai telat dalam
memberi pakan karena akan memangsa kawanya sendiri. Dan lakukan seleksi (sortir)
setiap usia ikan bertambah 1 bulan karena akan menambah kualitas ikan yang
maksimal dan hasil memuaskan dengan cara membuat bak sortir yang di beri lubang
sesuai kebutuhan.
Mengingat ikan gabus adalah ikan predator atau karnivora, anda bisa melakukan
pemberian pakan dengan makanan berupa ikan kecil. Ikan yang satu ini juga bisa
dibudidayakan dengan cara memisahkan telur dari induknya. Hal ini untuk mencegah
induk ikan gabus memangsa anakannya sendiri. Setelah proses bertelur terjadi, ambil
larva atau telur ikan tersebut di akuarium dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi
60cm x 40 xm x 40 cm.
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BAB X
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Sepat Siam
10.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi
reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan sepat siam.
10.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan
merinci biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami,
semi buatan dan buatan ikan sepat siam.
10.3.1. Biologi Reproduksi Ikan Sepat Siam
Ikan Sepat siam (Trichogaster pectoralis) adalah sejenis ikan air tawar
anggota suku gurami (Osphronemidae). Di Jawa Timur juga dikenal dengan
nama sliper. Dalam bahasa Inggris disebut Siamese gourami (Siam adalah
nama lama Thailand) atau snake-skin gouramy, merujuk pada pola warna
belang-belang di sisi tubuhnya.
Kerajaan

: Animalia

Filum

: Chordata

Kelas

: Actinopterygii

Ordo

: Perciformes

Famili

: Osphronemidae

Genus

: Trichogaster
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Spesies

: Trichogaster pectoralis

Gambar 10.1. (Sepat siam Trichogaster pectoralis )
(Sumber : http://jitunews.com/read/5253/melirik-potensi-budidaya-sepat-siam)

Ikan sepat siam umumnya hidup di perairan rawa, memiliki bertubuh sedang, panjang
total mencapai 25cm; namun umumnya kurang dari 20 cm. Lebar pipih, dengan mulut
agak meruncing. Sirip-sirip punggung (dorsal), ekor, sirip dada dan sirip dubur
berwarna gelap. Sepasang jari-jari terdepan pada sirip perut berubah menjadi alat
peraba yang menyerupai cambuk atau pecut, yang memanjang hingga ke ekornya,
dilengkapi oleh sepasang duri dan 2-3 jumbai pendek. Rumus sirip punggungnya: VII
(jari-jari keras atau duri) dan 10–11 (jari-jari lunak); dan sirip anal IX-XI, 36–38.
Ikan yang liar biasanya berwarna perak kusam kehitaman sampai agak kehijauan pada
hampir seluruh tubuhnya. Terkadang sisi tubuh bagian belakang nampak agak terang
berbelang-belang miring. Sejalur bintik besar kehitaman, yang hanya terlihat pada
individu berwarna terang, terdapat di sisi tubuh mulai dari belakang mata hingga ke
pangkal ekor.
Ikan rawa yang bertubuh sedang, panjang total mencapai 25cm; namun umumnya
kurang dari 20 cm. Lebar pipih, dengan mulut agak meruncing. Sirip-sirip punggung
(dorsal), ekor, sirip dada dan sirip dubur berwarna gelap. Sepasang jari-jari terdepan
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pada sirip perut berubah menjadi alat peraba yang menyerupai cambuk atau pecut,
yang memanjang hingga ke ekornya, dilengkapi oleh sepasang duri dan 2-3 jumbai
pendek. Ikan yang liar biasanya berwarna perak kusam kehitaman sampai agak
kehijauan pada hampir seluruh tubuhnya. Terkadang sisi tubuh bagian belakang
nampak agak terang berbelang-belang miring. Sejalur bintik besar kehitaman, yang
hanya terlihat pada individu berwarna terang, terdapat di sisi tubuh mulai dari
belakang mata hingga ke pangkal ekor.
Seperti umumnya sepat, ikan ini menyukai rawa-rawa, danau, sungai dan parit-parit
yang berair tenang; terutama yang banyak ditumbuhi tumbuhan air. Juga kerap
terbawa oleh banjir dan masuk ke kolam-kolam serta saluran-saluran air hingga ke
sawah-sawah. Seperti umumnya sepat, ikan ini menyukai rawa-rawa, danau, sungai
dan parit-parit yang berair tenang; terutama yang banyak ditumbuhi tumbuhan air.
Juga kerap terbawa oleh banjir dan masuk ke kolam-kolam serta saluran-saluran air
hingga ke sawah-sawah. Makanan sepat siam didapat dari tumbuh-tumbuhan air dan
lumut.
Namun ikan ini juga mau memangsa hewan-hewan kecil di air, termasuk ikan-ikan
kecil yang dapat termuat di mulutnya. Ikan ini sering ditemui di tempat-tempat yang
kelindungan oleh vegetasi atau sampah-sampah yang menyangkut di tepi air. Ikan
sepat siam menyimpan telur-telurnya dalam sebuah sarang busa yang dijagai oleh si
jantan. Setelah menetas, anak-anak sepat diasuh oleh induk jantannya itu hingga dapat
mencari makanan sendiri. Sebagian besar makanan sepat siam adalah tumbuhtumbuhan air dan lumut atau Hebivora. Namun ikan ini juga mau memangsa hewanhewan kecil di air, termasuk ikan-ikan kecil yang dapat termuat di mulutnya. Ikan ini
sering ditemui di tempat-tempat yang kelindungan oleh vegetasi atau sampah-sampah
yang menyangkut di tepi air.
Ikan sepat siam menyimpan telur-telurnya dalam sebuah sarang busa yang dijagai
oleh si jantan. Makanan sepat siam adalah tumbuh-tumbuhan air dan lumut bersifat
Herbivora. Namun ikan ini juga mau memangsa hewan-hewan kecil di air, termasuk
ikan-ikan kecil yang dapat termuat di mulutnya. Ikan ini sering ditemui di tempat122

tempat yang kelindungan oleh vegetasi atau sampah-sampah yang menyangkut di tepi
air.
Sebagaimana kerabat dekatnya yakni tambakan, gurami, betok dan cupang, sepat siam
tergolong ke dalam anak bangsa Anabantoidei. Kelompok ini dicirikan oleh adanya
organ labirin (labyrinth) di ruang insangnya, yang amat berguna untuk membantu
menghirup oksigen langsung dari udara. Adanya labirin ini memungkinkan ikan-ikan
tersebut hidup di tempat-tempat yang miskin oksigen seperti rawa-rawa, sawah dan
lain-lain. Akan tetapi, tak seperti ikan-ikan yang mempunyai kemampuan serupa
(lihat misalnya ikan gabus, betok, atau lele), ikan sepat tak mampu bertahan lama di
luar air. Ikan ini justru dikenal amat mudah mabuk dan lekas mati jika ditangkap.
Penyebaran asli ikan ini adalah di wilayah Asia Tenggara, terutama di lembah Sungai
Mekong di Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam; juga dari lembah Sungai Chao
Phraya. Ikan ini diintroduksi ke Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, Papua
Nugini, Sri Lanka, dan Kaledonia Baru. Sepat siam dimasukkan ke Indonesia pada
tahun 1934, untuk dikembangkan pembudidayaannya di kolam-kolam dan sawah.
Tahun 1937, sepat ini dimasukkan ke Danau Tempe di Sulawesi dan sedemikian
berhasil, sehingga dua tahun kemudian ikan ini mendominasi 70% hasil ikan Danau
Tempe. Saat ini sepat siam telah meliar dan berbiak di berbagai tempat di alam bebas,
termasuk di Jawa. Dan untuk pengembanganya sangat di perlukan keseriusannya
dengan mengembangkan bagaimana pengadaan benih, dan mengembangkan pasar
untuk ikan sepat siam, disamping itu diperlukan pasarnya.

Nilai ekonomi
Sepat siam merupakan ikan konsumsi yang penting, terutama sebagai sumber protein
di daerah pedesaan. Selain dijual dalam keadaan segar di pasar, sepat siam kerap
diawetkan dalam bentuk ikan asin dan diperdagangkan antar pulau di Indonesia.
Tidak seperti jenis sepat yang lain, sepat siam kurang populer sebagai ikan akuarium.
Namun terdapat beberapa varian yang berwarna cerah (putih, kuning atau merah)
yang diperdagangkan sebagai ikan hias. Di Thailand, sepat siam
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merupakan salah satu dari lima ikan air tawar terpenting yang dibudidayakan untuk
konsumsi maupun untuk akuarium.

Ikan sepat siam memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama sebagai sumber protein.
Selain dijual dalam keadaan segar di pasar, ikan sepat siam dijadikan sebagai ikan
hias dan kerap diawetkan dalam bentuk ikan asin, bekasam dan lain-lain, sehingga
dapat dikirim ke tempat - tempat lain. Banyak daerah yang menghasilkan ikan sepat
olahan di antaranya adalah Jambi, terutama dari Kumpeh dan Kumpeh Ulu, Sumatera
Selatan, dan Kalimantan Selatan (Gaffar, 2006).
Menurut Syafei et al (1992) dalam Sitiady (2008) ada dua faktor yang mempengaruhi
proses kematangan gonad induk yaitu faktor dalam (jenis ikan, hormon) dan foktor
luar (suhu, makanan, intensitas cahaya, dll). Faktor luar yang sering dijadikan
perhatian khusus dalam mempengaruhi kematangan gonad induk adalah pakan.
Mokoginta (1998) menyatakan bahwa pemberian pakan dengan kandungan nutrisi
(protein, lemak, karbohidrat, meniral, vitamin) yang baik akan mempengaruhi
pematangan gonad, fekunditas dan kualitas telur secara maksimal.
Ikan Sepat Siam atau nama saintifiknya Trichogaster pectoralis, adalah salah satu
spesies ikan sepat yang banyak dijadikan makanan atau ikan hiasan. Ikan ini boleh
ditemui di rawa-rawa, danau, sungai dan parit-parit yang berair tenang; terutama yang
banyak ditumbuhi tumbuhan air. Juga kerap terbawa oleh banjir dan masuk ke kolamkolam serta saluran-saluran air hingga ke sawah-sawah.Sepat siam (Trichogaster
pectoralis) adalah sejenis ikan air tawar anggota suku gurami (Osphronemidae). Di
Jawa Timur ia juga dikenal dengan nama sliper. Dalam bahasa Inggris disebut
Siamese gourami (Siam adalah nama lama Thailand) atau snake-skin gouramy,
merujuk pada pola warna belang-belang di sisi tubuhnya.
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10.4. Teknik Pembenihan Ikan Sepat Siam
10.4.1. Pemilihan Induk
Untuk memijahkan ikan sepat siam dipilih induk yg sudah berumur 7-8 bulan,artinya
ikan tersebut sudah matang kelamin. Induk betina yang matang kelamin ditandai
dengan adanya benjolan di bagian perut sebagai pertanda sudah mengandung telur,
sedangkan induk jantan dicirikan pada bagian sirip punggung tampak memanjang
melewati pangkal sirip ekor. Sementara induk ikan sepat siam betina yang siap
melakukan pemijahan ditandai dengan bagian tutup insang apabila diraba terasa halus
,sedangkan induk jantan terasa kasar. Perbandingan induk jantan dan betina untuk
dipijahkan adalah1:1, berat badan setiap induk betina dapat mengandung 7.000-8000
butir telur.
10.4.2. Pemijahan
Waktu pemijahan ikan sepat siam yg terbaik adalah pada musim kemarau.Pemijahan
pada musim hujan atau curah hujan yang tinggi dapat merusak sarang maupun
telur.Apabila terpaksa di lakukan pada musim hujan harus di taruh peneduh di atas
kolam pemijahan. Ikan sepat akan memijah di bagian kolam yang dangkal dan tenang
pada kedalaman air kurang lebih 30 cm. Induk jantan membuat buih sarang dari
gelembung yang dikeluarkan dari mulut ikan jantan. Pada saat ikan jantan membuat
sarang, ikan betina tidak boleh mendekati sarang, jika telah jadi sarangnya, induk
jantan mulai menarik ikan betina untuk datang ke bawah sarang pada waktu kawin,
ikan betina mengeluarkan telur yang akan di buahi oleh ikan jantan. Telur yang telah
dibuahi akan mengapung ke atas sampai tersangkut di sarang dan menempel di sarang
kurang lebih 1-2 hari. Dalam sebuah sarang dapat di temukakan telur sampai 4000
butir telur.
Telur yang tidak di keluarkan oleh induk betina dapat dikeuarkan kembali setelah 1014 hari,sehingga terjadi proses pemijahan lagi. Dalam satu sarang kurang lebih 3000
butir telur. Kuning telur tersebut akan habis setelah 3-7 hari. Lalu ikan sepat betina
harus di tangkap dan di taruh di bak penampungan dan selanjutnya menjadi
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tanggung jawab jantan. Selama 36 jam telur akan menetas menjadi anak sepat yg
masih lembut. Ikan jantan lebih galak dalam melindungi anak. Jika sudah pandai
berenang ikan jantan tidak lagi menjaga anaknya. Kemudian ikan jantan di taruh di
bak penampungan.
Pemberian pakan alami harus di perhatikan buat anak ikan sepat diberi makan berupa
binatang renik bersel satu dengan cara rebusan air jerami, kacang panjang, kecambah,
atau daun daun lunak. Rebusan tadi disaring dan didinginkan kemudian di tulari air
selokan, air kolam,air sawah yang banyak jerami. Selang 3-4 hari kemudian,biasanya
binatang renik itu sudah tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Selain makanan
alami, anak ikan juga dapat diberi makan buatan berupa larutan sari kedelai 20 gram
dan kuning telur ayam 1 butir. Dengan cara pembuatannya adalah sebagai berikut :
kedelai direbus sampai masak, lalu digerus sampai halus dan dibubuhi air, kemudian
disaring. Selanjutnya telur direbus sampai masak,lalu di ambil kuning nya saja ,lalu
digerus sampai halus dan dibubuhi air serta disaring.selanjutnya air sari kedelai dan
kuning telur di aduk sampai rata menjadi larutan.

126

BAB XI
Biologi Reproduksi dan Teknik Pembenihan
Ikan Betok
11.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan
betok.
11.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan
dan buatan ikan betok.
13.1.

Biologi Reproduksi Ikan Betok (Anabas testudineus Bloch)

Menurut Kottelat dkk(1993), ikan betok atau “pabetok” diklasifikasikan sebagai
berikut :
Class

:

Pisces

Sub class

:

Teleostei

Ordo

:

Labyrinthici

Sub ordo

:

Anabantoidei

Familiy

:

Anabantidae

Genus

:

Anabas

Spesies

:

Anabas testudineus Bloch

Nama Indonesia

:

Betok

Nama Inggris

:

Climbing perch
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Gambar 11.1. Ikan Betok
(sumber :http://www.jurnalasia.com/2015/03/11/mengenal-potensi-ikan-betok/)

Secara morfologi ikan betok menurut Lembaga Biologi Nasional (1977) mempunyai
bentuk lonjong, lebih ke belakang menjadi pipih. Kepala besar, mulut tidak dapat
ditonjolkan. Seluruh badan dan kepalanya bersisik kasar dan besar-besar, warnanya
putih kehijau-hijauan, gurat sisi sempurna tetapi di bagian belakang di bawah sirip
punggung yang berjari-jari lunak menjadi terputus dan melanjutkan diri sampai sirip
ekor dan pinggiran sirip ekor berbentuk bulat. Sirip punggung panjang mulai dari
kuduk sampai di depan pangkal sirip ekor.
Pinggiran sirip ekor berbentuk bulat. Sirip punggung panjang mulai dari kuduk
sampai di depan pangkal sirip ekor, di bagian depan disokong oleh 16 - 19 jari-jari
keras, bagian belakang lebih pendek dari pada sirip punggung, sebelah depan
disokong 8 - 11 jari-jari lunak, sirip dada tidak mempunyai jari-jari keras disokong
oleh 14 - 16 jari-jari lunak, letaknya lebih ke bawah pada bagian badan di
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belakang tutup insang. Sirip perut di depan di bawah sirip dada disokong oleh 1 jarijari keras yang besar berujung runcing dengan 5 jari-jari lunak. Jari-jari keras
dari sirip dapat digerakkan dan dapat dipergunakan untuk bergerak pada permukaan
lumpur yang kering. Pangkal-pangkal dari sirip dada, sirip ekor, sirip punggung dan
sirip dubur yang ada mempunyai jari-jari lunak, semuanya mengandung otot dan
ditutupi dengan sisik yang kecil-kecil.
Bentuk tubuh ikan betok lonjong dengan kepala lebar dan memipih kebelakang.
Tubuhnya ditutupi oleh sisik yang berwarna hijau kehitam-hitaman pada bagian
punggung dan putih mengkilat atau putih kehijau-hijauan di bagian perut. Panjang
tubuhnya dapat mencapai 25,4 cm (Axelrod dan Schultz, 1955).
Perbedaan jenis kelamin ikan betok dikemukakan oleh Effendie (1978), bahwa pada
umumnya ikan jantan mempunyai warna yang lebih cerah dari pada ikan betina.
Disamping hal itu ikan jantan memiliki sirip lebih panjang dan gerakan yang lebih
aktif dari pada ikan betina (Bond, 1979), ikan jantan mempunyai jari sirip punggung
yang lebih tajam dibanding dengan betina. Sedangkan menurut Lingga dan Susanto
(1989), ikan betok jantan memiliki sirip punggung dan sirip dubur lebih panjang dan
tajam, sedangkan pada ikan betina sirip itu lebih pendek.
Ikan betok jantan yang telah matang kelamin, lubang papilanya berwarna kemerahmerahan dan apabila ditekan perutnya akan keluar cairan putih yang disebut sperma.
Sedangkan ikan betok betina yang matang kelamin perutnya membesar, gerakannya
lambat (jinak), lubang papilanya kemerah-merahan dan apabila perutnya ditekan akan
keluar telurnya. Di alam ikan ini memijah pada awal musim penghujan.

Menurut Kottelat ,dkk (1993) ikan betok tersebar di daratan Sunda, Sulawesi,
Indocina, Burma, Srilangka, Filipina, Taiwan dan Kalimantan. Menurut Axelrod dan
Schultz (1955), ikan betok hidup di semua perairan tawar seperti sungai, terusan,
selokan,

danau,

kolam

dan

rawa

sedangkan

Weber

dan

Beaufort

(1913)mengemukakan selain di perairan tawar ikan betok dapat hidup di perairan
payau. Lembaga Biologi Nasional (1977) menambahkan bahwa ikan ini lebih
129

menyukai perairan yang berarus lambat.
Makanan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang dalam perkembangan
budidayua ikan secara intensif, baik ikan air tawar, ikan air payuau, maupun ikan laut.
Sedangkan makanan itu sendiri, dibutuhkan oleh ikan sejak mulai hidup dari ukuran
larva, dewasa sampai ukuran induk.
Makanan yang dikonsumsi ikan dipergunakan oleh ikan sebagai sumber energi untuk
aktivitas hidupnya Zonneveld dkk (1991) dan dipergunakan pula oleh ikan dalam
proses respirasi dan proses biologis lainnya (Bittner, 1989). Sedangkan menurut
Mudjiman (1985), makanan yang dikonsumsi ikan dipergunakan untuk tumbuh dan
menambah berat namun proporsinya 10 % saja dari total makanan yang
dikonsumsinya, sedangkan sisanya dipergunakan sebagai sumber energi untuk
aktivitas hidup dan sebagian lagi terbuang sebagai bahan buangan tubuh.
Banyaknya makanan yang dibutuhkan oleh ikan sebenarnya tergantung pada species,
ukuran atau besarnya ikan dan keadaan lingkungan hidup ikan (Djajasewaka, 1985).
Pada umumnya ikan-ikan yang berukuran lebih kecil membutuhkan makanan lebih
banyak daripada ikan-ikan dewasa dan ikan-ikan berukuran besar sebab ikan-ikan
kecil itu sedang giat-giatnya tumbuh (Mudjiman, 1985).

Kebutuhan makanan pada usaha budidaya dapat diperoleh dari makanan alami atau
buatan. Pakan alami adalah makanan hidup bagi larva, benih ikan atau udang. Pakan
alami tersebut mencakup phytoplankton, zooplankton dan bentos yang berperan
sebagai sumber karbohidrat, lemak dan protein dengan susunan amino yang lengkap
serta mineral (Anonim, 1990).
Padat penebaran adalah jumlah ikan yang dipelihara persatuan luas. Menurut
Jangkaru dan Djadjadiredja (1976), padat penebaran ini erat hubungannya dengan
bentuk kolam, luas kolam, debit kolam, kejernihan air, kuantitas dan kualitas
makanan, ukuran awal individu dan lamanya pemeliharaan.
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Padat penebaran ikan

yang

dipelihara

pembudidayaannya, dimana pengaruh

berpengaruh terhadap usaha

yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut

:

1. Padat penebaran yang rendah akan menghasilkan produksi yang kurang dan tidak
efisien dalam pemakaian tempat, tetapi rata-rata ukuran organisme itu umumnya
besar.
2. Padat penebaran yang tinggi condong memberikan pengaruh yang kurang baik
bagi kualitas air, karena akan meningkatkan hasil metabolisme, yaitu NH3 atau
CO2 dan akan menurunkan konsentrasi oksigen terlarut, sehingga akan
menghambat pertumbuhan.
3. Kepadatan yang tinggi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan karena dapat menimbulkan persaingan dalam memanfaatkan
oksigen, makanan dan ruang gerak ikan yang dipelihara.
Pemeliharaan ikan pada tempat yang berbeda menentukan pula padat penebarannya.
Sebagai contoh padat penebaran untuk ikan yang dipelihara di kolam air tenang
adalah 15.000 - 50.000 ekor/ha dengan ukuran benih 1 - 3 cm dan 8.000 - 10.000
ekor/ha dengan ukuran benih 5 - 8 cm (Anonim, 1988). Selanjutnya Sugiarto (1986),
menyatakan padat penebaran anak ikan nila atau ikan mujair ukuran 1 - 3 cm sekitar
30 - 50 ekor/m, ukuran 3 - 5 cm berkisar 5 - 10 ekor/m sedangkan anak ikan mujair
ukuran 5 - 8 cm berkisar antara 2- 5 ekor/m2. Pada Tabel 11.1 berikut disajikan
beberapa penggunaan padat penebaran pada ikan betok dengan bermacam tempat
pemeliharaan.
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Tabel 11.1. Beberapa Hasil Penelitian Ikan Betok dengan Padat Penebaran
yang Berbeda

Berat Awal

Berat Akhir

Tempat

Padat tebar

Populasi (gr)

Populasi (gr)

Pemeliharaan

ekor/m2

1

115

162

Fish pen

10

Pitoyo

2

405,2

521,4

Kolam

30

Muhammad(1987)

3

186,3

289,5

Mina padi

15

Khairuddin(1991)

4

189

255,25

Bak plastik

25

Artinah(1994)

Akuarium

10 ekor/liter

No

Larva

5

Peneliti

Abdul

(1987)

Gani

(1992)
6

64,70-93,37

132,33-

Bak Semen

20–30

Rahmiyati (1996)

Hapa di Kolam

30–50

Nurlaila (2001)

163,08
7

294,80 -486,17

743,80 1055,0

Prosentase jumlah ikan yang mati selama jangka waktu pemeliharaan tertentu dibagi
dengan tingkat mortalitas. Royce (1973) di dalam Mariatul (1987), kelulusan hidup
ialah penurunan jumlah individu dalam populasi karena kematian, yang disebabkan
oleh beberapa faktor antara lain : kompetisi antar jenis yang sama, meningkatnya
predator, parasit, kekurangan makanan, penanganan dan penangkapan
oleh manusia serta kurang mampunya ikan untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Adanya mortalitas pada usaha budidaya memang tidak dikehendaki sebab dapat
menurunkan produksi ikan. Karena itu kelulusan hidup dalam budidaya sebaiknya
diturunkan atau ditekan semaksimal mungkin, agar didapat hasil produksi yang
optimal. Penurunan mortalitas
melalui

perbaikan

tehnik

dalam usaha budidaya perairan dapat dilakukan
pemeliharaan misalnya pengontrolan terhadap

lingkungan, mengatur padat penebaran yang sesuai dengan daya dukung lingkungan
pemeliharaan, serta

memberikan makanan dengan kuantitas dan kualitas yang
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sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ikan.
Perbaikan tehnik pemeliharaan melalui pengontrolan terhadap lingkungan, kepadatan
dan makanan, telah diterapkan pada beberapa usaha pemeliharaan ikan dan umumnya
memberikan hasil yang bervariasi. Hasil penerapan perbaikan tehnik pemeliharaan
mungkin dapat dilihat dari beberapa penelitian ikan betok berikut :
Tabel 11. 2. Mortalitas (%) Ikan Betok dari Beberapa Hasil Penelitian

No
1

Ukuran Ikan Betok dan

Mortalitas

Tempat

Padat Tebar

(%)

Pemeliharaan

Benih Ikan Betok 10

0

Fish pen

Peneliti
Pitoyo (1987)

ekor/m2
2

30 ekor/m2

13,33

Kolam

3

Larva ikan betok10 ekor

40

Aquarium

Anisah (1992),

Bakplastik

Artinah (1994)

Muhammad (1987)

perliter

4

25 ekor/m2

0

5

30

1,6-8,3

Handayani (2000)

6

10

17-23

Normalinda (2002)

7

20-40

0

Wati (2002)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa

ikan betok memiliki

mortalitas yang rendah dengan kepadatan yang bervariasi dan metode pemeliharaan
yang berbeda, dan pada kisaran tersebut
menunjukkan pada yang terbaik. Namun harus

pertumbuhan ikan betok masih
tetap diperhatikan bahwa semakin

padat penebaran semakin rendah pula kecepatan pertumbuhan ikan yang dipelihara.
Untuk itu penentuan padat penebaran harus disesuaikan dengan

teknologi yang ada

dan daya dukung perairan, serta jenis ikan.
Salah satu parameter penting dari pertumbuhan adalah faktor kondisi. Faktor kondisi
digunakan untuk memberikan suatu gambaran melalui angka
tentang tingkatan

kegemukan ikan

yang dipelihara.
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Semakin besar nilai

faktor kondisi berarti laju pertumbuhan berat lebih besar dari laju pertumbuhan
panjang, sehingga ikan yang dipelihara dapat dikatakan gemuk. Beberapa hasil-hasil
penelitian tentang nilai faktor kondisi ikan betok terangkum dalam Tabel 11.3 berikut
ini:
Tabel 11.3 . Nilai Faktor Kondisi dari Beberapa Hasil-Hasil Penelitian pada Ikan
Betok

No

Faktor Kondisi

Peneliti

1

6,50

Yuliani (1986)

2

4,20

Pitoyo (1987)

3

2,96

Muhammad (1987)

4

3,45

Mukhtar (1989)

5

3,17 - 3,65

Rahmiyati (1986)

6

2,60 – 3,07

Nurlaila (2000)

7

2,75 – 3,36

Handayani (2000)

8

4,04 – 4,54

Wati (2002)

Menurut Djajasewaka (1985) konversi makanan adalah F = Jumlah makanan yang
diberikan selama pemeliharaan di bagi Wt = Berat akhir rata-rata ikan (gram) di
tambah Wo = Berat awal rata-rata ikan (gram) dikurangi D = Jumlah berat ikan yang
mati selama pemeliharaan. Sedangkan efisiensi makanan merupakan kebalikan dari
konversi makanan; yaitu Wt = Berat akhir rata-rata ikan (gram) ditambah D = Jumlah
berat ikan yang mati selama pemeliharaan dikurangi Wo = Berat awal rata-rata ikan
(gram) dikali 100%. Beberapa hasil penelitian konversi makanan pada ikan betok
terangkum pada Tabel 11.4 berikut:
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Tabel11. 4 . Konversi Makanan Ikan Betok dari Beberapa Hasil Penelitian
No

Konversi Makanan

Peneliti

1

2,90

Yuliani (1986)

2

0,40

Pitoyo (1987)

4

3,03

Mukhtar (1989)

5

1,41 – 1,58

Rahmiyati (1986)

6

3,44 – 4,14

Nurlaila (2000)

7

2,62 – 3,41

Handayani (2000)

8

11,47 – 12,99

Wati (2002)

Perairan merupakan tempat hidup yang penting bagi semua mahluk hidup perairan.
Suatu perairan yang ideal bagi kehidupan ikan adalah perairan yang berkualitas baik,
yaitu yang mendukung kehidupan ikan dalam menyelesaikan seluruh daur hidupnya,
serta mendukung organisme-organisme makanan ikan yang diperlukan setiap stadia
daur hidup ikan tersebut (Silalahi, dkk 1980).
Kualitas suatu perairan menurut Boyd (1982) adalah setiap perubah (variabel) yang
mempengaruhi

pengelolaan

dan

kelangsungan

hidup,

perkembangbiakan,

pertumbuhan atau produksi ikan. Namun demikian hanya beberapa saja yang
memegang peranan penting dalam budidaya ikan antara lain :
1. Suhu Air
Suhu merupakan faktor intensitas energi panas, yang dapat mempengaruhi kehidupan
organisme perairan seperti ikan secara langsung maupun tidak langsung (Wardoyo,
1975). Pengaruh suhu secara tidak langsung terhadap kehidupan organisme yaitu
melalui kadar oksigen yang larut dalam air, umumnya semakin tinggi suhu suatu
perairan semakin cepat pula perairan tersebut mengalami kejenuhan akan oksigen.
Sedangkan pengaruh suhu secara langsung dapat mem-pengaruhi aktivitas biologis
organisme perairan, di antaranya :

135

a. Selera makan ikan, suhu air yang optimal untuk selera makan ikan adalah antara
25o – 27o C.
b. Tingkat

konsumsi oksigen terlarut,

dimana setiap

kenaikan suhu 10oC

menyebabkan kebutuhan oksigen organisme hewani naik 2 kali lipat (Kelin di
dalam Wardoyo, 1975). Menurut Wardoyo (1975) meskipun ikan dapat
beraklimatisasi terhadap suhu yang relatif tinggi, tetapi pada suatu derajat tertentu
kenaikan suhu dapat menyebabkan kematian. Hal ini dapat terjadi karena ikan
merupakan organisme perairan yang bersifat poikilotermik, yang tak mampu
mengatur suhu tubuh sendiri.

