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BAB 3  

PENGELOLAAN INDUK IKAN 

BAUNG  
 

Deskripsi 

Pada Bab 3 dijelaskan tentang pengelolaan induk ikan meliputi perkembangan 

ovari, pematangan gonad induk ikan dengan hormon LHRH dan Estradiol serta 

karakter morfologi induk ikan baung (Hemibagrus nemurus) yang berasal dari 

habitat yang berbeda. 

Tujuan Instruksional umum 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami 

pengertian tentang pengelolaan induk ikan untuk meningkatkan potensi 

reproduksinya. 

Tujuan Intruksional Khusus 

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:  

1. Mejelaskan langkah-langkah dalam proses pengelolaan induk ikan  

2. Peran hormon LHRH dan Estradiol untuk pematangan gonad ikan. 

3. Menjelaskan metoda untuk memperoleh karakter morfologi calon 

induk ikan baung dari habitat yang berbeda. 

Kaitan Materi  

 Materi pada Bab 3 ini menjelaskan tentang pengelolaan induk ikan 

untuk menghasilkan benih unggul berkaitan dengan Bab 5 menjelaskan tentang 

proses produksi benih ikan baung tentang pemilihan induk ikan baung yang 

matang gonad, penyuntikan hormon, dan proses pemijahan. 
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3.1. Pengelolaan Induk Ikan  

Pengelolaan induk adalah salah satu unsur terpenting dari pada sistem produksi 

pada proses pengembangbiakan ikan. Dalam proses pengelolaan induk ini 

sangat penting diperhatikan adalah pemberian pakan, hormonal, dan 

lingkungan pemeliharaan. Tujuan dari pengembangbiakan ikan adalah  untuk 

menghasilkan benih dalam jumlah yang cukup dan berkualitas, maka upaya 

dalam memacu perkembangan gonad ikan harus melalui pendekatan nutrisi, 

hormonal dan lingkungan.  

Sebagaimana diketahui bahwa proses pematangan gonad terjadi karena adanya 

masukan nutrien lewat pakan yang diakumulasikan di dalam oosite. Proses 

akumulasi itu sendiri dikendalikan oleh hormon reproduksi dan hormon itu 

bekerja karena adanya rangsangan dari luar (faktor lingkungan). Interaksi antar 

komponen – komponen yang terlibat dalam proses reproduksi tersebut perlu 

dikelola sehingga menguntungkan bagi si pembenih. 

Upaya memanipulasi lingkungan untuk pematangan gonad telah dilakukan di 

Indonesia. Memacu pematangan gonad dengan mengoptimalkan kondisi 

lingkungan adalah sangat memungkinkan apabila media pemeliharaan bersifat 

tertutup (indoor). Pengkondisian inilah yang nampaknya masih harus 

dipertimbangkan aplikasinya baik secara teknis maupun ekonomis. Manipulasi 

lingkungan untuk pematangan gonad baru dapat diterapkan secara terbatas 

pada jenis-jenis ikan hias atau ikan komersial tertentu, dan ikan yang telah 

berhasil didomestikasi. Untuk ikan –ikan air tawar yang frekwensi 

pemijahannya satu kali dalam setahun implantasi hormon ke dalam otot 

punggung dengan bantuan alat implanter yang dilakukan kurang lebih satu 

bulan setelah memijah (ovulasi) diharapkan dapat memacu perkembangan 

gonad sehingga pemijahan tidak lagi hanya satu kali dalam setahun.  

Pematangan gonad ikan dengan implantasi hormon LHRH telah berhasil 

dilakukan pada ikan jelawat (Aryani, dkk 2007) dan ikan baung(Aryani, 2002) 

Pendekatan nutrisi dalam proses pematangan gonad ikan adalah yang paling 

sering dilakukan. Pemberian pakan yang baik pada induk ikan dari jenis-jenis 

ikan yang dapat memijah sepanjang tahun, selain dapat mempercepat proses 
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pematangan gonad juga dapat meningkatkan fekunditas dan memperbaiki 

mutu telur (Watanabe,1999).  

Langkah–langkah yang harus dilakukan dalam proses pengelolaaan induk  

sehingga diperoleh benih yang berkualitas adalah sebagai berikut : 

1. Pengetahuan awal tentang asal, domestikasi dan proses pemuliaan dari 

varietas yang diinginkan 

2. Pembesaran dan pemeliharaan induk-induk ikan 

3. Pemilihan induk ikan 

4. Persiapan induk untuk dipijahkan 

5. Taging atau penandaan semua induk yang terpilih secara individu 

6. Penyediaan kondisi lingkungan yang optimal 

7. Pencatatan data yang baik di hatcheri 

8. Pemisahan jantan dan betina sampai digunakan  untuk pemijahan 

9. Pemberian pakan dengan protein tinggi dan diperkaya vitamin A, C dan 

E khusus untuk induk betina. 

10. Pengetahuan tentang kemampuan betina dan jantan untuk 

menghilangkan efek inbreeding depression 

11. Mengeliminir  ikan-ikan yang mempunyai cacat bentuk tubuhnya.   

Calon induk yang akan diseleksi harus mempunyai kriteria sebagai 

berikut:1) ikan yang terpilih harus sehat,  2) tidak luka,  3) tidak diserang 

penyakit,  4) penyebaran sisik teratur,  5) tidak ada cacat tubuh dan sirip,  6) 

ukuran tubuh sebanding, tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus.  

