
1 
 

ASPEK BIOLOGI REPRODUKSI 

IKAN LAIS KACA (Kryptopterus minor Roberts, 1989)  

DI SUNGAI ROKAN HULU  

PROVINSI RIAU 

 
Meyla Suhendra

1
, Roza Elvyra

2
, Yusfiati

2
 

 
1
Mahasiswa Program Studi S1 Biologi 

2
Dosen Zoologi Jurusan Biologi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Kampus Binawidya Pekanbaru, 28293, Indonesia 

 

Email: Meylasuhendra@yahoo.co.id 

 

ABSTRACT 

Rokan Hulu river is one of potential floodplain river ecosystems in Riau Province and 

natural habitats of Lais Kaca fish (Kryptopterus minor). The purpose of this study is to 

investigate reproduction aspects of Lais Kaca fish in Rokan Hulu river, that have not been 

conducted until now. This research was considered as a basic study to provide a solution to 

some problems that directly effect the production of Lais Kaca fish, such as factor 

condition, sexuality, sex ratio, gonad maturity level (TKG), gonad maturity index (IKG), 

spawning patterns, and reproductive potential. The research was conducted during six 

months from September 2012 to February 2013. Total number of fish obtained was 68, 

which consist of 30 males and 38 females. The length and weight of male fishes were 

between 13,1 to 17,4 cm and between 10,7 to 27,55 g, resvectively. Factor Condition 

values were calculated using allometric formula with mean values were 0,55 for male fishes 

and 0,63 for female fishes. Sex ratio between male and female fishes was 1,27:1. Gonad 

maturity level found was from TKG I to III. Gonad maturity index (IKG) of female fishes 

in TKG I-III was ranged from 1,5 to 10,0%, and males from 1,21 to 2,02%. Lais Kaca fish 

with mature gonad was not found in six month research. This indicated that Lais Kaca fish 

has permanent spawn season, especially at the beginning of the rainy season with total 

spawner spawning pattern. 
 

Keywords :  Biology reproduction aspects, Lais Kaca fish (Kryptopterus minor), 

Rokan Hulu river, Floodplain river 

ABSTRAK 

Sungai Rokan Hulu merupakan salah satu potensi ekosistem sungai paparan banjir di 

Provinsi Riau dan merupakan habitat alami dari ikan lais kaca (Kryptopterus minor). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa aspek biologi reproduksi ikan lais 
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kaca di sungai Rokan Hulu  yang belum pernah dilaksanakan hingga saat ini. Penelitian ini 

merupakan kajian dasar untuk upaya menanggulangi masalah-masalah yang langsung 

berpengaruh terhadap produksi ikan lais, seperti faktor kondisi, seksualitas, nisbah kelamin, 

tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, pola pemijahan, serta potensi 

reproduksi. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan yaitu dari bulan September 2012-

Februari 2013. Jumlah ikan lais kaca yang didapatkan adalah 68 ekor ikan yang terdiri dari 

30 ekor jantan dan 38 ekor betina. Kisaran ukuran panjang total ikan jantan berkisar antara 

13,1-17.4 cm dan berat 10,7-27,55 gram sedangkan ikan betina dengan kisaran panjang 

tubuh 13,1-19 cm dan berat 12,6-51,1 g. Nilai faktor kondisi dihitung berdasarkan rumus 

allometrik dengan nilai rata-rata pada ikan jantan sebesar 0,55 sedangkan pada ikan betina 

sebesar 0,63. Nisbah kelamin antara ikan jantan dan betina sebesar 1,27 : 1. Tingkat 

kematangan gonad (TKG) ikan lais kaca jantan dan betina ditemukan TKG I-III. Indeks 

kematangan gonad (IKG) ikan lais danau betina dari TKG I-III berkisar 1,5-10,0% 

sedangkan jantan 1,21-2,02%. Ikan lais kaca yang matang gonad tidak ditemukan selama 

enam bulan penelitian. Hal ini menandakan ikan lais kaca memiliki musim pemijahan yang 

tetap yaitu pada awal musim penghujan dengan pola pemijahan total spawner. 

