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Abstract
Test were conducted to find the biopotency of pituitary glands that have
been dry-preserved for 0, 1, 2 3 and 4 months. Pituitary glands, obtained
from the waste of fillet production plant of Pangasius pangasius, were
dried gradually in acetone. The treatments were dry-preservation time
span in dessicator: 0, 1, 2, 3 and 4 months. This hormone biopotency
testing used extract of late-stage of gonad maturation from female and
from induced-spawning. No significant differences were found in the
percentage of late-stage gonad maturation and ovulation, relative
fecundity, fertility and hatchability from every treatment. The number of
females reaching late-stage of gonad maturation were 100% (for all
months of preservation), while the mean percentages of : relative
fecundity was 18.05% (for 3 months of preservation), fertility was 95.73%
(for 1 month of preservation), 24-hour hatchability was 31.63% (for 0
month of preservation). No significant differences were found for all
preservation time span.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemijahan buatan ikan mulai
dikenal sejak tahun 1943 di Brazil dengan
teknik hipofisasi untuk merangsang
ovulasi pada induk betina. Hipofisasi
adalah menyuntikkan ekstrak kelenjar
hipofisis (donor) untuk menginduksi
kematangan
gonad,
ovulasi
dan
spermiasi.
Secara fisiologis, kelenjar
hipofisis merupakan salah satu kelenjar
endokrin yang mensekresi beberapa
hormon, salah satunya adalah hormon
gonadotropin.

Dalam kegiatan budidaya dan
pembenihan ikan, terdapat beberapa
jenis ikan yang tidak mampu memijah
secara spontan atau memiliki waktu
memijah tertentu. Hal ini berkaitan
dengan kondisi ikan di dalam kolam
budidaya yang tidak cukup mendapat
stimulasi bagi berfungsinya kelenjar
endokrin reproduksi. Ikan-ikan tersebut
misalnya patin, lele dumbo, bawal air
tawar membutuhkan induktor hormon dari
eksternal untuk menambah kecukupan
LHRH-nya yang secara alami telah
terganggu oleh mekanisme introduksi
budidaya.
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Teknik hipofisasi dilakukan untuk
meningkatkan kadar hormon LH pada
ikan yang kadarnya tidak cukup
menghasilkan kematangan gonad tingkat
akhir dan ovulasi pada betina.
Ikan
resipien ini membutuhkan donor ikan
yang harus dimatikan untuk memperoleh
kelenjar hipofisis. Sehingga salah satu
kelemahan teknik hipofisasi adalah
membutuhkan donor kelenjar hipofisis
dari ikan lain. Sementara pada kegiatan
pembuatan fillet ikan patin dimana bagian
kepala merupakan limbah, terdapat
potensi pemanfaatan kelenjar hipofisis.
Dari bagian kepala dapat diisolasi
kelenjar tersebut -dengan segera- untuk
dimanfaatkan sebagai sumber hormon
eksogen bagi ikan lain dalam kondisi
tetap
terpelihara
biopotensinya.
Selanjutnya kelenjar hipofisis tersebut
dapat langsung dimanfaatkan dalam
bentuk ekstrak segar atau disimpan
dalam bentuk kering.

potensi
biologi
.(1)
hormonalnya

atau

kapasitas

Induksi hormon dalam pemijahan
buatan
penting
untuk
terjadinya
pematangan gonad. Telah digunakan
beberapa
cara
untuk
menentukan
perkembangan
gonad
berdasarkan
perkembangan oosit atau pengukuran
(2)4
besarnya gonad.
Hal lain yang dapat
dijadikan untuk mengukur pengaruh kerja
hormon gonadotrapin adalah fekunditas,
fertilitas dan penetasan telur. Tahap akhir
dari perkembangan telur adalah tahap
pematangan yaitu tahap pergerakan inti
ke tepi dan akhirnya melebur membentuk
pronukleus dan badan polar I. Inti
mendekati mikropil pada kutub animal
(3)2
untuk memudahkan pembuahan.