3.2  Stadarisasi induk ikan yang baik sebagai berikut : 

1. Badannya tidak keras dan juga tidak lemah, kerena menunjukkan 

kandungan lemak yang tinggi yang akan berpengaruh terhadap telur 

2. Perut lebar dan datar 

3. badan relatif ramping dan tinggi 

4. pangkal ekor relatif lebar dan normal 
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5. kepala relatif kecil dan muncung runcing 

6. sisik agak besar dan teratur 

7. lubang dubur terletak relatif lebih dekat ke pangkal ekor  

3.3  Cara membedakan induk jantan dan betina 

Untuk membedakan antara ikan baung jantan dan betina dapat dilihat dari 

ciri morfologinya. Ikan baung jantan memiliki papilla yang terletak di bagian 

belakang lubang genital ( Gambar 3.1 A)  sedangkan pada ikan betina tidak 

terdapat  bagian yang memanjang (Gambar 3.1 B). Induk jantang yang sudah 

matang gonad sangat mudah dikenal dengan tanda papillanya berwarna merah 

mulai dari ujung papilla sampai ke bagian pangkal.  Sedangkan induk betina 

yang matang gonad dapat dikenal dengan memperhatikan bagian perut dan 

lubang genitalnya,  perut ikan yang matang gonad  apabila diraba akan terasa 

lunak karena mengandung telur dan lubang genitalnya membesar dan berwarna 

merah. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.1 

Papilla ikan baung jantan (A) dan genital ikan betina (B) 
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3.4  Perkembangan ovari ikan Baung 

Bahan yang akan digunakan adalah telur induk  ikan Baung tingkat 

kematangan gonad I, II, II  IV dan V yang diambil dari hasil tangkapan nelayan  

di sungai Kampar di Desa Ranah. Peralatan yang digunakan pada proses 

pembuatan tepung telur ikan Baung meliputi : timbangan analitik ketelitian 

0,01 g, mistar,  pisau bedah, talenan,  wadah tupper ware, kotak pendingin dan 

blender. Bahan yang digunakan adalah larutan Boin’ untuk membuat preparat 

histologis.  

Tingkat Perkembangan Ovari I (Ikan Muda)  

 Ovari kecil memanjang  berbentuk  seperti sepasang benang, terletak 

memanjang sebelah kanan dan kiri rongga perut, bewarna bening agak coklat 

dengan permukaan licin, butir telur belum nampak. Ovari pada tingkat ini 

terdapat pada ikan berukuran sekitar 25 – 30 cm dan bobot tubuh 500 – 600 

gram. Ovari masih kecil berbot sekitar 1,5 – 2,0 gram atau indek gonad somatik 

(IGS)  sekitar 0,80 – 0,95 %. 

Secara histologi tingkat perkembangan ovari I. Oosit berukuran antara 

20,25 sampai dengan 110,0 m. Didominasi oleh ukuran 20,25 sampai dengan 

78,50 m, lamela ovari terlihat lebih jelas. Inti sel berbentuk bulat dan adanya 

beberapa nukleolus yang berukuran 1,50 sampai dengan 1,90/m, dan 

sitoplasma lebih tebal berwarna ungu (Gambar 3.2-A). (Louiz et al, 2009) 

menyatakan bahwa pada ikan  Gobius niger (Gobiidea, Teleost) 75 persen oosit 

stadium I pada TKG I Gobius niger (Gobiidea, Teleost) terdiri atas sitoplasma. 

Ciri-ciri demikian juga terdapat pada oosit stadium I pada TKG I ikan Lates 

calcarifer dengan rataan ukuran oosit 73 ± 16 m yang dinamakan tahap pre-

vitelogenesis (Guiguen et al., 1994). Pada ikan Semah (Tor douronensis)  oosit 

primer berukuran  30-120 µm. Inti berbentuk bundar dan sedikit  oval 

berukuran 15-40 m dengan kromatin yang nampak  dengan jelas serta adanya 

beberapa nucleoli berukuran 3,8-5,0 µm, berada pada prifer inti (Hardjamulia 

et al, 1999),  Zhang et al (2009) menamakan oosit stadium I pada ikan Ilisha 

elongata dengan tahap perinucleolar stage oocyte. 
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Tingkat Perkembangan Ovari II  

(Tahap perkembangan) 

Ovari pada tingkat II ditemukan pada ikan berukuran sekitar 30–35 cm, 

dengan bobot tubuh sekitar 700–750 gram, dengan IGS 1,4 – 2,2 %. Pada ovari 

tampak butir-butir telur,  Secara mikroskpis pada  ovari perkembangan II 

terdapat oosit tertua pada stadium II ddan oosit stadium I dengan persentase 

yang paling tinggi.   

Secara histologi tingkat perkembangan ovari II  oosit berukuran antara 

400 – 480  m. Inti berukuran antara 120-150 m. Pada perifer sitopiasma 

(dekat membran sel) sudah mulai nampak lapisan vesikula kuning telur 

(Gambar 3.2-B). Pada akhir oosit stadium II vesikula kuning telur menutup 

sebagian besar sitoplasma sampai ke daerah inti. Menurut Syandri et al ( 1999 

) pada oosit stadium II tidak terdapat granula kuning telur. Oosit ikan Baung 

yang belum matang sitoplasmannya berwarna ungu, sedangkan yang sudah 

matang berwarna merah muda. Menurut Yani (1994) oosit yang belum matang 

berwarna ungu, sedangkan yang matang berwarna merah muda. Zhang et al 

(2009) menamakan oosit stadium II dengan fase berkembang.  

Tingkat Perkembangan Ovari III (Dewasa)  

Ovari tingkat III terdapat pada ikan berukuran 40 – 45 cm dengan bobot 

735 - 870 gram , bobot gonad 60–80 gram dengan IGS sekitar 8,16–9,20 %.  

Secara morfologi ovari mengisi sepertiga  rongga perut, butir sel telur dengan 

warna kecoklatan sudah terlihat, menandakan bahwa ovari sudah mulai 

membentuk kuning telur. 

Secara histologi sebagian besar lumen ovari telah diisi oleh oosit 

stadium III, berukuran antara 700 - 1000 m dan inti berukuran antara 120 - 

150 m dan belum bermigrasi ke kutub animal. Di dalam ovari masih terlihat 

oosit stadium I dan II. Pada tingkat ini sitoplasma terlihat semakin menipis dan 

warna ungu sudah mulai agak terang. Proses vitelogenesis sudah terjadi yang 

ditunjukkan oleh adanya granula kuning telur (Gambar 3.2-C). Dimulai dari 

daerah inti kemudian menyebar ketengah dan ketepi sitoplasma. Nagahama 

(1983) mengemukakan ada tiga macam kuning telur yaitu butir minyak, 
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vesikula kuning telur dan glabul kuning telur. Butir minyak kurang jelas 

terlihat karena telur ikan Baung bersifat lengket pada substrat. Zhang et al 

(2009) menyebutkan stadium ini pada ikan Ilisha elongata (Teleostei: 

Pristigasteridae) sebagai tahap awal perkembangan.  