Tabel 11. 5. Suhu Air di Tempat Pemeliharaan Ikan Betok dari Beberapa
Hasil Penelitian
No

Rerata suhu Harian

Metode

Peneliti

Tahun

Keterangan

1

25,75 - 27,75

Kolam

Muhammad

1987

Ikan Betok

2

25,91-27,96

Akuarium

Alfiah

1991

Larva

3

24,5-29,0

Akuarium

Anisah

1992

Larva

4

23,9 - 28,0

Bak plastik

Artinah

1994

Ikan Betok

5

26,2 - 29,1

Akuarium

Faridah

1995

Larva

6

25,57 - 27,61

Baskom

Bachrian

1996

Larva

2. Oksigen terlarut
Ikan membutuhkan oksigen dalam air untuk bernafas dalam bentuk oksigen terlarut.
Namun keperluan organisme air terhadap oksigen terlarut ini berbeda-beda,
tergantung pada jenis, umur dan aktivitasnya. Sehingga dalam stadia muda (larva atau
burayak) keperluan akan oksigen relatif lebih besar dibandingkan dengan ikan-ikan
dewasa. Oksigen terlarut dipengaruhi oleh suhu, pH dan karbondioksida (Lingga,
1985). Sedangkan konsentrasi oksigen di perairan dipengaruhi oleh difusi dari udara,
aliran-aliran air yang masuk, hujan, proses asimilasi tumbuh-tumbuhan hijau,
pengambilan oksigen oleh organisme benthis dan plankton serta adanya
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oksidasi kimiawi didalam perairan.
Menurut Pescod di dalam Asmawi (1986) menyatakan bahwa ikan dapat hidup
dimana perairan harus mengandung oksigen sekurang-kurangnya 1 ppm. Sedangkan
menurut Soeseno (1974), perairan yang mengandung oksigen terlarut sebanyak 5 ppm
pada suhu antara 20 - 30øC masih dapat dibanding sebagai air yang cukup baik untuk
kehidupan ikan dalam perairan.
Sedangkan menurut (Boyd, 1982), konsentrasi oksigen terlarut di lingkungan
peliharaan yang berada di bawah 4 - 5 ppm, tidak baik bagi ikan peliharaan karena
ikan tidak mau makan dan tidak berkembangbiak. Namun bila kandungan oksigen
terlarut terlampau banyak (kejenuhan lebih) ikan memang jarang sekali mati, tetapi
pada beberapa keadaan tertentu pernah ditemukan, bahwa kejenuhan lebih akan
oksigen demikian dapat mematikan ikan, karena terjadi emboli gas dalam pembuluhpembuluh darah, yang dapat menutup pembuluh-pembuluh rambut pada daun insang
(Soeseno, 1974). Pada umumnya perairan yang mengandung oksigen yang terlarut 5
mg/liter dengan suhu berkisar antara 20øC - 30øC masih dapat dipandang sebagai air
yang cukup baik bagi kehidupan ikan-ikan dan derajat kejenuhan oksigen terlarut
pada suhu berkisar antara 7 - 9 mg/liter (Soeseno, 1974). Pada Tabel 11. 6 berikut
disajikan kisaran oksigen terlarut di tempat pemeliharaan ikan betok dari beberapa
hasil penelitian.
Tabel11. 6. Kisaran Oksigen Terlarut di Pemeliharaan Ikan Betok dari Beberapa
Hasil Penelitian
No Kisaran DO (ppm)

Metode

Peneliti

Tahun

Keterangan

Pemeliharaan
1

5,3 - 6,3

Kolam

Muhammad

1987

Ikan Betok

2

6 - 7,28

Bak Plastik

Artinah

1994

Ikan Betok

3

5,9 - 7,2

Akuarium

Faridah

1995

Larva Betok

4

4,71 - 6,82

Baskom

Bachrian

1996

Larva Betok

5

3,36 – 6,25

Akuarium

Alfiah

1991

Larva Betok
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3. Derajat keasaman
Derajat keasaman sering dikatakan sebagai petunjuk baik buruknya suatu lingkungan
hidup karena mempengaruhi kehidupan organisme yang ada di dalamnya. Derajat
keasaman ditentukan oleh konsentrasi ion H+di dalam air, dimana air dikatakan
bersifat asam bila pHnya lebih kecil dari 7 dan dikatakan bersifat basa jika pHnya
lebih besar dari 7. pH air ini berpengaruh kepada kehidupan ikan, dimana menurut
Jones (1964) di dalam Wardoyo (1975), batas minimum toleransi asam ikan air tawar
pada umumnya adalah pH 4 dan batas minimum toleransi basa adalah pH
11. Sedangkan menurut Cholik dkk(1986), air kolam yang mempunyai keasaman
pada pH 4 dan kebasaan padan pH 11 merupakan titik kematian bagi ikan. Kematian
ini disebabkan oleh adanya ion hidroksil dan hidrogen dalam air yang dapat
menimbulkan kerusakan pada lamela-lamela insang serta pengendapan dan
pengumpulan lendir pada insang ikan (Wardoyo, 1975).
Menurut Lingga (1985), bahwa pH ideal untuk beternak ikan adalah 7,5 - 8,5 namun
begitu pH antara 6,5 - 9 masih dapat dikategorikan baik untuk pemeliharaan ikan
tetapi lebih kecil atau lebih besar dari itu dianggap akan merugikan. Pada Tabel 11. 7
berikut disajikan kisaran derajat keasaman di tempat pemeliharaan ikan betok dari
beberapa hasil penelitian.
Tabel 11. 7. Kisaran Derajat Keasaman (pH) di Tempat Pemeliharaan Ikan Betok
dari Beberapa Hasil Penelitian
No

Nilai pH

Metode

Peneliti

Tahun

Keterangan

1

6,0 - 6,5

Kolam

Muhammad

1987

Ikan Betok

2

7,03 - 7,34

Bak Plastik

Artinah

1994

Ikan Betok

3

5,84 - 7,09

Akuarium

Faridah

1995

Larva Betok

4

6,39 - 7,52

Baskom

Bachrian

1996

Larva Betok

5

6,24 – 6,28

Akuarium

Alfiah

1991

Larva Betok
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4. Amoniak (NH3)
Amoniak (NH3) merupakan hasil perombakan asam-asam amino oleh berbagai jenis
bakteri aerob dan anaerob. Sumber amoniak dalam perairan adalah ikan itu sendiri,
dan kadar amoniak akan meningkat terus seiring dengan peningkatan aktivitas ikan,
suhu dan hasil pembusukan di dasar kolam (Lingga, 1985). Menurut Boyd (1982) di
air amoniak nitrogen mempunyai 2 bentuk yaitu bentuk amoniak bukan ion (NH3)
dan ion amonium (NH4+). Amoniak bukan ion adalah racun bagi ikan dimana tingkat
daya racun amoniak bukan ion dalam kolam dengan kontak yang berlangsung singkat
antara 0,6 - 2,0 mg/l dan batas pengaruh yang mematikan dapat terjadi bila
konsentrasi amoniak bukan ion pada air kolam sekitar 0,1 - 0,3 mg/l.
Menurut Ali di dalam Bittner (1989), amoniak bukan ion adalah racun bagi ikan
karena dapat merusak jaringan insang ikan, dimana daun atau lempeng insang ikan
akan mengembang sehingga fungsinya sebagai alat pernafasan akan terganggu
sehingga ikan akan sulit bernapas dan akhirnya mati. Pada Tabel 11. 8 berikut
disajikan kisaran amoniak terlarut di tempat pemeliharaan ikan dari beberapa hasil
penelitian.
Tabel 11. 8 . Kisaran Amoniak Terlarut di Tempat Pemeliharaan Ikan Betok
dari Beberapa Hasil Penelitian
No

Kisaran Ammonia

Metode

Peneliti

Tahun

Keterangan

(ppm)

Pemeliharaan

1

0,1 - 0,7

Kolam

Muhammad

1987

Ikan Betok

2

0,05 - 0,17

Bak Plastik

Artinah

1994

Ikan Betok

3

0,01 - 0,035

Akuarium

Faridah

1995

Larva Betok

4

0,33 – 0,60

Akuarium

Alfiah

1991

Ikan Betok
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13.4. Teknik Pembenihan Ikan Betok
13.4.1. Beda jantan dan betina
Jantan dan betina ikan pabetok dapat dibedakan dari tanda tubuhnya. Tanda
induk betina : tubuh memanjang; warna agak kusam; perut agak gendut,
gerakan lamban, lubang kelamin membulat dan berukuran 100 gram. Tanda
induk jantan : tubuh membulat; warna cerah; gerakan lincah, lubang kelamin
memanjang, dan berukuran antara 100 gram
Seleksi Induk
Ciri-ciri induk jantan dan betina Betina :
Betina:






 Tubuh

gemuk dan lebar kesamping,

 Warna

badan agak gelap,

 Sirip

punggung lebih pendek,

 Bagian bawah

perut agak melengkung,

 Jika

matang gonad pada bagian perut diurut akan keluar telur, 

 Alat

kelamin berwarna kemerah-merahan.

Jantan :





 Tubuh

ramping dan panjang,

 Warna

badan agak cerah,

 Sirip

punggung lebih panjang,

 Bagian bawah
 Jika

perut rata,

perut diurut akan keluar cairan sperma berwarna putih susu.

Beberapa persyaratan induk
1. Ukuran induk betina yang ideal diatas 90 gram dan jantan diatas 30
gram
2. Badan terlihat segar (tidak cacat) dan gerakannva lincah
3. Mampu menghasilkan telur dalam jumlah cukup banyak,
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4. Umur induk lebih dari 10 bulan,
5. Pertumbuhannya cepat.

Gambar 11.2. Ikan Betok Jantan (dokumentasi pribadi)

Gambar 11.3. Ikan Betok Bawah Betina (dokumentasi pribadi)

11.4.2. Persiapan bak pembenihan
Pemijahan dengan sistim semi buatan ( induced spawning), dilakukan dengan
menggunakan bak plastik berukuran 1 x 4 x 0,30 M. Persiapan yang dilakukan
antara lain pengisian air yang dilakukan 2 -3 hari sebelum melakukan pemijahan,
air diisi sebanyak 2/3 dari volume bak dan diberi desinfektan dengan
menggunakan larutan garam dapur, selanjutnya diberi aerasi untuk meningkatkan
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konsentrasi O2 terlarut di dalam air dan kemudian ditebarkan jenis tanaman air
seperti kiambang (Silvia netaus)sebagai pelindung telur dan larva. Selanjutnya
bak ditutup dengan menggunakan plastik atau sejenisnya ini bertujuan supaya
suhu air bisa dipertahankan dan ikan Betok tidak melompat ke luar.
13.4.3. Penyuntikan
Penyuntikan terhadap ikan Betok dilakukan bersamaan antara induk jantan dan
betina (penyuntikan dilakukan hanya sekali), adapun hormon yang digunakan
dalam penyuntikan ini adalah ovaprim dengan dosis yang di berikan pada
penyuntikan tersebut sebesar 0,4 ml/Kg induk baik untuk induk ikan betina
maupun induk ikan jantan. Penyuntikan secara intramuscular pada otot punggung
induk. Induk betina 2 kali penyuntikan dan induk jantan 1 kali penyuntikan.
Interval waktu penyuntikan I ke penyuntikan II adalah 6 jam. Penyuntikan induk
jantan bersamaan pada saat penyuntikan II induk betina. Setelah dilakukan
penyuntikan antara induk ikan jantan dan induk ikan betina maka induk ikan
tersebut diletakkan pada bak pemijahan untuk melakukan proses pemijahan,
dengan perbandingan 3 : 1 (3 jantan 1 betina).
Ikan Pabetok memijah sepanjang musim penghujan, pada saat musimnya mampu
memijah 2 – 3 kali dengan jumlah telur (fekunditas) 5.000 – 15.000 butir.
induk.Pemijahan dapat dilakukan di akuarium atau fibre glass.

Gambar 11.4. Penyuntikan induk ikan betok
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14.4.4. Sistim Pembenihan Hapa di Kolam
1. Persiapan hapa pembenihan
Pembenihan ikan Betok pada hapa perlakuannya hampir sama dengan
pembenihan yang dilakukan pada bak plastik, tetapi ada sedikit perbedaan
pada persiapan tempat pemasangan hapa (kolam). Pembenihan dengan sistim
hapa persiapan yang harus dilakukan antara lain :
Kolam tempat pemasangan hapa terlebih dahulu dilakukan pengapuran,
pemupukan, pengisian air serta pembasmian hama dengan menggunakan
insektisida. Kolam dibiarkan beberapa hari (7 hari) dengan tujuan untuk
menumbuhkan phytoplankton. Selanjutnya hapa pemijahan dipasang pada
kolam.
2. Penyuntikan
Penyuntikan terhadap ikan Betok dengan sistim pembenihan hapa sama
dengan penyuntikan yang dilakukan pada sistim pembenihan bak plastik yaitu
antara induk ikan jantan dan induk ikan betina penyuntikan hanya sekali dan
dilakukan bersamaan antara induk jantan dan betina dan hormon yang
digunakan dalam penyuntikan ini adalah hormon ovaprim dengan dosis yang
di berikan pada penyuntikan tersebut sebesar 0,4 ml/Kg induk baik untuk
induk ikan betina maupun induk ikan jantan. Setelah itu induk yang telah
disuntik dimasukan kedalam hapa pemijahan untuk melakukan proses
pemijahan, dengan perbandingan 3 : 1 (3 jantan 1 betina).
Setelah ikan Betok memijah selang waktu antara 10 – 12 jam maka induk ikan
jantan dan betina diangkat atau dikeluarkan dari hapa pemijahan, sementara
telur yang telah dipijahkan kita biarkan dalam hapa tersebut sampai menetas.
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3. Penetasan
Setelah ikan memijah induk ikan diangkat atau dikeluarkan dari hapa, dan
kemudianuntuk penetasan telur tetap dilakukan didalam hapa, pada hapa diberi
aerasi untuk menambah oksigen terlarut di dalam air. Setelah 10 – 12 jam
kemudian Telur akan menetas.
Setelah telur menetas, larva yang ada didalam hapa secara perlahan dikelurkan
dari hapa dan dimasukan ke dalam kolam/bak semen, dan pada kolam/bak
semen inilah pembesaran larva dilaksanakan. Pada sistim pembenihan dengan
menggunakan hava di kolam, tidak dilakukan pendederan karena kolam telah
disiapkan sekaligus sebagai tempat pendederan.

4. Pemijahan
Pemijahan ikan pabetok dilakukan secara semi buatan, (induced spawning).
Caranya, siapkan akuarium ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm dan tinggi 45
cm; keringkan selama 3 hari; isi air setinggi 30 cm; hidupkan dua titik aerasi
dan biarkan hidup selama pemijahan; suntik 2 ekor induk betina sore hari
dengan ovaprim dosis 0,5 ml/kg dan masukan ke dalam akuarium; suntik 8
ekor induk jantan dan satukan dengan induk betina; biarkan memijah.
Perbandingan antara jantan dan betina 4 : 1. Pemijahan akan terjadi pada
tengah malam hingga pagi hari dan telur-telur akan menempel pada dinding
akuarium.Menurut Utomo, et al (2001) dalam Komang Ni Suryati (2010)
fekunditas individu ikan betik yang berukuran panjang total 18 cm sebanyak
17.235 butir telur.
5. Penetasan dan pemeliharaan larva
Penetasan telur yang telah dipijahkan oleh induk ikan dilakukan pada bak
pemijahan yang diberi aerasi sebagai penambah oksigen terlarut di dalam air.
Telur ikan Betok akan menetas antara 10 – 12 jam. Penetasan dilakukan dalam
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akuarium pemijahan. Yaitu dengan menangkap induk-induk yang telah
memijah, kemudian dipindahkan ke kolam pematangan gonad. Dalam suhu 29
– 30oC, telur akan menetas antara 20 – 24 jam. Larva tersebut dipelihara
selama 3 hari hingga kuat untuk berenang. Selama di akuarium itu diberi
pakan tambahan berupa naupli artemia secukupnya atau secara adlibitum.
Setiap ekor induk betina bisa menghasilkan larva sebanyak 13.500 ekor.
Larva yang baru menetas tidak perlu diberi makanan tambahan sebab masih
mempunyal cadangan makanan dari kantong kuning telur (yolk sach).Setelah
larva berumur 4 hari diberi makanan tambahan berupa suspensi kuning telur.
Frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari (pagi, siang dan sore) selama 10 hari.
Setelah itu bisa diberikan makanan pellet yang dihaluskan. Masa kritis larva
terjadi pada saat hari ke-7 sampai hari ke-14. Pendederan larva dilakukan di
kolam semi permanen, dimana kolam tersebut terlebih dahulu dilakukan
pengolahan lahan dengan diberi dosis pupuk dan kapur sesuai anjuran.
Pemeliharaan ini selama 45 hari dengan padat tebar 50 ekor/m . Selama masa
pemeliharaan 45 hari benih ikan diberi pakan tambahan berupa pellet yang
dihancurkan sebanyak 10 – 20% per hari dengan frekuensi pemberian 2
kali/hari. Umur 45 hari sudah mencapai benih ukuran 1 – 3 cm, dan benih bisa
dipanen untuk di tebar ke kolam pendederan berikutnya

6. Pendederan I
Pendederan I dilakukan dalam hapa yang dipasang di kolam. Caranya, siapkan
sebuah kolam berukuran 200 m2, keringkan selama 4 – 6 hari; isi air setinggi
40 – 60 cm; tebarkan 4 karung kotoran ayam atau betokh dan biarkan selama 4
– 5 hari; pasang 4 – 10 buah hapa ukuran panjang 2 m, lebar 1 m dan tinggi 80
cm dengan tiang-tiang bambu; masukan 2.000 ekor larva; beri pakan
tambahan berupa pelet halus. Pemeliharaan ini dilakukan selama seminggu.
Pada saat itu, larva sudah berukuran 0,5 cm.
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7. Pendederan II dan III
Pendederan II dilakukan di kolam. Caranya, siapkan sebuah kolam berukuran
200 m2, keringkan selama 4 – 6 hari; isi air setinggi 40 – 60 cm; tebarkan 4
karung kotoran ayam atau betokh dan biarkan selama 4 – 5 hari; tebar benih
yang berasal dari tempat pendederan I (hapa) dengan kepadatan 200 – 300
ekor/m2; beri pakan tambahan berupa pelet halus sebanyak 500 gram/hari
diawal pemeliharaan, 750 gram pada minggu kedua, 1000 gram (1 kg) pada
minggu ketiga atau sesuai dengan kebutuhan. Pendederan II berlangsung
selama 30 hari. Pada saat itu, benih pabetok sudah mencapai 1 – 3 cm.
Pendederan III dilakukan di kolam lain dengan perlakuan sama dengan
pendederan II. Pendederan ini dilakukan selama sebulan dan benih sudah
mencapai ukuran 3 – 5 cm.

8. Tahapan Pendederan dan Pembesaran
Setelah umur larva mencapai 15 hari maka larva di panen untuk didederkan,
sebelum pendederan dilakukan kolam deder harus disiapkan terlebih dahulu
minimal 1 minggu sebelum larva didederkan. Didalam penyiapan kolam
pendederan ini ada beberapa proses yang dilakukan antara lain :
1. Pengeringan
Kegiatan pengeringan biasanya dilakukan selama 5 – 6 hari apabila cuaca
cerah dan apabila cuaca mendung pengeringan biasanyadilakukan selama 2
minggu.
2.

Pengapuran
Pengapuran dilakukan pada awal persiapan kolam atau sebelum pengisian air,
hal ini bertujuan untuk membunuh semua hama yang ada didalam kolam,
Pengapuran juga bisa untuk menstabilkan derajat keasaman (pH) pada kolam.
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Adapun kapur yang digunakan adalah kapur tohor dengan dosis pengapuran
sebesar pengapuran sebaiknya 25 – 50 gr/m2, cara pengapuran dengan
menebarkan kapur secara merata pada permukaan kolam.
3. Pemupukan
Pemupukan pada kolam dilakukan Setelah pengapuran, biasanya pupuk yang
digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Untuk pupuk organik
biasanya dari kotoran hewan/pupuk kandang, sedangkan untuk pupuk
anorganik biasanya digunakan jenis pupuk urea dan TSP. Adapun dosis
pemupukan ini adalah 250 – 500 gr/m2 untuk pupuk organik/pupuk kandang,
dan 15 gr/m2 untuk pupuk organik jenis urea dan 10 gr/m2 untuk jenis TSP
dengan cara menebarkan secara merata pada permukaan kolam.
4. Pemasukan Air
Kegiatan pengisian air dilakukan dengan cara mengairi kolam sedalam 10 cm
dan dibiarkan selama 3 – 4 hari agar terjadi reaksi antara berbagai macam
pupuk dan kapur dengan tanah, dan pada hari kelima air kolam ditambah
menjadi sedalam 50 cm.
* Penyemprotan dengan insektisida
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar kolam benar-benar bebas dari
hama. Adapun dosis yang digunakan adalah 0,05 ppm, dilakukan secara
merata pada kolam dan dinding kolam.
5. Pembesaran
Pembesaran dilakukan di kolam. Caranya, siapkan sebuah kolam berukuran
500 m2, keringkan selama 4 – 6 hari; isi air setinggi 40 – 60 cm; tebarkan 6
karung kotoran ayam atau betokh dan biarkan selama 4 – 5 hari; tebar benih
yang berasal dari tempat pendederan II dengan kepadatan 50 ekor/m2; beri
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pakan tambahan berupa pelet butiran sebanyak 5 persen/hari. Pembesaran
berlangsung selama 6 bulan. Saat itu, ikan pabetok sudah mencapai berat
antara 60 – 75 gram.
6. Pembesaran di jaring tancap
Pembesaran pabetok bisa juga dilakukan dalam jaring tancap. Caranya, pilih
lokasi di pinggir perairan yang memiliki kedalaman 1 – 1,5 m; siapkan
sejumlah jaring berukuran panjang 4 m, lebar 3 m dan 1 m dengan mess 0,5
cm; pasang jaring dengan mengikatkan pada tiang-tiang yang tahan air, seprti
kayu ulin; tebarkan benih pabetok yang berasal dari pendederan III dengan
kepadatan50 – 100 ekor/m2; beri pakan tambahan berupa pelet sebanyak 5
persen/hari dengan frekwensi pemberian 4 kali. Pembesaran di jaring tancap
berlangsung selama 6 bula. Pada saat itu, ikan pabetok sudah berukuran 65 –
75 gram.
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BAB XII
Biologi Reproduksi dan
Teknik Pembenihan Ikan Gurami
12.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan gurami.

12.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan gurami.

12.3. Biologi Reproduksi Ikan Gurami
Dari hasil

penelusuran

wikipedia indonesia

(2010),

Ikan Gurami dapat

di

klasifikasikan sebagai berikut :
Filum

: Chordata

Kelas

: Actinopterygii

Ordo

: Perciformes

Subordo

: Belontiidae

Famili

: Osphronemidae

Genus

: Osphronemus

Spesies

: Osphronemus gouramy, Lac.

Secara morfologi, ikan ini memiliki garis lateral tunggal, lengkap dan tidak terputus,
bersisik stenoid serta memiliki gigi pada rahang bawah. Sirip ekor membulat. Jari-jari
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lemah pertama sirip perut merupakan benang panjang yang berfungsi sebagai alat
peraba. Tinggi badan 2,0-2,1 kali dari panjang standar. Pada ikan muda terdapat garisgaris tegak berwarna hitam berjumlah 8 sampai dengan 10 buah dan pada daerah
pangkal ekor terdapat titik hitam bulat. (Rusdi)

Gambar 12.1. Ikan Gurami
(Sumber : http://pusluh.kkp.go.id/mfce/images/video/gb37.jpg)

Pada ikan yang sudah dewasa, lebar badannya hampir dua kali panjang kepala
atau kali panjang tubuhnya. Bentuk kepala ikan gurami yang masih berusia
muda lancip ke depan, dan setelah tua menjadi dempak. Warna tubuhnya
terutama di bagian punggung adalah merah sawo sedangkan pada bagian perut
berwarna kekuning-kuningan atau keperak-perakan. Sepasang sirip perut
gurami akan mengalami perubahan menjadi sepasang benang panjang yang
berfungsi sebagai alat peraba. Sirip yang keras menempel pada punggungnya
sedangkan garis rusuknya menyilang di bagian bawah sirip punggung.
Panjang tubuh maksimum 65 cm.
Ikan gurami merupakan ikan air tawar. Sangat menyenangi perairan tenang
(tidak berarus deras), dalam dan jernih dan banyak memiliki tumbuh150

tumbuhan seperti danau, rawa-rawa atau sungai. Ikan gurami dapat tumbuh
dengan baik pada kondisi air yang memiliki suhu antara 240 -28oC dengan pH
air antara 6,5 sampai 7,8.
Ikan gurami mempunyai alat pernafasan tambahan (labirin) selain insang,
sehingga mudah berkembang biak meskipun pada air yang rendah kadar
oksigennya, alat pernapasan tambahan ini memudahkan kita memelihara ikan
gurami meskipun pada kolam yang tidak mendapat aliran air secara terusmenerus. Dengan catatan bahwa air kolam harus tetap dijaga dan diperhatikan
kebersihannya. Ikan ini termasuk ikan malas. Hanya bila ada benda asing atau
makanan saja bisa ikan bergerak gesit.
Ikan gurami termasuk jenis ikan omnivora (memakan makanan hewani dan
nabati). Larva ikan gurami menyukai jasad renik berupa rotifer dan infusaria,
setelah berumur beberapa hari benih-benih ikan gurami makan larva insect,
crustacean dan zooplankton setelah beberapa bulan baru memilih tumbuhan
air yang lunak. Ikan gurami dewasa memakan tumbuh-tumbuhan air, daun
lamtoro. Ikan gurami yang dipelihara oleh petani biasanya diberi makanan
kesukaan ikan guramie muda dan induknya.
Ikan gurami berkembang biak pada musim kemarau dengan membangun
sarang dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar hidupnya. Ukuran sarang
berdiameter 25-30 cm. ikan gurami dewasa mulai dipijahkan ketika berumur 4
tahun.
Ikan ini termasuk ikan yang pertumbuhannya lambat tetapi mudah
berkembang biak. Pada tahun pertama pemeliharaan panjangnya hanya
mencapai 15 cm, tahun kedua 25 cm dan pada tahun ketiga 30 cm. namun,
harga ikan ini tergolong bagus maka para petani sabar memeliharanya.
Ikan gurami yang lebar dan pipih. Panjang tubuh (SL, standard length) 2,0-2,1
kali tinggi tubuh; panjang tubuh total (dengan sirip ekor) bisa mencapai 1.000
mm. Sirip perut dengan jari-jari pertama yang pendek berupa duri dan jari-jari
kedua yang lentur panjang serupa cambuk. Rumus sirip punggung
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(dorsal) XI-XIV (jari-jari keras atau duri) dan 12-14 (jari-jari lunak);
sementara sirip dubur (anal) X-XI dan 20-23.
Ikan yang muda memiliki moncong yang meruncing, dengan 8-10 pita
melintang (belang) di tubuhnya. Jika beranjak dewasa warna-warna ini
memudar, dan kepala ikan akan membengkak secara tidak teratur.
Ikan Gurami (Osphronemus goramy) adalah sejenis ikan air tawar yang
populer dan disukai sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Di samping itu, di negara-negara lainnya gurami juga sering dipelihara dalam
akuarium. Umumnya dikenal dengan nama gurami, ikan ini juga
memiliki beberapa sebutan lokal seperti gurami (Sd.); grameh (Jw.);kalui
(Jb.); ikan kali (Plg.), dan lain-lain.
Ikan yang muda memiliki moncong yang meruncing, dengan 8-10 pita
melintang (belang) di tubuhnya. Jika beranjak dewasa warna-warna ini
memudar, dan kepala ikan akan membengkak secara tidak teratur.
Penyebaran dan ekologi
Induk gurami, untuk beberapa waktu lamanya, menjaga dan memelihara anakanaknya. Telurnya dilekatkan di tetumbuhan air atau ditaruh di sarang yang
terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Gurami terutama adalah pemakan tumbuhan,
namun mau juga memangsa serangga, ikan lain, dan juga barang-barang yang
membusuk di air. Dari sifatnya yang rakus tumbuhan itu, gurami juga
dimanfaatkan sebagai pengendali gulma di kolam-kolam.
Secara garis besar, budidaya gurami dibagi dalam 3 bagian utama, ini
disebabkan pertumbuhan gurami yang lambat. ketiga bagian tersebut adalah:
1. Pembibitan: Pembudidaya menyiapkan Induk Gurami (jantan dan betina) untuk
dipijahkan (bertelur),
2. Pendederan: Pembudidaya menetaskan telur menjadi larva hingga gurami dengan
ukuran tertentu, biasanya ukuran 125 gram/ekor, atau 8 ekor/kg
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3. Pembesaran: Pembubidaya membesarkan gurami dari ukuran 125 gram/ekor menjadi
400 gram hingga 1 kg/ekor, umumnya disebut sebagai ukuran konsumsi.
12.4. Teknik Pembenihan Ikan Gurami
12.4.1. Perbedaan Ikan Jantan dan Betina Ikan Gurami

Adapun ciri ciri untuk membedakan induk jantan dan betina gurami dapat dilihat pada
Tabel 12.1. dibawah ini :
Tabel 12. 1. Ciri-ciri Ikan Gurami Betina dan Jantan
Betina

Jantan

Dahi dempak (papak)

Dahi menonjol

Dasar sirip dada gelap kehitaman

Dasar sirip dada terang keputihan

Dagu keputihan sedikit coklat

Dagu kuning

Jika diletakkan pada tempat yang datar

ekor Jika diletakkan pada tempat datar ekor

bergerak-gerak

akan naik

Bentuk bibir tipis

Bentuk bibir tebal

.
Di perairan alam ikan gurami hidup di sungai-sungai, rawa-rawa air tawar yang
berada 50 m 600 m di atas permukaan laut. Tempat yang paling ideal untuk budi daya
ikan gurami adalah yang berada pada kitinggian 50 m 400 m di atas permukaan laut
dengan temperatur optimal untuk kehidupannya 24 C - 28C (Adi Asmara dan
Igo,2006).
Pembenihan ikan gurami dapat dilakukan pada kolam tanah, kolam semen, kolam
plastik/terpal. Umumnya di kolam tanah dengan beberapa alasan. Induk gurami akan
terangsang dan segera memijah pada kolam tanah yang sudah dikeringkan di bawah
sinar matahari selama 3-4 hari, kolam berukuran 6 x 20 m2 ditempatkan beberapa
pasang induk. Pasangan gurami terdiri atas 3 ekor betina dan 1 ekor jantan. Induk
yang baik setelah berusia 3 tahun atau lebih, dengan bobot lebih
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dari 3 kg/ekor. Setiap indukgurami betina dapat menghasilkan 3,000 hingga 10,000
butir telur pada setiap kali bertelur, jumlah telur berkaitan dengan usia dan jenis
(species) induk
12.4.2. Pemeliharaan induk
Induk-induk disimpan dalam kolam penyimpanan induk. Seekor induk membutuhkan
luas kolam kurang lebih 5 meter dengan dasar kolam berpasir dan kedalaman air
sekitar 75-100 cm. Pakan yang diberikan adalah daun-daunan sebanyak kurang lebih
5% dari berat populasi dan pakan diberikan pada setiap sore hari. Makanan tambahan
dapat diberikan berupa pelet sebanyak 0,5-1% dari berat populasi. Pemberian pelet
untuk induk dibatasi untuk mencegah timbunan lemak pada induk karena dapat
mempengaruhi jumlah telur yang dihasilkan. Ukuran berat induk jantan sekitar 2-3
kg/ekor dan induk betina 2-2,5 kg/ekor.
Induk gurami dapat dipijahkan 2 kali dalam setahun selama usia produktif (5 tahun) .
Induk gurami dapat dipijahkan tidak lebih dari 10 kali karena jika lebih dari 10 kali
memijah dikhawatirkan fekunditas (yaitu daya tetas telur menjadi larva), rendah dan
mortalitas telur dan benih yang dihasilkan meningkat.
12.4.3. Penebaran induk dan proses pemijahan