Kata Kunci : Aspek Reproduksi, Ikan Lais Kaca (Kryptopterus minor), Sungai Rokan Hulu, 

Sungai Paparan Banjir 

PENDAHULUAN 

Provinsi Riau mempunyai banyak ekosistem sungai paparan banjir atau floodplain 

river. Ekosistem sungai paparan banjir ini dipengaruhi oleh fluktuasi curah hujan. Salah  

satu contoh sungai paparan banjir di Riau adalah Sungai Rokan.  Ikan yang hidup pada 

ekosistem sungai paparan banjir di sungai ini didominasi oleh kelompok ikan endemik 

daerah paparan banjir salah satu contohnya adalah ikan lais. Pada umumnya di Riau yang 

dikenal sebagai kelompok ikan lais adalah jenis-jenis ikan dari genus Kryptopterus dan 

Ompok yang termasuk dalam famili Siluridae (Elvyra 2009). Diantara jenis ikan lais 

tersebut, Kryptopterus minor merupakan ikan paling banyak ditemukan di Sungai Rokan.  

Ikan lais  tidak dapat hidup pada semua ekosistem sungai hanya pada sungai 

paparan banjir. Ikan ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan biasa dikonsumsi dalam bentuk 

segar atau dalam bentuk ikan salai. Dalam bentuk segar dijual dengan harga Rp.45.000,- 

per kg, sedangkan dalam bentuk salai harganya lebih mahal yaitu dapat mencapai 

Rp.150.000,- per kg. 

Jumlah penduduk yang semakin meningkat di daerah Riau menyebabkan 

permintaan akan ikan lais juga meningkat. Berdasarkan  informasi nelayan di daerah aliran 

Sungai Rokan, akhir-akhir ini ikan lais sudah semakin sedikit tertangkap dibandingkan 

tahun sebelumnya. Penurunan produksi ikan lais disebabkan karena ikan-ikan dewasa yang 

belum sempat melakukan pemijahan pada saat masuknya musim hujan ditangkap secara 
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berlebihan sehingga dapat menyebabkan kepunahan. Oleh sebab itu, usaha konservasi  

maupun domestikasi sangat perlu dilakukan.  

Penelitian ini bertujuan  untuk mengkaji aspek biologi reproduksi ikan lais K. minor 

yang meliputi pola pertumbuhan, faktor kondisi, perkembangan gonad, indeks kematangan 

gonad, nisbah kelamin antara jantan dan betina, musim pemijahan, lokasi pemijahan dan 

pola pemijahan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan usaha konservasi 

dan domestikasi ikan lais di Provinsi Riau khususnya terhadap ikan lais K. minor di Sungai 

Rokan Hulu, Riau. 

 

METODE PENELITIAN  

 

Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan mulai bulan September 2012 sampai bulan Februari 2013 

dengan tiga stasiun pengambilan sampel di Sungai Rokan Hulu. Analisis faktor fisika dan 

kimia perairan dilakukan di laboratorium Biologi Perairan Faperika Universitas Riau. 

Sedangkan analisis aspek biologi reproduksi ikan lais dilakukan di laboratorium Zoologi, 

jurusan Biologi FMIPA-UR Pekanbaru.  

 

Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan lais kaca (K. minor) alkohol 

70% untuk mengawetkan gonad. Alat-alat yang digunakan selama penelitian ini adalah 

Thermometer perairan, Turbiditimeter, kertas pH Universal, seperangkat alat bedah, 

timbangan O’hauss, botol film, kamera digital, steroform, kertas label dan alat tulis. 

 

Pengambilan Sampel 

 Sampel ikan diperoleh dari hasil tangkapan nelayan dengan menggunakan alat 

tangkap berupa pancing. Sampel ikan K. minor diidentifikasi berdasarkan acuan Kottelat et 

al. (1993) dan FishBase (2012). Pengambilan sampel dilakukan secara kelompok acak dan 

dikoleksi dalam keadaan segar. Sampel dibawa menggunakan cool box dan dimasukan 

kedalam freezer sebelum dianalisis. 

 

Pengukuran Sampel  

Sampel dibawa ke laboratorium dan diberi kode. Sampel diukur menggunakan 

mistar untuk pengukuran panjang total yaitu dari ujung mulut hingga ujung ekor dan 

ditimbang menggunakan Neraca O’ hauss untuk pengukuran berat tubuh.  