Tingkat Perkembangan Ovari IV (Matang)  

Ovari tingkat IV diperoleh dari ikan Baung betina berukuran panjang 40 – 

47 cm dengan bobot tubuh 1.120 – 1200 gram dengan bobot gonad 127,9 – 

145,2 gram nilai IGS sekitar 11,42 -  12,10 %. Ikan pada tingkat ini sudah siap 

untuk memijah dicirikan oleh perut yang membengkak terutama di daerah 

urogenital. Lobang urogenital berwarna agak kemerahan.  

Tingkat perkembangan ovari IV, secara histologi oosit berukuran antara 

800 – 1.100 m. Ukuran inti berkisar antara 130 – 170 m. Oosit stadium IV 

adalah oosit tertua ditandai dengan berakhirnya pembentukan kuning telur. 

Kuning telur terlihat sebagai massa yang homogen yang mengisi oosit, massa 

yang padat tersebut merupakan bagian globul kuning telur yang terdiri atas 

phosphoprotein dan lipoprotein. Pembentukan globul kuning telur terjadi pada 

bagian tengah di dalam sitoplasma. Oosit ini siap untuk diovulasikan, ditandai 

dengan migrasi inti ke kutub animal mendekati lubang mikropil agar mudah 

terjadi proses pembuahan (Gambar 3.2-D). Menurut Hardjamulia (1987) 

apabila inti oosit telah bermigrasi ke tepi mendekati mikropil, menandakan 

ikan telah siap untuk memijah. Disamping oosit stadium IV terdapat pula oosit 

stadium I, II dan III. Dari variasi ukuran yang tidak besar perbedaannya, 

pemijahan ikan Baung dapat berlangsung beberapa kali setiap tahunnya. 

Pemijahan dimulai pada proses ovulasi oosit stadium IV dari ukuran terbesar 

sampai dengan ukuran terkecil pada stadium yang sama. 

Selama oosit stadium IV belum selesai berpijah, maka oosit stadium III 

tetap mempertahankan dirinya pada stadium tersebut. Setelah oosit stadium IV 

dikeluarkan pada waktu pemijahan, maka oosit stadium III berkembang 

menjadi stadium IV. Demikian pula dengan oosit stadium II berkembang 

menjadi oosit stadium III, dan oosit stadium I berkembang menjadi oosit 

stadium II. Perkembangan oosit tersebut terjadi berkesinambungan sepanjang 

tahun selama fungsi reproduksi berjalan normal. 
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Gambar 3.2 

Morfologi dan histologi ovari ikan Baung (Mystus numerus), TKG I (A) mempunyai 

nukleolus (nl) yang jelas. TKG II (B) dengan deretan vakuol (v) pada perifer. TKG III 

(C) dengan vakuol (v) dan granul kuning telur (gk). TKG IV (D) dengan inti (n) dekat 

ketepi. TKG V (E) gonad mengempis. 
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Berdasarkan ciri tersebut, maka tipe perkembangan oosit ikan Baung 

adalah "asinkronisme". Yaitu ditemukan oosit pada berbagai tingkat 

perkembangan yang berbeda, sementara oosit baru terus muncul. Ditemukan 

pada ikan yang memijah sepanjang tahun. Menurut Syandri et al  (1999) 

ukuran oosit berhubungan dengan tingkat perkembangan ovari. Ikan yang 

perkembangan oositnya bersifat asinkronisme mempunyai tipe pemijahan 

parsial 

3.5  Pemeliharaan induk 

 Sesuai dengan jenis ikan yang di tangani, pemeliharaan induk 

umumnya dilakukan di dalam wadah pemiliharaan yang disesuaikan dengan 

ketentuan biologis induk terutama yang terkait dengan proses pematangan 

gonad.Untuk kebanyakan ikan air tawar  wadah pemeliharaan berupa kolam 

tanah atau tembok  berbentuk persegi panjang dengan kedalama  70-150 cm 

yang luasnya bervariasi  sesuai dengan ketersediaan lahan dan stok induk yang 

dimiliki.  Untuk ikan baung wadah pemeliharaan dapat berupa kolam atau 

kurungan yang terbuat dari papan  berbentuk persegi yang ditempatkan di 

dalam kolam. Hal yang paling mendasar perlu diperhatikan dalam 

pemeliharaan induk adalah mengupayakan agar proses pematangan gonad 

dapat berlangsung dengan sempurna. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pengelolaan induk melalui  pemberian pakan yang bernutrisi dan penambahan 

vitamin C dan E serta melalui rekayasa hormonal dengan teknik implantasi 

hormone.  Hormon yang biasa digunakan yaitu LHRH-a  dan estradiol 17-β, 

metode implantasi ini biasanya hanya dapat dilakukan pada ikan yang 

berukuran besar. 

Pematangan gonad induk ikan dengan implantasi hormon LHRH-a 

  Peningkatan potensi reproduksi induk ikan dengan menggunakan 

hormon LHRHa bertujuan untuk merangsang lebih aktifnya kelenjar hipofisa 

dalam  menghasilkan hormon gonadotropin. Hormon ini terdiri dari asam-

asam amino yang merupakan inti molekul dari LHRHa yang berjumlah 10 

buah (Dekapeptide) yaitu : Pyro-glutamin, Histidin, Triptopan, Serine, Tyrosin, 

Glycine, Leucine, Arginine, Plorine,dan Glycine-Ethylamine- NH-CH2=CH3. 