Setelah proses pematangan gonad (yaitu organ hewan yang menghasilkan sperma dan
telur) di kolam penampungan telah mencapai puncaknya, induk dimasukkan ke dalam
petak kolam pemijahan. Luas kolam yang diperlukan untuk pemijahan adalah kurang
lebih 20 m2 per pasang induk yang terdiri dari 1 ekor pejantan dan 3-4 ekor betina.
Untuk mengetahui apakah induk telah siap memijah dapat diketahui dari ciri-ciri
sebagai berikut :
a. Induk betina
Bagian perut belakang sirip dada kelihatan menggembung
Sisik -sisik agak terbuka
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b. Induk jantan
Kedua belah rusuknya bagian perut membentuk sudut tumpul
Tingkahnya sangat agresif
Induk jantan akan membuat sarang setelah 15-30 hari dilepaskan dalam kolam
pemijahan. Oleh karena itu dipersiapkan perlengkapan kolam pemijahan terdiri dari
sosog, anjang-anjang dan bahan sarang. Sosog sebagai tempat sarang terbuat dari
bambu yang dipasang di bawah permukaan air. Anjang-anjang adalah tempat
meletakkan bahan sarang yang terbuat dari bambu dengan lubang anyaman 10cm x10
cm di pasang di atas permukaan air. Bahan sarang berupa ijuk halus, serabut kelapa
atau serat karung. Satu ekor jantan dapat membuat 2 buah sarang. Pembuatan sarang
berlangsung selama 1 minggu.
Pemijahan berlangsung sekitar 2 hari setelah pembuatan sarang. Induk gurami betina
melepaskan telurnya ke sarang dan induk jantan menyemprotkan spermanya sehingga
terjadi pembuahan. Telur-telur yang jatuh ke dasar kolam di ambil oleh induk jantan
dengan mulutnya kemudian di masukkan dalam sarang. Pemijahan berlangsung 2-3
hari dan sementara pemijahan berlangsung induk betina menjaga sarang. Sarang yang
berisi telur kemudian ditutup dan di jaga oleh induk jantan. Untuk menjaga sirkulasi
dan pasokan oksigen ke dalam sarang, induk betina menggerak-gerakkan sirip ekor ke
arah sarang. Satu ekor betina dapat menghasilkan 3.000-4.000 butir, bahkan ada yang
mencapai 10.000 butir telur. Tanda telah terjadi pemijahan adalah terciumnya bau
amis dan permukaan air di atas sarang terlihat berminyak.
12.4.4. Penetasan telur
Telur dapat diambil 1 hari setelah pemijahan. Telur-telur ini kemudian dipisahkan dari
sarangnya dan dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan lemak yang menempel pada
telur kemudian ditetaskan dalam wadah yang sudah disiapkan. Telur dapat menetas dalam
waktu 30-35 jam setelah dilepaskan induknya. Penetasan telur dapat dilakukan di bak
plastik berdiameter 60 cm. Bak dapat diisi sampai 1.000 butir. Benih yang baru menetas
mendapat makanan dari sisa-sisa kuning telur yang ada pada tubuhnya. Setelah cadangan
makanan tersebut habis ( 10 hari), larva baru diberi pakan berupa pakan alami (misalnya
tubifex) secukupnya dan dipelihara hingga menjadi
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larva dengan berat 0,5 gram selama 30 hari. Perawatan larva juga dapat dilakukan di
kolam sawah sebagai pernyeling di sawah pada sistem mina padi dengan cara
mengambil larva yang berumur 7 hari yaitu menjelang kuning telurnya habis. Larva di
tebar di sawah dengan kepadatan 10 ekor/m2 dan dapat dipelihara selama 1 bulan.
12.4.5. Pendederan
Sebelum benih ukuran 0,5 sampai 25 gram ditebar terlebih dahulu dilakukan
pemilihan benih yang berkualitas baik untuk menjamin kualitas produksi ikan yang
dipelihara. Dalam pemilihan benih tebaran yang perlu diperhatikan antara lain :








Kondisi benih sehat, tidak cacat/luka dan gerakan lincah



Warna sisik tidak terlalu hitam



Sisik tubuh lengkap/tidak ada yang lepas



Tubuh tidak kaku



Ukuran seragam



Penebaran benih dilakukan 5 hari setelah pemupukan, dengan padat tebar dan tinggi
air sesuai ukuran benih (lihat Tabel 4.3). Penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari
pada saat suhu udara rendah. Sebelum ditebar, dilakukan penyesuaian suhu air dalam
wadah angkut dengan suhu air kolam (proses aklimitasi) dengan cara memasukkan air
kolam sedikit demi sedikit secara perlahan ke dalam wadah angkut. Setelah terjadi
penyesuaian suhu, wadah angkut dimasukkan ke dalam kolam. Air akan bercampur
sedikit demi sedikit dan ikan-ikan akan keluar dan berenang ke tengah kolam.




12.4.6. Pemberian pakan



Selama masa pertumbuhannyam ikan gurami mengalami perubahan tingkah laku
makan (feeding habit) yang sangat signifikan. Larva bersifat karnivora (pemakan
daging) sampai dengan ukuran dan umur tertentu, sedangkan juvenil muda bersifat
omnivora (pemakan segala) dan setelah ukuran induk menjadi herbivora (pemakan
daun). Pola perubahan tersebut terkait dengan pola perubahan enzimatik dalam
saluran pencernaannya.
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Adapun jenis pakan ikan gurami terdiri dari pakan alami (organik) berupa daundaunan maupun pakan buatan (anorganik), berupa pelet. Pakan alami yang digunakan
antara lain daun sente (Alocasia macrorrhiza (L), Schott), pepaya (Carica papaya
Linn), keladi (Colocasia esculenta Schott), ketela pohon (Manihot utililissima Bohl),
genjer (Limnocharis flava (L) Buch ), Kimpul (Xanthosoma violaceum Schott),
Kangkung (Ipomea reptans Poin), Ubi jalar (Ipomea batatas Lamk), ketimun
(Cucumis sativus L), labu (Curcubita moshata Duch en Poir), dadap (Erythrina sp).
Untuk benih yang masih kecil diberi pakan yang berukuran kecil berupa zooplankton,
tubifex dan lain-lain dimana seiring dengan semakin besarnya ikan makan dapat
mnggunakan pakan dengan ukuran yang lebih besar dan pakan berupa daun-daunan.
Pada usaha budidaya yang hanya menggunakan pakan daun-daunan (teknologi
tradisional) pertumbuhan ikan relatif lambat. Sebagai gambaran, berdasarkan
pengalaman pembudidaya pemeliharaan benih ikan ukuran 200 gram dengan hanya
diberi pakan daun-daunan saja membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai ukuran
500 gram, sedangkan jika menggunakan pelet dan daun-daunan hanya membutuhkan
waktu 4 bulan untuk mencapai ukuran 500 gram. Sehingga dianjurkan untuk
dilakukan kombinasi antara daun-daunan dengan pelet.
Kebutuhan pakan berupa pelet per hari adalah 3% dari berat ikan namun jika pakan
berupa daun-daunan kebutuhan pakan perhari sebanyak 5-10% dari berat ikan. Untuk
penggunaan pakan secara kombinasi diberikan pelet sebanyak 1,5% per hari dari berat
ikan dan hijauan sebanyak 5% per hari dari berat ikan. Pemberian pakan secara teratur
dalam jumlah yang tepat dapat menghasilkan pertumbuhan ikan gurami yang optimal.
Konversi pakan untuk pemeliharaan dalam kolam adalan 1,5-2%, artinya untuk
menghasilkan 1 kg daging ikan memerlukan pakan sebanyak 1,5 kg sampai dengan 2
kg. Untuk memberikan pakan yang tepat sesuai kebutuhan dilakukan sampling berat
ikan.
12.4.7. Pemanenan
Pemanenan ditahap pendederan dilakukan setelah benih mencapai berat 20-25 gram.
Dalam pelaksanaan pemanenan yang perlu diperhatikan antara lain :
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Waktu pemanenan sebaiknya pagi atau sore hari



Untuk memudahkan penangkapan, sebelum dilakukan penangkapan perlu
dimasukkan daun pisang ke dalam kolam sebagai tempat berkumpulnya benih ikan.



Proses penangkapan dilakukan secara hati-hati sehingga tidak sampai menyebabkan
lepasnya sisik terutama pada bagian punggung



Penangkapan benih ikan di kolam dilakukan pada kondisi temperatur air rendah dan
tidak dalam kondisi hujan. Saat penangkapan kedalaman air kolam dibiarkan setinggi



20-30 cm.


Pengangkutan benih juga sebaiknya dilakukan pada pagi/sore hari. Wadah angkut
yang digunakan berupa drum (Volume 200 lt) atau jerigen. Drum diisi air setengan
dari volume, posisi drum ditidurkan. Jumlah benih dalam setiap drum berkisar antara
10-15 kg tergantung lamanya proses pengangkutan.




Setelah pemanenan, benih di jual kepada pengusaha pembesaran gurami atau
dipelihara lagi di kolam lain untuk mendapatkan ukuran ikan yang lebih besar. Untuk
mengupayakan agar tingkat kematian benih rendah, dalam pengiriman benih
menggunakan jerigen atau drum yang diisi air bersih dan selama pengiriman benih
ikan tidak diberi pakan (perut dikosongkan).



Larva Gurami 3 - 7 hari sejak penempatan induk gurami di dalam kolam, pasangan
gurami akan membuat sarang dari bahan yang tersedia, padabudidaya biasanya
menggunakan ijuk, induk gurami akan mengambil serat-serat ijuk dan menganyam
sarang menyerupai sarang burung. Induk betina akan menempatkan sejumlah telur
pada sarang. Induk jantan akan menyemprotkan sperma pada
kumpulantelur di dalam sarang. Saat tersebut ditunggu oleh pembudidaya yang akan

mengambil sarang dengan hati-hati, dan mengeluarkan ribuan telur serta
menempatkan pada wadah yang digunakan untuk penetasan, berupa akuarium,
kolam/baksemen, bak fiber, ember, waskom dlsb.
Bibit gurami hari sejak penempatan telur di dalam wadah/tempat penetasan, telur
akan menetas menjadi larva, proses penetasan untuk seluruh telur yang terbuahi, akan
berlangsung selama 4-5 hari. Larva sudah mulai bergerak dan berenang, tetapi belum
memerlukan makanan, karena larva masih menggendong persediaan bahan makanan
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berupa kuning telur. Pembudidaya harus menyiapkan pakan setelah larva berusia 10
hari berupa tepung pakan ikan, cacing sutera (tubifex), artemia, kutu air (Daphnia),
atau lainnya.
Setelah 20 hari, tampak bentuk gurami kecil dengan ukuran sekitar 1 cm, dan
biasanya pada usia 2 bulan (60 hari) ukuran gurami sudah mencapai 5 cm, ukuran ini
sudah siap untuk ditebarkan ke kolam pembesaran. Sebagaian Pembudidaya
Pendederan masih melanjutkan budidaya sampai ikan mencapai bobot sekitar 125
gram. Pendederan mulai usia 20 hari hingga 5-6 bulan, dilakukan di kolam semen,
terpal, plastik dlsb. Pada pendederan jarang dilakukan di kolam tanah. Kolam dengan
ukuran 4 x 6 m2, dapat ditebar bibit sebanyak 10,000 ekor. Pakan gurami setalah usia
diatas 4 bulan, pembudidaya memberi pakan hijauan berupa cacahan daun kangkung,
daunbira/sente, talas/keladi dsb.
Kualitas air untuk pemeliharaan ikan gurami harus bersih dan dasar kolam tidak
berlumpur, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan
minyak/limbah pabrik. Kolam dengan kedalaman 70-100 cm dan sistem pengairannya
yangmengalir sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik ikan gurami
Keasaman air (pH) yang baik adalah antara 6,5-8. Suhu air yang baik berkisar antara
24-28 derajat C.
Budidaya ikan gurami dapat dibagi kedalam beberapa tahapan sebagai berikut :
1. Tahap pembenihan yang mencakup tahap pemijahan, penetesan telur dan perawatan larva.
Telur yang telah menetas dari induknya dipelihara hingga menjadi larva dengan berat 0,5
gram selama 1 bulan.
2. Tahap pendederan yaitu tahap pemeliharaan benih gurami sejak 0,5 gram sampai menjadi
berat 200-250 gram yang siap dibesarkan. Penderan dibagi kedalam 5 tahap sebagai
berikut :
a. Pendederan 1 (D1) : Pemeliharaan benih berat 0,5 gram hingga mencapai berat 1
gram selama 1 bulan
b. Pendederan 2 (D2) : pemeliharaan benih 1 gram hingga mencapai berat 5 gram
selama 1 bulan
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c. Pendederan 3 (D3) : pemeliharaan benih 5 gram hingga mencapai berat 20-25
gram selama 2 bulan
d. Pendederan 4 (D4) : pemeliharaan benih 20 -25 gram hingga mencapai berat 75100 gram selama 2 bulan
e. Pendederan 5 (D5) : pemeliharaan benih 75 -100 gram hingga mencapai berat 200
-250 gram selama 3 bulan.
3. Tahap pembesaran yaitu pemeliharaan benih 250-250 gram hingga mencapai ukuran
konsumsi dengan berat lebih dari 700 gram selama 6 bulan.
Dalam tahapan pembesaran, luas kolam optimal sekitar 200 m2 dengan konstruksi
kolam berupa kolam tanah. Kedalaman air kolam sekitar 1 m dari dasar kolam dibuat
tidak terlalu berlumpur. Persiapan kolam dalam tahapan ini tidak jauh berbeda dengan
persiapan yang dilakukan pada tahap pendederan.
Ikan yang dipelihara dapat berukuran berat 200-250 gram/ekor dan ditebar dengan
kepadatan benih 1 -2 kg/m2. Pakan yang diberikan terdiri dari pelet dengan jumlah
pemberian sebanyak 1,5 2% pada pagi dan sore hari serta daun-daunan sebanyak 5%
diberikan pada sore hari. Dalam waktu 5 bulan ikan akan mencapai ukuran konsumsi
dengan berat 500-700 gram/ekor. Pemanenan dilakukan sama seperti pada tahap
pendederan, hanya saja pada tahap pembesaran pemanenen sebaiknya tanpa
menggunakan alat tangkap.
12.4.9. Hama Dan Penyakit
Hama yang biasanya menganggu ikan gurami adalah ikan liar pemangsa seperti gabus
(Ophiocephalus striatur BI), belut (Monopterus albus Zueiw), lele (Clarias batrachus
L) dan lain-lain. Musuh lainnya adalah biawak (Varanus salvator Dour), kura-kura
(Tryonix cartilagineus Bodd), katak (Rana spec), ular dan bermacam-macam jenis
burung. Beberapa jenis ikan peliharaan seperti tawes, mujair dan sepat dapat menjadi
pesaing dalam perolehan makanan. Oleh karena itu sebaiknya benih gurami tidak
dicampur pemeliharaannya dengan jenis ikan yang lain. Untuk menghindari gurami
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dari ikan-ikan pemangsa, pada pipa pemasukan air dipasangi serumbung atau saringan
ikan agar hama tidak masuk dalam kolam.
Salah satu permasalah yang dihadapi pada budidaya ikan gurami adalah adanya cita
rasa lumpur pada daging ikan gurami yang berasal dari bau yang ditimbulkan oleh
lingkungan terutama pada budidaya intensif di kolam dengan sistem air tergenang.
Berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Perikanan Air Tawar, Departemen
Kelautan dan Perikanan, bau lumpur secara umum dan khusus pada ikan gurami dapat
dihilangkan dengan perlakuan berupa pemberokkan ikan gurami pada air yang
bersalinitas 8 atau 12 ppt selama 7 hari. Pemberokan ikan gurami ini mengakibatkan
perubahan waktu kulit yang semula sangat mengkilat menjadi kusam, dan tesktur
semula lembek (banyak mengandung air dan mudah pemisahaan) menjadi kenyal
(struktur daging kompak, kering dan tidak mudah terjadi pemisahan). Setelah
pemberokan selama 7 hari ternyata menyebabkan daging ikan terasa sangat gurih.
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BAB XIII
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Tawes
13.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi
reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan tawes.
13.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan
merinci biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami,
semi buatan dan buatan ikan tawes.
13.3. Biologi Reproduksi Ikan Tawes
Klasifikasi Ilmiah Ikan Tawes
Kerajaan

: Animalia

Filum

: Chordata

Kelas

: Actinopterygii

Ordo

: Cypriniformes

Famili

: Cyprinidae

Genus

: Barbonymus

Spesies

: Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850); Barbus
gonionotus Bleeker, 1850; Barbus javanicus Bleeker, 1855;
Barbus koilometopon Bleeker, 1857; Puntius jolamarki
Smith, 1934; Puntius viehoeveri Fowler, 1943
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Bentuk badan agak panjang dan pipih dengan punggung meninggi, kepala kecil,
moncung meruncing, mulut kecil terletak pada ujung hidung, sungut sangat kecil
atau rudimenter. Di bawah garis rusuk terdapat sisik 5½ buah dan 3-3½ buah
diantara garis rusuk dan permulaan sirip perut. Garis rusuknya sempurna
berjumlah antara 29-31 buah. Badan berwarna keperakan agak gelap di bagian
punggung. Pada moncong terdapat tonjolan-tonjolan yang sangat kecil. Sirip
punggung dan sirip ekor berwarna abu-abu atau kekuningan, sirip dada berwarna
kuning dan sirip dubur berwarna oranye terang.

Di alam, tawes ditemukan hidup di jaringan sungai dan anak-anak sungai,
dataran banjir, hingga ke waduk-waduk. Agaknya ikan ini menyukai air yang
diam menggenang. Tercatat pula migrasi ikan ini meski tidak terlampau jauh,
yakni dari sungai besar ke anak-anak sungai, saluran, dan dataran banjir,
khususnya di awal musim hujan. Penyebaran alaminya tercatat di Sungai
Mekong, Chao Phraya, Semenanjung Malaya, Sumatera dan Jawa.
Ikan tawes (Barbonymus gonionotus Bleeker, 1850) adalah ikan sungai yang
biasa dimakan orang di daerah Asia Tenggara daratan maupun kepulauan.
Ikan tawes tergolong ikan yang digemari sebagai konsumsi ikan goreng.
Ukurannya sedang dan telah dibudidayakan di kolam-kolam menurut laporan
abad ke-19. Menurut catatan FAO, ikan ini pernah diintroduksi ke Filipina
(1956) dan ke India (1972). Ikan ini masih berkerabat dengan ikan nilem.
Pieter Bleeker telah mengidentifikasi hewan ini pada abad ke-19 dan memberi
nama berbeda untuk yang ditemukan di Indocina (Barbus gonionatus, dengan
alternatif Puntius gonionatus, Barbonymus gonionatus, serta Barbodes
gonionatus, 1850), dan di Jawa (Barbus javanicus, dengan alternatif Puntius
javanicus, 1855). Garibaldi (1996) merevisi P. gonionatus sebagai Barbus
gonionatus, namun Kottelat (1999) merevisi kembali dengan menggabungkan
kedua spesies dengan dua spesies lain sebagai satu spesies, Barbonymus
gonionatus. Nama terakhir ini adalah nama yang dianggap valid.
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Gambar 13. 1. Ikan Tawes
(Sumber : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Barbon_gonion_12012722830_tsm.JPG)

Menurut catatan FAO, ikan ini pernah diintroduksi ke Filipina (1956) dan ke
India (1972). Ikan ini masih berkerabat dengan ikan nilem. Pieter Bleeker
telah mengidentifikasi hewan ini pada abad ke-19 dan memberi nama berbeda
untuk yang ditemukan di Indonesia (Barbus gonionatus, dengan alternatif
Puntius gonionatus, Barbonymus gonionatus, serta Barbodes gonionatus,
1850), dan di Jawa (Barbus javanicus, dengan alternatif Puntius javanicus,
1855). Garibaldi (1996) merevisi P. gonionatus sebagai Barbus gonionatus],
namun Kottelat (1999) merevisi kembali dengan menggabungkan kedua
spesies dengan dua spesies lain sebagai satu spesies, Barbonymus gonionatus.
Nama terakhir ini adalah nama yang dianggap valid. Nama-nama lainnya, di
antaranya lawak, lalawak (melayu); turub hawu (Sunda.); dan tawes, badir
(Jawa.). Ada juga yang menyebutnya lampam jawa. Dalam bahasa Inggris,
ikan ini dinamai Java Barb, Silver Barb, atau juga Tawes. Ikan ini juga masih
berkerabat dengan ikan nilem.
Tawes bersifat herbivora, utamanya memakan tumbuh-tumbuhan seperti
Hydrilla aneka tumbuhan air, dan daun-daunan yang terjatuh ke sungai. Tawes
mau juga memangsa aneka invertebrata. Suhu air yang ideal untuk hidupnya
antara 22-28 °C. Sifatnya sebagai herbivora dapat dimanfaatkan untuk
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mengendalikan gulma air. Penelitian yang dilakukan di Danau Maninjau,
Sumatera Barat, mendapatkan bahwa ikan tawes dan nilem yang tidak diberi
pakan secara khusus telah memakan aneka fitoplankton yang terdapat di
danau, sehingga jenis-jenis ikan ini berpeluang untuk digunakan sebagai
pembersih air danau
Meski sebenarnya ikan tawes adalah ikan yang termasuk herbivore atau
pemakan tumbuhan, namun ikan tawes yang sudah dikembang biakkan di
kolam dapat diberi makan pelet atau makanan alami berupa daun talas.
Perkembangan ikan di kolam akan jauh lebih cepat karena pola makan yang
cukup dan teratur dan tujuannya adalah sebagai ikan konsumsi menyebabkan
ikan tawes jarang di gunakan sebagai ikan pancingan di kolam–kolam
pancing. Ikan ini termasuk satu dari lima jenis ikan air tawar terpenting dari
pemeliharaan di Thailand. Sebagaimana ikan nila, tawes mudah dipelihara
tanpa memerlukan teknik yang rumit dan mahal, menjadikannya ikan kolam
yang populer di Bangladesh. Taksiran produksi ikan tawes dari pemeliharaan
di wilayah Asia Tenggara dan Bangladesh adalah lebih dari 50.000 ton di
tahun 1994. (sumber: wikipedia)
13.4. Teknik Pembenihan Ikan Tawes
13.4.1. Seleksi Induk
Benih tawes yang berkualitas berasal dari induk dengan kualitas baik pula.
Jumlah benih yang dihasilkan pun akan sangat dipengaruhi oleh pilihan induk
tawes untuk pemijahan. Secara umum, induk tawes yang baik mempunyai ciriciri tertentu. Jarak antara lubang anus dan pangkal ekor relatif dekat dengan
pangkal ekor yang lebar dan kokoh. Induk yang ideal mempunyai kepala
dengan ukuran relatif kecil dan meruncing. Sisik pada tubuh ikan tawes induk
berukuran besar dan tersebar teratur.
Ikan tawes yang siap dijadikan induk mempunyai umur ideal yang berlainan.
Ikan tawes jantan yang dipilih untuk induk sebaiknya sudah berusia lebih dari
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1 tahun sedangkan ikan tawes betina yang akan dijadikan induk sebaiknya
seudah berusia lebih dari 1,5 tahun. Tentunya induk yang siap dipijahkan
harus sudah matang gonad atau matang kelamin. Untuk itu, beberapa ciri bisa
dilihat baik dari ikan tawes jantan maupun ikan tawes betina.
Ikan tawes betina yang siap dijadikan induk mempunyai perut yang
mengembang ke arah lubang genital dan terasa lembek jika diraba. Lubang
anus ikan tawes berwarna kemerahan dan tutup insang akan terasa lebih licin
jika diraba. Cairan berwarna kehitaman akan keluar jika perut ikan diurut ke
arah ekor. Ikan tawes jantan yang siap dijadikan induk mempunyai tutup
insang yang akan terasa lebih kasar bila diraba dengan tangan. Meskipun
ukuran perutnya lebih kecil, cairan keputihan akan keluar jika perut ikan
diurut ke arah ekor.
13.4.2. Cara Pemilihan Induk Ikan Tawes
Ikan tawes dapat dipijahkan setelah berumur lebih dari 1 tahun, Jantan > 1
tahun, betina > 1,5 tahun . Pemilihan induk yang berkualitas menentukan bibit
larva yang unggul, tahan penyakit dan cepat pertumbuhannya. Berikut cara
memilih induk ikan tawes.
1. Ciri-ciri Induk Betina ikan Tawes :
a.

Letak lubang dubur terletak relatif lebih dekat ke pangkal ekor

b.

Kepala relatif lebih kecil dan meruncing

c.

Sisik-sisiknya besar dan teratur

d.

Pangkal ekor lebar dan kokoh

e.

Perutnya mengembang kearah genetal (pelepasan) bila diraba lebih
lembek

f.

Lubang dubur berwarna agak kemerah-merahan

g.

Tutup insang bila diraba lebih licin

h.

Bila perut diurut dari arah kepala ke anus akan keluar cairan kehitamhitaman.
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2.Ciri-ciri Induk jantan ikan Tawes :
a. Bila perut diurut dari arah kepala ke anus akan keluar
cairan berwarna keputih- putihan (sperma)
b. Tutup insang bila diraba terasa kasar
14.4.3. Pemijahan Ikan Tawes (Barbonymus gonionotus)
Ikan tawes adalah jenis ikan air tawar yang berwarna putih abu-abu, albino,
berwarna abu-abu dengan bercak perak, dan ikan tawes dengan sirip perut
relatif panjang. Ikan tawes merupakan salah satu jenis ikan herbivora.
Pemijahan ikan tawes dapat dilakukan secara alami dan buatan. Induk yang
digunakan dalam pemijahan mempunyai berat sekitar 300--500 g/ekor dan
umur kematangan gonadnya 8--12 bulan. Jumlah telur yang dapat dihasikan
sekitar 1000 butir/gram berat badan. Umumnya induk betina dapat
menghasilkan telur hingga 20.000 butir/ekor/ Induk, pada umur produksi 2-3
tahun dengan berat 1 kg bisa mencapai jumlah telur 700.000 butir / induk.
Ikan tawes dalam habitat aslinya adalah ikan yang berkembang biak di sungai
dan rawa – rawa dengan lokasi yang disukai adalah perairan dengan air yang
jernih dan terdapat aliran air, mengingat ikan ini memiliki sifat biologis yang
membutuhkan banyak oksigen. Jika ditempatkan dalam air yang miskin
oksigen

ikan

dengan

mudahnya

mati.

13.4.4. Persiapan Kolam Pemijahan
Untuk proses pemijahan, kolam pemijahan yang digunakan sekaligus
digunakan untuk penetasan dan pendederan. Kolam sebaiknya dikeringkan
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memijahkan ikan Pematang perlu
diperbaiki dan dasar kolam perlu dibuat saluran memanjang dari tempat
masuk air ke tempat keluar air. Saluran yang dibuat mempunyai lebar 40 cm
dengan tinggi 20-30 cm.
167

13.4.5. Pelepasan Induk
Setelah diperoleh induk yang baik dan persiapan kolam selesai dilakukan,
berikutnya dilakukan tahapan pelepasan induk ,sebagai berikut :
a. Induk ikan tawes yang telah terpilih untuk dipijahkan kemudian diberok, pemberokan
dengan penempatan induk jantan dan betina secara terpisah selama 4-5 hari.
b. Setelah diberok kemudian induk ikan dimasukkan ke kolam pemijahan yang telah
dipersiapkan
c. Tahapan pemasukan induk ke kolam dilakukan pada saat air mencapai kurang lebih
20 cm
d. Perbandingan jumlah induk yang dilepas induk betina 25 ekor dan induk jantan 50
ekor
e. Pada sore hari kurang lebih pukul 16.00 air yang masuk ke kolam diperbesar sehingga
aliran air lebih deras.
f. Biasanya induk ikan tawes memijah pada pukul 19.00-22.00
g. Induk yang akan memijah biasanya pada siang hari sudah mulai berkejar- kejaran di
sekitar tempat pemasukan air.

Setelah induk ikan tawes dipilih dengan seksama, induk jantan dan betina yang akan
dipijahkan ditempatkan dalam kolam perawatan yang berbeda. Proses ini disebut
proses pemberokan yang dilakukan selama 4-5 hari. Pemisahan ini sekaligus
dilakukan sebagai cara perawatan induk. Setelah itu, barulah induk jantan dan betina
dimasukkan dalam kolam pemijahan saat ketinggian air mencapai sekitar 20 cm.
Induk yang dilepaskan mempunyai perbandingan jumlah 1:2 untuk induk betina dan
induk jantan yang sudah siap memijah.
Pada sore hari sekitar pukul empat setelah pemasukan induk yang siap pijah, aliran air
ke dalam kolam diperbesar. Proses perkawinan induk diawali dengan proses kejarkejaran di sekitar tempat masuknya air ke dalam kolam. Antar pukul tujuh dan
sepuluh malam, induk ikan tawes biasanya sudah memijah.
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13.4.6. Penetasan Telur Ikan Tawes
Berikut cara penetasan telur budidaya pembenihan ikan tawes :
a. Setelah induk ikan tawes bertelur, air yang masuk ke kolam diperkecil agar telur-telur
tidak terbawa arus, penetasan dilakukan di kolam pemijahan juga
b. Pagi hari diperiksa bila ada telur-telur yang rnenumpuk di sekitar kolam atau bagian
lahan yang dangkal disebarkan dengan mengayun-ayunkan sapu lidi di dasar kolam
c. Pada umumnya, telur ikan tawes menetas semua setelah 2-3 hari
d. Dari ikan hasil penetasan dipelihara di kolam tersebut selama kurang lebih 21 hari
Arus air ke dalam kolam pemijahan yang sekaligus digunakan kolam penetasan dan
pemeliharaan setelah induk ikan tawes menetas sebaiknya diperkecil agar telur tidak
hilang terbawa arus. Telur baru dicek di kakaban pada pagi harinya dengan
menggunakan lidi terutama di area dangkal kolam. Proses penetasan selesai sempurna
setelah 2-3 hari. Proses pemeliharaan ikan hasil penetasan ini dilakukan di dalam
kolam yang sama selama sekitar 21 hari dengan pemberian pakan yang sesuai.
14.4.7. Pengambilan Hasil Benih Tawes
Panen benih ikan bisa dilakukan pada pagi hari dengan cara menyurutkan air di dalam
kolam. Benih yang terjebak dalam saluran kamalir atau caren ditangkap menggunakan
seser atau waring. Benih yang sudah dikumpulkan kemudian bisa ditempatkan di
dalam hapa yang sudah diletakkan dalam saluran air yang mengalir tidak begitu deras.
Setelah melewati tahap penyortiran, bibit bisa dijual atau ditebar ke kola pendederan
untuk dibesarkan sebelum siap dijual untuk ikan konsumsi.
Setelah menetas semua, tunggu sampai umur 21 hari benih siap dipindahkan :
a. Sebaiknya proses pemanenan dilakukan pada pagi hari
b. Pemanenan dilakuakan dengan cara menyurutkan/mengeringkan kolam
c. Setelah benih berada dikamalir/dicaren, benih ditangkap dengan menggunakan waring
atau seser
d. Selanjutnya benih ditampung di hapa yang telah ditempatkan di saluran air mengalir
dengan aliran air tidak deras
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e. Benih tersebut selanjutnya dipelihara lagi di kolam pendederan atau dijual.
13.4.8. Persiapan Kolam Pendederan Ikan Tawes
Tahapan Persiapan kolam untuk pembesaran ikan tawes :
a. Kolam pemijahan ikan tawes sekaligus merupakan kolam penetasan dan kolam
pendederan. Sebelum dipergunakan untuk pemijahan, kolam dikeringkan.
b. Perbaikan pematang dan dasar kolam, dengan cara membuat saluran memanjang
(caren/kamalir) dari pemasukan air kearah pengeluaran air dengan lebar 40 cm dan
dalamnya 20-30 cm.
13.4.9. Pendederan Ikan Tawes
Bibit yang diperoleh selanjutnya dipelihara kembali atau dikenal dengan istilah
pendederan.
a. Mula-mula kolam dikeringkan selama 2-3 hari.
b. Dilakukan perbaikan pematang, pembuatan caren/saluran.
c. Kemudian, dasar kolam diolah dicangkul, kemudian dipupuk dengan Urea & SP 36
sejumlah 10 gram/m2 dan pupuk kandang 1 – 1,5 kg/m2 tergantung kesuburannya.
d. Setelah kolam dipupuk kemudian diairi setinggi 2-3 cm dan dibiarkan 2-3 hari
kemudian air kolam ditambah sedikit demi sedikit sampai kedalaman 50 cm
e. Kemudian benih ditebar di kolam pendederan dengan padat tebar 10-20 ekor/m2
f. Pemeliharaan dilakukan kurang lebih 3 minggu – 1 bulan.
g. Selanjutnya dapat dipanen dan hasil benih dapat dijual atau ditebar lagi di kolam
pendederan II.