1.2. Tinjauan Pustaka
Kurangnya sekresi hormon LH
(luteinizing hormone)
dari kelenjar
hipofisis pada beberapa jenis ikan yang
dipelihara dalam kolam buatan seperti
ikan patin
berakibat terganggunya
proses pematangan akhir oosit (FOM/
final
oocyte
maturation),
ovulasi,
(4)
spermiasi dan pemijahan
Untuk
mengatasi rendahnya sekresi hormon
asal hipofisis pada seekor induk maka
induksi hipofisa dari sumber eksternal
bermanfaat besar. Metode tersebut
.(3)
praktis dan sederhana
Akan tetapi
teknik
hipofisasi
mengakibatkan
hilangnya ikan donor yang diambil
(5)
hipofisisnya.
Pengeringan merupakan prinsip
utama pengawetan berbagai material
biologi, termasuk kelenjar hipofisis.
Penyimpanan
kelenjar
hipofisis
diantaranya dengan terlebih dahulu
mengeringkannya dalam larutan aseton.
Penyimpanan demikian tidak merusak
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Gambar-1.Diagram kelenjar hipofisis ikan
.
1.3..Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
menguji biopotensi kelenjar hipofisis yang
dikoleksi dari limbah kegiatan pembuatan
fillet ikan patin dan disimpan kering
selama 1, 2, 3 dan 4 bulan terhadap
jumlah (%) betina yang berhasil
mencapai kematangan gonad tingkat
akhir, persentase fekunditas relatif,
fertilisasi dan penetasan telur.
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2. BAHAN DAN METODE

Koleksi Telur dan Semen untuk Fertilisasi

Penelitian dilakukan di Unit
Pembenihan Departemen Perikanan,
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru
Pertanian, Cianjur.
Berlangsung dari
bulan Juli 2005 sampai dengan Januari
2006.

Fertilisasi buatan dari telur dan
semen yang dikoleksi dengan cara
stripping.
Fertilisasi
dengan
cara
menambahkan semen ke dalam campur
an telur dengan larutan fisilogis, diaduk
selama 3 menit dengan bulu ayam.

Hewan Percobaan

Pengamatan Parameter Biopotensi

Hewan
percobaan
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 19
ekor induk patin betina sebagai resipien
dengan kisaran bobot badan per ekor
1,5-3,3 kg dan induk patin jantan dewasa
(4 ekor) untuk koleksi semen dengan
cara pooling.

Betina dengan
Tingkat Akhir

Kelenjar Hipofisis
Kelenjar hipofisis dikoleksi dan
diisolasi dari limbah pengolahan ikan
patin
kemudian
direndam
secara
bertahap dalam larutan aseton selama 24
jam. Penyimpanan kering dalam vial-vial
tertutup di dalam desikator selama 1, 2, 3
dan 4 bulan. Penyimpanan 0 bulan
adalah tanpa penyimpanan (penggunaan
hipofisis
langsung
setelah
proses
pengeringan).
Induksi Ekstrak Hipofisis

Induksi
dengan
cara
penyuntikan ekstrak hipofisis dalam 2
tahap. Caranya dengan menggerus
hipofisis kering dalam gelas hipofisasi
yang
telah
ditambahkan
larutan
fisiologis. Suspensi gerusan diputar
dengan sentrifuse untuk pengmbilan
supernatannya. Tahap pertama dengan
dosis tunggal dan dosis kedua
setengah dari dosis pertama dalam
interval waktu 10 jam. Penyuntikan
secara intramuscular pada bagian di
bawah sirip punggung ikan, kanan dan
kiri.

Kematangan

Gonad

Dengan mengamati secara visual
adanya penambahan volume perut dan
pengamatan perkembangan telur tahap
akhir sehingga mencapai TKG (Tingkat
Kematangan Gonad) VII, telur sudah
diovulasikan dan bercerai berai antara
.(6)
satu dengan lainnya
Dinyatakan dalam
persentase
betina
yang
berhasil
mencapai TKG akhir dari total betina
yang diinduksi dengan hipofisis.
Persentase Fekunditas Relatif
Dengan cara menghitung selisih
bobot badan ikan sesaat sebelum telur
dikoleksi (B1) dan sesudah telur dikoleksi
(B2) dibagi dengan bobot ikan setelah
koleksi (B2) yang dinyatakan dalam
persen sebagai berikut:
% B = B1-B0 x100%.
B0