 

Pengamatan Jenis Kelamin Ikan 
Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati jenis kelamin secara anatomi dan 

morfologi yaitu dengan mengamati bentuk tubuh dan anus ikan. Sedangkan pengamatan 

secara anatomi dilakukan dengan melihat gonad yang ada didalam tubuh. Gonad 

dikeluarkan dan ditimbang dengan Neraca O’ hauss. Setelah itu, gonad dimasukan kedalam 

botol film dan direndam dengan Alkohol 70%.    
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Perkembangan Gonad  

 Perkembangan gonad diteliti berdasarkan tingkat kematangan gonad (TKG) secara 

morfologis. Tingkat kematangan gonad ini dianalisis berdasarkan modifikasi Cassie yang 

terdiri dari lima tingkat kematangan (Effendie 1992; Elvyra 2009). Gonad yang telah 

ditimbang digunakan untuk penentuan Indeks Kematangan Gonad (IKG) yang digunakan 

untuk membedakan tingkat kematangan gonad berdasarkan berat gonad. 

 

Analisis Data 

Faktor kondisi dianalisis berdasarkan tingkat kematangan gonad dan stasiun 

penganbilan sampel. Sampel dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin yang sama dan 

dilihat koefisien pertumbuhannya (nilai b dari hasil regresi hubungan panjang dan berat) 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Banister 1976): 

 

 

Dimana, K : nilai faktor kondisi 

    W : berat tubuh ikan dalam gram 

     L : panjang total ikan dalam cm 

Nisbah kelamin antara ikan  jantan dan betina dilakukan  analisis dengan 

menggunakan  uji chi-kuadrat  (X
2
) (Sudjana 1989): 

 

 

 

Dimana,  X
2
 : nilai pengamatan distribusi kelamin 

         F1 : nilai pengamatan ikan ke-i 

     F : nilai harapan ke-i 

     S : jumlah pengamatan 

 

Untuk mengetahui apakah gonad jantan dan betina matang secara bersamaan atau 

tidak, maka dilakukan uji kontingensi untuk melihat keterkaitan hal tersebut dengan rumus                    

(dalam Harinaldi 2005): 
 

 

 
 

Dimana, X
2
 : nilai pengamatan distribusi kelamin 

     F1 : nilai pengamatan ikan ke-i 

     F : nilai harapan ke-i 

     S : jumlah pengamatan 
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Indeks kematangan gonad dihitung dengan menggunakan persamaan yang 

dilakukan oleh Yalcin et al.  (2001). 

IKG = X 100% 

 

Dimana, IKG  : indeks kematangan gonad (%) 

     Bg : berat gonad (gr) 

     Bt : berat tubuh (gr)  

Hubungan berat gonad dengan panjang dan berat tubuh ikan lais kaca jantan dan 

betina dianalisis dengan menggunakan program SPSS 17.0 berdasarkan persamaan regresi 

dan korelasi dengan menggunakan persamaan umum sebagai berikut (dalam Trihendari 

2012): 

Y   =   a + b X
 

Dimana , Y   =  Berat gonad (gram) 

     a dan b =  Konstanta 

     X  =  Panjang tubuh (cm) dan berat tubuh ikan (g) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Faktor Kondisi 

   Nilai faktor kondisi (K) merupakan indikasi umum yang digunakan untuk 

mengetahui kemontokan ikan dalam bentuk angka (Effendie 1997). Faktor kondisi ikan lais 

kaca dihitung dengan menggunakan rumus faktor kondisi allometrik untuk ikan jantan dan 

betina. Faktor kondisi (K) pada ikan jantan dan betina bervariasi pada setiap tingkat 

kematangan gonad. Pada TKG I, nilai K ikan jantan  berkisar antara 0,26-0,67, TKG II 

berkisar antara 0,43-0,56 dan pada TKG III berkisar antara 0,38-0,70. Sedangkan nilai K 

ikan betina pada TKG I berkisar antara 0,56, pada TKG II berkisar antara 0,37-0,59 dan 

pada TKG III berkisar antara 0,41-1,30. 

Nilai rata-rata faktor kondisi secara keseluruhan dari setiap tingkat kematangan 

gonad menunjukkan bahwa faktor kondisi pada ikan betina lebih besar daripada ikan 

jantan. Nilai rata-rata faktor kondisi ikan betina sebesar 0,63 sedangkan untuk ikan jantan 

sebesar 0,55. Hal ini juga terlihat dari jumlah hasil tangkapan ikan betina yang lebih banyak 

jika dibandingkan dengan ikan jantan. Nilai faktor kondisi ikan betina yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan ikan jantan mengindikasikan ikan betina memiliki kondisi yang lebih 

baik untuk bertahan hidup dan proses reproduksi jika dibandingkan dengan ikan jantan. 