13.4.10. Pemeliharaan Ikan Tawes di Kolam Pembesaran
Benih yang sudah siap untuk dibesarkan panjang ukuran tubuhnya yaitu sekitar 5 cm
sampai 8 cm. Kita bisa langsung memasukan ikan-ikan tawes yang telah siap
dibesarkan dengan padat penebaran benih 4 ekor ikan per meter kubik. Perlu
dicermati agar jumlah ikan di dalam kolam tidak terlalu padat karena akan
mempengaruhi hasil panen yang akan di dapat.
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Selanjutnya kita memelihara ikan dengan cara memberi pakan secara teratur maupun
merawat kebersihan kolam. Kita harus selalu memastikan bahwa air di dalam kolam
mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Selain itu kita juga perlu melancarkan
proses sirkulasi air agar ikan tidak mudah terkena penyakit.
Pakan tambahan yang biasa diberikan untuk proses pembesaran ikan tawes sehingga
memenuhi kriteria ukuran sebagai ikan konsumsi yaitu daun-daun, dedak, singkong,
kangkung, dan lain-lain. Ketika memberi makan, kita akan melihat kerakusan ikan
tawes yang dengan cepat akan menyambar makanan yang kita berikan. Masa panen
dilakukan biasanya ketika ikan telah berumur 6 bulan.
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BAB XIV
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Mas
14.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi
reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan mas.
14.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan
dan buatan ikan mas.
14.3.1. Biologi Reproduksi Ikan Mas
a. Klasifikasi

Gambar 14.1. Ikan Mas
(Sumber : fischgrosshandel-ahlen.de http://1001budidaya.com/wpcontent/uploads/ikan-mas.png)
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Ikan mas mempunyai sifat-sifat sebagai hewan air omnivora yang lebih
condong bersifat karnivora. Secara taksonomi dan sistematika Kotellat, dkk
(1993) mengklasifikasikan ikan mas sebagai berikut :
Phylum

: Chordata

Sub phylum

: Vertebrata

Kelas

: Pisces

Sub kelas

: Teleostei

Ordo

: Ostariophysi

Sub ordo

: Cypriniformes

Famili

: Cyprinidae

Genus

: Cyprinus

Spesies

: Cyprinus carpio L

Berdasarkan morfologinya ikan mas mempunyai ciri-ciri bentuk badan
memanjang, sedikit kesamping (commpressed). Mulut terletak di ujung tengah
(terminal) dan dapat disembulkan (protaktil) dan lunak. Bagian anterioe mulut
terdapat 2 pasang sungut. Jari-jari punggung (dorsal) yang kedua mengeras
seperti gergaji. Sedangkan letak kedua sirip punggung dan sirip perut
berseberangan. Sirip dada (pectoral) terletak di belakang tutup insang
(operculum), (Santoso,1995). Selanjutnya, Suseno (1994) mengatakan ikan
mas mempunyai gurat sisi (linea literalis) di tengah-tengah kiri kanan
membentang dari depan sampai ujung ekor. Gurat sisi ini berfungsi untuk
mengetahui tekanan arus. Lubang anus terdapat pada bagian belakang badan
sebelah ventral. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi oleh
sisik. Hanya sebagian kecil saja yang tidak tertutup oleh sisik.
b. Sifat Biologis Ikan Mas
1.

Lingkungan perairan ideal yang diinginkan jenis ikan mas adalah daerah
yang berketinggian 150 – 600 m di tas permukaan laut.
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2. Suhu air berkisar antara 25 – 300 C.
3. Sebagaian ikan tergolong ikan omnivora (pemakan segala)
4. Hidup di air tawar, namun dapat juga hidup di sungai yang berair payau.
5. Memijah pada musim hujan.
6. Telur menempel pada rerumputan atau benda lain yang ada di dalam air.

c. Varietas Ikan Mas
1. Ikan Mas Punten (Gambar 14.2. )

Gambar 14.2. Ikan Mas Punten
(sumber : https://totoharyanto.com/wp-content/uploads/2015/08/jenis-ikanmas-punten.png)

a. Dikembangkan pertama kali di desa punten, Malang Jawa Timur tahun 1933.
b. Badan relatif pendek dibandingkan varitas lainnya.
c. Perbandingan terkecil antara panjang badan total terhadap tinggi badan adalah
2,4 :1.
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d. Warna sisik hijau kehitaman
e. Bentuk mata menonjol
f. Gerakkan lambat dan jinak.
2. Ikan Mas SiNyonya (Gambar 14.3)

Gambar 14.3. Ikan Mas Sinyonya
(sumber: (sumber : https://agusrochdianto.files.wordpress.com/2013/11/picture1.jpg)

a. Bentuk badan memanjang dengan punggung lebih rendah dibandingkan
punten.
b. Sisiknya berwarna kuning muda.
c. Bentuk mata normal dapat tampak sipit.
d. Lebih jinak dari punten, dan suka bergerombol.
3. Ikan Mas Taiwan (Gambar 14.4)
a. Diimpor dari taiwan
b. Badannya berbentuk memanjang dengan penampang punggung
benrbentuk busur agak membulat.
c. Sisiknya berwarna kehijauan tetapi terdapat juga warna kuning
kemerahan di tepi sirip dubur.
d. Bila ditebar makanan, bergerombol dan bergerak aktif saling berebut
makanan.
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Gambar 14.4. Ikan Mas Taiwan
(sumber :
http://1.bp.blogspot.com/4o80GmYQOkQ/UAppeJjMygI/AAAAAAAAAUg/cQBhiTtRK
YM/s1600/ik an+mas+taiwan.jpg)

4. Ikan Mas Merah
a. Badan relatif panjang,dibanding dengan sinyonya penampang bagian
punggung relatif lebih rendah.
b. Bentuk mata agak menonjol.
c. Dalam air gerakkan agak binal dan aktif mengaduk0aduk dasar peraran.
d. Sisik berwarna merah keemasan.

Gambar 14.5. Ikan Mas Merah
http://4.bp.blogspot.com/F6QFeCr1ccs/UAppzoTQHGI/AAAAAAAAAUw/VpJGcag4Xvs/s1600/Karp
er+kaca.jpg)
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5. Ikan Mas Kancadromas (Gambar 14.6)

Gambar 14.6. Ikan Mas Kancadromas
(sumber : http://www.suryamina.com/wp-content/uploads/2013/04/benihikan-mas-kancra-tikeu-tombro-raja-rayo-ameh.jpg)

a. Sisik berukan kecil tidak beraturan dan berwarna merah tua.
b. Dibagian tengah badannya terdapat garis membujur berwarna keperakkan atau
keemasan, sedangkan dibagian punggungnya berwarna gelap.
c. Badannya berbentuk memanjang.
d. Gerakkannya mirip ikan mas taiwan, selalu aktif dan kurang jinak.
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6. Ikan Mas Kaca (Gambar 14.7)

Gambar 14.7. Ikan Mas Kaca
http://4.bp.blogspot.com/F6QFeCr1ccs/UAppzoTQHGI/AAAAAAAAAUw/VpJGcag4Xvs/s1600/Karper+kaca.
jpg)
a. Badan berbentuk memanjang dengan bagian punggung relatif rendah.
b. Dibagian badannya hanya ada sebagian saja sisik yang menutup badannya, yaitu
sepanjang garis gurat sisi dan dibagian pangkal ekor.
c. Sisiknya berwana putih mengkilap dan berukuran relatif besar tidak seragam.
d. Bagian badan yang tidak ditutupi sisik sepintas seperti kaca bening.
7. Ikan Mas Kumpai (Gambar 14.8)

Gambar 14.8. Ikan Mas kumpai
(sumber: http://img196.imageshack.us/img196/7881/butterflykoi.jpg)
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a. Badannya seperti ikan mas sinyonya.
b. Sisiknya berwarna kuning muda, kuning keemasan atau hijau gelap.
8. Ikan Mas Koi (Gambar 14.9)

Gambar 14.9. a. Ikan Mas Koi(sumber : http://4.bp.blogspot.com/5QCtygEpRJg/T1jA9rhDkI/AAAAAAAAC5w/OGK_ZGtjSx4/s1600/koi%2B1.jpg)

Gambar 14.9.b.
Ikan Mas Koi
(sumber : http://www.binatangpeliharaan.org/wpcontent/uploads/2015/01/ikan-koi-cantik.jpg)
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a. Populer sekitar tahun 80-an dan dikenal sebagai ikan hias serta berasal dari
Jepang.
b. Warna sisik beragam bisa putih atau kombinas dengan merah atau hitam.
c. Geakkannya lambat dan cukup jinak.
9. Ikan Mas Majalaya (Gambar 14.10)

Gambar 14.10. Ikan Mas Majalaya
(sumber : http://www.bibitikan.net/mengenal-ikan-mas-majalaya/)
a. Hasil seleksi keturunan ikan mas punggung tinggi yang sudah lama berkembang
di daerah Majalaya , Jawa barat.
b. Badan relatif pendek dengan punggung lancip dibandingkan dengan yang lainnya.
c. Bentuk kepala dan moncong yang pipih.
d. Warna sisik hijau keabuan-abuan dengan tepi lebih gelap ke arah punggung
semakin gelap.
e. Gerakkannya jinak dan biasa berenang di permukaan air untuk mencari makan.

10. Ikan Mas Rancu (Gambar 14.11)
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Gambar 14.11.Ikan Mas Rancu (sumber : http://tips-ukm.com/wpcontent/uploads/2015/08/ikan_mas_by_indojo_indojo.deviantart.com_.jpg)
Lahir akibat persilangan antara varitas yang ada baik disengaja atau tidak
sengaja. Daya kelangsungan hidup adalah peluang untuk hidup dalam saat
tertentu, yaitu jumlah ikan yang hidup selama jangka waktu pemeliharaan
dibagi dengan jumlah penebaran yang biasanya dinyatakan dalam persen
(Effendi, 1997). Daya kelangsungan hidup erat hubungannya dengan
mortalitas yaitu prosentase junlah ikan yang mati selama jangka waktu
pemeliharaan tertentu dibagi jumlah penebaran. Selanjutnya menurut Royce
(1973) di dalam Mariatul (1983) mortalitas ialah penurunan jumlah individu
dalam populasi karena kematian, sehingga mortalitas menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi produksi ikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi
mortalitas ikan adalah kompetisi antar jenis yang sama, meningkatnya
predator, parasit, kekurangan makanan, penanganan dan penangkapan oleh
manusia.
Air merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi kehidupan. Semua
Makhluk hidup memerlukan air, tanpa air tak akan ada kehidupan. Tubuh
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manusia sebagian besar terdiri dari atas air. Disamping kebutuhan air untuk
kehidupan hayati secara langsung, air kita perlukan dalam memproduksi bahan
makanan kita. Tanaman padi misalnya, memerlukan banyak air. Produksi ikan di
kolam yang kita pelihara, maupun di perairan alamiah, hanya mungkin dengan
adanya air. Industri kita juga memerlukan air, yaitu dalam pendingan mesin,
dalam proses pembuatan batik dan untuk mengangkut limbah.

Kualitas air ditentukan oleh banyak faktor yaitu : zat yang terlarut, zat yang
masuk ke dalam perairan (tersuspensi) dan makhluk hidup khususnya jasad
renik di dalam air. Air murni yang tidak mengandung zat terlarut, tidak baik
untuk kehidupan. Sebaiknya zat yang larut dapat bersifat racun. Apabila zat
yang terlarut , zat yang masuk (tersuspensi dan makhluk hidup dalam air
membuat kualitas air menjadi tidak sesuai untuk kehidupan, air itu disebut
tercemar. Pencemaran dapat berasal dari beberapa sumber. Sumber
pencemaran yang paling utama di negara kita ialah limbah rumah tangga, yang
berasal dari 200 juta orang. Dengan demikian makin meningkatnya kegiatan
ekonomi kita masalah pencemaran oleh industri juga makin meningkat dan
sering terjadi . Oleh sebab itu apabila kita tidak berhati-hati pencemaran oleh
industri juga dapat menjadi masalah bagi kehidupan, terutama makhluk yang
hidup di air.
d. Persyaratan Fisik, Kimia dan Biologi bagi Kehidupan Ikan Mas
Kualitas air secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh
terhadap pertumbuhan ikan dan organisma (makhluk) air secara keseluruhan.
d.1. Faktor fisika perairan
1. suhu air
Perubahan suhu sering mempengaruhi pergerakan ikan (ruaya) pada suatu
perairan dan kandungan partikel-partikel (lumpur) yang masuk ke dalam
perairan (tersuspensi) sangat berpengaruh dalam hal mencari makan dan
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penggunaan organ-organ (seperti mata) dalam upaya untuk menghindarkan
diri dari predator-predator (pemangsa). Temperatur air juga menentukan
kecepatan metabolisma ikan dalam usaha menjaga kelangsungan hidup.
Perubahan-perubahan suhu juga sering menjadi rangsangan alami dalam
menentukan awal pemijahan.
Bahwa air yang digunakan untuk budidaya tidak akan memberi produksi yang
maksimal jika kondisi optimum untuk ikan dan organisma lainnya tidak
terpenuhi. Suhu juga mempengaruhi pertumbuhan dan nafsu makan ikan.
Proses pencernaan makanan akan berjalan sangat lambat pada suhu rendah,
sebaliknya lebih cepat pada perairan yang lebih hangat . Untuk pertumbuhan
ikan mas dapat dicapai secara optimal pada kisaran suhu antara 25 – 320 C.
2. Kecerahan
Kecerahan air yang dikehendaki minimal 70 cm
d.2. Faktor Kimia Perairan
1. pH (derajat keasaman)
pH yang cocok untuk budidaya ikan adalah 7,5 – 8,5. pH antara 6,5 – 9,0 masih
dapat dikategorikan baik untuk memelihara ikan, tetapi lebih kecil atau lebih
besar merugikan (Lingga, 1987). Menurut Soesanto (1993), umunya pH yang
baik untuk semua semua jenis ikan berkisar antara 6,7 – 8,6 . Walaupun
demikian, ada jenis-jenis ikan yang karena lingkungan hidup aslinya di perairan
rawa mempunyai ketahanan hidup antara pH 4 – 9.
2. Oksigen terlarut (DO)
Oksigen terlarut dalam air merupakan faktor yang sangat penting untuk
kelangsungan hidup biota air khususnya ikan. Menurut Afrianto (l992),
bahwa konsentrasi minimum yang masih dapat diterima oleh ikan untuk hidup
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dengan baik 5 ppm, meskipun ada beberapa jenis ikan yang masih dapat
hidup/bertahan hidup pada perairan dengan konsentrasi 3 ppm.
3. Karbondioksida (CO2)
Karbondioksida yang ada dalam perairan berasal dari respirasi (pernafasan)
yang dilakukan oleh hewan yang ada dalam air termasuk ikan. Karbondiosida
yang ada di udara maupun di air, digunakan selama proses fotosintesa untuk
menghasilkan oksigen atau bahan organik lainnya. Cholik dan Artati (l985)
menyatakan

bahwa

ikan

mempunyai

toleransi

terhadap

konsentrasi

karbondioksida yang tinggi dalam air, tetapi ikan akan menghindar bila
konsentrasi karbondioksida tersebut lebih dari 5 ppm. Sedangkan Soesanto
(l986) menyatakan bahwa kandungan karbondioksida terlarut maksimum
untuk pemeliharaan ikan adalah 25 ppm.
4. Amoniak terlarut (NH3-N)
Amoniak merupakan racun bagi ikan. Sumber utama amonia adalah ikan itu
sendiri. Kadar amoniak akan bertambah dengan peningkatan aktivitas ikan,
kenaikan suhu dan hasil proses pembusukan sisa makanan di dasar kolam
(Lingga, 1997). Menurut Boyd (l972) amoniak dalam air berasal dari pupuk,
ekskresi ikan dan dari peningkatan aktivitas penguraian senyawa nitrogen oleh
mikroba. Kadar amoniak yang baik untuk kehidupan ikan dan organisma
lainnya adalah kurang dari 1 ppm (Pescod, 1973).
5. Kadar Garam
Khusus untuk larva diperlukan kadar garam 3,2 permil (0,32 %).
d.3. Faktor Biologi Air
Salah satu faktor yang sangat menentukan khususnya untuk pemeliharaan ikan
mas di kolam dengan memanfaatkan alami untuk ukuran benih diperlukan
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kelimpahan plankton sekitar 0,1 – 40 juta sel per meter kubik dan banyak
mengandung jenis-jenis mikroorganisma yang disukai (dimakan) ikan.

d.4. Tanda-tanda Air yang Menyebabkan Kematian Ikan Mas
1. Air Berubah warna dari aslinya (keruh , blooming plankton , dan
sebagainya).
2. Reaksi dengan bahan lain sehingga terjadi perubahan warna terang dan
sebagainya.
3. Air berubah rasa (asam dan sebagainya)
4. Timbul bau penguraian bahan organik (sampah),
5. Timbul buih di permukaan air
d.5. Pengelolaan Kualitas Air
Pengamatan terhadap kualitas air setiap saat pada tempat pemeliharaan ikan
mas sangatlah penting, sehingga gejala awal dari ketidaksesuaian kualitas air
untuk kehidupan ikan mas secara dini dapat diketahui dan tentunya akan lebih
mudah dalam memperbaikinya dibandingkan dengan keadaan yang sudah
sangat parah. Kesesuaian suhu perairan untuk kehidupan ikan mas pada tempat
terbatas, seperti akuarium dapat dikontrol dengan alat Heather ( Pemanas ),
sedangkan pada lokasi yang luas seperti kolam dapat dilakukan dengan
penambahan air baru.
Selanjutnya kekeruhan yang disebabkan oleh lumpur dan bahan-bahan yang
merugikan

dapat

dikendalikan

dengan

melakukan

penyaringan

dan

pengendapan terhadap air sebelum dimasukkan kedalam tempat pemeliharaan.
Kadar oksigen teratur pada tempat terbatas dapat ditingkatkan dengan
penambahan aerasi dengan menggunakan aerator, sedangkan pada tempat yang
luas dengan memasukkan air secara mengucur ke permukaan air kolam. pH air
rendah dapat ditingkatkan dengan penambahan kapur dengan dosis tertentu (
tergantung dari kadar pH sebelumnya ). Kadar garam dalam perairan dapat
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ditingkatkan dengan penambahan garam dapur curai atau air laut ke dalam
media pemeliharaan.
14.3.2. Teknik Pembenihan Ikan Mas
1. Pengadaan Induk Mas
Ketersediaan induk hasil pemeliharaan biasanya hasil seleksi, sehingga
mempunyai kualitas yang memenuhi syarat untuk dipijahkan. Induk-induk
tersebut merupakan hasil pemeliharaan dari benih atau calon-calon induk yang
berasal dari hasil tangkapan di alam. Induk-induk hasil pemeliharaan
mempunyai adaptasi terhadap lingkungan terbatas, sehingga memudahkan
penanganan pada waktu penyuntikan. Selain itu cara mendapatkan induk mas
adalah dengan membeli di petani lainnya atau lembaga /perusahaan lainnya
yang cukup umur dan ukuran.

2. Seleksi Pengadaan Induk dari Pemeliharaan
Langkah-langkah dalam pengadaan induk mas khususnya dari pemeliharaan di
kolam, karamba atau jaring apung adalah :
1. Dicatat tanggal penebaran awal benih, ukuran berat dan panjang serta padat
penebaran.
2. Diamati perkembangan benih dan diseleksi ukuran yang lebih besar dan tidak
cacat (sehat/normal), pisahkan di tempat pemeliharaan lain (lihat padat penebaran
induk. Dicatat umur, panjang dan berat dan tanggal penebaran.
3. Benih hasil seleksi diberi makanan yang intensif (lihat pakan untuk induk).
4. Penseleksian dilakukan dengan berpedoman pada :
a. Seleksi ikan mas yang mempunyai kualitas keturunan yang dikehendaki seperti;
berpotensi untuk tumbuh cepat, daya tahan terhadap kekurangan oksigen dan sifat
air yang buruk lainnya, bernafsu makan ringgi, cenderung pemakan segala.
b. Seleksi ikan mas yang perkembangan organ kelaminnya baik.
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5. Pelihara calon induk mas yang sudah diseleksi untuk menghasilkan induk yang sehat
dan potensial dengan yang berkembang baik pada betina.
6. Calon induk jantan dan betina dipisahkan di pemeliharaan yang berbeda.
7. Pelihara benih sampai menjadi induk berumur 2 tahun atau lebih dan berukuran berat
sekitar 3 – 5 kilogram perekor.

3. Persyaratan tempat pemeliharaan untuk Pengadaan Induk
Calon-calon induk dapat dimatangkan gonadnya di pelihara pada kolam, sangkar atau
keramba jaring apung (KJA). Calon-calon induk hasil tangkapan dari alam yang
berukuran besar, yaitu lebih besar dari 200 gram, sebaiknya dipelihara di kolam,
karena jika dipelihara di dalam sangkar atau keramba biasanya terjadi kerusakan atau
luka pada daerah mulut dan tubuh akibat meloncat-loncat atau menubruk dinding
karamba atau karamba jaring apung yang dapat menyebabkan kematian.
Kolam berbentuk empat persegi panjang dengan luas sekitar 400 m2, kedalaman air
sekitar 1 - 2 m. Lokasi kolam hendaknya aman dari banjir atau pelumpuran.Luas
karamba hendaknya minimal 8 m2 dengan kedalaman sekitar 1,5 m. Jika keramba
disimpan di sungai hendaknya di tempat yang arus airnya lemah, seperti di daerah
teluk. Keramba tidak ditempatkan di anak-anak sungai yang jika pada musim hujan
biasanya membawa lumpur atau kotoran. Keramba di pasang pula di danau.
Keramba jaring apung (KJA), minimal luasnya 9 m2 dengan kedalaman minimal 1,5
m. Keramba jaring apung cocok sekali dipasang di danau atau waduk, di lokasi yang
aman dari gelombang besar pada waktu musim angin kencang. Karamba jaring apung
(KJA) cocok pula dipasang di kolam yang luas lebih dari 2000 m2 dan kedalaman
minimal 2 meter.
4. Kualitas Air dan Pakan dalam Penyediaan Induk
Kualitas air lainnya seperti kadar zat asam terlarut di sungai dan danau atau waduk
biasanya tinggi lebih besar dari kadar minimal, yaitu 5 mg/liter. Sebaiknya air jernih
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dengan daya cerah minimal 70 cm. Suhu sebaiknya berkisar 23-30o C. Kualitas,
jumlah, bentuk dan ukuran pakan yang sesuai sangat membantu keberhasilan
pematangan gonad ikan. Pakan harus cukup gizi, Vitamin, mineral dan enersi. Pakan
induk pada jambal siam mengandung protein sekitar 35 %, lemak 7 %, Karbohidrat
33%, serta mengandung vitamin dan mineral masing-masing 1 %. Vitamin yang
penting adalah vitamin E dengan kadar 100 mg/kg pakan. Vitamin E dapat
dipergunakan dari obat-ob0tan yang dijual di pasaran seperti Nature E, atau kecambah
.
Vitamin E sangat berperan untuk meningkatkan permeabilitas membran sel telur,
sehingga nutrien dari pakan dapat masuk ke dalam slel dengan baik dan mendapat gizi
yang cukup. Hal ini dapat meningkatkan kualitas telur. Contoh komposisi pakan ikan
Mas dikemukakan pada Tabel 14.1.
Tabel 141. Contoh komposisi pakan ikan Mas

Nama bahan
1. Tepung ikan

Persentase(%)

Keterangan

41-48

Besarnya persentase bergantung pada
nilai gizi dari tiap-tiap bahan tsb.

2. Dedak

10-15

3.Tepung kedelai

20-25

4. Terigu

10

5. Tepung jagung

10

6. Minyak ikan

2

7. Vitamin

1

8. Mineral

1

Jumlah pakan yang diberikan : 2-3 % bobot badan yang diberikan 2-3 kali per hari.
Pakan hendaknya diberikan di tempat dan pada waktu yang sama. Pakan diberikan
dengan menyebarkan di atas wadah pakan bentuk empat persegi berukuran 0,5 - 1 m2
yang terbuat dari tepi papan tinggi 5 cm, dan dasarnya terbuat dari saringan nyamuk
bahan plastik. Dengan cara menyebarkan pakan diatas tempat pakan tersebut, pakan
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yang tidak dimakan ikan akan jatuh diatasnya dan ikan dapat memakannya sewaktuwaktu. Pemberian pakan bermutu,minimal 6 bulan sebelum musim pemijahan, yang
biasanya pemijahan terjadi mulai awal musim hujan.
5. Penangkapan dan Seleksi Induk
Penangkapan induk dilakukan secara hati-hati agar tidak luka atau loncat dan
menggelepar-gelepar di tanah, sehingga dapat menyebabkan perut memar.
Penangkapan induk di kolam dapat dilakukan tanpa mengeluarkan air seluruhnya.
Kemudian dengan mempergunakan jaring halus, yang ditarik-tarik oleh beberapa
orang, induk-induk digiring ke tepi kolam dan setelah terkumpul induk-induk dengan
lebih mudah ditangkap. Sebagai pengganti jaring tarik dapat dipergunakan beberapa
kantong hapa yang ditarik ke tepi kolam. Setiap kantong hapa ditarik oleh dua atau
tiga orang. Ikan-ikan akan lebih mudah tertangkap karena mereka dapat masuk ke
dalam hapa.Induk-induk yang sudah terkumpul tersebut kemudian diseleksi.
6. Penampilan sifat-sifat induk yang matang gonad adalah sebagai berikut :
a. Induk jantan :
1). Bentuk badan pada umumnya lebih langsing dari pada induk betina,
2). Lubang urogenital terdapat di belakang genital papilla
3). Jika bagian perut di atas lubang urogenital dipijat akan keluar cairan
berwarna putih susu, yaitu cairan sperma dan spermatozoa
b. Induk betina :
1). Badan lebih gemuk dari pada jantan,
2). Lubang urogenital terdapat di atas genital papilla.
3). Bertina matang gonad, perutnya membulat dan sedikit lunak bahkan
lunak sekali
4). Genital papilla mengembang dan berwarna kemerahan.
5). Lubang anusnya melebar dan menonjol.
Induk-induk hasil seleksi tersebut kemudian ditimbang. Penimbangan dilakukan
dengan terlebih dahulu memasukkan induk-induk kedalam kantong plastik besar,
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yang diberi lubang kecil di sudut-sudutnya agr air dapat keluar pada waktu
diangkat. Kemudian induk-induk tersebut ditimbang di dalam kantong tersebut.
Timbangan yang dipergunakan sebaiknya timbangan gantung (seperti timbangan
dacing, timbangan spiral), sehingga induk mudah bergerak pada waktu
penimbangan.
7. Padat penebaran Pengadaan Induk
a.

Padat penebaran untuk di kolam sekitar 2-4 ekor/ hektar

b.

Padat penebaran di keramba sekitar 1-2 ekor/m3, sedangkan

c.

Padat penebaran di Karamba jaring apung (kja). sekitar 1-3 ekor/m3.