Hormon LHRHa yang tersedia secara komersil  mempunyai rumus kimia ( 
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analog, des-Gly10-(D-Ala6)-LHRH ethylamide bersifat sama  tetapi tidak 

identik dengan GnRH namun saling menutupi. Susunan asam amino GnRH 

dan LHRHa adalah sebagai berikut : 

 PyrGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-GlyNH2 (GnRH) 

 1   2     3      4       5      6     7    8       9        10 

(LHRHa)    D-Ala    Proethylamide 6   9 

Penggunaan hormon LHRH-ai secara implantasi dengan menggunakan  

alat implanter, merupakan perbaikan dari metode penggunaan hormon Gth 

yang disuntikkan secara berkala dengan selang waktu 7-30 hari. Implantasi 

hormon biasanya digunakan untuk jenis-jenis ikan perairan yang baru 

didomenstikasi. Pada umumnya ikan yang baru didomestikasi akan mengalami 

stress akibat perubahan habitat, ikan yang stress biasanya mengalami 

hambatan dalam produksi hormon gonadotropin sehingga ovari sulit 

berkembang untuk mecapai tingkat kematangan gonad, pematangan gonad 

merupakan kerja darihormon Gonadoteropin(Gth) yang dihasilkan oleh 

kelenjar hipofisa, disamping adanya nutrien dan vitamin yang terdapat di 

dalam pakan. Produksi Gth dikontrol oleh Gonadotropin Releasing Hormone 

(GnRH) dan dopamin yang diproduksi hypothalamus. GnRH berfungsi untuk 

merangsang gonadotrof menghasilkan Gth, sedangkan dopamin berfungsi 

sebagai “Gonadotropin Release Inhibitory” (GRIF) (Peter et al., 1983). 

Keadaan ini berlangsung hingga induk ikan dapat beradaptasi dengan habitat 

(lingkungan) baru. Untuk mengatasi hal ini  hormon LHRH dapat digunakan 

yan sebelumnya harus dibuat dalam bentuk pelet(butiran) yang berukuran 1-2 

mm 

Prosedur pembuatan pelet  hormon LHRH 

Bahan yang dibutuhkan yaitu hormon LHRH 1 ampul = 1000 µg 

kolesterol, mentega putih(cocoa butter) dan alkohol 70 % 

Cara kerja : 

 Alkohol 70 % sebanyak  0,4-0,6 ml dimasukkan ke dalam botol hormon 

yang berisi LHRHa, kemudian dihomogenkan. 

 Larutan hormon dituangkan pada kolesterol  sebanyak 70 mg dan diaduk 

rata, lalu dikeringkan dalam oven dengan temperatur  37o C selama 1 jam. 
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 Cocoa butter  sebanyak 20 mg  dicair, lalu diteteskan  pada campuran  diatas, 

aduk rata. 

 Semua bahan disimpan didalam lemari pendingin  pada suhu 5o C selama 

24 jam.  

 Selanjutnya adonan hormon dicetak dengan alat pencetak (Gambar 3.2-A), 

pelet butiran yang diperoleh sebanyak 10 buah, 1 buah pelet mengandung 

100 µg (Gambar 3.3- B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

pencetak pelet (A) dan pelet (butiran) hormon LHRH(B) 
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Mekanisme implantasi hormon LHRH kedalam tubuh ikan untuk 

pematangan gonad seperti pada Gambar berikut : 

Pelet LHRH-a  

             Implantasi intra muscular 

       Perembesan LH-RHa kedalam darah  

         LHRHa diangkut  ke organ  otak  

    Kelenjara Hypophysa    

                     Sekresi LH 

                   ovarium                            

                                Pematangan Folikel  

               Pembentukan Estrogen 

               Vitellogenesis    

         Telur matang  dan  Ovulasi  
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Proses implantasi dilakukan dengan menggunakan alat implanter 

(Gambar 3.4-A) pada bagian punggung ikan (Gambar 3.4-B) yang disesuaikan 

dengan ukuran ikan seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Alat implanter dengan berbagai ukuran (Gbr  A) dan proses implantasi hormon 

secara intramuscular (Gbr  B) 

Setiap jenis ikan membutuhkan dosis hormon LHRH yang berbeda, 

oleh karena itu untuk pematangan gonad species ikan yang baru didomestikasi  

dengan metode implantasi perlu dilakukan penelitian untuk mengungkapkan 

berapa dosis yang dibutuhkan oleh induk untuk pematangan gonadnya. Untuk 

ikan baung dosis yang diberikan sebanyak 150 µg/kg bobot badan(Aryani, 

2002) dengan waktu pencapaian matang gonad yang dicapai selama 57 hari  

dengan nilai Indeks ovi Somatik sebesar 8,08 % dan pada ikan bujuk (Chana 

sp) dosis yang dibutuhkan sebesar 200 µg/kg bobot badan. 

Pematangan gonad dengan menggunakan hormon Estradiol-β 

Pematangan gonad dengan metode implantasi dapat juga dilakukan 

dengan menggunakan hormon Estradiol 17β.  Keterlibatan hormon dalam 

reproduksi terutama untuk proses vitelogenesis selain hormon  Estradiol juga 

terlibat hormon GTH, Tiroksin, insulin dan hormon pertumbuhan (Tang dan 

Affandi, 2000). Estradiol merupakan  estrogen utama pada ikan betina, yang 

merupakan perangsang dalam biosintesis vitelogenin di hati, disamping itu 

Estrogen yang terdapat dalam darah memberikan rangsangan balik terhadap 

hipofisis  dan hipotalamus ikan. Rangsangan yang diberikan oleh Estradiol 

A 
B 
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terhadap hipofisa ikan adalah rangsangan dalam proses pembentukan 

gonadotropin sedangkan rangsangan terhadap hipotalamus adalah dalam 

memacu sintesis GnRH yang berfungsi mengontrol produksi hormon 

gonadotropin.     

Prosedur  pembuatan pelet (butiran) hormon  Estradiol sama seperti 

hormon LHRH dan metoda implantasi hormon dilakukan secara intramuscular 

seperti implantasi hormon LHRHa. Implantasi hormon Estradiol dapat 

meningkatkan kadar hormon tersebut dalam plasma darah Induk yang telah 

diimplan dimatangkan di dalam kolam dan diberi pakan kijing segar 5 buah 

sehari dengan berat  antara 50–70 gram per ekor  sebanyak tiga kali sehari dan 

ditambah dengan pelet Hi-Pro-Vite 781-1 satu kali sehari pada sore hari dengan 

kadar protein yaitu 32%.   