Selain itu, ikan betina memiliki kondisi yang lebih baik dengan memiliki rongga tubuh 

yang besar dan mengisinya dengan sel telur untuk proses reproduksi jika dibandingkan 

dengan ikan jantan (Effendie 1997).  

Berdasarkan stasiun pengambilan sampel, nilai rata-rata faktor kondisi juga terlihat 

berbeda. Nilai faktor kondisi ikan jantan terendah terdapat pada stasiun III dan nilai 

tertinggi terdapat pada stasiun I. Pada ikan betina nilai faktor kondisi terendah terdapat 
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pada stasiun I sedangkan nilai tertinggi terdapat pada stasiun II. Secara keseluruhan nilai 

faktor kondisi ikan betina lebih besar jika dibandingkan dengan ikan jantan pada setiap 

stasiun pengambilan sampel kecuali pada stasiun I dimana nilai faktor kondisi ikan jantan 

dan ikan betina terlihat seimbang. Faktor yang menyebabkan variasi dan fluktuasi nilai 

faktor kondisi diantaranya adalah ketersediaan makanan yang terdapat di perairan, sumber 

energi utama yang digunakan untuk perkembangan gonad selama proses reproduksi, 

perbedaan umur dan ukuran serta kondisi kesehatan ikan (Simanjuntak 2007). 

 

Seksualitas Ikan  

 Penentuan seksualitas ikan lais kaca dilakukan dengan melihat ciri seksual primer 

dan sekunder yang ada. Ciri seksual primer dapat diketahui dengan melihat perkembangan 

organ reproduksi yaitu testis pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina. Ciri-ciri 

seksual primer pada ikan lais kaca jantan adalah testis yang terdapat dalam tubuh ikan 

bervariasi mulai dari dari bentuk hingga warna yang menunjukkan tahap perkembangan 

gonadnya. Testis ikan ini berbentuk seperti untaian, berwarna putih susu, bergerigi pada 

bagian pinggir, memiliki permukaan yang licin dan berjumlah sepasang. Testis terletak 

menggantung dibawah tulang punggung dan berada di dekat ginjal serta memiliki saluran 

yang berakhir pada lubang pelepasan. Ikan betina memiliki ovarium yang berjumlah 

sepasang, terletak menggantung dibawah tulang punggung, berada di dekat ginjal dan 

disamping gelembung renang, memiliki saluran yang berhubungan dengan lubang 

pelepasan, berwarna merah muda hingga merah kecoklatan dengan permukaan licin dan 

berminyak. 

Sifat seksual sekunder merupakan penampakan morfologi yang dapat dipakai untuk 

membedakan ikan dengan jenis kelamin jantan dan betina. Ikan lais kaca memiliki 

perbedaan secara morfologi antara ikan jantan dan betina antara lain ukuran tubuh dan 

bentuk kepala. Ikan betina memiliki ukuran tubuh yang lebih lebar dan gemuk daripada 

ikan jantan. Selain itu, bentuk kepala ikan jantan lebih sempit dan runcing jika 

dibandingkan dengan ikan betina. 

 

Nisbah Kelamin 

 Ikan lais kaca yang diperoleh dari bulan September 2012 sampai Februari 2013 

pada ketiga stasiun penelitian di Sungai Rokan Hulu berjumlah 68 ekor . Kisaran ukuran 

panjang total ikan jantan berkisar antara 13,1-17.4 cm dan berat 10,7-27,55 gram 

sedangkan ikan betina dengan kisaran panjang tubuh 13,1-19 cm dan berat 12,6-51,1 g. 