Pembudidayaan ikan adalah suatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk
mengembangbiakan ikan. Dalam hal ini maka sekaligus pula diupayakan ke
arah peningkatannya. Demikianlah misalnya bahwa seorang pembudidaya
meletakkan kegiatannya untuk memperoleh sesuatu bentuk ikan yang
menguntungkan (banyak dagingnya, sedikit kepala dan tulang-tulang), yang
bertumbuh lebih cepat, yang memiliki warna khusus yang diingini para
pembeli (Burchkill, 1932 di dalam Lahiya, 1989).
Budidayawan sekarang ini telah banyak memiliki kemajuan dalam sistem
pembudidayaan ikan. Banyak sudah jenis ikan yang berhasil dibudidayakan
yang dahulu tergolong ikan-ikan liar yang hidup di perairan bebas dan
berkembang biak secara alamiah pula. Ikan-ikan tersebut misalnya ikan mas,
ikan nila, ikan betok dan ikan sepat.
Sukses dari pemeliharaan ikan tergantung pada pengertian terhadap seluruh
siklus hidup dari ikan yang dibudidayakan. Hal ini meliputi pemeliharaan
induk untuk menghasilkan telur dan sperma, pemeliharaan larva dan
pembesaran ikan sampai mencapai ukuran pasar. Tetapi ikan yang dipelihara
dalam suatu tempat (kurungan) jarang bereproduksi secara spontan, sehingga
induced spawning/breeding dengan bantuan hormon dilakukan oleh banyak
petani ikan (Anonim, 1989).
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Kemajuan sistem pembudidayaan tersebut tidak lepas dari kemajuan dalam hal
teknik pembenihan (breeding technique). Banyak percobaan dan penelitian
yang dilakukan akuakulturis untuk meningkatkan sistem dan teknik
pembenihan ini. Salah satu di antaranya adalah induced spawning/breeding
atau pemijahan/perkawinan buatan. Induced spawning/breeding dalam hal ini
dimaksudkan sebagai usaha untuk memacu atau merangsang ikan agar cepat
matang telur dan melakukan pemijahan.
Induk ikan yang menjadi sasaran induced spawning/breeding ini tidak harus
selalu yang telah matang kelamin. Yang penting adalah bahwa induk ikan
yang diberi perlakuan dengan induced spawing/breeding ini akan terangsang
dan secepatnya melakukan pemijahan. Cara-cara yang sering dilakukan dalam
induced spawning/ breeding ini antara lain adalah pemberokan, manipulasi
lingkungan/tempat pemijahan, stripping dan pemberian hormon.
Ada lima bidang pokok dalam budidaya yang secara menguntungkan
diakibatkan

oleh

penggunaan

hormon,

yaitu:

pemijahan

buatan,

pemeliharaan/pembesaran larva, memacu pertumbuhan, kontrol seks dan
pematangan kelamin buatan (Anonim, 1985). Selang beberapa tahun yang lalu,
juga telah berhasil dilihat siklus musim dan perkembangan dari suatu spesies
ikan yang mempunyai nilai ekonomis untuk dilakukan perkawinan buatan.
Hanya diperlukan waktu yang relatif singkat dimana pemijahan bisa dilakukan
secara buatan pada saat ikan mulai matang kelamin. Manipulasi hormon telah
berhasil

dilakukan

pada

sejumlah

spesies

ikan

untuk

mempercepat

spermatogenesis (pembentukan sperma) dan vitellogenesis (pembentukan telur).
Hal ini masih belum banyak digunakan secara luas (Anonim, 1985).
8. Hormon
Menurut Hornby (1980) hormon adalah bentuk dari sekresi internal yang
melewati darah dan merangsang organ tubuh. Sedangkan menurut Al Haj
(1990), hormon berasal dari kata "hormoa", yang berarti pembangkit aktivitas,
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adalah sebuah zat kimia organik. Menurutnya untuk memberikan definisi tentang
hormon yang tepat tidaklah begitu mudah. Oleh karena itu adalah lebih baik dan
lebih berarti kalau dikenal sifat-sifat dari zat ini saja.
Sifat-sifat atau kekhususan dari hormon menurut Al Haj (1990) adalah:
1. zat ini merupakan pengatur fisiologis terhadap kelangsungan hidup sesuatu
organ atau suatu sistem,
2. hormon adalah zat kimia,
3. zat itu dalam jumlah sedikit harus sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya
sebagai pengatur fisiologis,
4. hormon haruslah dihasilkan oleh sel yang hidup dan juga sehat,
5. hormon haruslah dihasilkan oleh kelenjar endokrin.
Penggunaan hormon untuk mengontrol reproduksi melalui pemijahan buatan
selektif pertama kali dicoba di Argentina pada tahun 1930-an. Tak lama setelah
itu, metode yang dipelopori oleh orang-orang Argentina ini juga dicoba oleh
orang-orang Brazil, Soviet dan Amerika. Sejak itu, penggunaan hormon telah
berkembang luas ketika adanya studi tentang fisiologi reproduksi ikan. Karena
mampu untuk melakukan pemijahan buatan yang menguntungkan baginya,
sekarang para budidayawan ikan mempunyai alat managemen yang berharga
yang memungkinkannya untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan
(Anonim, 1985).
9. HCG
Human Chorionic Gonadotropin (HCG) adalah suatu gonadotropin manusia
murni yang mirip dengan endogeneous gonadotropin. Sejak adanya korelasi
antara blood gonadotropin levels dengan kesiapan memijah, HCG telah
digunakan dengan berhasil dalam induced spawning dengan cara menambahkan
level serum gonadotropin hormon pada binatang yang telah matang kelamin.
Banyak spesies ikan telah dan dipijahkan secara ratio dengan penyuntikan HCG,
seperti catfish, stripped bass dan karper. HCG kadang digunakan secara
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campuran dengan ekstrak pituitary yang masih kasar. Hal ini telah berhasil
dicoba pada ikan mullet (belanak), pike dan milkfish (Anonim, 1985).
HCG adalah suatu glycoprotein yang dihasilkan oleh placenta dan keluar
bersama urin selama kehamilan awal (bulan pertama) dalam jumlah yang besar
(Matty, 1985; Tausk, 1975), sehingga urin wanita hamil ini bisa dijadikan
sebagai sumber dari HCG (Tausk, 1975). Tausk (1975) menambahkan, HCG
adalah glycoprotein yang merupakan karbohidrat-protein kompleks. Masingmasing dari molekul-molekul yang sangat besar ini terdiri dari 2 rantai peptida
yang berbeda (sub- unit) yang disebut  dan ß. Unit  bersifat dapat bertukar
tempat. Ball et al. di dalam Tausk (1975) menyatakan bahwa kedua subunit
tersebut disusun oleh 92 (rantai ) dan 139 (rantai ß) asam amino.
HCG yang berasal dari urin mengandung suatu kelompok substansi dengan
aktivitas-aktivitas biologis yang berbeda dan suatu kandungan sialic acid/asam
sialat (sialic acid adalah N-acetyl-neuranemic acid, disingkat NANA). Sebagian
proteinnya bersifat identik (van Hall, 1972 di dalam Tausk, 1975).
Matty (1985) menyatakan, walaupun HCG umumnya ditemukan pada wanita
hamil, tetapi hormon ini menyebabkan berbagai macam kegiatan gonada pada
banyak hewan vertebrata lain. Pada sejumlah species ikan, hormon ini bisa
menyebabkan keluarnya spermatozoa dan ovum dari gonad yang telah matang
yang mungkin bekerja secara sinergis dengan endogeneous gonadotropin
pengatur dari asal pituitary. Kemungkinan ini cenderung diverifikasi oleh
kenyataan bahwa ketika HCG disuntikan dengan campuran ekstrak pituitary ikan
akan

menghasilkan

respon

yang

lebih

baik

pada

ikan

dari

pada

diberikan/disuntikan secara terpisah.
HCG relatif murah sehingga bisa diberikan pada akuakultur dimana ikan
mempunyai sifat "keras kepala" (refractory) terhadap semuanya kecuali terhadap
pituitarynya, dan HCG sering diaplikasikan ketika harga pituitary mahal atau
keberadaan ekstrak pituitary terbatas (Matty, 1985). HCG merangsang produksi
testosteron dalam sel Leydig dan juga merangsang aktivitas siklus AMP (Adeno
Monophosphate) (Tausk, 1975).
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10. Hormon dari kelenjar hypofisa

Pemijahan dengan rangsangan dilakukan dengan menyuntikan selain HCG dan
Gonadotropin adalah kelenjar hipofisa, dengan maksud untuk menambah
gonadotropin agar ikan cepat memijah. Sebagai ikan donor, ikan mas merupakan
donor universal, sehingga dapat digunakan untuk merangsang pemijahan berbagai
jenis ikan. Ikan mas yang dipilih sebagai donor adalah yang dewasa, baik jantan
maupun betina. Pengambilan kelenjar hipofisa dilakukan melalui beberapa
tahapan, sebagai berikut:

1. Potong bagian kepala , tepat di bagian belakang tutup insangnya.
2. Potongan kepala dihadapkan ke atas dan dipotong kembali dari pangkal hidung ke
bawah hingga terpisah, tepat di atas otak.
3. Dengan menggunakan piset otak diangkat, kemudian bagian bawahnya dibersihkan
dengan kapas sehingga terlihat kelenjar hipofisa berwarna putih, dengan ukuran lebih
kecil dari kacang hijau.
4. Kelenjar hipofisa diangkat dengan menggunakan pinset secara hati-hati supaya
kelenjjar hipofisa tidak hancur. Kemudian kelenjar tersebut digerus dan dibuat
ekstraknya atau diawetkan jika tidak digunakan saat itu. Perkembangan telur menjadi
larva dan benih. Kelenjar hipofisa diangkat dengan menggunakan pinset secara hatihati supaya kelenjjar hipofisa tidak hancur. Kemudian kelenjar tersebut digerus dan
dibuat ekstraknya atau diawetkan jika tidak digunakan saat itu. Perkembangan telur
menjadi larva dan benih.
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Gambar 14.12. Cara Pengambilan Kelenjar Hypofisa Ikan Mas

11. Injeksi dan pengurutan telur pada induk ikan mas
12. Injeksi dan pengurutan telur
Teknik modern secara artificial (buatan) pada kan mas yang telah matang
gonadnya meliputi injeksi hormon sebelum telur dan spermanya diurut dengan
tangan hingga keluar. Banyaknya hipofisa kering yang diperlukan bagi induk
betina adalah 0,3 mg/kg berat ikan pada penyuntikan pertama dan penyuntikkan
kedua 3,5 mg/kg berat ikan. Sedangkan ikan mas jantan hanya satu kali
penyuntikan yaitu 2 mg/kg berat bersama penyuntikan kedua induk betina.
Larutan untuk injeksi pada betina dipenyuntikkan pertama 1 ml/ekor dan pada
penyuntikan kedua 1,5 ml/ekor baik betina maupun jatan. Larutan dibuat dari 6,6
gram garam dapur murni dicampur dengan 1 liter air suling.
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13. Pemijahan alami ikan mas
13.a. Persiapan pemijahan

1. Setelah kolam siap, pada jam 10.00 induk ikan yang sudah diseleksi dimasukkan
dalam kolam pemijahan.
2. Pemasangan kakaban sesudah induk dimasukkan.
3. Perbandingan antara induk jantan dan betina yang sering dilaksanakan biasanya
dengan perbandingan berat 1:1. Oleh karena itu induk jantan matang kelaminnya
lebih cepat dibandingkan induk betina. Misalnya induk betina 3 kg beratnya , maka
induk jantan juga 3 kg meskipun terdiri dari beberapa ekor.
4. Kakaban yang diperlukan sekitar 5 – 8 buah.
5. Ikan mas biasanya memijah sekitar jam 24, namun sebelumnya telah terjadi aktifitas
pemijahan dengan ditandai kejar mengejar oleh jantan sekitar jam 20.00 – 22.00
6. Telur yang dibuahi akan menempel pada kakaban.
13.b. Penetasan telur
1. Telur kemudian ditetaskan dalam happa berukuran 1 x 1 2 m.
2. Kakaban ditenggelamkan sekitar 10 cm.
3. Kurang dua hari telur akan menetas.
4. Larva yang baru menetas tidak memerlukan makanan alami.
13.c. Pendederan di Kolam
1. Pengeringan: dilakukan sekitar 2 – 3 hari dengan tujuan untuk memberi kesempatan
bernafas tanah sehingga gas-gas berbahaya yang dikandung tanah dapat lepas ke
udara digantikan oleh oksigen.
2. Pemupukan: kapur 20 gram permeter persegi ditebar secara merata, dosis pupuk
kotoran ayam 250 gram permeter persegi, urea 2,5 gram per meter persegi dan TSP 5
gram per meter persegi.
3. Pemasukkan air: sekitar 30 – 40 cm dan dibiarkan sekitar 3 hari.
196

4. Penyemprotan insektisida: dapat menggunakan diazinon, sumithion dan argothion
dengan dosis 4 ppm. Penyemprotan membelakangi arah angin.
5. Pemasukkan bibit makanan alami: biasanya dilakukan 5 hari sesudah pemupukan
6. Pemasukkan benih ikan dilakukan seminggu setelah pemupukan, dimana benih ikan
mas telah habis kuning telurnya segera dimasukkan ke kolam pendederan dilakukan
pada waktu pagi hari. Padat penebaran benih di kolam sebaiknya 100.000 ekor per
1.000 meter persegi luas kolam atau 100 ekor per meter persegi.
7. Pemberian pakan tambahan: biasanya dilakukan 2 minggu atau 10 hari sejak benih
dimasukkan pertama kali, biasanya berupa dedak halus.
8. Pemupukan susulan dilakukan dengan cara :kotoran ayam yang dimasukkan
dalam karung yang dilubangi.Pendederan di kolam dengan menggunakan kantong
Jaring (Hapa), dapat diperoleh manfaat lainnya antara lain adalah :
a. Panen dapat dilakukan kapan saja tanpa mengeringkan kolam
b. Keselamatan ikan terjamin karena ikan tidak mengalami stress saat penangkapan
c. Kolam dapat dipakai untuk mendederkan ikan kapan saja
d. Hama dapat terkontrol
e. Padat penebaran dapat lebih tinggi karena pemberian makanan secara intensif.
f. Mortalitas dapat ditekan
g. Pendederan dapat dikombinasikan dengan kegiatan lain seperti pemijahan atau
pendederan tahap berikutnya.
h. Kantong jaring berfungsi sebagai pemberokkan bila ikan di panen.
i. Perlengkapan pendederan berupa kantong jaring berukuran 2 m x 3 m x 1m
j. Padat penebaran, lebih tinbggi dari pendederan biasa
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BAB XV
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Belida
15.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan belida.
15.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan belida.
15.3. Biologi Reproduksi Ikan Belida
Klasifikasi dan Ciri-ciri
Menurut Kottelat et al. (1993) ikan ini termasuk klasifikasi
Kingdom

: Animalia

Phylum

: Chordata

Subphylum

: Vertebrata

Superclass

: Osteichthyes

Class

: Actinopterygii

Subclass

: Neopterygii

Infraclass

: Teleostei

Superorder

: Osteoglossomorpha

Ordo

: Osteogiossiformes
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Familia

: Notopteridae

Genus

: Chitala/Notopterus

Species

: Chitala lopis

Synonim

: Notopterus chitala (Weber & Beaufort, 1913),

Notopterus bomeensis (Roberts, 1992).

Gambar 15.1. Ikan Belida
(sumber : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/7/7c/Belida_mistar.JPG)

Selama ini produksi akuakultur hanya mengandalkan sangat sedikit jenis ikan, hal ini
mendorong kita untuk melakukan pengenalan tentang jenis ikan potensial untuk dapat
dikembangkan . Rendahnya keaneka ragaman jenis ikan untuk aquakultur disebabkan
pengetahuan kita yang terbatas pada biologi dan ekologi reproduksi kebanyakan jenis
ikan serta teknik pembenihan dan pembesarannya.
Ikan pipih atau belida (Notopterus chitala) termasuk salah satu jenis ikan ekonomis
terpenting daerah Kalimantan terutama Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat dan
daerah lainnya seperti Jambi dan Palembang serta negara Asia Tenggara lainnya yang
mulai terancam kelestariannya. lkan ini menjadi komoditas sangat penting karena
selain sebagai sumber protein dalam bentuk olahan seperti pepes (daging bagian
bawah), baso (daging bagian punggung), bakar dan goreng juga sebagai bahan
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baku produk

olahan seperti kerupuk dan empek-empek. Terkadang juga

diperdagangkan sebagai ikan hias dalam ukuran kecil. Selama ini produksi yang
dihasilkan seluruhnya berasal dari tangkapan di alam yang tidak menentu
ketersediaannya. Penangkapan yang berlebih dan tidak terkendali serta tekanan
perubahan habitatnya mengakibatkan kecenderungan penurunan populasinya, dan ini
merupakan ancaman terhadap kelestariannya.
Ikan belida mudah dikenali dengan melihat sirip duburnya panjang dan berawal tepat
dibelakang sirip perut yang dihubungkan dengan sisik-sisik kecil dengan sirip ekor.
Bentuk kepala dekat punggung dari ikan ini adalah cekung, dan rahangnya semakin
panjang sesuai dengan meningkatnya umur sampai jauh melampaui batas bagian
belakang mata pada ikan yang sudah besar. Sisik preoperculumnya lebih dari 10 baris
(Kottelat et al., 1993).
Menurut Roberts (1992) dan Kottelat et al. (1993) pola warna berbeda-beda menurut
fase ukurannya; ada fase maculosus (pada ukuran 150-270 mm, dimana seluruh badan
dan sirip tertutup oleh bintik-bintik bulat kecil), ada fase borneensis (pada ukuran
300-600 mm, dimana pada sirip dubur dan bagian belakang badan terdapat banyak
garis miring berbintik-bintik dan sebuah bintik hitam pada pangkal sirip dada), dan
ada fase hypselonotus (bila ukurannya lebih besar dari 600 mm, dimana hanya ada
satu bintik hitam pada pangkal sirip dada). Tetapi menurut penelitian Ondara dan
Dharyati (1995) di Sumatera Selatan dan Mangalik (1997) di Danau Sentarum
Kalimantan Barat Notopterus chitala berbeda dengan Notopterus borneensis, dimana
pada Notopterus chitala ada 20 – 22 sisik pipi sedang Notopterus borneensis sisik pipi
hanya 12 – 16.
Panjang standar ikan ini mencapai 150 cm. Bentuk kepala dekat punggung cekung;
rahang semakin panjang sesuai dengan meningkatnya umur sampai jauh melampaui
batas belakang mata pada spesimen yang besar; sisik preoperkulum lebih dari 10
baris; 117-127 jari-jari pada sirip dubur; 43-49 pasang duri kecil di sepanjang perut
(Roberts, 1992).
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No

Keterangan

Tahap Perkembangan

Telur Ikan Belida (Anonim, 2004)

Larva Ikan Belida (Anonim, 2004)

Benih Ikan Belida (Anonim, 2004)

Induk (Anonim, 2004)

Gambar 15 2. beberapa Tahap Perkembangan Ikan Belida
Menurut Kottelat et al. (1993) jenis ikan belida ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa,
Malaysia, dan Thailand. Ikan ini dapat mencapai panjang lebih dari satu meter di
India, sedang di Thailand umumnya hanya mencapai 70 -75 cm. Di Palembang
menurut Ondara dan Dharyati (1995) jenis ikan ini umumnya berukuran 3-5 kg dan
maksimurn 10 kg, tetapi tidak memberikan data ukuran panjangnya.
Ikan belida atau Clown knifefish adalah ikan yang berasal dari Indonesia, Malaysia,
dan Thailand. Ikan yang merupakan keluarga Notopteridae dan bermarga
Chitala/Notopterus ini di tanah air hidup di anak-anak sungai besar yang bersebelahan
201

dengan daerah rawa di Sumatera, Kalimantan,dan Jawa terutama Jawa Barat. Di
Kalimantan belida dikenal sebagai ikan pipih, di Sumatera dinamakan ikan belido,
dan yang berasal dari Thailand disebut ikan belida bangkok. Beratnya mencapai 5
kg/ekor dan dikenal sulit memijah.
Ikan belida asal Indonesia dan Thailand cirinya adalah adanya bintik (spot) berwarna
hitam berbentuk bulat di badannya dari depan hingga kepangkal ekor. Untuk belida
bangkok, ada dua jenis yang beredar di pasaran yaitu yang berwarna abu-abu
keperakan dan albino. Keduanya memiliki belang hitam dengan garis tepian putih.
Makin banyak belangnya, makin banyak dicari orang. Sebagai ikan hias belida
bangkok pernah sangat popular di era 1995–1997. Kondisi itu kian diperparah dengan
adanya perubahan lingkungan alam serta eksploitasi yang berlebihan. Di Sumatera
Selatan sampai awal 1980-an,belida masih mudah ditemukan di anak Sungai Musi
seperti Sungai Arisan Belida dan Sungai Meriak. Lalu sampai 1998, di Sungai
Citarum, Jawa Barat, jumlahnya masih ditangkap hingga 6 ton, tapi setahun kemudian
tak seekor pun bisa ditemukan.
Ikan ini sangat nocturnal, dimana pada siang hari umumnya tetap tinggal bersembunyi
diantara tumbuh-tumbuhan. Ikan ini dapat mengambil udara secara langsung (Kottelat
et al., 1993) dan beberapa peneliti mendapatkan bahwa ikan ini biasanya mencari/
mengejar makanannya pada waktu malam (Anonim, 1988).
Menurut Giesen (1987), ikan ini ditemukan di Sungai Kapuas dan Tawang dan juga di
aliran sungai yang berhubungan dengan sungai tersebut. Biasanya terdapat di danau
dan rawa, hutan yang tergenang dan sungai-sungai kecil yang menuju rawa. Menurut
Anonim (2001), di BBAT Jambi pemeliharaan calon induk dapat dilakukan di kolam
tanah seluas 500 M2 dengan kedalaman air ± 1,5 m. (Roberts, 1992), mengemukakan
ikan belida menyukai air bersih dan berarus dan bisa masuk ke perairan payau dan
bisa juga ke perairan danau, floodplains, kolam dan saluran.
Ikan belida makan ikan sebagai makanan utamanya (Giesen, 1987) serta insecta air,
bagian tumbuhan dan plankton sebagai makanan tambahan sedangkan menurut
(Roberts, 1992) ikan ini menyukai makanan berupa serangga, ikan ,binatang berkulit
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keras dan beberapa akar tanaman air muda , aktif makan mulai senja sampai malam
hari. Berdasarkan hasil penelitian dari Rusnailah (1991) ikan belida atau pipih
termasuk predator, serta suka mencari makanannya pada malam hari (Anonim, 1988).
Menurut Anonim (2003), ikan belida yang dipelihara di kolam semi permanen pakan
yang diberikan berupa ikan udang segar dengan jumlah 3,7 % per hari. Frekuensi
pemberian pakan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari.
Menurut Anonim (1988), ikan belida umumnya mengadakan perkembangbiakan dan
mijah pada permulaan musim hujan, apabila air mulai naik. Satu induk dapat
mengeluarkan 5.000-10.000 telur yang dapat menetas dalam waktu 6-7 hari apabila
suhu sekitarnya antara 29-31 ºC, clan 5-6 hari pada suhu 33 ºC (Ondara dan Dharyati,
1995). Pada saat bertelur induk ikan belida akan menempelkan telumya pada benda-benda yang berada 1,5-2 m dibawah permukaan air. Telur ikan yang telah dibuahi
dijaga oleh induk jantan dari gangguan ikan/mahluk lain. Sedangkan menurut (
Roberts, 1992) pemijahan ikan belida berlangsung di air tergenang atau mengalir pada
musim hujan. Telur diletakkan pada tanaman air(perdu) yang tenggelam. Satu induk
betina ikan belida berukuran 21 – 25 cm umumnya meletakkan telur berkisar 1200 –
3000 butir.
Menurut Mangalik (1997), tidak diketahui pasti dimana tempat memijahnya, tetapi
sebagian menyatakan di daerah hulu sungai, karena setelah ikan belida kembali ke
hilir sungai atau danau banyak sekali yang tertangkap. Sedang menurut Roberts
(1992) ikan belida akan melakukan ruaya pemijahan secara musiman selama hari
berhujan dan berpindah tempat kembali ke perairan permanen di musim kemarau.
Effendi (1997), menjelaskan bahwa Tingkat Kematangan Gonad (TKG) adalah tahap
tertentu perkembangan sebelum dan sesudah ikan memijah. Menurut Kesteven di dalam
Effendi (1997), tahapan ini dari dara, dara berkembang, perkembangan 1 dan 11,
bunting, mijah, mijah/salin, salin, dan pulih salin. Ikan belida merupakan salah satu jenis
ikan yang dapat mengambil udara secara langsung (Kottelat et al., 1993). Beberapa
parameter air penting untuk metabolisme, kehidupan dan pertumbuhan mencakup suhu
air, oksigen terlarut, pH, amoniak terlarut.
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1. Suhu Air
Suhu merupakan faktor penting bagi metabolisme makhiuk hidup, dimana perubahan
suhu dapat mempengaruhi aktifitas kerja tubuh dan mengakibatkan terjadinya
peningkatan reaksi kimia dan biologi dua kali lipat pada setiap kenaikan suhu 1 ºC
(Boyd, 1981).
Pada saat kegiatan domestikasi ikan belida di Loka BAT Mandiangin Kalimantan
Selatan, suhu air kolam tempat pemeliharaan ikan belida berkisar antara 29ºC 29,6ºC. Pada suhu air tersebut ikan belida kelangsungan hidupnya sebesar 84,7%
(Anonim, 2003). Sedangkan pada saat pematangan gonada kisaran suhu yang
diketahui berkisar 25,3 – 31,6 ºC (Anonim 2004).
2. Derajat Keasaman (pH)

Boyd (1981), menyatakan bahwa pH adalah logaritma negatif daripada kepekatan ion ion H' yang terlepas atau terlarut di dalam air. Dengan kata lain pH air merupakan ukuran
tingkat keasaman dan kebasaan suatu lingkungan perairan.
Pada saat kegiatan domestikasi ikan belida di Loka BAT Mandiangian KalSel, pH air
pada kolam pemeliharaan ikan belida berkisar antara 7,68 - 8,3 (Anonim, 2003).
Sedangkan pada saat pematangan gonada kisaran pH yang diukur berkisar 7,20 – 9,50
(Anonim 2004). Menurut Cholik (1986), bahwa kisaran pH antara 6,5 - 9,0 dalam suatu
perairan sangat baik untuk budidaya ikan. Jadi pH air pada saat kegiatan tersebut masih
dalam batas toleransi yang dianjurkan.
3. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen)
Oksigen terlarut (DO) di dalam air merupakan sumber respirasi dan salah satu komponen
utama metabolisme. Menurut Anonim (1996), kisaran oksigen terlarut yang baik untuk
kehidupan ikan adalah 5,0 8,0 mg/L. Pada saat kegiatan domestikasi ikan belida berkisar
antara 6,10 8,50 mg/l (Anonim, 2003). Sedangkan pada saat pematangan gonada kisaran
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oksigen terlarut yang diukur berkisar 4,70 – 8,50 mg/L (Anonim 2004). Kondisi
oksigen terlarut yang ada sangat mendukung terhadap kelangsungan hidup dan
pertumbuhan ikan belida yang dipelihara.
4. Amoniak (NH3)
Boyd (1981) menyatakan amoniak atau NH3 merupakan hasil perombakan bahanbahan
organik dan zat-zat buangan bakteri yang bersifat toksid bagi organisme perairan
khususnya ikan. Sumber utama amoniak berasal dari ikan itu sendid melalui aktifitas
metabolismenya dan perombakan sisa-sisa makanan. Menurut Anonim (1996), pada
kadar yang rendah ikan masih memiliki toleransi terhadap amoniak, yaitu tidak lebih dah
0,3 mg/l.
Pada saat kegiatan domestikasi ikan belida kadar amoniak (NH3) berkisar antara 0 - 0,08
mg/l (Anonim 2003) dan pada saat pematangan gonada kisaran amoniak terlarut yang
diketahui berkisar 0,15 – 0,37 mg/L (Anonim 2004).. Pada kondisi ini sangat baik bagi
kelangsungan hidup ikan belida yang dipelihara.

15.4. Teknik Pembenihan Ikan Belida
Untuk usaha budidaya belida memerlukan induk yang berkualitas. Ciri-cirinya antara
lain alat kelamin berbentuk bulat pada induk betina, sirip perut relatif pendek dan
tidak menutupi urogenital, ukuran badan relatif lebih besar. Selain itu, ketika matang
gonad, bagian perut membesar dan kelamin memerah, dengan ukuran berat antara 2-7
kg. Sedangkan induk jantan mempunyai alat kelamin tipis dan berbentuk tabung, sirip
perut relatif lebih panjang dan menutupi urogenital, ukuran badan relatif lebih kecil,
pada saat siap pijah, alat kelamin memerah dan bila diurut keluar cairan putih keruh,
dengan ukuran berat antara 1,5-5 kg.
Ciri-ciri induk jantan belida ditandai dengan genital papilla yang kecil dan tipis
berbentuk tabung, sedangkan pada betina berbentuk bulat (Meenakam, 1986). Incluk
jantan yang matang gonad ditandai dengan keluarnya cairan yang berwarna putih susu
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jika dilakukan pengurutan pada bagian perut ke arah lubang genital. Berdasarkan
Adjie, et al (1998), induk betina ikan belida akan segera memijah bila diameter
telurnya berkisar 3,0 mm.
1. Perawatan dan Seleksi Induk
Induk dipelihara dalam akuarium berukuran 1,5 x 1 x 1,2 meter dengan ketinggian air
1 meter. Dalam pematangan gonad induk diberi pakan berupa udang segar atau anak
ikan mas sekitar 5% dari berat badan per hari. Pakan tersebut diberikan dua kali
dalam 1 hari yaitu pagi dan sore. Jumlah pakan sebaiknya lebih banyak diberikan
pada sore hari, sebab belida sangat respon terhadap pakan yang diberikan menjelang
malam hari.
Induk yang bisa dipijahkan jika umurnya sudah berkisar 2–3 tahun atau panjangnya
antara 40–50cm. Membedakan induk jantan dan betina yaitu pada indukbetina bagian
belakang kepala (punuknya) lebih tebal dan ukuran badannya relatif lebih besar
dibanding jantan. Alat kelamin berbentuk bulat, sirip perut relatif pendek dan tidak
menutupi urogenital. Ketika matang gonad bagian perut membesar dan kelamin
memerah.
Sedangkan induk jantan mempunyai ciri sebagai berikut yaitu bagian belakang kepala
(punuk) tipis, alat kelamin tipis dan berbentuk tabung, sirip perut relatif lebih panjang dan
menutupi urogenital, serta ukuran badan relatif lebih kecil. Pada saat siap pijah, alat
kelamin memerah dan bila diurut keluar cairan putih keruh. Belida Sumatera atau
Kalimantan siap mijah berukuran berat antara 1,5-5 kg dengan panjang 55cm. Sementara
induk belida bangkok sudah bisa dipijahkan berukuran berat ± 0,8 kg dan panjangnya ±
50cm.
2. Proses Pemijahan
Dalam pemijahan ikan belida memerlukan substrat sebagai tempat menempelkan telur.
Subtrat yang digunakan berupa batang kayu yang berukuran diameter 15–20cm dan
ketinggian ± 20 cm. Di Balai Benih Mandiangin Kalimantan Selatan, proses pemijahan
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menggunakan subtrat dari papan kayu ulin ukurannya lebar 50 cm dan tinggi 40 cm yang
dimasukkan ke kolam induk. Proses ini dimulai dengan pasangan induk matang gonad
mulai berdempetan satu sama lain.
Menurut Anonim (2001), dari hasil kegiatan rekayasa teknologi pembenihan ikan belida,
induk yang matang gonad berkisar antara 2-5 kg. Induk-induk yang matang gonad
dipelihara bersama-sama dalam kolam tanah seluas 500 m² dengan kedalaman air ± 1,5
m.