Persentase Fertilitas
Dalam waktu 5-10 menit setelah
dilakukan fertilisasi buatan, diambil
sekitar 1000 butir sampel telur dan dilihat
secara mikroskopis (pembesaran 40 kali)
terjadi atau tidaknya fertilisasi. Telur yang
telah dibuahi akan tampak bening
dengan kemunculan badan polar II.
Persentase fertilisasi dihitung berdasar
kan pengurangan terhadap jumlah total
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telur (F0) dengan telur yang tidak berhasil
dibuahi (F1) dibagi jumlah total telur (F0)
dikalikan 100%, sebagai berikut
% F = F0-F1 x100%.
F0

waktu penyimpanan terhadap 4 para
meter
biopotensi
hormon
yaitu
persentase TKG, fekunditas relatif,
fertilisasi
dan
penetasan
telur.
Selanjutnya jika terdapat perbedaan yang
nyata dilakukan uji lanjut dengan
Duncan’s Multiple Range Test.

Persentase Penetasan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dihitung dalam 24 jam setelah
telur
diinkubasikan
dalam
kolam
penetasan beraerasi. Tahap awal setelah
dilakukan fertilisasi, disiapkan sekitar
1000 butir telur dalam 5 cawan petri
kemudian dimasukkan ke akuarium
inkubasi pada 5 titik lokasi inkubasi yang
berbeda. Persentase penetasan dihitung
berdasarkan jumlah telur yang masih
tersisa (belum menetas) pada cawan
sebagai T1 sebagai faktor pengurang
terhadap jumlah telur awal (T0) dibagi
dengan jumlah telur awal (T0) dikalikan
100% sebagai berikut:

Penyimpanan
hormon
dapat
dilakukan dengan beberapa cara dengan
prinsip peneringan. Cara pengeringan
kelenjar hipofisis segar dengan aseton
merupakan cara yang lebih praktis
dibandingkan dengan cara liofilisasi/
pengeringbekuan dimana terlebih dahulu
membutuhkan
tahapan
pembekuan
sebelum dikeringkan.

% T = T0-T1 x100%.
T0

Analisis Data
Seluruh data dianalisis sidik ragam
untuk melihat pengaruh setiap perlakuan

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa hormon yang terkandung dalam
kelenjar hipofisis kering yang telah
disimpan dalam waktu penyimpanan
berbeda-beda seluruhnya menunjukkan
hasil yang tetap potensial. Sebagaimana
ditunjukkan
dengan
kemampuan
ekstraksinya dalam mematangkan gonad
betina hingga mencapai tingkat maksimal
diikuti dengan ovulasi.
Masing-masing
perlakuan
mampu
menginduksi
kematangan gonad betina dan secara
statistik
tidak
terdapat
perbedaan
pengaruh dari setiap perlakuan waktu
penyimpanan.

Tabel 1. Biopotensi hipofisis kering dengan masa penyimpanan 0, 1, 2, 3 & 4 terhadap
% betina mencapai TKG akhir, fekunditas, fertilitas dan penetasan telur.
Pengamatan (%)

? dg TKGA
Fekunditas
Fertilitas
Penetasan
Ket.:
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P0
100,0
11,03
95,67
31,63

P1
100,0
11,63
95,73
25,73

P
= perlakuan umur penyimpanan
TKGA = tingkat kematangan gonad akhir

P2
100,0
11,88
92,85
24,05

P3

P4

100,0
18,05
92,00
24,33

100,0
13,78
94,95
21,23

0, 1, 2, 3 & 4 = 0, 1, 2, 3 & 4 bulan
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gonadotropin,
sebenarnya
hipofisis
merupakan kalenjar hormon dengan
ACTH, prolaktin, hormon pertumbuhan,
TSH dan hormon neurohipofisis lainnya.

Gambar-2.