Ikan lais jantan berjumlah 30 ekor dan ikan betina berjumlah 38 ekor. Nisbah kelamin ikan 

lais kaca tidak mengikuti pola perbandingan 1:1 melainkan 1,27:1 yang berarti jumlah 

jantan dan betina berbeda. Berdasarkan  analisis statistik dengan menggunakan uji  Uji Chi-

Kuadrat (X
2
) didapatkan hasil X

2
 hitung = 6.89 dan X

2
 tabel  dengan taraf nyata 0,05 

adalah 3,84, maka X
2
hit >  X

2
tab mempertegas bahwa terdapat perbedaan jumlah antara 

ikan jantan dan betina yang tertangkap disetiap bulan pengamatan. Penyimpangan nisbah 

kelamin ini diduga karena perbedaan tingkah laku, laju mortalitas dan perbedaan distribusi 

antara ikan jantan dan betina. Keseimbangan rasio kelamin dapat berubah saat melakukan 

ruaya pemijahan, menjelang pemijahan dan setelah pemijahan (Sulistiono et al. 2001) 
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 Perbedaan jumlah ikan lais kaca jantan dan betina juga terlihat pada setiap stasiun 

penangkapan ikan. Ikan jantan lebih banyak tertangkap pada stasiun I, sedangkan ikan 

betina terlihat merata pada stasiun II dan III. Hal ini diduga karena ikan jantan memiliki 

ruang pergerakan dan ruang mencari makan yang luas. Stasiun I merupakan daerah perairan 

yang luas dan berada di dekat muara yaitu pertemuan dari dua anak sungai. Ikan betina 

lebih banyak tertangkap pada stasiun II dan III terkait dari kondisi daerah penangkapan. 

Daerah ini juga memiliki banyak celah di bebatuan yang merupakan tempat persembunyian 

dari ikan lais kaca. Namun secara keseluruhan, hasil tangkapan ikan lais kaca pada setiap 

stasiun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan selama bulan pengambilan sampel. 

Hal ini karena ketiga stasiun merupakan wilayah aliran sungai utama yang memang 

merupakan habitat dari ikan lais kaca. 

 

Tingkat Kematangan Gonad (TKG) 

 Perkembangan gonad merupakan proses terpenting dalam reproduksi ikan sebelum 

dilakukannya pemijahan. Dari sampel yang didapatkan selama 6 bulan pengamatan, 

perkembangan gonad ikan lais kaca dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap 

perkembangan yaitu TKG I (belum berkembang), TKG II (perkembangan awal) dan TKG 

III (sedang berkembang). Sedangkan TKG IV (matang gonad) dan TKG V (pasca 

pemijahan) tidak ditemukan selama bulan pengambilan sampel. Jumlah variasi ikan lais 

kaca pada tiap tingkat kematangan gonad selama pengambilan sampel dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sebaran jumlah ikan lais kaca jantan (A) dan betina (B) pada masing-masing 

tingkat kematangan gonad (TKG) selama bulan pengamatan. 
 

Berdasarkan Gambar 1, TKG I dan II pada ikan jantan ditemukan secara bersamaan 

pada bulan September dengan jumlah 3 dan 6 ekor, sedangkan TKG III ditemukan setiap 

bulan yang dimulai dari bulan September sebanyak 4 ekor, Oktober sebanyak 3 ekor, 

November sebanyak 5 ekor, Desember sebanyak 2 ekor, Januari sebanyak 5 ekor dan 

Februari sebanyak 2 ekor.  Sedangkan pada ikan betina, TKG I ditemukan pada bulan 

Februari dengan jumlah 1 ekor, TKG II ditemukan pada bulan September dan Oktober 

A)     B) 
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dengan jumlah 2 ekor dan TKG III ditemukan setiap bulan selama penelitian ini 

dilaksanakan yang dimulai dari bulan September berjumlah 11 ekor, Oktober dengan 

jumlah 10 ekor, November dengan jumlah 2 ekor, Desember dengan jumlah 1 ekor, Januari 

dengan jumlah 5 ekor dan Februari berjumlah 4 ekor.  

 Pada ikan lais kaca TKG IV pada ikan jantan dan  betina tidak ditemukan selama 

bulan pengambilan sampel. Namun TKG III ditemukan selama bulan pengambilan sampel. 

Hal ini dikarenakan waktu pengambilan sampel pada saat musim penghujan dimana air 

telah naik hingga batas maksimal dari bulan September 2012 hingga Februari 2013. Dalam 

hal ini, diduga ikan lais kaca tidak mengalami pemijahan saat permukaan air naik maksimal 

pada musim penghujan, namun akan memijah saat air mulai naik di akhir musim kemarau 

atau pada saat curah hujan mulai mengalami peningkatan yaitu pada bulan Juli hingga 

Agustus (BMKG Prov. Riau 2012 dan 2013). Bulan tersebut merupakan akhir dari musim 

kemarau dan mulai memasuki musim penghujan sehingga ikan lais kaca  akan mengalami 

pemijahan. Lim et al. (1999) menemukan hal yang sama dimana ikan lais K. cryptopterus 

yang ditemukan pada daerah Danau Great dan Sungai Tonle Sap, Kamboja melakukan 

pemijahan pada awal musim penghujan.  