Didalam kolam diletakkan sarang berupa ember plastik berdiameter 50 cm. Sarang-

sarang tersebut diletakkan setiap jarak 2 m. Pemijahan berlangsung selama musim
penghujan (Oktober - Maret), pada bulan Oktober 2001 telah didapatkan sarang yang
ditempeli telur yang sudah terbuahi. Sarang tersebut kemudian dipindahkan ke wadah
penetasan. Dari telur yang menetas didapatkan larva sebanyak 86 ekor, namun larva
hanya bertahan hidup sampai umur 1 minggu. Ukuran diameter teiur individu pada bulan
Desember adalah 1,27± 0,36 mm; 3,04±0,30 mm; 1,73±0,49 mm; 2,96±0,27 mm;
0,87±0,22 mm.
Pada 2004, Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Mandiangin, Kalimantan Selatan mulai
mengkoleksi induk belida dari perairan Waduk Riam Kanan (Kab. Banjar). Induk ikan
belida yang berhasil dipelihara sebanyak 45 ekor induk betina dengan kisaran bobot 2-5
kg dan 82 ekor induk jantan dengan kisaran bobot 1,5 – 5,5 kg. Selanjutnya dilakukan
domestikasi yaitu pemijahan ikan belida di kolam.
Induk ikan belida bisa dipelihara dalam kolam air tenang atau mengalir dengan luasan
sekitar 400 m2 atau tergantung jumlah induk yang ditebar (2m2/pasang) dengan
kedalaman air 0,7-1m. Untuk kisaran kualitas air, pH pada 7,2-8,2, oksigen terlarut pada
5,2-6,6 ppm, dan NH3 pada kisaran 0,01-0,11 ppm.
Dalam proses pematangan gonad, induk ikan belida diberi pakan berupa udang segar
dengan dosis 7-5% per hari, pakan tersebut diberikan dua kali dalam 1 hari yaitu pagi dan
sore. Jumlah pakan sebaiknya lebih banyak diberikan pada sore hari. Sebab, belida sangat
respon terhadap pakan yang diberikan menjelang malam hari. Pada pemijahan belida di
kolam, substrat untuk meletakkan telur bisa disediakan berupa
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batang bambu atau kayu yang ditancapkan di dalam kolam atau berupa papan yang
dipasang vertikal.
Hasi penelitian di BBAT Mandiangin, substrat berupa papan dengan lebar 50 cm dan
tinggi 40 cm cukup baik untuk penempelan telur ikan belida secara merata sehingga
persentase telur yang dibuahi dan potensi untuk berkembang atau menetas lebih besar.
Untuk kegiatan pengkajian teknologi pembenihan ikan belida, luasan kolam yang
digunakan 400 m2, jumlah induk belida sebanyak 127 ekor serta 25 unit substrat papan
ulin sebagai tempat penempelan telur. Papan tersebut diberi tali sehingga dapat diangkat
untuk pengontrolan apakah sudah ada telur yang menempel. Pengontrolan dilakukan 2-3
hari sekali. Bila papan tersebut sudah ditempeli telur, kemudian diangkat dan dibersihkan
dari kotoran, selanjutnya dimasukkan dalam akuarium. Untuk pencegahan jamur, media
inkubasi telur diberi methylen blue (MB) 1-3 ppm.
Musim pemijahan ikan belida dari Agustus sampai Maret atau musim penghujan.
Berdasarkan data 47 kali pemijahan selama tahun 2005, jumlah telur satu substrat
berkisar 102-586 butir telur dengan rerata 288 butir telur/induk. Derajat pembuahan
berkisar 30-100 % dengan rerata 65 %. Derajat penetasan 72,2 % dan sintasan (SR) larva
adalah 64,2 %. Larva menetas sekitar 72-120 jam pada suhu air 29 0C.
3. Pemeliharaan Larva dan Pendederan
Pemeliharaan larva belida dilakukan dalam akuarium ukuran 60 x 40 x 45 cm, dengan
ketinggian air sekitar 30 cm. Di dasar akuarium dipasang beberapa potong paralon ukuran
1 inchi yang berfungsi sebagai shelter karena sifatnya kanibal. Setelah 72 jam dari
menetas, larva diberi pakan alami berupa artemia secukupnya. Pendederan pertama
dilakukan di akuarium selama sekitar satu bulan dari penetasan. Yaitu saat benih sudah
mencapai ukuran 3-5 cm. Ukuran tersebut sudah relatif aman hidup di kolam. Wadah
kolam diberi pupuk organik sehingga benih ikan belida bisa memperoleh makanan alami
yang tersedia di kolam. Pakan hidup berupa udang kecil atau larva ikan sangat disukai
oleh ikan belida.
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Setelah benih ikan belida berumur 30 hari, benih selanjutnya didederkan di kolam selama
30 hari. Kolam yang digunakan berukuran 200 m2 , dengan kepadatan 10- 15 ekor/m2.
Pakan yang diberikan berupa udang segar berukuran kecil sebanyak 5 - 10 % per hari.
Selama 30 hari pertama pendederan benih sebanyak 3.547 ekor dengan kisaran berat
0,39-0,75 gr dan ukuran panjang 3-5 cm, dihasilkan benih belida sebanyak 1.993 ekor (
SR 56,3 %) dengan ukuran panjang 15-17 cm ( rerata 15,5 cm) dan kisaran berat 10-12 gr
(rerata 11,63 gr per ekor). Selanjutnya benih belida dapat dibesarkan di kolam dan di
karamba dengan pemberian pakan ikan rucah.
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BAB XVI
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Jelawat
16.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan jelawat.

16.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan jelawat.

16.3. Biologi Reproduksi Ikan Jelawat
Webert & Beauport (1981) di dalam Onadara dan Sunarno (1988) mengklasifikasikan
ikan jelawat sebagai berikut:
Kingdom

: Animalia

Phylum

: Chordata

Subphylum

: Vertebrata

Kelas

: Pisces

Subkelas

: Teleotei

Ordo

: Ostariophysi

Subordo

: Cyprinoidae

Famili

: Cyprinidae

Subfamili

: Cyprinidae
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Genus

: Leptobarbus

Spesies

: Leptobarbus hoeveni Blkr

Gambar 16. 1. Ikan Jelawat (Leptobarbus hoeveni Blkr)
(sumber : http://umpanmancingikan.blogspot.co.id/2014/12/umpan-jitu-mancingikan-jelawat.htm)
Sedangkan nama lokal di Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung yaitu Lemak atau
Klemak. Manjuhan di Kalimantan Tengah, Sultan di Malaysia dan Pla Ba di Thailand.
Namun saat berukuran kecil antara 10-20 cm dinamakan Jelejar di Jambi, Sumatera
Selatan dan Lampung. Nama dagang internasionalnya adalah hoven’s carp.
Dilihat dari segi morfologi bentuk tubuh ikan jelawat yang agak bulat dan
memanjang, mencerminkan bahwa ikan ini termasuk perenang cepat. Kepala sebelah
atas agak mendatar, mulut berukuran sedang, garis literal tidak terputus, bagian
punggung berwarna perak kehijauan dan bagian perut putih keperakan. Pada sirip
dada dan perut terdapat warna merah, gurat sisi melengkung agak ke bawah dan
berakhir pada bagian ekor bawah yang berwarna kemerah-merahan serta mempunyai
2 pasang sungut. Di alam ikan jelawat dapat mencapai berat 15 kg atau lebih
perekornya (Anonim, 2004).
Dijelaskan oleh Atmaja Hardjamulia (1992), ikan jelawat banyak ditemui di muaramuara sungai dan daerah genangan air kawasan tengah hingga hilir. Habitat yang
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disukainya adalah anak-anak sungai yang berlubuk dan berhutan di bagian
pinggirnya. Untuk anakannya banyak dijumpai di daerah genangan, dari Daerah
Aliran Sungai (DAS). Saat air menyusut, anakan ikan jelawat secara bergeromol
beruaya ke arah bagian hulu dari sungai.
Di Indonesia ikan jelawat tersebar di perairan-perairan sungai dan daerah genangan
atau rawa di Kalimantan dan Sumatera. Penyebarannya juga merata di kawasan Asia
Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.
Secara umum ikan jelawat bersifat omnivora atau pemakan segala. Namun
sebenarnya ia lebih cenderung herbivora. Vaas, Sachlan dan Wirraatmaja dalam
Atmaja Hardjamulia (1992) menyebutkan, di dalam usus ditemukan biji-bijian, buahbuahan dan tumbuhan air. Sedang di dalam usus benih jelawat ditemukan berbagai
jenis plankton, algae dan larva serangga air. Dalam lingkungan pemeliharaan yang
terkontrol, ikan jelawat juga menyantap makanan buatan berbentuk pellet. Bahkan
mau memakan singkong, daun singkong dan usus ayam.

Dari bentuk mulut dapat diketahui ikan jelawat menyenangi makanan yang melayang.
Cara makannya dengan menyambar meski terkadang gerakannya dalam mengambil
makanan agak lambat. Namun demikian jenis ikan ini biasa pula mengambil makanan
yang berada di dasar perairan (Anonim, 2007).
Jaminan penyediaan benih dalam kualitas dan kuantitas yang memadai merupakan
salah satu syarat yang dapat menentukan keberhasilan budidaya ikan. Banyak jenis
dan ragam ikan yang mempunyai nilai ekonomis telah dikembangkan baik ditingkat
pembenihan atau pembesaran.
Menurut Schmittou (1991), lebih dari 20.000 species ikan yang diketahui di dunia,
hanya sekitar 20 sampai 25 spesies ikan saja yang dibudidayakan secara komersial
untuk makanan manusia. Boleh jadi masih terdapat ratusan atau bahkan ribuan
species yang sangat potensial untuk dibudidayakan akan tetapi masih belum diketahui
teknologinya. Di Asia Tenggara species yang sudah umum dibudidayakan adalah Ikan
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Mas (Cyprinus carpio), Grass carp (Ctenopharyngodon idellus), Ikan Nila (Tilapia
niloticus), Ikan Mujair (Tilapia mossambicus), Gourami (Osphronemus gouramy),
Ikan Lele (Clarias macrocephalus), Silver carp (Hypopthalmichthys molitrix) dan
Bighead carp (Aristichthys nobilis).
Sedangkan di Indonesia menurut Anonim (1998), jenis-jenis ikan yang telah
dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat adalah ikan mas, ikan nila, ikan lele,
ikan gurami, udang dan patin. Kalau memperhatikan jenis-jenis ikan budidaya
tersebut maka ikan jelawat masih belum termasuk ikan budidaya yang diusahakan
secara komersial.
Ikan jelawat (Leptobarbus hoeveni Blkr) merupakan ikan asli perairan Indonesia
terutama terdapat di sungai, danau dan perairan umum lainnya di Kalimantan dan
Sumatera. Permintaan pasar terhadap ikan ini cukup tinggi dan mempunyai nilai
ekonomis tinggi dan sangat digemari oleh masyarakat dan dibeberapa negara tetangga
seperti Malaysia dan Brunei, sehingga merupakan komoditas yang sangat potensial
dan mendorong minat masyarakat untuk mengembangkannya. Terlebih lagi produksi
ikan yang lebih mengandalkan hasil penangkapan perairan umum cenderung labil dan
sudah ada kecendrungan di beberapa tempat terjadi penurunan.
Meskipun telah lama berkembang dan pemeliharaan ikan jelawat cukup
memasyarakat, namun benih ikan sebagai faktor produksi utama sementara ini lebih
mengandalkan dari hasil penangkapan di alam. Di alamnya ikan ini berkembang biak
di sungai pada permulaan musim penghujan, yang berarti pasokan benih tersedia
secara musiman. Sedangkan benih dari hasil budidaya masih terbatas jumlahnya
sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan benih yang terus meningkat.
Masalah yang pokok dari budidaya ikan jelawat ini adalah teknologi pembenihannya
yang masih belum diketahui. Jika teknologi pembenihannya bisa dikuasai maka
budidaya ikan jelawat akan dapat menjadi salah satu alternatif budidaya ikan di
Indonesia. Seperti telah disinggung diatas permintaan pasar terhadap ikan jelawat ini
cukup besar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan sangat digemari oleh
masyarakat termasuk dibeberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Karena
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itu ikan jelawat ini merupakan komoditas yang sangat potensial, yang akan segera
mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan budidayanya sebagai sebuah
alternatif usaha jika benihnya bisa diproduksi secara massal dan berkesinambungan
melalui penguasaan teknologi pembenihannya. Selain itu, dari penguasaan teknologi
pembenihannya kita dapat sekaligus melakukan upaya pelestarian plasma nuftah ikan
asli perairan Indonesia.
Salah satu faktor penunjang keberhasilan pemijahan adalah tersedianya induk yang
matang gonad. Induk tersebut dapat diperoleh dengan dua cara, cara pertama ialah
dengan menangkapnya di alam pada saat musim pemijahan. Cara kedua adalah
dengan memelihara di kolam secara terkontrol. Cara pertama biasanya faktor
keberhasilannya rendah. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh stress dari ikan,
apalagi ikan jelawat bersifat agresif sehingga pada waktu ditangkap dapat
menimbulkan kerusakan fisik (Hardjamulia, 1992).
Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan menyangkut kondisi induk ikan jelawat
agar dapat dipijahkan dengan baik yaitu kematangan gonad dari ikan yang siap
dipijahkan, biasanya mulai berumur 2,5 tahun, kondisi ikan sehat tanpa ada luka atau
cacat. Biasanya induk ikan sudah siap dipijahkan setelah 3-6 bulan dalam kondisi
pemeliharaan secara terkontrol dan intensif (Kristanto, 1994).
16.4. Teknik Pembenihan Ikan Jelawat
Rancang bangun pembenihan ikan memerlukan beberapa pertimbangan, yaitu lokasi
bangunan dan bentuk bangunan. Dalam melakukan pemilihan lokasi haruslah
memperhatikan faktor-faktor teknis maupun nonteknis seperti sosial ekonomis. Hal
ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian akibat salah penilaian saat melakukan
pemilihan lokasi, misalnya debit air tidak mencukupi saat musim kemarau atau
mengalami kebanjiran saat musim penghujan (Anonim, 2007).
Untuk budidaya ikan, kolam mempunyai peranan yang sangat penting karena selain
sebagai media pemeliharaan ikan juga sebagai media tumbuhnya pakan alami yang
dibutuhkan ikan.
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Beberapa persyaratan lokasi perkolaman meliputi:
a. Sumber air ; dekat dengan sungai, irigasi atau sumber air lainnya sehingga mendapat
suplai air sepanjang tahun.
b. Kondisi tanah ; berpotensi menumbuhkan pakan alami yaitu tanah liat sedikit berpasir
dan tidak poros.
c. Kedalaman air ; minimal kedalaman air 80-100 cm.
d. Lingkungan ; bebas dari pencemaran, dilengkapi dengan prasarana jalan, listrik,
terjamin keamanan dan mudah untuk pemasaran hasil.
Penyediaan Induk
Keberhasilan pengembangan budidaya ikan sangat ditentukan antara lain oleh pasok
benih baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Sedangkan kualitas benih
dipengaruhi oleh kualitas induk (faktor genetis) dan faktor lingkungan, seperti kualitas
air, makanan, penyakit dan parasit.
Peningkatan kualitas induk melalui peningkatan sifat genetis dapat dilakukan melalui
seleksi calon-calon induk. Di samping itu, pengelolaan induk dalam suatu usaha
pembenihan (BBI atau hatchery) sangat menentukan mutu benih yang dihasilkan, antara
lain menyebabkan silang dalam (in breeding) yang menghasilkan keturunan yang rendah
kualitasnya, terutama pertumbuhan yang lambat (Hardjamulia, 1988). Akibat silang
dalam produksi dapat menurun sampai 10-20 %. Penyediaan induk dapat dilakukan
dengan cara seleksi terhadap stok induk yang ada, menangkap dari alam dan membekali
dari tempat lain atau impor, dan dengan cara gynogenesis.
Untuk calon induk jelawat dapat diperoleh dari hasil tangkapan di alam atau dari hasil
pembesaran di kolam atau karamba. Pada kondisi pemeliharaan secara tradisional atau
hasil tangkapan di alam bobot calon induk lebih dari 1,5 kg diperkirakan mempunyai
umur sekitar 3 tahun. Akan lebih baik jika calon induk yang dipilih dari hasil pembesaran
karena sudah terbiasa dengan kondisi makanan dari luar dalam lingkungan yang
terkontrol dan biasanya lebih jinak. Calon induk minimal mempunyai berat 2,5 kg untuk
betina dan 1,5 kg untuk jantan atau berumur minimal 2,5 tahun (Kristanto, 1994).
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Untuk proses pematangan gonad pada ikan perlu diadakan pengelolaan induk.
Pengelolaan induk adalah pemeliharaan induk secara intensif agar menghasilkan benih
sesuai dengan permintaan pasar. Pengelolaan induk di antara para petani sangat
bervariasi, bergantung dari pengetahuan, pengalaman, dan sosial ekonomi mereka
(Hardjamulja, 1975).
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan induk, yaitu kualitas air,
wadah pemeliharaan, padat penebaran, kualitas dan jumlah makanan.
1. Kualitas Air
Hasil penelitian tentang pengaruh kualitas air terhadap kualitas induk (fekunditas dan
kualitas telur) masih langka. Hasil penelitian yang ada hanya mengenai pengaruh
oksigen terhadap jumlah telur yang diproduksi. Induk yang dipelihara dalam
konsentrasi oksigen 5 mg/l menghasilkan jumlah telur dan frekuensi pemijahan tinggi
(Hardjamulja, 1987).
2.

Wadah Pemeliharaan

Calon induk dapat dipelihara di dalam kolam biasa, kolam air deras, bak, jaring
terapung dan karamba. Calon induk jelawat dapat dipelihara di kolam permanen atau
semi permanen dengan kedalaman air berkisar antara 70-100 cm dengan sistem air
mengalir dan di karamba.
3. Padat Penebaran
Padat penebaran tergantung dari jenis ikan, kualitas air dan makanan yang tersedia.
Pada cara tradisional yang ekstensif, baik untuk jenis-jenis ikan asli maupun
introduksi, padat penebaran berkisar antara 10-20 ekor induk (Hardjamulja, 1980).
Padat penebaran yang ideal untuk calon induk jelawat yang dipelihara di kolam adalah
1 ekor/10 m2. Sedangkan pemeliharaan calon induk di karamba tingkat kepadatan 1-2
ekor/m2.
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4. Kualitas dan Jumlah Makanan
Jumlah makanan yang cukup dengan mutu yang baik merupakan pakan faktor yang
paling penting untuk memproduksi induk yang memiliki kualitas prima. Defisiensi
nutrien esensial terutama asam amino, vitamin, dan mineral menyebabkan
perkembangan telur terhambat dan akhirnya terjadi kegagalan ovulasi (Waynarovich
dan Horvath, 1980). Pertumbuhan gonad terjadi jika terdapat kelebihan energi untuk
pemeliharaan tubuh (Elliot, 1979). Sedangkan kekurangan energi dapat meningkatkan
oosit yang mengalami atresia sehingga mernpunyai oosit yang matang (Wootton,
1979). Pakan yang diberikan berupa pakan pellet dengan kandungan protein 25-28 %
dan dosis 3-5 % dari bobot biomassa dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari,
yaitu diberikan pada pagi, siang dan sore hari (Kristanto, 1994).
Tujuan dari seleksi induk adalah untuk mendapatkan induk yang mempunyai
produktivitas tinggi dengan ciri morfologi yang dikehendaki dan dapat diturunkan.
Produktivitas yang tinggi ini terutama dicirikan oleh sifat cepat tumbuh dan
kelangsungan hidup yang tinggi pada lingkungan budidaya tertentu (kolam
tradisional, kolam air deras, jaring terapung dan sebagainya dengan ciri lingkungan,
khususnya kualitas air yang berbeda). Ada dua metode seleksi induk, yaitu seleksi
masa dan seleksi famili (Sutisna dan Ratno, 1995).
a. Seleksi Masal
Seleksi masa ataupun seleksi individu merupakan seleksi buatan terhadap keturunan
hasil pemijahan induk-induk yang mempunyai fenotipe yang terbaik (Kirpichnikov,
1981). Sifat-sifat yang diseleksi meliputi bobot atau ukuran, keragaman luar,
pigmentasi, keadaan sisik, tidak cacat, ketahanan terhadap lingkungan dari penyakit,
jumlah tulang dalam otot, ukuran gelembung renang, dan lain-lain. Kemungkinan
kesalahan dalam memperoleh sifat yang diharapkan sungguh besar karena genotipe
dari ikan yang diseleksi atau yang tidak diseleksi tidak diketahui.
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b. Seleksi Famili
Seleksi ini dilakukan untuk memperoleh beberapa famili yang merupakan keturunan
dari pasangan-pasangan induk atau kelompok pasangan dalam jumlah kecil (misalnya
satu betina dengan beberapa jantan) yang merupakan hasil seleksi terbaik dari sifatsifat yang dikehendaki. Biasanya induk ikan jelawat sudah siap dipijahkan setelah 3-6
bulan dalam kondisi pemeliharaan secara terkontrol dan intensif. Penangkapan induk
dilakukan dengan menurunkan permukaan air hingga sebatas punggung ikan. Dengan
cara ini induk relatif lebih tenang dan tidak agresif sehingga mudah untuk dilakukan
pemeriksaan gonad.
Induk matang gonad hasil seleksi ditimbang untuk mengetahui beratnya, sehingga
dosis hormon dalam penyuntikan dapat ditentukan. Induk kemudian ditampung dalam
bak berukuran 1 x 1 m untuk proses penyuntikan.
Pematangan Gonad
Pada tahap ini, induk dipelihara dalam kolam khusus berukuran 500-700 m2 penebaran 0,10,25 kg/m2. Selama pemeliharaan, induk ikan diberi pakan pelet dengan kandungan protein
25‐28%. Pakan tersebut diberikan sebanyak 3 % dari berat badan dengan frekwensi 2‐3 per
hari. Selain pellet, induk diberikanjuga pakan berupa hijauan seperti daun singkong
secukupnya. Lama pemeliharaan induk lebih kurang 8 bulan. Induk yang siap pijah diperoleh
dengan cara seleksi. Ciri induk Jelawat dengan gonad yang matang adalah sebagai berikut:

Betina :
a. Perut membesar dan lembut.
b. Apabila diurut ke arah anus akan keluar cairan kekuningan.
c. Sirip dada halus dan licin
Jantan :
a. Perut langsing.
b. Apabila diurut akan keluar cairan putih (sperma)
c. Sirip dada terasa lebih kasar bila diraba
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Pemijahan
Pemijahan adalah proses pengeluaran sel telur oleh induk betina dan sperma oleh
induk jantan yang kemudian diikuti dengan perkawinan. Pemijahan sebagai salah satu
pacet dari reproduksi merupakan mata rantai siklus hidup yang menentukan
kelangsungan hidup species. Penambahan populasi ikan tergantung dari kondisi
tempat telur dan larva ikan kelak akan berkembang. OIeh karena itu, pemijahan
menuntut keamanan bagi kelangsungan hidup larva/benih ikan, tempat yang cocok,
waktu yang tepat dan kondisi yang lebih menguntungkan.
Pemijahan tiap species ikan mempunyai kebiasaan yang berbeda, tergantung pada
habitat dan pemijahan itu untuk melangsungkan prosesnya. Dalam keadaan normal
ikan melangsungkan pemijahan minimum satu kali dalam satu siklus hidupnya.
Di habitatnya di alam, ikan jelawat biasanya melakukan pemijahan pada musim
penghujan, yaitu saat air naik dan menggenangi daerah sekitarnya. Dalam kondisi
demikian, secara bergerombol ikan jelawat beruaya ke arah muara sungai. Di bagian
muara sungai tersebut pemijahan terjadi biasanya pagi hari diiringi rintikan air hujan.
Selama musim penghujan ikan jelawat mampu memijah 2-3 kali pemijahan. Telur
ikan jelawat bersifat melayang. Telur yang dibuahi tersebut dibawa arus ke bagian
hilir dan menetas dalam perjalanan tersebut. Telur yang menetas dan menjadi larva
tersebutmemasuki perairan atau daerah genangan yang berada disepanjang sungai
tersebut.
Pemijahan jelawat dapat dilakukan secara alami dan buatan. Dalam pemijahan buatan,
dapat dilakukan dengan penyuntikan (induced breeding) menggunakan hormon. Induk
jantan dan betina disuntik dengan menggunakan hormon Ovaprim. Induk betina
dilakukan 3 kali penyuntikan dengan dosis 0,7 ml /kg induk. Interval waktu antara
suntikan pertama dan kedua 12 jam, sedangkan penyuntikan kedua dan ketiga 6 jam.
Induk jantan dilakukan satu kali penyuntikan dengan dosis 0,5 ml/ekor induk
bersamaan dengan penyuntikan kedua induk betina. Penyuntikan dilakukan secara
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intramuscular pada bagian punggung. Kemudian dilakukan stripping (pengeluaran
telur dan sperma dari Induk) setelah 4 – 6 jam dari suntikan terakhir. Telur dan
sperma ditampung dalam satu wadah yang bersih dan kering. Kemudian diaduk
perlahan hingga tercampur rata dengan menggunakan bulu ayam. Tambahkan air
bersih untuk mengaktifkan sperma, setelah terjadi pembuahan maka dilakukan
pencucian telur 3 – 4 kali hingga telur bersih dari sisa sperma.
Pemijahan ikan jelawat dilakukan secara buatan (Induced Breeding). Pemijahan ikan
dengan rangsangan hormon pada umumnya dilakukan terhadap jenis ikan yang tidak
bisa memijah secara alami. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan tidak cukup
untuk merangsang kerja hipothalamus dari ikan matang gonad untuk mengeluarkan
luteneizing hormon releasing hormon (LHRH) yang akan merangsang kelenjar
hifofisa untuk menghasilkan lebih banyak gonadotropin. Oleh karena itu pemijahan
secara terkontrol membutuhkan penambahan hormon gonadotropin dari luar melalui
penyuntikan.
Penguasaan Teknik Kawin Suntik
Menurut Susanto (1997), penguasaan teknik kawin suntik akan mempengaruhi
keberhasilan kegiatan pemijahan ini. Meskipun resipien telah siap dan peralatan
lengkap, tetapi jika tidak didukung teknik penguasaan teknik pelakunya maka
keberhasilan kawin suntik masih diragukan. Penguasaan teknik kawin suntik ini
meliputi beberapa keterampilan berikut.









Teknik memilih induk



Teknik menghitung dosis
Teknik menyuntik





Teknik melakukan stripping



Dukungan lingkungan seperti tersedianya air bersih yang berkualitas baik dan jumlah
yang cukup juga akan mempengaruhi keberhasilan kawin suntik. Air yang bersih dan
kaya oksigen terutama dibutuhkan untuk menetaskan telur menjadi benih.
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Sumber daya listrik juga merupakan faktor penting yang turut mempengaruhi
keberhasilan kegiatan kawin suntik. Sarana ini terutama dibutuhkan pada pembenihan
yang mangandalkan blower dan heater untuk membantu proses penetasan telur dan
perawatan larva.
Teknik Penyuntikan
Teknik penyuntikan dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut.
a. Intra muscular (penyuntikan ke dalam otot)
b. Intra peritonial (penyuntikan pada rongga perut)
c. Intra cranial (penyuntikan pada rongga otak melalui tulang occipital bagian yang
tipis)
Dari ketiga teknik penyuntikan tersebut yang paling umum dan paling mudah
dilakukan adalah secara intra muscular. Penyuntikan secara intra muscular dilakukan
pada punggung, yakni di bagian otot yang paling tebal. Pada ikan lele penyuntikan
dilakukan pada ujung depan sirip punggung 1 cm ke samping kiri atau kanan. Dan
bila dilakukan pada ikan bersisik seperti tawes, ikan mas, dan sebagainya,
penyuntikan dilakukan pada 3-4 sisik ke bawah.
Teknik penyuntikan dilakukan dengan arah jarum suntik membuat sudut 60o dari ekor
dan jarum dimasukkan sedalam kurang lebih 1,5 cm. Pada saat dilakukan penyuntikan
sebaiknya ikan dibungkus dengan handuk agar tidak lepas. Pada ikan yang besar
biasanya penyuntikan dilakukan oleh dua orang, yakni orang pertama memegang ekor
dan kepala, sedangkan orang kedua menyuntikannya.
Ikan yang telah disuntik dimasukkan dalam bak dan mendapatkan air mengalir yang
cukup sehingga cukup mendapatkan oksigen atau dengan menggunakan aerator.
Sedangkan dosis penyuntikan disesuaikan dengan ukuran serta species ikan resipient.
Adapun syarat dan resipient adalah matang telur bagi yang betina dan matang sperma
bagi yang jantan (Susanto, 1997).
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Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu:
1. Kantong plastik atau karung
2. Serok
3. Baskom
4. Handuk
5. Bulu ayam
6. Spuit dan jarum suntik
7. Blower
8. Corong penetasan atau akuarium
9. Induk jelawat matang gonad
10. Hormon ovaprim
11. NaCl
Sedangkan metode pemijahannya adalah sebagai berikut:
1. Untuk merangsang ovulasi induk disuntik dengan hormon perangsang berupa ovaprim
dengan dosis 0,7 cc/kg induk untuk induk betina dan 0,5 cc/ekor pada induk jantan.
Dalam setiap penyuntikan, ovaprim diencerkan dengan aquabides 0,5 cc.
2. Penyuntikan pada induk betina dilakukan sebanyak 3 kali dengan interval waktu:
3. Penyuntikan I ke penyuntikan II selama 12 jam
4. Penyuntikan II ke penyuntikan III selama 6 jam
5. Dosis hormon pada penyuntikan I ¼ dari total dosis dan penyuntikan II ½ dari total
dosis dan penyuntikan III ¼ dari total dosis.
6. Penyuntikan induk jantan bersamaan penyuntikan II pada induk betina.\
7. Setelah penyuntikan III induk betina, dilakukan pengambilan sperma induk jantan
dengan menggunakan spuit yang dibasahi dengan larutan Natrium Klorida (NaCl).
Sperma disimpan di tempat yang dingin.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan stripping adalah sebagai berikut.
1.

Ikan (induk) harus diperlakukan secara hati-hati dan lembut. Pergunakanlah
alat tangkap yang halus (tidak kasar)

2.

Wadah atau tempat penampungan telur/sperma dan bulu ayam sebaiknya
disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol
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3.

Tempat penetasan telur harus disiapkan terlebih dahulu dengan baik

4.

Pengadukan telur dan sperma harus benar-benar merata

5.

2-6 jam setelah penyuntikan terakhir pengaruh kerja hormonal biasanya mulai
terlihat. Setelah itu dapat segera dilakukan pemeriksaan terhadap induk betina,
bila sudah ovulasi ditandai dengan gerakan gelisah dan sering berenang ke
permukaan.

6.

Telur dikeluarkan dengan cara mengurut perut betina dan ditampung di dalam
wadah (baskom) diikuti dengan pencampuran sperma yang telah disiapkan.

7.

Kemudian diaduk secara merata menggunakan bulu ayam.

8.

Setelah merata telur dicuci atau dibilas dengan air bersih 3-4 kali untuk
menghilangkan kotoran dan sisa-sisa lemak yang bisa mengganggu proses
penetasan telur

Penetasan Telur
Telur ditetaskan di dalam akuarium yang telah disiapkan. Dalam penetasan telur, telur
harus terus menerus melayang dan tidak menumpuk di dasar. Hal ini dapat dilakukan
dengan sistem aerasi. Pada kondisi normal dan kualitas induk cukup baik, jumlah
telur yang dikeluarkan berkisar 29.000-44.000 butir telur/kg induk.
Titik kritis perkembangan embrio 5-6 jam setelah ovulasi. Telur yang baik berwarna
hijau cerah dan terlihat berbentuk topi sedangkan yang mati berwarna putih. Dalam
kondisi normal tingkat pembuahan telur sekitar 80% dan tingkat penetasan sekitar
70%. Pada suhu normal 26-28 oC teur akan menetas dalam waktu 15-24 jam. Panen
larva dapat dilakukan setelah berumur 1-2 hari untuk kemudian dipelihara di
akuarium atau bak lainnya (Anonim, 2003).
Pada tahap penetasan, diperlukan wadah untuk menampung dan menetaskan telur.
Wadah penetasan telur berbentuk corong dengan diameter 60 cm tinggi 50 cm, terbuat
dari bahan lembut atau kain dengan bagian bawah diberi aerasi yang berfungsi untuk
menggerakkan telur. Kepadatan telur 10.000 – 20.000 butir per corong, wadah
tersebut ditempatkan didalam bak yang sirkulasi airnya lancar. Pada suhu normal 26 –
28 0C, dalam waktu 18 – 24 jam telur akan menetas kemudian larva ditampung dalam
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bak perawatan. Selama dalam perawatan larva diberi pakan berupa nauplii artemia
atau emulsi kuning telur yang telah direbus. Setelah larva berumur antara 7 – 10 hari,
kemudian ditebarkan di kolam pendederan yang telah dipersiapkan.
Kualitas Air
Secara umum kualitas air dapat dilihat dari 3 faktor yaitu faktor fisik, kimia dan
biologi. Untuk keperluan budidaya kualitas air merupakan suatu peubah (variabel)
yang

dapat

mempengaruhi

pengelolaan,

kelangsungan

hidup

dan

pembenihan/produksi ikan. Kualitas air meliputi faktor fisika, kimia dan biologi yang
biasanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dengan melakukan
pengukuran terhadap beberapa parameter tertentu :
Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan terhadap proses kimia dan
biologi. Suhu yang baik untuk kehidupan ikan di daerah tropis berkisar antara 25350C, namun kadang-kadang suhu permukaan dapat mencapai 350C lebih sehingga
berada diluar batas toleransi untuk kehidupan ikan (Zonneveld, Huisman dan Boon
1991). Menurut Anonim (2007), ikan jelawat dapat hidup pada suhu kisaran 23 – 31
o

C.