Ikan patin betina
mencapai ovulasi,
dikoleksi
dengan
stripping.

yang
telur
cara

Tingkat kematangan gonad yang
maksimal
ditunjukkan
dengan
pembesaran volume perut dengan ovari
mengisi sekitar 80% rongga perut.
Secara visual ovum menunjukkan ukuran
yang seragam dengan warna yang
menjadi lebih transparan dan butirbutirnya terpisah antara yang satu
dengan yang lainnya dan terjadi ovulasi.
Pada saat dilakukan stripping, ovum
dengan mudah keluar dari ovariumnya.
Demikian juga dengan biopotensi
hormon dalam
persentase fekunditas
relatif,
persentase
fertilitas
dan
persentase penetasan yang dihasilkan
oleh masing-masing perlakuan tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata
dengan rataan tertinggi persentase
fekunditas relatif 18.05% (penyimpanan 3
bulan), persentase fertilitas 95.73%
(penyimpanan 1 bulan ) dan persentase
penetasan dalam 24 jam 31.63%
(penyimpanan 0 bulan).
Dengan
demikian
seluruh
perlakuan tanpa penyimpanan dan
penyimpanan dari 1 hingga 4 bulan
menunjukkan
tetap
terpeliharanya
biopotensi hormon gonadotropin dalam
kelenjar hipofisis kering.
Selain

Fekunditas adalah jumlah telur
ikan betina sebelum dikeluarkan pada
waktu akan memijah.
Fekunditas
dinyatakan sebagai jumlah telur di dalam
ovarium sebelum pemijahan dengan
asumsi bahwa hanya sejumlah kecil telur
yang tidak diovulasikan. Pada ikan patin
dengan
karakter
ovulasi
yang
mengeluarkan seluruh telurnya dalam
setiap
pemijahan
maka
dilakukan
penghitungan relatif terhadap berat
badan. Fekunditas relatif adalah jumlah
telur (berat) per satuan bobot badan
(berat).
Fekunditas merupakan salah
satu aspek reproduksi yang dipengaruhi
oleh kerja hipofisis sebagai kemampuan
mematangkan sejumlah telur pasca
vitellogenesis. Sementara perkembangan
dan pematangan telur pada tahap akhir
disertai dengan penambahan volume
(bobot).
Ovulasi
diasosiasikan
dengan
proses degradasi folikuler. Proses ovulasi
mengakibatkan pecahnya dinding folikel
sel telur. Pada waktu bersamaan sel-sel
mikropil yang menutupi lubang mikropil
berpisah sehingga spermatozoa dapat
menembus khorion dan melakukan
fertilisasi. Jika kematangan telur tidak
sempurna maka inti sel telur akan
terhambat
untuk
dapat
bergerak
mendekati mikrofil sehingga proses
fertilisasi juga akan terhambat. Untuk
merangsang terjadinya ovulasi dengan
cepat, aplikasi hormon dilakukan dengan
suntikan ekstraksi.
Dengan cara ini
hormon biasanya cepat meningkat
konsentrasinya di dalam tubuh.
Penetasan telur ikan adalah suatu
proses
terjadinya
perubahan
tipe
intrakapsuler menjadi ekstrakapsuler.
Merupakan proses akhir inkubasi telur
menjadi individu baru. Agar berlangsung
proses ini diantaranya diperlukan kualitas
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telur yang baik sejak awal dan harus
terjadi fertilisasi. Pada ikan patin umur
penetasan umumnya berlangsung 26 jam
pasca fertilisasi. Selain faktor kualitas
telur, penetasan juga dipengaruhi oleh
kualitas semen dari induk jantan dan
banyak aspek teknis lain selama inkubasi
yaitu suhu, cahaya atau kualitas air.

penyimpanan
panjang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

2.

Penyimpanan kering kelenjar
hipofisis yang diambil dari material limbah
kegiatan pengolahan ikan patin dalam
penelitian
ini
berhasil
memelihara
biopotensi
hormon
gonadotrapin.
Ditunjukkan dengan efektifitasnya dalam
mematangkan
gonad
tahap
akhir,
menghasilkan fekunditas, fertilitas dan
penetasan.
Penambahan
jangka
waktu
penyimpanan antara 1, 2, 3 atau 4 bulan
tidak menunjukkan penurunan efektifitas
hormon. Hasil penelitian menunjukkan
tidak terdapat perbedaan yang signifikan
dalam
keempat
perlakuan
waktu
penyimpanan terhadap parameter tingkat
kematangan gonad, fekunditas, fertilitas
dan penetasan telur yang dihasilkan.
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