3.6  Karakter Fenotipik Ikan Baung 

Fenotipe yaitu pengukuran morfologi khususnya Untuk mendapatkan 

informasi keragaan genetik calon induk ikan yang  dapat dilakukan melalui 

pendekatan  evaluasi keragaman morfometrik. Karakteristik populasi ikan 

dapat dilakukan melalui pengukuran morfologi (meristik dan morfometrik)  

sebagai bentuk interaksinya dengan lingkungan (Gustiano and Kristanto, 2003) 

. 

Populasi ikan baung banyak ditemukan di daerah Riau diantaranya di 

Sungai Kampar, hanya saja akibat perubahan lingkungan berimplikasi pada 

keragaman populasi ikan baung sebagai hasil tekanan lingkungan seperti  

terjadinya silang dalam (inbreeding). Faktor lingkungan dapat mempengaruhi 

genetik dan struktur morfologi ikan. Iikan Belida (Chitala lopis) yang hidup di 

perairan Sungai Kampar Riau, Sungai Tulang Bawang Lampung dan Sungai 

Kapus Kalimantan Barat terdapat perbedaan morfometrik dari spesies tersebut 

dan pembeda utamanya adalah tinggi pungguk dan lebar mulut (Sunarno dkk, 

2007).    

Keragaman genetik ikan dapat diidentifikasi dengan melihat karakter 

morfologi calon induk ikan dengan mengukur  meristik dan morfometrik 

dengan menghitung jumlah jari jari sirip yang terdapat pada tubuh ikan 

tersebut. Meristik adalah bagian yang dapat dihitung dari ikan yang merupakan 
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jumlah bagian-bagian tubuh ikan, misalnya jumlah duri pada perut. 

Morfometrik adalah perbandingan ukuran relatif bagian-bagian tubuh ikan. 

Perbedaan morfologis antar populasi dapat berupa perbedaan seluruh ukuran 

dan bentuk, tetapi pada umumnya melibatkan keduanya (Sprent, 1972). 

Perbedaan bentuk antar populasi ikan dinyatakan sebagai fungsi ukuran. 

Pengukuran morfometrik dapat dilakukan dengan menggunakan digital 

kaliper yang memiliki ketelitian 0,10 mm, sedangkan meristik dilakukan 

penghitungan manual dibantu kaca pembesar. Metode pengukuran dengan 

menggunakan manual dan digital kaliper adalah metode yang sampai saat 

sekarang paling banyak digunakan dalam studi morfologi.  Banyaknya sampel 

yang dikoleksi  untuk memperoleh karakter populasi ikan dapat berjumlah 15 

ekor (Aryani et al, 2012), atau 30 ekor (Azrita, 2011). Titik pengambilan 

sampel dipilih berdasarkan kepada lokasi tempat penangkapan ikan yang 

sering dilakukan oleh nelayan.   

Dari hasil penelitian Aryani et al  (2012) terhadap karakter populasi ikan 

baung yang berasal dari 3 habitat meliputi (1) perairan  Waduk Koto Panjang, 

terletak di Desa Tanjung Balik Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat 

pada ordinat  00o09'03,2"LU dan 100o21'28,3"BT,  elevasi 107 m dpl, (2) 

Sungai Kampar Desa Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau pada ordinat 

00o.12'.19,19"LS dan 101o.52'.43,47" BT , elevasi 36-39 m dpl (3) aliran 

sungai Kampar Desa Kampung  Baru Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 

Propinsi Riau pada ordinat 00o41'47,21" dan 102o49'58,51" BT  elevasi 10-12 

m dpl. (Gambar 3.5) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.A. Waduk Koto Panjang, B. Perairan Sungai Kampar di 

Langgam,   C. Perairan Kampung  Baru Pangkalan Kerinci Pelalawan 
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 Pengukuran  morfologi calon ikan dapat dilakukan dengan metode truss 

morphometriks mengacu kepada metode Blezinsky and Doyle (1988), meliputi 

pengukuran jarak titik-titik tanda yang dibuat pada kerangka tubuh (Gambar 

3.6 dan Tabel 3.1).  

Data seluruh karakter morfometrik dikonversi ke dalam rasio karakter 

dibagi panjang standar. Untuk mengetahui faktor pembeda utama dan 

hubungan karakter morfometrik dengan lingkungan digunakan analisis 

Principal Component Analysis (PCA) dan untuk melihat penyebaran karakter 

antar populasi digunakan Analisis Canonical Componen (CCA), sedangkan 

untuk mengetahui jarak genetik melalui analisis hirarki kluster. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 

Deskripsi pengukuran truss morfometrik ikan Baung 
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Tabel 3.1 

Deskripsi 30 karakter morfometrik yang diukur untuk ikan Baung 
Bidang Truss Jarak titik Kode Deskripsi Jarak 

 PT G6 Panjang total 

 PS G5 Panjang standar 

Kepala 

1-2  A1 Panjang moncong  

1-13  A2 Panjang kepala  

1-3 A3 Panjang rahang  

2-3 A4 Jarak overkulum depan dan belakang  

2-13 A5 Lebar kepala  

3-13 A6 Tinggi kepala  

Tengah Tubuh 

3-4 B1 Panjang garis badan truss1  

2-4 B2 Panjang garis badan truss1 – ke pangkal 
sirip pelvic  

4-12 B3 Tinggi badan  

3-12 B4 Lebar badan1 truss1  

4-13 B5 lebar badan II truss1  

4-5 C1 Lebar sirip pelvic  

5-11 C2 Tinggi badan truss2  

5-12 C3 TinggI badan truss1  

4-11 C4 Lebar badan1 truss2  

Belakang 

tubuh 

5-6 D1 Panjang sirip anal  

5-10 D2 Lebar badan1 truss3  

6-11 D3 Lebar badan2 truss3  

6-10 D4 Tinggi badan truss3  

Pangkal ekor 

6-7 E1 Panjang batang caudal truss4  

6-9 E2 Panjang cagak2  

7-10 E3 Lebar2 truss4  

7-9 E4 Tinggi batang caudal truss4  

6-8 E5 Panjang batang caudal – belahan cagak 

7-8 F1 Lebar caudal bawah  

9-8 F2 Lebar caudal atas  

9-10 G1 Panjang dorsal truss4  

 