Menurut Afrianto dan Evi (1994), oksigen terlarut merupakan variabel kualitas air
yang paling mempengaruhi dalam budidaya ikan/udang. Meskipun beberapa jenis
ikan dapat bertahan pada perairan yang kandungan oksigen terlarut 3 ppm, namun
konsentrasi minimum yang masih dapat diterima oleh sebagian ikan oleh sebagian
besar ikan untuk hidup dengan baik 5 ppm. Menurut Anonim (2007), ikan jelawat
dapat hidup pada DO > 3 ppm.
Derajat keasaman (pH) singkatan dari Puissince negatif of de Hadalah teori yang
digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat senyawa didalam air. Pada umumnya pH
yang cocok untuk semua jenis ikan berkisar antara 6,7-8,6 (Cholik dan Rahmat,
1986). Menurut Anonim (2007), ikan jelawat dapat hidup pada pH kisaran 6-7.
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Pemeliharaan Larva dan Benih
Perawatan larva merupakan hal yang penting dalam proses produksi benih ikan
karena tingkat mortalitasnya tinggi. Penelitian dalam bidang ini masih kurang
walaupun di laboratorium penggunaan thyroxin dan eltroxin telah menunjukkan
produksi yang baik dalam mempercepat perkembangan larva, tetapi belum dapat
digunakan secara praktis di lapangan. Perawatan larva termasuk pekerjaan yang
rumit, sebab setelah telur menetas dan kemudian embrio memasuki fase larva akan
terjadi proses peralihan yang masih terbentuk sangat primitif yaitu untuk menjadi
definitif dengan cara metamorfosis. Fase larva ada dua macam yaitu pro-larva dan
post-larva sehingga perawatannya pun harus dibedakan antara kedua hal tersebut .
Perawatan Pro-Larva
Fase pro-larva ditandai dengan adanya kuning telur dalam kantongnya. Dalam hal ini
larva tidak memerlukan makanan tambahan dari luar tubuh, sehingga dalam
perawatannya diperlukan perhatian yang khusus terhadap kesehatan larva ataupun
kualitas airnya.
Kesehatan larva dapat dipantau dengan mendeteksi ada dan tidaknya hama ataupun
penyakit sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan. Agar kualitas airnya baik maka
perlu menjaga parameter-parameter kualitas air untuk selalu dalam keadaan optimal
(Kristanto, 1994).
Perawatan Post-Larva
Fase post-larva ditandai dengan menghilangnya kantong kuning telur dan timbul
lipatan sirip serta bintik pigmen. Pada fase ini larva sudah memerlukan pakan
tambahan dari luar tubuhnya untuk mempertahankan hidupnya dan pertumbuhannya.
Agar mortalitas dapat ditekan seminimal mungkin maka harus diketahui kapan larva
memerlukan pakan dan jenis pakan serta dosis pemberian yang tepat (Kristanto,
1994).
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Pemeliharaan larva jelawat dilakukan di akuarium dengan ketinggian air 15-25 cm
dan kepadatan 80 ekor/liter selama 10-15 hari pemeliharaan. Setelah itu dijarangkan
menjadi 25-40 ekor/liter. Saat masih larva, organ pencernaan pada tubuhnya masih
belum sempurna. Jenis makanan yang terbaik diberikan pada kondisi tersebut adalah
makanan hidup atau alami seperti naupli artemia atau infusoria sehingga bila terjadi
kelebihan tidak mengotori media pemeliharaan.
Apabila terlihat ada kotoran dapat dilakukan penyiphonan. Jumlah air yang terbuang
setiap kali melakukan penyiphonan tidak lebih dari 50% dan segera diganti dengan air
yang baru. Setelah 10-15 hari pemeliharaan larva selanjutnya dipindah ke kolam
pendederan.
Sebelumnya kolam telah dilakukan pengolahan tanah seperti penjemuran, pemupukan
dan pengapuran. Pakan yang diberikan berupa pellet berukuran kecil/tepung dengan
dosis 10-30% dari bobot biomassa perhari. Frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari
pada pagi, siang dan sore hari. Padat penebaran 2500-5000 ekor/m3. Setelah 30 hari
masa pemeliharaan biasanya benih mencapai ukuran 2-3 cm dan bisa dipanen untuk
disiapkan pada kegiatan pembesaran (Kristanto, 1994).
Pada tahap Pendederan, persiapan kolam meliputi pengeringan 2-3 hari, perbaikan
pematang, pembuatan saluran tengah (kamalir) dan pemupukan dengan pupuk
kandung sebanyak 500-700 gr/m2. Kolam diisi air sampai ketinggian 80-100 cm.
Pada saluran pemasukan dipasang saringan berupa hapa halus untuk menghindari
masuknya ikan liar. Benih ditebarkan 3 hari setelah pengisian air kolam dengan padat
penebaran 100-150 ekor/m2. Benih ikan diberi pakan berupa tepung hancuran pelet
dengan dosis 10-20 % per hari yang mengandung lebih kurang 25% protein. Lama
pemeliharaan 2-3 minggu. Benih yang dihasilkan ukuran 2-3 cm dan siap untuk
pendederan lanjutan.
Sebagai ikan asli perairan Indonesia terutama terdapat di sungai, danau dan perairan
umum lainnya di Kalimantan dan Sumatra. Ikan jelawat mempunyai nilai ekonomis
dan sangat potensial untuk dikembangkan. Terlebih lagi saat ini kebutuhan terhadap
protein hewani, terutama yang bersumber dari ikan dan hewan air lainnya semakin
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meningkat. Karena itulah budidaya ikan di Indonesia terus dikembangkan agar
mampu diandalkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewan di masa yang akan
datang. Terlebih lagi produksi ikan yang lebih mengandalkan hasil tangkapan di
perairan umum cenderung llabil dan sudah ada kecenderungan di beberapa tempat
terjadi penurunan.
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BAB XVII
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Bawal Air Tawar
17.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan bawal
air tawar.
17.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini, diharapkan pembaca dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan bawal air tawar.

17.3. Biologi reproduksi Ikan Bawal Air Tawar
Klasifikasi dan tatanama ikan bawal air tawar(Colossoma macropomum)
menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut :
Filum

: Chordata

Subfilum

: Craniata

Kelas

: Pisces

Subkelas

: Neopterigii

Ordo

: Cypriniformes

Subordo

: Cyprinoidea

Famili

: Characidae

Genus

: Colossoma
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Species

: Colossoma macropomum

Gambar 17.1. Ikan bawal air tawar
(sumber: http://www.bibitikan.net/wp-content/uploads/2014/04/pemeliharaan-indukbawal.jpg)
Ikan bawal yang telah tersebar dan berkembang serta dikenal oleh masyarakat
Indonesia termasuk jenis (species)Colossoma spp. Yaitu Colossoma macropomum
dan Colossoma bracipomum. Kedua jenis ikan bawal ini mirip atau identik dengan
jenis (spesies) ikan bawal yang disebut Cachama (Colossoma oculus) yang
berkembang dan hidup di Amerika dan Venezuella. (Ostergaard 2009). Ikan ini
merupakan salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomis cukup tinggi dan
berasal dari Brazil. Pada mulanya ikan bawal diperdagangkan sebagai ikan hias,
namun karena pertumbuhannya cepat, nafsu makan tinggi serta termasuk pemakan
segalanya (Omnivora), ketahanan yang tinggi terhadap kondisi limnologis yang
kurang baik, disamping itu rasa dagingnya pun cukup enak, hampir menyerupai
daging ikan gurami dan dapat mencapai ukuran besar, maka masyarakat menjadikan
ikan tersebut sebagai ikan konsumsi sehingga produksinya tiap tahun semakin
meningkat (Chobiyah 2001).
229

Morfologi ikan bawal air tawar dari arah samping tubuh membulat (oval) dengan
perbandingan antara panjang dan tinggi 2:1. Ikan bawal air tawar memiliki bentuk
tubuh pipih dengan perbandingan antara tinggi dan lebar tubuh 4:1. Badan agak bulat,
bentuk tubuh pipih, sisik kecil, kepala hampir bulat, lubang hidung agak besar, sirip
dada di bawah tutup insang, sirip perut dan sirip dubur terpisah, punggung berwarna
abu-abu tua, perut putih abu-abu dan merah. Warna tubuh ikan bagian atas abu-abu
gelap, sedangkan bagian bawah berwarna putih (Haetami 2009). Harga ikan ini
dalam ukuran konsumsi berkisar Rp.12.000-15.000 per kologram. Ikan bawal air
tawar merupakan salah satu jenis ikan air tawar tropis yang memiliki pyloric caeca
(Bezerra et al. (2001).
Morfologi ikan bawal air tawar dari
Ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum) atau lebih dikenal dengan sebutan
tambaqui adalah ikan introduksi yang berasal dari Amerika Latin, terutama dari
Brazil. Ikan ini merupakan ikan yang potensial untuk dibudidayakan karena berbagai
kelebihannya. Ikan ini mempunyai tingkat kelangsungan hidup yang tinggi (hingga
90%) dan dapat dipelihara dalam kolam dengan kepadatan yang tinggi. Ikan bawal air
tawar hidup bergerombol di daerah yang aliran sungainya deras, tetapi ditemukan
pula di daerah yang airnya tenang, terutama saat masih dalam kondisi benih. Di
habitat asalnya, ikan ini ditemukan di sungai Orinoco di Venezuela dan sungai
Amazon di Brazil (Arie 2000).

Di dalam negeri sendiri ikan bawal tawar (Colossoma macropomum) mulai digemari
oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Dari keempat provinsi tersebut, Jawa Barat dapat dikatakan
sebagai pelopor karena di provinsi inilah ikan bawal tawar pertama kali
dikembangkan. Dalam satu musim tidak kurang 500 juta ekor benih dijual ke berbagai
provinsi di Indonesia. Indonesia juga mengekspor ikan bawal dalam ukuran kecil atau
sebagai ikan hias ke negara Hongkong dan Amerika. Sampai saat ini baru sekitar 10
% dari seluruh permintaan dapat dipenuhi (Arie 2000).
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Dari arah samping, tubuh ikan bawal tampak membulat (oval) dengan perbandingan
antara panjang dan tinggi 2 : 1. Bila dipotong secara vertikal, bawal memiliki bentuk
tubuh pipih (compressed) dengan perbandingan antara tinggi dan lebar tubuh 4:1.
Bentuk tubuh seperti ini menandakan gerakan ikan bawal tidak cepat seperti ikan lele
atau grass carp, tetapi lambat seperti ikan gurami dan tambakan. Sisiknya kecil
berbentuk ctenoid, di mana setengah bagian sisik belakang menutupi sisik bagian
depan. Warna tubuh bagian atas abu-abu gelap, sedangkan bagian bawah berwarna
putih. Pada ikan bawal dewasa, bagian tepi sirip perut, sirip anus dan bagian bawah
sirip ekor berwarna merah. Warna merah ini merupakan ciri khusus ikan bawal tawar
(Colossoma macropomum) sehingga oleh orang Inggris dan Amerika disebut red
bally pacu (Arie 2000).
Kepala ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum) berukuran kecil yang terletak
di ujung kepala tetapi agak sedikit ke atas. Bawal memiliki lima buah sirip, yaitu sirip
punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus dan sirip ekor. Sirip punggung tinggi kecil
dengan sebuah jari-jari tegak keras, tetapi tidak tajam, sedangkan jari-jari lainnya
lemah. Sirip punggung pada ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum) terletak
agak ke belakang. Sirip dada, sirip perut dan sirip anus kecil dan jari-jarinya lemah.
Demikian pula dengan sirip ekor, jarijarinya lemah tetapi berbentuk cagak (Arie
2000).
Ikan bawal air tawar adaah salah satu jenis ikan budi daya air tawar yang banyak
digemari masyarakat kita. Ukuran yang besar, rasa yang gurih, dan duri yang tidak
begitu banyak adaah beberapa keunggulan mengapa ikan bawa menjadi pilihan para
konsumen. Semakin tingginya permintaan terhadap ikan bawal air tawar, kita
mempunyai peluang usaha dengan memproduksi benih-benih ikan bawa untuk
dibesarkan sendiri maupun dijual ke orang lain.
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17.4. Teknik Pembenihan Ikan Bawal Air Tawar


Memilih Induk Ikan Bawal

Kita dapat membesarkan induk ikan bawal sendiri ataupun membeli induk yang sudah
siap untuk dipijahkan. Jika kita memutuskan untuk membeli, maka belilah dari
lembaga-lembaga pemerintah supaya kualitasnya terjamin.

Gambar 17.2. Perbedaan Ikan bawal Air Tawar Jantan dan Betina
Sumber : http://www.bibitikan.net/wp-content/uploads/2014/04/indukikan-bawal-600x478.jpg)

6. Ciri-ciri induk ikan bawal
Berikut adalah ciri-ciri induk ikan bawal yang baik:
1. Bentuk tubuh induk betina melebar dan pendek, sedangkan
bentuk tubuh induk jantan lebih langsing.
2. Warna kulit induk betina lebih gelap, sedangkan warna kulit
induk jantan kemerah-merahan.
3. Perut induk betina lembek dan perut induk jantan kasar.
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4. Perawatan Induk Ikan Bawal
Biasanya induk bawal siap untuk dipijahkan ketika berumur empat tahun untuk induk
betina dan tiga tahun untuk induk jantan. Ciri-ciri dari induk betina yang telah siap
untuk dipijahkan yaitu lubang kelaminnya berwarna merah. Kemudian untuk induk
jantan, kita dapat mengetesnya dengan memijit atau mengurut bagian di sekitar
kelaminnya. Jika mengeluarkan sperma berarti ikan sudah siap untuk membuahi telur.
Perawatan induk harus disendirikan di dalam kolam perawatan dan terpisah antara
induk jantan dan betina agar terhindar dari pemijahan liar dimana hasilnya akan tidak
optimal.
Jumlah induk sebaiknya disesuaikan dengan luas kolam. Perbandingan yang ideal
yaitu sekitar tiga kilogram induk per meter persegi. Untuk meningkatkan kualitas
induk ikan bawal, sebaiknya ikan diberi pelet yang banyak mengandung protein pada
pagi, sore, dan malam hari. Selanjutnya jika gonad sudah matang dan ikan
menunjukan tanda-tanda seperti di atas pada alat kelaminnya, maka kita harus siap
memijah induk betina dan induk jantan di dalam kolam pemijahan.
5. Proses Pemijahan Induk Ikan Bawal
Pemijahan dapat dilakukan semi buatan dan untuk hasil yang optimal, diperlukan
campur tangan kita. Agar proses pemijahan lebih cepat, maka ikan betina kita suntik
dengan ovaprim atau kelenjar hipofisa ikan lele atau ikan mas. Selanjutnya ikan
dibiarkan di dalam kolam hingga memijah sendiri.

233

Gambar 17.3. Penyuntikan Induk Ikan Bawal Air Tawar
(sumber: http://www.bibitikan.net/wp-content/uploads/2014/04/pemijahan-ikan-bawal.jpg)

Selain itu, ada juga peternak yang mengurut ikan setelah disuntik supaya telur lebih
cepat keluar dan sperma ikan jantan juga segera keluar untuk membuahi telur. Wadah
atau kolam untuk pemijahan tersebut sebaiknya berukuran tidak terlalu besar dan
airnya dibuat mengalir ringan.
6. Proses Penetasan Telur Ikan Bawal
Setelah proses pemijahan berjalan dengan lancar, selanjutnya telur-telur yang sudah
dibuahi harus kita ambil dengan alat yang bernama scoopnet dan dipindahkan ke
kolam penetasan dan pemeliharaan, dapat berupa akuarium. Untuk memudahkan
proses pemeliharaan, sebaiknya proses penetasan dilakukan di dalam akuarium yang
ukurannya cukup besar untuk sekaligus memelihara larva ikan hingga siap untuk
dijadikan bibit. Telur biasanya akan segera menetas dalam waktu sekitar 20 jam.
Ketika mulai menetas, kita harus mengupayakan supaya telur tidak mengendap karena
dapat berujung pada kegagalan menetas.
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7. Pemeliharaan Larva Ikan Bawal
Perbandingan ukuran kolam atau akuarium yang digunakan untuk penetasan dengan
jumlah ikan sebaiknya adalah satu liter air per 99 ekor larva. Kemudian setelah
berumur tujuh hari maka ikan harus dipindahkan lagi ke kolam yang lebih besar,
perbandingannya yaitu kira-kira satu liter air per 6 ekor larva. Pemberian pakan
berupa pelet yang direndam terlebih dahulu dilakukan kepada ikan ketika mereka
telah berumur 30 hari. Selama pendederan hingga masa panen, kita harus selalu
memantau kondisi ikan dan melakukan penyortiran untuk mendapatkan hasil panen
bibit bawal yang bagus.
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BAB XVIII
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Baung
18.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan baung.
18.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan baung‟
18.3. Biologi Reproduksi Ikan Baung
Ikan baung (Mystus nemurus sinonim dengan Macrones nemurus) merupakan salah
satu jenis ikan yang memiliki cita rasa cukup tinggi karena memiliki daging yang
putih, tebal tanpa duri halus di dalam dagingnya, sehingga tidak sedikit konsumen
lokal dan wisatawan domestik mengkonsumsi ikan ini dalam bentuk baung baubar
,pais baung, dan baung bagoreng serta gangan asam baung bahkan dalam bentuk
asin kering. Lebih lanjut menurut ( Dudley, 1996) ikan baung merupakan sumber
makanan penting di Danau Sentarum Kalimantan Barat dan terbanyak diasin (hasil
konsultasi), bahkan di Sumatera ikan ini dijual sebagai ikan asapan /selai
(Muflikhah & Aida, 1995).
Beberapa aspek biologi ikan yang perlu diketahui dalam pengelolaan dan pembenihan
ikan baung antara lain adalah aspek klasifikasi-morfologi, penyebarannya, habitat,
jenis makanan dan kebiasaan makanan, cara reproduksi, dan kualitas air.
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Menurut Inger & Chin (1962) dan Roberts(1989) ikan ini termasuk :
Ordo

: Siluriformes

Famili : Bagridae
Genus : Mystus

Species : Mystus nemurus
Sedangkan menurut Kottelat dkk (1993) mengklasifikasikan ikan baung sebagai
berikut :
Kingdom

: Animalia

Phylum

: Chordata

Sub phylum

: vertebrata

Kelas

: Pisces

Sub Kelas

: Teleostei

Ordo

: Siluriformes

Sub Ordo

: Siluridae

Famili

: Bagridae

Genus

: Mystus

Spesies

: Mystus nemurus

Nama ilmiah lain ikan baung menurut Weber dan Beaufort (1965) adalah Macrones
nemurus.
Ikan baung memiliki bentuk badan memanjang dan tidak bersisi.

Panjang total

maksimum yang diketahui adalah 70 cm dengan berat 10 kg (Giesen,1987),
di Sungai Pahang Basin dengan panjang 50 cm dan berat lebih dari 3 kg (Howes &
D'cruz (ed), 1996); sirip dubur mempunyai jari-jari lemah sebanyak 12-13. Ikan ini
berwarna coklat gelap dengan pita tipis memanjang yang jelas berawal dari
tutup insang hingga pangkal sirip ekor; panjang pangkal sirip lemak sama dengan
panjang pangkal sirip dubur; sungut hidung mencapai mata; sungut rahang atas
memanjang hampir mencapai sirip dubur; lebar badan 5 kali lebih pendek dari
panjang standar; bagian atas kepala kasar; terdapat garis gelap memanjang di tengah
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dan biasanya terdapat sebuah titik hitam di ujung sirip lemak (Inger & Chin, 1962;
Roberts, 1989). Pada Gambar 1 berikut diperlihatkan gambar ikan baung.

Gambar 18. 1. Ikan Baung ((Mystus nemurus sinonim dengan Macrones nemurus)
Penyebaran ikan baung meliputi negara Thailand, Malaysia Peninsula, dan di
Indonesia terdapat di pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa (Roberts, 1989), dan
menurut Inger & Chin (1962) terdapat pula di Kepulauan Sunda dan Indochina.
Ikan baung terdapat hampir di semua dasar sungai di Borneo (Weber & Beaufort
(1913) dan terdapat dimana-mana sepanjang tahun di Kapuas (Kottelat dkk, 1993)
dan di hampir semua sungai dalam kawasan Suaka Margasatwa Danau Sentarum
(SMDS). Juga terdapat di sungai Tawang (Giesen, 1987). Pada musim kemarau ikan
ini kembali ke sungai, baru pada musim hujan ikan ini didapati di daerah perairan
lebak; selain itu ikan ini suka daerah rawa yang banyak hutannya atau vegetasi lain
(Utomo dkk, 1993).
Hasil penelitian Muflikhah & Gaffar (1991) ikan ini tumbuh baik dengan kualitas
air sebagai berikut : suhu 28-29° C; pH 6,5; O2 4,7 - 5,08 ppm; CO2 1,05 - 1,17 ppm;
DMA (cc HCl 0,1 N) 0,38 - 0,39. Cholik dan Artati (1986) menyatakan bahwa
kisaran oksigen terlarut yang optimal dan layak untuk kegiatan pembenihan ikan
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adalah 5,0 – 8,0 mg/l dan kisaran pH 6,0 – 8,0. Bunasir, dkk., (2002) melaporkan
bahwa telur ikan baung yang dieramkan pada suhu 29oC akan menetas pada hari
kedua. Anonim (2001) menambahkan bahwa kisaran suhu yang baik untuk penetasan
telur ikan baung adalah 27 – 30 oC. Telur ikan baung yang dieramkan pada suhu 27 –
30 oC akan menetas dalam waktu 27 – 30 jam.
Makanan utama dari ikan baung berupa insekta dan larvanya serta udang-udangan,
sesuai hasil konsultasi dengan masyarakat nelayan. Tetapi juga makan cladocera,
copepods, rotifera, ikan, dan kepiting, sebagai makanan tambahan (Giesen, 1987).
Selain bersifat sebagai karnivor ikan ini juga bersifat piscivor yang memakan ikan
lainnya (Giesen, 1987).
Menurut Alawi et al (1992), dialam ikan ini makan banyak detritus (41,4 %), dan
jenis insecta yang disukai adalah jenis kumbang (Cyrinidae) sedang jenis ikan yang
disukai adalah dari golongan Cyprinidae. Ikan ini sebagai predator kecil di sungai
Lempuing (MRAG, 1994).
Menurut Kottelat dkk (1993) ikan ini mengadakan reproduksi 2 atau 3 kali dalam
setahun di sungai Kapuas. Juga di pinggir-pinggir sungai dalam lokasi Danau
Sentarum. Di daerah Sungai Kampar biasanya memijah pada bulan Oktober s/d
Desember (Alawi dkk, 1992), sedang di DAS Musi pada bulan Oktober s/d Januari
(Utomo dkk, 1993). Pengembangbiakan belum banyak diteliti, tetapi dapat
dirangsang dengan hormon hypofisa ikan mas, atau dengan penyuntikan HCG
(Gaffar & Muflikhah, 1992) tetapi cara budidayanya belum banyak diketahui,
sehingga perlu diteliti.
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18.4. Teknik Pembenihan Ikan Baung
18.4.1. Perbedaan Jantan dan Betina
Pada Gambar 18. 2 berikut disajikan perbedaan ikan baung jantan betina berdasarkan
letak alat dan betuk kelaminnya.

Gambar 18. 2. Perbedaan Jantan dan Betina


Sperma Ikan Baung

Spermatozoa atau sperma adalah gamet jantan yang dihasilkan oleh testis. Sperma
dari beberapa spesies ikan famili Cyprinidae berwarna kekuning-kuningan
menyerupai susu. Cairan sperma adalah larutan spermatozoa yang berada dalam
larutan seminal dan dihasilkan oleh hidrasi testis (Hoar, 1969). Campuran antara
seminal plasma dengan spermatozoa disebut semen. Dalam setiap testis semen
terdapat jutaan spermatozoa.
Menurut Toelihere (1981), sperma merupakan suatu sel kecil, kompak dan sangat
khas, yang tidak bertumbuh dan membagi diri. Pada dasarnya, sperma terdiri dari
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kepala yang membawa materi keturunan paternal dan ekor yang berperan sebagai alat
penggerak. Sperma tidak memegang peranan apapun dalam fisiologi hewan yang
menghasilkannya dan hanya melibatkan diri dalam pembuahan untuk membentuk
individu baru.
Bentuk sperma secara garis besar struktur spermatozoa ikan yang sudah matang
terdiri dari kepala, leher dan ekor flagella. Inti spermatozoa terdapat pada bagian
kepala (Lagler, 1972). Ada juga sperma yang mempunyai “middle piece” sebagai
penghubung atau penyambung antara leher dan ekor. “Middle piece” ini mengandung
mitokondria yang berfungsi dalam metabolisme sperma.
Pengukuran sperma ikan baik lebar kepala maupun panjang ekor sangat penting
karena akan memberikan informasi yang berguna untuk teknik pembuahan buatan.
Menurut Ginzburg (1972), keberhasilan suatu pembuahan tergantung pada
kemampuan sperma melewati mikrofil telur. Pembuahan akan terjadi apabila ada
spermatozoa yang aktif masuk ke dalam mikrofil telur yang sedang terbuka. Bagian
kepala spermatozoa akan melebur dengan inti sel dan proses selanjutnya adalah
pembelahan akan melebur dengan inti sel dan proses selanjutnya adalah pembelahan
sel. Hal ini berarti bahwa lebar kepala sperma harus sesuai dengan diameter mokrofil
telur. Selain itu, panjang ekor sperma sangat menentukan keaktifan dan kesehatan
sperma itu sendiri.
Mikrofil adalah sebuah lubang kecil yang terletak pada kutup animal telur. Ukurannya
bervariasi tergantung spesies. Ikan Fundulus heteroclitus misalnya diameter mikrofil
sekitar 2,5 mikron dan 1 – 1,5 mikron pada lubang dalamnya (Nagahama, 1983).
Lubang mikrofil ini sedemikian kecilnya , sehingga tidak mungkin dapat dilalui oleh
spermatozoa lebih dari satu. Ketika satu spermatozoa masuk kedalam mikrofil
merupakan sumbat bagi yang lainnya dan setelah kepala spermatozoa itu masuk
bagian ekornya terlepas.
Walaupun ukuran dan bentuk spermatozoa berbeda pada berbagai jenis ikan atau
hewan, namun struktur morfologinya adalah sama. Permukaan sperma dibungkus
oleh suatu membran lipoprotein.

Apabila sel tersebut mati, permeabilitas
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membrannya meninggi, terutama di daerah pangkal kepala dan hal ini merupakan
dasar pewarnaan semen yang membedakan sperma hidup dari yang mati.
Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Spermatogenia (2n) membelah
menjadi spermatosit primer (primery spermatocyte), selanjutnya spermatosit skunder
membelah secara meiosis spermatid (n). Dalam perkembangannya sebuah
spermatogonium akan menghasilkan empat buah spermatid bermetamorfose menjadi
gamet yang bergerak aktif yang disebut spermatozoa .


Telur Ikan Baung

Ukuran telur dapat dinyatakan dalam banyak cara. Diameter tunggal biasa juga
digunakan, tetapi juga diameter terpanjang, panjang telur dan lebar telur kadangkadang juga digunakan. Ukuran-ukuran telur lain mencakup volume telur bobot basah
dan bobot kering. Dari sudut pandang energetik istilah terbaik untuk ukuran telur
adalah kesetaraan kalori telur (kandungan energi per telur, juole per telur), karena
menunjukan jumlah energi yang tersedia bagi embrio yang berkembang.
Telur merupakan cikal bakal bagi suatu mahluk hidup. Telur sangat dibutuhkan
sebagai nutrien bagi perkembangan embrio diperlukan pada saat “endogeneous
feeding” dan exogeneous feeding”. Proses pembentukan telur sudah mulai pada fase
differensiasi dan oogenesis, yaitu terjadinya akumulasi vitelogenin kedalam folikel
yang lebih dikenal dengan vitelogenesis. Telur juga dipersiapkan untuk dapat
menerima spermatozoa sebagai awal perkembangan embrio. Sehingga anatomi telur
sangat berkaitan dengan anatomi spermatozoa.
Pada telur yang belum dibuahi, bagian luarnya dilapisi oleh selaput yang dinamakan
kapsul atau khorion. Di bawah khorion terdapat lagi selaput kedua dinamakan selaput
vitelin. Selaput yang mengelilingi plasma telur dinamakan selaput plasma. Ketiga
selaput ini semuanya menempel satu sama lain dan tidak terdapat ruang diantaranya.
Bagian telur yang terdapat sitoplasma biasanya berkumpul di sebelah telur bagian atas
dinamakan kutup anima. Bagian bawahnya yaitu pada kutup yang berlawanan
terdapat banyak kuning telur. Kutup ini dinamakan kutup vegetatif.
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Kuning telur pada ikan hampir mengisi seluruh volume sel kuning telur yang ada di
bagian tengah keadaannya lebih padat daripada kuning telur yang ada pada bagian
pinggir karena adanya sitoplasma. Selain dari itu sitoplasma banyak terdapat pada
sekeliling inti telur (Tang dan Affandi, 2000).
Khorion telur yang masih lunak dan memiliki sebuah mikrofil yaitu suatu lubang
kecil tempat masuknya sperma ke dalam telur pada waktu terjadi pembuahan. Ketika
telur dilepaskan ke dalam air dan dibuahi, alveoli kortek yang ada di bawah khrion
pecah dan melepaskan material koloid-mucoprotein ke dalam ruang perivitelin yang
terletak antara membran telur dan khorion (Bogucki dalam Kamler, 1992). Air
tersedot akibat pembengkakan mucoprotein ini khorion mula-mula menjadi kaku dan
licin, kemudian mengeras dan mikrofil tertutup. Sitoplasma menebal pada kutup telur
yang ada intinya, ini merupakan titik dimana embrio berkembang. Pengerasan
khorion akan mencegah terjadinya pembuahan polisperma. Dengan adanya ruang
perivitelin di bawah khorion yang mengeras, maka telur dapat bergerak selama dalam
perkembangannya.
Jumlah telur (fekunditas) ikan baung dengan berat > 500 g/ekor berkisar dari 10.000
sampai 20.000 butir/ekor. Telur diambil dari ikan baung betina matang gonad yang
ditandai dengan perut membesar ke arah anus, bila perut dipegang terasa lembek,
urogenitalnya berwarna kemerah-merahan dan agak menonjol, bila bagian perut
diurut akan keluar berwarna coklat.
Telur yang terbuahi berwarna kekuning-kuningan, sedangkan telur yang tidak
terbuahi berwarna putih keruh. Woynorovich dan Horvath (1980) menyatakan
bahwa warna putih keruh pada telur yang tidak dibuahi dikarenakan kuning telur
pecah dan menutupi ruang perivitelline, akhirnya telur tersebut akan mati. Kematian
telur atau embrio biasanya disebabkan oleh serangan bakteri, jamur, predator dan juga
disebabkan oleh keadaan lingkungan.
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Pemijahan dan Pembuahan Ikan

Pemijahan adalah kegiatan mengawinkan induk jantan dan induk betina dengan tujuan
untuk memperoleh benih ikan dalam jumlah banyak dan bermutu baik sehingga dapat
dikembangbiakan menjadi ikan konsumsi dan peremajaan induk (Cahyono, 2000).