Perbedaan tingkat kematangan gonad suatu individu dapat  disebabkan oleh umur, 

ukuran dan faktor fisiologi ikan itu sendiri (Yustina 2002). Ada dua faktor yang 

mempengaruhi saat pertama kali ikan berkembang gonadnya yaitu faktor luar dan faktor 

dalam. Faktor luar merupakan kondisi alam dari habitat ikan tersebut seperti suhu, arus, 

adanya individu yang berlainan dan ketersediaan makanan sedangkan faktor dalam seperti 

perbedaan spesies, umur, ukuran dan sifat-sifat fisiologis individu (Lagler et al. 1962).  

Perbedaan TKG ikan jantan dan betina pada setiap bulan pengamatan 

mempengaruhi tingkat keberhasilan reproduksi ikan tersebut, hal ini terjadi karena proses 

kematangan gonad jantan dan betina tidak sama. Tingkat kematangan gonad ikan lais kaca 

dapat dianalisis dengan menggunakan Uji Kontigensi untuk membuktikan apakah TKG 

jantan dan betina sama atau tidak. Dari hasil analisis didapatkan bahwa  X
2 

hitung dengan 

df =4 adalah 10,26. Bila dibandingkan dengan X
2
 tabel adalah 9,49 maka X

2
hit > X

2
tab 

sehingga hasil menyatakan bahwa terdapat perbedaan  tingkat kematangan gonad ikan 

jantan dan ikan betina .  

Ikan lais kaca di Sungai Rokan Hulu memiliki tingkat keberhasilan reproduksi 

cukup tinggi. Hal ini terlihat dari data fisika kimia perairan yang didapat di lokasi 

pengambilan sampel dimana tingkat kekeruhan sebesar 10 JTU, suhu 28
o
C, PH 5 dan 

kecepatan arus yang rendah. Pada kondisi lingkungan seperti ini ketersediaan makanan di 

perairan mendukung pertumbuhan ikan sehingga ikan mengalami matang gonad dan akan 

memijah pada saat awal musim penghujan. Banyaknya jenis-jenis makanan yang terdapat 

di perairan menunjukkan bahwa ketersediaan makanan memberikan pengaruh terhadap 

kelangsungan hidup ikan sehingga faktor lingkungan sangat berperan terhadap siklus 

reproduksi ikan. Pada umumnya, ikan didaerah tropik yang matang gonad akan melakukan 

pemijahan pada saat tingkat ketinggian air mengalami kenaikan di musim hujan sehingga 

menyebabkan penurunan suhu perairan (Sihotang 2005).  
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Indeks Kematangan Gonad   

Indeks Kematangan Gonad (IKG) digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi 

didalam gonad secara kuantitatif. Nilai indeks kematangan gonad pada ikan jantan dan 

betina adalah 1,21% - 10,0%. Rata-rata nilai IKG menurut Tingkat Kematangan Gonadnya 

(TKG) dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Indeks Kematangan Gonad ikan lais kaca (K. minor) pada ikan 

jantan dan ikan betina selama pengambilan sampel 

TKG 
Rata-rata Indeks 

Kematangan Gonad (%) 
Total 

 
Jantan Betina Jantan Betina 

I 2.02 1.5 3 1 

II 1.21 1.88 6 4 

III 2.01 10 21 33 
 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa IKG ikan betina lebih tinggi 

dibandingkan dengan ikan jantan. Hal ini dipengaruhi oleh TKG, berat tubuh, maupun berat 

gonad yang terdapat dalam tubuh  ikan tersebut. Jika gonad semakin berkembang, maka 

berat gonad akan bertambah sehingga menyebabkan kenaikan berat tubuh dan akan 

menyebabkan nilai IKG juga meningkat. Ikan betina mempunyai nilai indeks kematangan 

gonad yang lebih besar dibandingkan dengan ikan jantan. Hal ini dikarenakan pertambahan 

berat ovarium lebih besar dari pada pertambahan berat testis. Pertambahan dan 

perkembangan sel-sel gonad yaitu testis dan ovarium juga mengakibatkan perubahan 

bentuk morfologi gonad. Indeks kematangan gonad semakin meningkat dari TKG I hingga 

TKG III. Perkembangan sel gonad di dalam testis dan ovarium menyebabkan perubahan 

morfologi gonad. Nilai IKG akan mencapai nilai maksimum saat gonad mencapai berat 

maksimum yaitu sesaat sebelum pemijahan.  