Parameter lingkungan yang harus diamati untuk mengetahui hubungan 

karakter morfologi dengan lingkungan meliputi suhu air, kecerahan, total 

padatan terlarut (TDS), total padatan tersuspensi (TSS), kedalaman, substrat 

dasar,  daya hantar listrik,  pH,  oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen 

biologis (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), alkalinitas, kesadahan, 

daya hantar listrik,  phosfat, nitrat. Pengamatan parameter lingkungan 

berpedoman kepada APHA (1989), parameter lingkungan ini berguna untuk 
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melihat hubungan antara kualitas perairan dengan karakter morfologi dengan 

menggunakan analisis  PCA memakai Statistika SPSS versi 13. 

Karakterisasi Morfologi Ikan Baung (Hemibagrus nemurus CV) Pada Habitat 

Perairan Yang Berbeda Berdasarkan Metode Truss Morfometrik 

Dari hasil Penelitian Aryani et al, (2012) diperoleh panjang standar 

rata-rata ikan Baung dari Waduk Koto Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota 

Propinsi Sumatera Barat adalah 281,33±27,08 mm, berbeda nyata (p<0,05) 

dengan panjang standar populasi ikan Baung dari Sungai Kampar Desa 

Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau yaitu 318,03±32,07 mm dan 

perairan Sungai Kampar Desa Kampung Baru Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan yaitu 320,80±32,03 mm.  Perbedaan ukuran populasi tersebut antara 

lain dapat disebabkan oleh perbedaan genetik antar populasi yang berhubungan 

dengan nilai heterosigositas, namun penelitian nilai rataan heterosigisitas ikan 

Baung belum dilakukan. Azrita et al., (2011) menyatakan   bahwa ukuran 

spesises ikan Bujuk (Channa lucius CV) pada habitat berbeda berhubungan 

dengan nilai heterosigositas. Selain dari faktor genetik, ketersediaan makanan 

di alam juga dapat mempengaruhi ukuran populasi ikan Baung, di daerah aliran 

Sungai Kampar terdapat 86 spesies ikan (Simanjuntak et al., 2006), sedangkan 

di Waduk Koto Panjang hanya terdapat 13 spesies (Warsa et al., 2009). Artinya 

semakin banyak keragaman spesies ikan, maka semakin banyak spesies ikan 

yang dapat dimakan oleh ikan Baung. Perbedaan faktor lingkungan yang 

berhubungan dengan kualitas air dan elevasi (ketinggian) habitat perairan dari 

permukaan laut dapat pula mempengaruhi pola pertumbuhan ikan Baung. 

Sungai Kampar di Desa Kampung Baru Pangkalan Kerinci berada pada elevasi 

10-12 m dpl yang mempunyai suhu air lebih tinggi (29,50±0,72oC) daripada 

Waduk Koto Panjang elevasi 107-110 mdpl (26,50±0,71oC). Faktor 

lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ukuran spesies 

ikan, baik sebagian maupun seluruhnya (Azrita, 2011; Raghavana et al., 2011).  

Nilai karakteristik  morfometrik ikan Baung  yang berasal dari setiap 

lokasi disajikan pada Tabel 3. Dari 30 karakter morfometrik sebagian besar 

karakter morfometrik berbeda nyata (p<0,05) antara populasi ikan Baung dari 

Waduk Koto Panjang dengan populasi ikan Baung dari perairan Sungai 

Kampar Desa Langgam Kampar dan perairan Sungai Kampar Desa Kampung 



Pengelolaan Induk Ikan Baung 

3- 19 
 
 

Baru Pangkalan Kerinci Kabupaten Palalawan, sedangkan karakter 

morfometrik populasi ikan Baung dari Sungai Kampar Desa Langgam 

Kabupaten Kampar Riau dengan Desa Kampung Baru Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Palalawan sebagian besar tidak berbeda nyata (p>0,05). 

Berdasarkan uji Principal Component Analysis (PCA) terhadap data karakter 

morfolometrik ikan Baung, diperoleh karakter pembeda utama populasi ikan 

Baung antar lokasi penelitian secara berurutan seperti dicantumkan pada Tabel 

3.2.  Bahwa karakter morfometrik dominan yang merupakan pembeda utama 

tiga populasi ikan Baung  secara berurutan  adalah  panjang dorsal truss2 (G2), 

panjang dorsal truss3 (G3), dan  lebar badan1 truss2 (C4). Setiap spesies ikan 

memiliki karakter morfometrik sebagai pembeda utama, pada ikan belida 

(Chitala spp, Siluridae) yang bersifat karnivora dan hidup di perairan umum 

daratan di Sungai Tulang Bawang Lampung, Sungai Kampar Riau dan Sungai 

Kapuas Kalimantan Barat,  karakter morfomotrik sebagai pembeda utama dari 

populasi ikan tersebut adalah tinggi pungguk dan lebar mulut (Sunarno et al., 

2007), sedangkan pada ikan putak (Notopterus notopterus) yang juga bersifat 

karnivora karakter morfometrik sebagai pembeda utama yang paling 

menentukan adalah panjang moncong (Wibowo et al., 2009) dan pada ikan 

bujuk (Channa lucius Cuvier) bersifat predator murni karakter morfometrik 

yang paling menentukan adalah panjang moncong (Azrita, 2011a). Sedangkan 

pada ikan nila (Oreochromis niloticus) yang bersifat omnivora karakter 

morfometrik yang paling menentukan adalah panjang dasar sirip dorsal  (Arifin 

dan Kurniasih, 2007).   