Secara umum, pemijahan ikan dibedakan menjadi pemijahan alami dan pemijahan
buatan. Pemijahan buatan dengan cara penyuntikan dimaksudkan untuk merangsang
pematangan oosit pada betina dan sperma pada ikan jantan sehingga terjadi ovulasi.
Hormon yang digunakan untuk merangsang pematangan gonad adalah hypofisa ikan
mas dan hormon sintesis. Salah satu hormon sintesis yang biasa digunakan adalah
ovaprim dengan dosis 0,05 cc – 1 cc/kg bobot ikan (Anonim, 2000). Cara
penyuntikan yang paling banyak digunakan adalah cara intra muscular, yaitu
penyuntikan pada otot pungung atau otot batang ekor .
Pembuahan diartikan sebagai peristiwa bersatunya spermatozoa dan sel telur. Setelah
telur keluar dari tubuh induk dan kemudian bersentuhan dengan air maka akan terjadi
dua hal yang pertama terjadi ruang perivitelline yaitu selaput chorin terlepas dari
selaput vitelin karena masuknya air kedalam telur dan yang kedua terjadinya ruang
pengerasan yaitu selaput chorin mengeras sehingga akan mencegah terjadinya
pembuahan polysperma. Pembuahan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu
pembuahan alami dan buatan. Pembuahan alami berlangsung seperti di alam
sedangkan pembuahan buatan dilakukan dengan campur tangan manusia, di iringi
dengan pengurutan telur dan sperma .


Perkembangan Telur

Telur yang belum dibuahi mempunyai tiga lapisan atau selaput yang saling menempel
yaitu selaput khorion, selaput vitelline dan selaput plasma yang mengelilingi plasma.
Jika telur keluar dari tubuh induk dan bersentuhan dengan air maka selaput chorin
akan terlepas dari selaput vitelline karena masuknya air ke dalam telur sehingga
membentuk ruang previtilline (Effendi, 1978).
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Perkembangan telur diawali dari proses fertilisasi, dimana sperma masuk ke dalam
telur melalui mikrofil dan chorion dan mengalami peleburan dalam inti telur (Blexter,
1969 di dalam Randall, 1987). Fertilisasi merupakan penyatuan dari dua buah produk
seksual yaitu spermatozoa dan produk gamet betina (ovum).
Menurut Lagler dkk(1962) proses pembuahan pada ikan sampai menjadi embrio
terdapat lima tahapan dalam perkembangan embrionya, yaitu :
1. Impregnation : Tahapan ini merupakan tahapan perkembangan embrio sebagai
akibat dari penetrasi sperma ke dalam ovum. Ini menimbulkan reaksi cortical dari
ovum untuk melindungi agar sperma lain tidak masuk.
2. Ferlitizon : tahap ini selesai apabila telah terjadi penggabungan inti sel telur
dengan sperma di dalam sitoplasma dan selanjutnya kromosom masing-masing sel
bersama-sama dalam proses amphimixing dalam menurunkan sifat (hereditas)
3. Clevage adalah proses pembelahan secara teratur dan proses ini berakhir sampai
blastula (pembelahan sel terus menerus sampai terbentuk bola di dalamnya
berongga)
4. Gastrulasi : ini merupakan kelanjutan dari blastulasi di mana proses ini terbentuk
tiga lapisan (ektoderm, mesoderm dan endoderm).
5. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh dari tiga lapisan
diatas, dimana tiap lapisan membentuk organ yang berbeda. Ektoderm menbentuk
lapisan epidermis, gigi lensa mata dan syaraf pendengaran. Mesoderm membentuk
sisem respirasi pericranial, peritonial, hati dan tulang. Endoderm membentuk sel
kelamin dan kelenjar endoderm.


Embrio dan Penetasan Telur Ikan

Embrio merupakan stadia perkembangan telur sampai saat menetas. Pada waktu telur
dalam masa inkubasi, terjadi perkembangan embrio (embriogenesis). Embriogenesis
adalah proses pembelahan sel tunggal menjadi sel ganda, serta pembentukan organorgan tubuh (Effendie, 1997a).
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Perkembangan embrio pada ikan diawali dengan terjadinya pembuahan sel telur
dengan spermatozoa dan mahluk yang berbentuk seperti ini disebut zygote.
Pembuahan ini terjadi secara eksternal dan telur yang tidak dibuahi akan mengalami
kematian (Sutisna dan Sutarmanto, 1995).
Witschi (1956) dalam Santoso (1997) mengemukakan bahwa pada tingkat embrio,
epitel telur untuk sementara waktu berfungsi sebagai organ respirasi. Pembuluh darah
yang terdapat di pemukaan kulit kantong kuning telur dapat membantu pertukaran dan
pengambilan oksigen secara difusi.
Penetasan adalah proses yang berhubungan dengan perubahan bentuk hewan
(termasuk ikan) dari “intrapascular” menjadi tipe hidup, “ hidup bebas” (Yamagami,
1969). Penetasan terjadi bila embrio telah menjadi lebih panjang daripada lingkaran
kuning telur dan telah terbentuk sirip perut. Penetasan terjadi dengan cara
peghancuran chorin oleh enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar ektoderm. Selain itu,
penetasan disebabkan oleh gerakan-gerakan larva akibat peningkatan suhu, intensitas
cahaya dan pengurangan oksigen .
Lama masa pengeraman telur ikan tidak sama tergantung kepada spesies ikannya dan
beberapa faktor lingkungan terutama faktor suhu (Effendie, 1997b). Bunasir, dkk.,
(2002) melaporkan bahwa telur ikan baung yang dieramkan pada suhu 29oC akan
menetas pada hari kedua. Anonim (2001) menambahkan bahwa kisaran suhu yang
baik untuk penetasan telur ikan baung adalah 27 – 30 oC. Telur ikan baung yang
dieramkan pada suhu 27 – 30 oC akan menetas dalam waktu 27 – 30 jam.


Pertumbuhan Ikan Baung

Hasil penelitian Muflikhah & Gaffar (1991) di kolam stagnan pada kolam 3
percobaan Sub Balitkanwar Palembang (selama bulan) dengan padat penebaran
yang berbeda menunjukkan hasil sebagai berikut :
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Tabel 18. 1. Hasil Penelitian Padat Penebaran, Pertumbuhan Relatif dan
Konversi Makanan (Muflikhah & Gaffar,1991)
Padat tebar (ekor) pertumbuhan berat (gr) pertumbuhan Relatif (%)

Konversi makanan

50

66,27

146,3

2,29

75

53,47

118

3,20

100

49,23

108,7

3,73

Keterangan Tabel:
Berat awal 45,3 gr, dan panjang 14,2 cm
Makanan pellet 3 % per hari (25 % protein)

Pemeliharaan larva dengan penggunaan air PAM dan air sungai Musi memberikan
hasil sedikit lebih baik dengan air sungai Musi, sedang pemeliharaan larva dalam
hapa memberikan pertumbuhan dan survival yang lebih baik daripada pemeliharaan
dalam aquarium (Gaffar & Muflikhah, 1992).

247

BAB XIX
Biologi Reproduksi dan Teknik
Pembenihan Ikan Nilem
19.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat menguasai biologi reproduksi,
lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan buatan ikan nilem.
19.2. Tujuan Instruksional khusus
Setelah membaca buku teks ini , diharapkan dapat dapat memahami dan merinci
biologi reproduksi, lingkungan dan teknik pembenihan secara alami, semi buatan dan
buatan ikan nilem.
19.3. Biologi Reproduksi Ikan Nilem (Puyau)
Di Indonesia ikan nilem dikenal dengan nama nilem, lehat, magut, regis, milem,
muntu, palung, palau, pawas, puyau, asang, penopa, dan karper (Saanin, 1984).
Daerah penyebarannya meliputi: Malaysia, Thailand, Vietnam, kamboja, Indonesia
(pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi) (Djajadiredja et al. 1997).
Klasifikasi ikan nilem (Osteochilus hasselti C. V.) menurut Saanin (1984) adalah
sebagai berikut :
Phylum

: Chordata

Sub phylum

: Vertebrata

Kelas

: Pisces

Sub kelas

: Teleostei

Ordo

: Ostariophysi

Sub Ordo

: Cyprinoidae
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Familia

: Cyprinidae

Sub familia

: Cyprininae

Genus

: Ostechilus

Spesies

: Osteochilus hasselti C. V.

Gambar 19.1. Ikan Nilem (Osteochilus hasselti C. V.)
(Sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Osteoc_hassel_12012722799_tsm.JPG)

Morfologi Ikan Nilem Ikan nilem mempunyai bentuk tubuh pipih, mulut dapat
disembulkan. Posisi mulut terletak diujung hidung (terminal). Posisi sirip perut
terletak di belakang sirip dada (abdominal). Ikan nilem tergolong bersisik lingkaran
(sikloid). Rahang atas sama panjang atau lebih panjang dari diameter mata, sedangkan
sungut moncong lebih pendek daripada panjang kepala. Permulaan sirip punggung
berhadapan dengan sisik garis rusuk ke-8 sampai ke-10. Bentuk sirip dubur agak
tegak, permulaan sirip dubur berhadapan dengan sisik garis rusuk ke-22 atau ke-23 di
belakang jari-jari sirip punggung terakhir. Sirip perut dan sirip dada hampir sama
panjang. Permulaan sirip perut dipisahkan oleh 4 – 4 1/2 sisik dari sisik garis rusuk
ke-10 sampai ke-12. Sirip perut tidak mencapai dubur. Sirip ekor bercagak. Tinggi
batang ekor hampir sama dengan panjang batang ekor dan dikelilingi oleh 16 sisik
(Weber dan de Beaufort 1916 dalam Nuryanto 2001). Menurut Hardjamulia (1979)
ikan nilem berdasarkan warna sisiknya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ikan nilem
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yang berwarna coklat kehitaman (ikan nilem yang berwarna coklat hijau pada
punggungnya dan terang di bagian perut) dan ikan nilem merah (ikan nilem yang
berwarna merah atau kemerah-merahan pada bagian punggungnya dan pada bagian
perut agak terang).
Ikan nilem (Osteochilus hasselti) merupakan ikan endemik (asli) Indonesia yang
hidup di sungai – sungai dan rawa – rawa. Di habitat tersebut mudah ditumbuhi pakan
alami dari kelompok peryphyton seperti cyanophyceae, chlorophyceae yang berfungsi
sebagai sumber makanan penting bagi invertebrata, berudu, dan ikan. Peryphyton juga
berfungsi sebagai indikator penting dari kualitas air, dan mampu menghilangkan
polutan padat dan terlarut serta mampu mengurangi kekeruhan. Peryphyton memiliki
respon yang cepat terhadap perubahan kualitas air. Selain peryphyton di sungai dan
rawa-rawa ditumbuhi dengan ceratophyllum atau tanaman hornwort yang sering
mengambang di bawah permukaan air dan bereproduksi dalam jumlah besar, yang
mana berfungsi untuk melindungi ikan yang sedang bertelur, serta mampu
memproduksi oksigen tinggi, biasanya tanaman hornwort ini digunakan di akuarium
air tawar. Ikan nilem hidup di lingkungan air tawar dengan kisaran kandungan
oksigen terlarut yang cukup yaitu 5-8 mg/L (Cholik et al.2005).
Di daerah tropis umumnya ikan nilem dipelihara dengan baik pada daerah dengan
ketinggian 150 – 1000 m dari permukaan laut, tapi ketinggian optimumnya 800 m dari
permukaan laut. Ikan nilem akan melakukan pemijahan pada kondisi oksigen berkisar
antara 5-6 mg/L, karbondioksida bebas yang optimum untuk kelangsungan hidup ikan
yaitu ≤ 1 ppm (Willoughby 1999). Suhu yang optimum untuk kelangsungan hidup ikan
nilem berkisar antara 18 - 28°C (Asmawi 1983) dan untuk pH berkisar antara 6 - 8,6 ppm,
serta kandungan ammonia yang disarankan adalah < 0,5 mg/L (Susanto 2001) . 7 2.1.3
Kebiasaan Makan Ikan Nilem Makanan ikan nilem yaitu detritus dan jasad penempel
peryphyton seperti ganggang (chlorophyceae, cyanophyceae), cyanobacteria, mikroba
heterotrofik, dan detritus yang melekat dan terendam pada permukaan air. Pada stadia
larva dan benih, ikan nilem memakan fitoplankton dan zooplankton atau jenis alga ber-sel
satu seperti diatom dan ganggang yang termasuk ke dalam kelas cyanophyceae dan
chlorophyceae yang mengandung klorofil a dan klorofil b dan protein (Syandri 2004;
Cholik et al. 2005), sedangkan ikan nilem
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dewasa

memakan

tumbuh-tumbuhan

air

seperti

chlorophyceae,

characeae,

ceratophyllaceae, polygonaceae (Susanto 2001). Dari kelompok famili ciprinidae ikan
nilem termasuk ikan yang tahan terhadap serangan penyakit, diduga dengan kebiasaan
makan ikan nilem termasuk kedalam kelompok omnivora dimana pakan yang
dikonsumsi didominasi dengan pakan alami dari kelompok ganggang yang mudah
tumbuh di perairan, yang disinyalir banyak mengandung anti bodi. Dengan mayoritas
makanannya berupa peryphyton dan tumbuhan yang menempel di jaring apung,
dengan demikian ikan nilem dapat berfungsi sebagai pembersih jaring apung
(Jangkaru 1989).
Reproduksi Ikan Nilem adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan
sebagai upaya untuk melestarikan jenis atau kelompoknya. Ikan memiliki reproduksi
yang berbeda-beda tergantung pada jenis, tingkah laku dan habitatnya. Sebagian ikan
memiliki jumlah telur banyak, namun ukuran telur tersebut relatif kecil dan
sintasannya rendah. Sebaliknya ikan yang memiliki telur yang sedikit mempunyai
ukuran telur yang besar. Reproduksi ikan dikontrol oleh kelenjar pituitari yaitu
kelenjar hipotalamus, hipofisis dan gonad yang dipengaruhi oleh adanya pengaruh
dari lingkungan.
Faktor lingkungan yang mempengaruhi reproduksi diantaranya yaitu temperatur,
cahaya, dan cuaca. Ikan nilem betina dapat mulai dipijahkan dari umur satu hingga
satu setengah tahun dengan berat badan sekitar 100 g. Ikan jantan sudah mulai
dipijahkan sekitar umur delapan bulan. Induk betina dapat dipijahkan setiap tiga 8 dan
empat bulan sekali. Ikan jantan dan betina dapat dibedakan dengan cara memijit
bagian perut ke arah anus. Ikan jantan akan mengeluarkan cairan putih susu dari
lubang genitalnya, sedangkan betina tidak. Induk betina yang sudah matang telur
dapat dicirikan dengan perutnya yang relatif membesar dan lunak bila diraba, serta
dari lubang genital keluar cairan jernih kekuningan bila perut perlahan-lahan ke arah
anus. Induk yang dipijahkan diberok dahulu selama tiga sampai tujuh hari.
Pemberokan jantan dan betina sebaiknya pada kolam yang terpisah (Sumantadinata
1983). Ikan nilem memiliki potensi reproduksi yang cukup tinggi. Seekor nilem
betina dapat menghasilkan telur sebanyak 80.000 – 110.000 butir telur/ kg bobot
induk dan memijah sepanjang tahun. Pemijahan secara alami di mulai pada awal
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musim penghujan. Ikan nilem mulai memijah pada umur sekitar satu tahun dengan
panjang sekitar 20 cm dan berat di atas 120 g (Cholik et al. 2005). Telur ikan nilem
banyak mengandung kuning telur yang mengumpul pada suatu kutub. Warna telur
ikan nilem transparan dan bersifat demersal atau terbenam di dasar perairan. Telur
ikan nilem mempunyai diameter berkisar antara 0,8 mm – 1,2 mm (Triyani 2002).
Menurut Effendie (1979) berat rata-rata dan panjang total untuk ikan nilem
diantaranya : 1. Berat rata-rata induk betina 200,7 gram, panjang total rata-rata induk
betina 28,7 cm, dan 2. Berat rata-rata induk jantan 187,3 gram , panjang total rat-rata
induk jantan 28,2 cm. Perkembangan embrio ikan nilem secara keseluruhan hampir
sama dengan ikan mas. Perbedaannya terletak pada ukuran dan kecepatan prosesnya.
Perkembangan embrio ikan nilem lebih cepat dibandingkan perkembangan embrio
ikan mas. Telur ikan nilem menetas 31-32 jam setelah pembuahan pada suhu 24,7°C
dan kuning telur diserap habis setelah 96 jam. Masa kritis embrio ikan nilem terjadi 69 dan 12 jam setelah pembuahan (pada fase grastulasi dan proses pembentukan mata
dan otak) serta pada larva berumur 60-96 jam (fase penyerapan seluruh kuning telur)
(Harris 1974 dalam Saputra 2000).
19.4. Teknik Pembenihan Ikan Nilem
Peralatan dan bahan yang perlu disiapkan antara lain adalah:
1. Induk ikan nilem (Jenis-jenis ikan nilem)
2. Bak semen atau bak plastik ukuran 3 x 1,5 x 0,6 m
3. Akuarium ukuran 80 x 40 x 40 cm
4. Blower atau aerator dan kelengkapannya
5. Sair/seser halus
6. Ovaprim
7. Spuit/alat suntik ukuran 1 cc
19.4.1. Ciri-ciri induk ikan nilem
Ciri-ciri induk nilem betina matang telur :


Perut membesar dari arah dada sampai lubang anus dan jika diraba
terasa lembek/empuk

Ciri-ciri induk nilem jantan matang telur :
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Keluar cairan sperma warna putih jika di urut ke arah anus
19.4.2. Tahapan operasional pembenihan ikan nilem

Tahapan operasional pembenihan ikan nilem terdiri dari:
1. Persiapan wadah/tempat
2. Penyuntikan
3. Pemijahan
4. Penetasan
1. Persiapan






Memilih induk ikan nilem jantan dan betina siap pijah sebanyak 10 pasang



Membersihkan wadah tempat pemijahan (bak semen/bak plastik), mengisi air
(tinggi air 40 cm), memasang blower (untuk memanipulasi seperti ada aliran air)



Membersihkan wadah tempat penetasan (akuarium), mengisi air (tinggi 30 cm),
memasang aerator dan kelengkapannya

2. Penyuntikan





Penyuntikan ikan dengan ovaprim menggunakan spuit dengan dosis 0,01 cc
per ekor



Induk yang di suntik cukup 3 pasang (jantan betina), tidak semuanya (induk yang
lain akan terangsang dan ikut memijah)



Penyuntikan dilakukan pada jam 4 sore, lalu masukan/lepaskan di
wadah pemijahan

3. Pemijahan




Pemijahan akan terjadi pada malam hingga pagi hari



Telur hasil pemijahan di sedok menggunakan seser halus lalu pindahkan ke
wadah penetasan (akuarium) yang telah dipasang aerator.

3.a. Pemijahan Alami
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Pemijahan ini dilakukan dengan cara memasukkan 1(satu)

induk ikan nilem yang

jantan dan 2 (dua) ekor induk betina yang memang sudah siap untuk kawin (gonad).
Pilihlah induk yang umurnya sudah mencapai 1 hingga 1,5 tahun dan dengan bobot
180 sampai 200 gram. Induk ikan nilem yang sudah gonad ini biasanya akan memiliki
gerakan yang lebih lambat, lalu postur dari tubuh ikan yang gemuk, warna tubuhnya
berwarna kelabu kekuningan dan juga pada lubang genital akan berbentuk bulat telur
melebar dan seperti membengkak. Sedangkan pada induk jantan biasanya pada bagian
kelaminnya akan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) jika bagian perutnya
di urut dan mempunyai badan yang ramping serta lincah.
4. Penetasan




Penetasan akan terjadi 2 – 3 hari tergantung suhu air



Jika air dalam akuarium terlihat keruh (dikarenkan telur yang tidak dibuahi),
perlu diganti dengan cara di sipon (disedot menggunakan selang aerator yang




telah di modifikasi seperti gambar di bawah).


Penggantian cukup setengah volume air yang ada.



Setelah 5 hari larva ikan nilem (kebul) bisa di panen dengan menggunakan seser
halus dan dimasukan ke dalam kantong plastik lalu di gas (oksigen) dan
dipindahkan ke kolam pendederan

5. Pemeliharaan
Setelah telur ikan nilem menetas, segeralah untuk memasukkan larva atau benih ke
dalam kolam pembesaran yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan memberikan
pakan berupa plankton atau lumut yang bisa berasal dan diambil dari kotoran ayam
yang akan menghemat karena tidak perlu membeli pellet. Jika memang diperlukan
tambahkanlah 100 kg dedak sebagai pakan tambahan selama satu bulan. Pemeliharaan
ini biasanya berlangsung selama 2 sampai 3 bulan. Lalu setelah ikan nilem ini
berumur 3 bulan, panenlah ikan dengan cara mengurangi dari volume air dan ikan
nilem pun siap untuk dipanenen dan disortir berdasarkan ukuran.
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Institut Pertanian
Bogor

2

AKTA IV

Keguruan dan Ilmu
Pendidikan

1991

IKIP. Jakarta

3

Pasca
Sarjana (S2)

Pasca Sarjana/
Ilmu Perairan

2002

Institut Pertanian
Bogor

NO

TINGKAT

1
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NAMA
PERGURUAN
TINGGI

4
Pasca
Sarjana (S3)

Pasca Sarjana/
Ilmu Perairan

2011

Institut Pertanian
Bogor

D. DIKLAT / MAGANG / PENATARAN

NO

JENIS DAN NAMA
PELATIHAN

LAM
A

TAHUN

NAMA LEMBAGA
PENYELENGGARA

1.

Instruktur Training

1 bulan

1990

PPPG Pertanian
Cianjur

2.

Diklat Pengelolaan
Budidaya Ikan (mas, lele,
hias, nila, patin)
Magang pembuatan
pakan dan analisa
proksimat
Penataran Bahan Ajar
Budidaya Ikan
Magang Budidaya Katak
Lembu (bullfrog)
Diklat Penyusunan Kisikisi dan Soal Ebtanas
Diklat Matematika untuk
kejuruan
Diklat Sistem Manajemen
Mutu ISO-9000

1 bulan

1992

PPPG Pertanian
Cianjur

1
minggu

1993

BBAT Sukabumi

3 bulan

1996

2
minggu
2
minggu
2
minggu
2
minggu

1997

PPPG Pertanian
Cianjur
BBAT Sukabumi

1997

Direktorat Dikmenjur

1998

PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur

9.

Penulisan Karya ilmiah

2001

10.
11.

Pengembangan Budidaya
Ikan Laut
Budidaya Kekerangan

2
minggu
1 bulan

2002

12.

Diklat Acessor

2003

Ausaid, Jakarta

13.

2005

14.

Budidaya Lobster Air
Tawar
Lead Auditor

2006

Bintaro Fish Center
Jakarta
SAI Global Jakarta

15.

Diklat Quality Assurance

2006

ACER Australia

16.

Diklat NCT Penilaian
Kinerja Guru (PKG)
Master Accessor Penilaian
Kinerja Guru (PKG)

1
minggu
1
minggu
1
minggu
1
minggu
1
minggu
1
minggu
2
minggu

PPPG Keguruan
Jakarta
PPPG Pertanian
Cianjur
Perancis

2011

Pusbangprodik,
Kemdiknas Jakarta
Guangzhou dan
Beijing China

3.
4.
5.
6.
7.
8.

17.
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1999

2001

2011

18. Workshop Penyusunan
Rencana Induk
Pengembangan
Widyaiswara Kementerian
Pendidikan Nasional
19. Training of Trainer
Widyaiswara Persiapan
Pelaksanaan Pelatihan
Pengawas/Kepala
Sekolah
20. Diklat Training of Trainer
(ToT) NCT PKG yang
mempunyai tugas
tambahan dan PK
Pengawas
21. Diklat Instruktur Nasional
Kurikulum 2013
22. Diklat ToT Pendampingan
Kurikulum 2013
23. Diklat Narasumber
Nasional Kurikulum 2013

5 hari

2011

Pusbangtendik
Kemdikbud Jakarta

5 hari

2012

PPPG Pertanian
Cianjur

5 hari

2012

Pusbangtendik
Kemdikbud Jakarta

7 hari

2013

7 hari

2013

7 hari

2014

Pusbangtendik
Kemdikbud Jakarta
Pusbangtendik
Kemdikbud Jakarta
Pusbangtendik
Kemdikbud Jakarta

E. PENGALAMAN KERJA / PENUGASAN
NO
1
2
3
4

5.
6.
7.
8.
9.
10.

JENIS PENGALAMAN

TAHUN

Penanggung jawab
Budidaya Ikan Hias
Counterpart Konsultan
CTNS
Penanggung jawab Pakan
Ikan
Koordinator Diklat Instalasi
Perikanan
Mengelola Budidaya Ikan
Patin di japung
Mengelola Budidaya Ikan
Mas
Ka. Departemen
Perikanan dan Kelautan
Koordinator Penyusunan
SKKNI Ikan Hias
Koordinator
Pengembangan dan
Produksi Departemen
Tim Pengembang Uji
Kompetensi Guru Nasional

1990 s.d 1994
1994 s.d 1996
1994 s.d 1996
1996 s.d 1999
1997 s.d1998
1998 s.d 1999
2002 s.d 2006
2004
2006 s.d
sekarang
2011
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TEMPAT
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
Universitas Negeri
Makasar

11.

F.

Tim Pengembang pada
keg. Subdit PTK SMP

2006 s.d
sekarang

Jakarta

KARYA TULIS / MODUL
NO

JUDUL

1.

Modul Budidaya Ikan

2.

4.

Dasar-dasar Budidaya Ikan jilid I &
II
Pembesaran Ikan Mas di Jaring
terapung
Pembuatan Pakan Ikan

5.

Budidaya Ikan Maskoki

6.

Budidaya Ikan Hias Air Tawar

7.

Budidaya Ikan Jambal Siam

8.

Penanggulangan Hama dan
Penyakit Ikan
Cara membuat akuarium

3.

9.
10.
11.

Pemeliharaan ikan di kolam
pekarangan
Pembesaran ikan Gurame

12.

Pembenihan ikan Mujair

13.

Pemeliharaan Udang Galah

14.

Membuat Pakan Ikan

15.

Menanam rumput laut dilaut

16.
17.

Membudidayakan Pakan Alami
Rotifera
Membudidayakan Pakan Alami
Tubifex

18.

Menetaskan Kista Artemia

19.

Memberikan Pakan Larva Ikan
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PENERBIT

TAHUN

PPPG Pertanian
Cianjur
Dikmenjur Jakarta

1992

PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG Pertanian
Cianjur
Balai Pustaka
Jakarta
Balai Pustaka
Jakarta
Balai Pustaka
Jakarta
Balai Pustaka
Jakarta
Balai Pustaka
Jakarta
Balai Pustaka
Jakarta
Balai Pustaka
Jakarta
Balai Pustaka
Jakarta
Balai Pustaka
Jakarta
PPPG Pertanian
Cianjur
PPPG pertanian
Cianjur
PPPG pertanian
Cianjur
PPPG pertanian
Cianjur
PPPG pertanian
Cianjur

1994

1994

1999
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2004
2005
2005
2005
2005

20.
No.

Mengadministrasikan Kegiatan
Produksi Budidaya Air Tawar

PPPG
Cianjur

Judul

pertanian

Penerbit

21.

Membuat Pakan Ikan Air Tawar

22

Membuat Program Produksi BDAT

23.

Mengkultur Pakan Alami

24.

Membuat Pakan Buatan

25.

Menghitung Konversi pakan

26.

Budidaya ikan hias

27.

Budidaya rumput laut

28.

Budidaya pakan alami

29.

Budidaya Lobster Air Tawar

30.

Budidaya ikan Hias Air Tawar

31.

Pembuatan Pakan

32.

Budidaya Ikan jilid 1, 2 dan 3

33.

Budidaya Pakan Alami

34.

Pembuatan dan Pemberian Pakan

35.

Pembibitan Rumput Laut

36.

Budidaya Udang Vannamei

37.

Aplikasi Teknologi Peningkatan
Mutu Ikan Hias

38.

Penulisan Laporan Penelitian

39.

Penyusunan Proposal Penelitian

40.

Pengelolaan Induk Udang Galah

41.

Pengelolaan Induk Ikan Bawal

42.

Pengelolaan Induk Ikan Mas

pertanian
PPPG
Cianjur
PPPG
pertanian
Cianjur
pertanian
PPPG
Cianjur
pertanian
PPPG
Cianjur
pertanian
PPPG
Cianjur
PT
Sinergi
Pustaka Indonesia
PT
Sinergi
Pustaka Indonesia
PT
Sinergi
Pustaka Indonesia
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
Depdiknas
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PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur

2005
Tahun
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010

No.

Judul

Penerbit

43

Pemanenan Benur

44.

Pemanenan Ikan Bawal

45.

Pemanenan Ikan Mas

46.

Teknik Dasar Pakan Ikan

47.

Teknik Dasar Pembibitan Rumput
Laut

48.

Persiapan alat dan bahan

49.

Pemilihan Bahan Baku Pakan

50.

Pembuatan dan Uji Pakan

51.

Teknik Rekayasa Bahan Baku

52.

Teknik Enrichment Pakan Alami

53.

SOP Pembuatan Pakan Ikan
(Pellet)

54.

SOP Produksi Benih Udang Galah

55.

Pedoman Pola Diklat Guru SMK

56.
57.
58.

BTS Teknik Produksi Pakan Alami
semester 1
BTS Teknik Produksi Pakan Alami
semester 2
BTS Teknik Produksi Pakan
Buatan semester 1

PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur
PPPPTK
Pertanian Cianjur

Tahun
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012

PMSK Kemdikbud

2013

PMSK Kemdikbud

2013

PMSK Kemdikbud

2013

Cianjur, 1 September 2015
Yang Membuat

Dr. Ir. Gusrina, M.Si
NIP. 196510301991032002
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