Nilai IKG ikan lais kaca jantan berkisar antara 1,21% - 2,02% sedangkan pada ikan 

betina berkisar antara 1,5% - 10,0%. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Elvyra 

(2009) pada ikan lais danau (O. hypopthalmus), nilai IKG ikan lais kaca jantan dan betina 

jauh lebih besar dengan nilai IKG 0,06-0,48% pada ikan jantan dan sebesar IKG 0,08-

0,48% pada ikan betina. Hal ini dipengaruhi oleh berat tubuh ikan lais kaca jauh lebih kecil 

jika dibandingkan dengan ikan lais danau (O. hypopthalmus) sehingga nilai IKG yang 

didapatkan juga lebih besar. 

 Nilai rata-rata IKG terlihat berbeda disetiap bulan pengambilan sampel. Pada ikan 

betina nilai rata-rata tertinggi terdapat pada bulan September dan Desember, sedangkan 

pada ikan jantan terdapat pada bulan Oktober dan Januari. Fluktuasi nilai IKG dapat 

disebabkan oleh jumlah tangkapan ikan jantan dan betina yang berbeda pada setiap bulan 

pengambilan sampel sehingga berpengaruh terhadap nilai IKG. Hasil ini juga menunjukkan 

bahwa pemijahan dari ikan lais kaca tidak terjadi pada waktu pengambilan sampel. Diduga 

nilai IKG mencapai persentasi tertinggi pada saat awal naiknya permukaan air atau awal 
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musim penghujan pada bulan Juli. Berdasarkan hubungan antara nilai indeks kematangan 

gonad dengan siklus hidrologis dan paras permukaan air, pola reproduksi kelompok ikan 

sungai paparan banjir berkorelasi positif dengan pola curah hujan atau penggenangannya 

(Moody dan Power 1982). 

 

Hubungan Berat Gonad dengan Panjang dan Berat Tubuh  

Hubungan berat gonad dengan panjang total dan berat tubuh ikan lais kaca baik 

pada ikan jantan dan betina dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangan gonad. 

Hubungan berat gonad dan panjang tubuh pada ikan jantan memenuhi persamaan Y= 

15,058 + 0,151 X dengan nilai r sebesar 0,003 sedangkan pada ikan betina memenuhi 

persamaan Y= 14,656 + 0,446 X dengan nilai r sebesar 0,319. Dari besarnya nilai r terlihat 

bahwa berat gonad dan panjang tubuh ikan jantan tidak memiliki nilai korelasi. Sedangkan 

pada ikan betina, hubungan panjang tubuh dan berat gonad memiliki nilai korelasi relatif 

lemah yang artinya pertambahan panjang tubuh tidak diikuti oleh pertambahan berat gonad. 

Hubungan berat tubuh dan berat gonad pada ikan lais kaca jantan dan betina 

dianalisis untuk mengetahui hubungan antara pertambahan berat tubuh terhadap berat 

gonad berdasarkan tingkat kematangan gonad. Pada ikan jantan didapatkan persamaan Y= 

16,843+ 5,541X dengan nilai r sebesar 0,184 sedangkan pada ikan betina hubungan berat 

tubuh dan berat gonad memenuhi persamaan Y=15,198+4,144X dengan nilai r sebesar 

0,591. Pada ikan jantan, nilai r menunjukkan bahwa hubungan berat tubuh dan berat gonad 

memiliki nilai korelasi yang lemah dimana, pertambahan berat tubuh tidak diikuti oleh 

berat gonad. Nilai r pada ikan betina lebih tinggi jika dibandingkan dengan ikan jantan 

sehingga hubungan antara berat tubuh dan berat gonad memiliki nilai korelasi yang relatif 

sedang yang artinya pertambahan berat tubuh tidak selalu diikuti oleh berat gonad. 