Analisis deskriminan terhadap 30 karakter morfometrik yang 

mengisolasi populasi ikan Baung secara alami menjadi tiga kelompok yang 

berbeda (Gambar 3.7). Ikan Baung yang berasal dari perairan Sungai Kampar 

Desa Langgam  Kabupaten Kampar Riau dan Desa Kampung Baru Pangkalan 

Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau lebih berdekatan yaitu berada pada 

kelompok sektor positif pada fungsi 1, sedangkan populasi yang berasal dari 

Waduk Koto Panjang Desa Tanjung Bolik Kabupaten Lima Puluh Kota 

Sumatera Barat pada sektor negatif.   Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa populasi ikan Baung pada perairan Sungai Kampar Desa Langgam dan  

Desa  Kampung  Baru mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat, 
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sedangkan populasi dari waduk Koto Panjang terisolasi sendiri  (Gambar 3.8). 

Ikan Jurung (Tor douronensis) berdasarkan kajian morfometrik ternyata 

populasi di Sumatera Selatan merupakan populasi yang terpisah dengan 

Sumatera Utara (Makmur et al., 2008). Adanya isolasi georafis dapat 

mempengaruhi karakter meristik dan morfometrik ikan Liza abu (Turan et al., 

2004), Mystus nemurus (Nugroho et al.,  2005), Notopterus notopterus 

(Wibowo et al., 2008), Channa lucius (Azrita et al., 2010), Eleutheronema 

tetradactylum (Ballagh et al., 2012). Menurut Nugroho et al., (2005) jarak 

genetik menunjukkan nilai kekerabatan. Spesies yang dikoleksi pada daerah 

yang berdekatan akan mempunyai nilai kekerabatan yang lebih dekat 

dibanding spesies yang dikoleksi dari daerah yang berjauhan.   Hal yang sama 

juga terjadi pada ikan Bujuk (Channa lucius Cuvier) yang dikoleksi dari Danau 

Singkarak Sumatera Barat, rawa banjiran Pematang Lindung Tanjung Jabung 

Timur Jambi dan rawa banjiran Desa Mentulik Kampar Riau, dimana populasi  

Riau lebih dekat dengan populasi Jambi dan populasi Danau Singkarak 

terisolasi tersendiri (Azrita et al., 2011). 
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Tabel 3.2 

Data karakteristik meristik dan morfometrik ikan Baung (n=15) 

No Ciri fenotipik 

karakter morfometrik 

Waduk Koto 

Panjang 

Langgam Kampar Kampung Baru 

Kerinci Pelalawan 

1 Panjang moncong (A1) 0,2444± 0,01499a 0,2201± 0,01012b 0,2307± 0,01173c 

2 Panjang kepala  (A2) 0,2590± 0,00829a 0,2578± 0,01022a 0,2616± 0,01342a 

3 Panjang rahang  (A3) 0,2696±0,01749a 0,2664±0,02147b 0,2956±0,01848c 

4 jarak operculum depan- belakang 

(A4) 

0,0280±0,01034a 0,0514±0,01366b 0,0638±0,00730c 

5 lebar kepala (A5) 0,1524±0,01654a 0,1397±0,01818b 0,1248±0,01869c 

6 Tinggi kepala  (A6) 0,1451±0,00892a 0,1402±0,01675a 0,1260±0,01898c 

7 Panjang garis badan truss1-ke 

pangkal sirip pelvic (B1) 

0,3407±0,01152a 0,3350±0,02549a 

 

0,3376±0,01791a 

8 panjang garis badan truss1 (B2) 0,3365±0,01774a 0,3015±0,02300b 0,2884±0,02368b 

9 Tinggi badan (B3) 0,1440±0,01411a 0,1564±0,01281b 0,1610±0,01229c 

10 lebar badan1 truss1 (B4) 0,3554±0,01539a 0,3400±0,02720a 0,3219±0,03796c 

11 lebar badan II russ1 (B5) 0,3157±0,02309a 0,3176±0,01390b 0,3290±0,01415c 

12 Lebar sirip pelvic (C1) 0,2139±0,03114a 0,1885±0,01248b 0,1793±0,02405c 

13 Tinggi badan truss2 (C2) 0,1353±0,02053a 0,1645±0,01643b 0,1691±0,01009b 

14 Tinggi badan russ1 (C3) 0,1821±0,02112a 0,2118±0,02203b 0,2208±0,01838b 

15 lebar badan1 truss2 (C4) 0,1632±0,01316a 0,1767±0,01153b 0,1870±0,01595c 

16 Panjang sirip anal (D1) 0,1035±0,01457a 0,1060±0,01473a 0,1085±0,00955a 

17 Lebar badan1 truss3 (D2) 0,1359±0,02673a 0,1431±0,01513a 0,1473±0,00728a 

18 Lebar badan2 truss3 (D3) 0,1952±0,01341a 0,2027±0,02092a 0,2158±0,01499a 

19 Tinggi badan truss3 (D4) 0,1512±0,02447a 0,1502±0,01615a 0,1599±0,00759a 

20 pjg batang caudal truss4 (E1) 0,0748±0,02279a 0,1816±0,02425b 0,1224±0,01855c 

21 panjang cagak2 (E2) 0,1987±0,02795a 0,1816±0,02425a 0,1881±0,02231a 

22 Lebar badan2 truss4 (E3), 0,2115±0,03155a 0,2601±0,01775b 0,2697±0,01166b 

23 tinggi batang caudal truss4 (E4) 0,1419±0,01347a 0,1326±0,01607b 0,1444±0,01075b 

24 Panjang batang caudal – belahan 

cagak (E5) 