Nilai korelasi ikan betina secara keseluruhan terlihat lebih besar dibandingkan ikan 

jantan. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan berat gonad memberikan pengaruh 

terhadap panjang dan berat tubuh ikan betina, sedangkan pada ikan jantan tidak. Perbedaan 

ini dikarenakan perkembangan gonad ikan betina yang berupa sel telur yang memberikan 

pengaruh lebih besar terhadap pertambahan berat tubuh jika dibandingkan dengan 

perkembangan gonad ikan jantan yang berupa sel sperma. 

 

Pendugaan Pola dan Lokasi Pemijahan  

Pola pemijahan ikan lais kaca tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan tidak 

ditemukannya TKG IV selama bulan pengambilan sampel. Namun, pola pemijahan ikan 

lais kaca dapat diduga dengan melihat data dari tingkat kematangan gonad. Tidak 

ditemukannya ikan yang matang gonad selama enam bulan pengamatan menunjukkan 

bahwa ikan lais kaca memiliki musim pemijahan yang tetap. Ikan-ikan yang memiliki 

musim pemijahan yang tetap merupakan ikan yang melepaskan telurnya sekaligus dalam 

waktu singkat. Biasanya ikan yang tergolong dalam kelompok ini memiliki ukuran 

diameter telur yang kecil dan nilai fekunditas yang besar (Lowe-McConnell 1987).  

Kondisi Sungai Rokan yang berbeda dengan sungai lain yang ada di Riau 

menyebabkan lokasi pemijahan ikan lais kaca juga berbeda jika dibandingkan jenis ikan 

lais yang lain. Sungai Rokan memiliki substat berbatu dan memiliki banyak ceruk batu 
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yang menjadi tempat hidup dari ikan lais ini. Nilai kekeruhan perairan ini diduga 

mengalami peningkatan pada saat musim penghujan. Ikan lais kaca termasuk kedalam 

golongan Whitefish yang hidup di perairan sungai utama dan tidak tahan terhadap kondisi 

perairan yang keruh dan kadar oksigen yang rendah. Ikan ini diperkirakan menghindari 

kondisi perairan yang keruh pada musim penghujan dan memasuki daerah ceruk-ceruk batu 

yang terdapat disepanjang aliran sungai untuk melakukan pemijahan sehingga tidak 

tertangkap oleh alat tangkap nelayan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di sungai Rokan Hulu, ikan lais 

kaca jantan yang diperoleh berjumlah 30 ekor (47,81%) dan ikan lais betina berjumlah 38 

ekor (52,18%) dengan kisaran panjang tubuh 13,1-17.4 cm pada ikan jantan dan 13,1-19 

cm pada ikan betina. Nilai faktor kondisi tertinggi pada ikan jantan terdapat pada TKG III 

dan pada stasiun I sedangkan pada ikan betina faktor kondisi tertinggi terdapat pada TKG 

III dan stasiun II. Nisbah kelamin antara ikan lais kaca (K. minor) betina dan jantan di 

Sungai Rokan Hulu tidak mengikuti pola 1:1, melainkan 1,27:1.  

Tingkat Kematangan Gonad ikan lais kaca (K. minor)  betina dan jantan yang 

ditemukan sama yaitu TKG I–III dengan nilai IKG berkisar antara 1,21-10,0% . Hubungan 

berat gonad dengan panjang total dan berat tubuh ikan lais jantan dan betina 

dikelompokkan  berdasarkan tingkat kematangan gonad menunjukkan bahwa hubungan 

korelasi pada ikan betina lebih tinggi jika dibandingkan dengan ikan jantan. Ikan lais kaca  

diduga mempunyai satu kali musim pemijahan dalam setahun dengan pola pemijahan total 

spawner pada saat masuk musim hujan dimana permukaan air mulai naik dan melakukan 

pemijahan didalam celah-celah bebatuan.  

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dilakukan dalam 

jangka waktu yang lebih lama  dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak pada perairan 

lain yang ada di daerah Riau untuk menambah informasi aspek biologi reproduksi ikan lais 

kaca (K. minor) secara keseluruhan. Selain itu, penelitian aspek reproduksi juga dapat 

dilakukan secara morfologi, histologi dan fisiologi ikan lais kaca agar didapatkan 

pengetahuan dan informasi yang lebih efisien dan lengkap.  
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