0,2095±0,02537a 0,1202±0,02012b 0,1459±0,02603b 

25 Lebar caudal bawah (F1) 0,1216±0,02774a 0,1008±0,01698b 0,1093±0,00986b 

26 lebar caudal atas (F2) 0,0903±0,02246a 0,0897±0,01643a 0,7060,0973±0,01487a 

27 Panjang dorsal 1 (G1) 0,2927±0,01677a 0,2626±0,02069b 0,2670±0,02065b 

28 Panjang dorsal 2 (G2) 0,0652±0,00982a 0,0727±0,01791b 0,0759±0,00783b 

29 panjang dorsal 3 (G3) 0,0652±0,00982a 0,0727±0,01791b 0,0759±0,00783b 

30 panjang dorsal 4(G4) 0,3206±0,02054a 0,3022±0,01862b 0,3048±0,04358b 

Keterangan : Rataan ±SD (n = 15)  dengan huruf superscript  yang berbeda menunjukan berbeda nyata (p<0,05)  
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Gambar 3.7 

Hasil analisis diskriminan pengelompokkan ikan Baung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 

Dendogram berdasarkan pada analisis cluster mahalobis    distance karakter morfometrik 

ikan Baung 
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Faktor lingkungan yang berhubungan dengan kualitas air pada masing-

masing habitat  disajikan pada Tabel 3.3. Bahwa kualitas air di perairan Waduk 

Koto Panjang pada umumnya berbeda dengan kualitas air di Sungai Kampar 

Desa Langgam dan Desa Kampung Baru. Hubungan antara karakter 

morfolometrik ikan Baung  dengan parameter kualitas air dicantumkan pada        

Gambar 3.9.  

Perbedaan lingkungan terutama yang  berhubungan dengan kualitas air 

dan tipe perairan yaitu sungai dan waduk memberikan kontribusi terhadap 

karakter morfologi ikan Baung. Sungai Kampar merupakan perairan mengalir 

(lotik) yang dicirikan oleh arus yang searah dan relatif kencang dengan 

kecepatan arus berkisar 0,1-1,0 m/detik, serta sangat dipengaruhi oleh waktu, 

iklim, bentang alam (topografi dan kemiringan), fluktuasi air antara musim 

hujan dan kemarau.  Sedangkan perairan Waduk Koto Panjang relatif stabil 

sepanjang tahun. Kesamaan karakter morfometrik ikan Baung dari Desa 

Langgam Kampar dan Kampung Baru Pangkalan Kerinci dapat disebabkan 

oleh kondisi lingkungan dan parameter kualitas air yang relatif sama di daerah 

aliran Sungai Kampar yaitu bersifat air hitam dengan pH bersifat asam, 

sedangkan perairan Waduk Koto Panjang  lebih cenderung bersifat basa. Faktor 

lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ukuran spesies 

baik sebagian maupun seluruhnya (Sunarno et al., 2007; Raghavana et al., 

2011).   

Selanjutnya parameter kualitas air yang paling besar pengaruhnya 

(nilai terbesar) terhadap karakter morfometrik  ikan Baung adalah Total 

padatan tersuspensi (TSS), Chemical oksigen demand (COD) dan alkalinitas 

(Gambar 12). Dari Gambar 12 dapat dijelaskan bahwa faktor kualitas air dapat 

menentukan karakter morfometrik ikan Baung  (nilai ragam 96,83%). Ketiga 

parameter kualitas air tersebut mempunyai nilai yang besar perbedaannya antar 

habitat, perbedaan yang mencolok terjadi antara perairan Waduk Koto Panjang 

dengan dua habitat ikan Baung di perairan Sungai Kampar di Desa Langgam 

Kampar dan Desa Kampung Baru pangkalan Kerinci Palalawan. Parameter 

TSS, COD dan alkalinitas sebagai parameter lingkungan utama habitat ikan 

Baung diduga berhubungan dengan kekeruhan perairan. Karena ikan Baung 
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merupakan ikan omnivora cenderung karnivora maka kondisi perairan yang 

agak keruh sangat membantu dalam keberhasilannya menangkap mangsa 

(strategi makan).  Setiap spesies ikan mempunyai penciri habitat,  ikan Belida 

(Chitala Sp) yang hidup di perairan Sungai Tulang Bawang Lampung, Sungai 

Kampar Riau dan Sungai Kapuas Kalimantan Barat  pembeda utama dari ciri-

ciri habitatnya adalah total padatan tersuspensi, daya hantar listrik, pH dan 

alkalinitas (Wibowo et al., 2009). Ikan Bujuk penciri habitanya adalah 

kesadahan (hardness) diikuti oleh alkalinitas dan daya hantar listrik.  Dapat 

dinyatakan bahwa spesies ikan Baung  mempunyai penciri habitat tersendiri  

untuk proses kelangsungan hidup dan pertumbuhan di alam.   

Tabel 3.3 

Nilai parameter fisika dan kimia habitat ikan baung 

Parameter Satuan 
Waduk Koto 

Panjang 

Langgam 

Sungai Kampar 

Kampung Baru 

Kerinci Sungai 

Kampar 

Temperatur air oC 26,50±0,71a 28,00±0,00a 29,50±0,72a 

Kecerahan m 1,83±0,20a 
0,30±0,05b 0,35±0,05b 

Total padatan terlarut 

(TDS) 

mg/l 14,35±1,63a  27,71±3,26b 22,40±11,04c 

Total padatan tersuspensi 

(TSS) 

mg/l 11,00±0.00a 22,76±2.49b 71,00±5.66c 

Kedalaman m 5,36±0,32a 2,93±0,23b 1,90±0,52c 

Substrat dasar  lumpura lumpura lumpura 

pH unit 7,56±0,40a 4,50±0,45b 4,40±0,51b 

Oksigen terlarut  mg/l 8.01±0,56a 5.19±1.51a 3.83±0,11b 

CO2  mg/l 5.43±3,56a 17.58±1,37b 29.95±.64c 

BOD mg/l 2.72±1,27a 4.32±1,30b 7.21±0,05c 

Alkalinitas mg 

CaCo3/l 

8.20±0,28a 11.62±0,54b 15,30±0,15c 

Kesadahan mg/l 2,00±0,00 a 2,00±0,00 a 2,00±0,00 a 

Daya hantar listrik   mhos/cm 33.30±5,23a 28.13±1.59a 27.05±0,64a 

Posfat (PO4-P) mg/l 0,18±0,06a 0,14±0,02b 0,14±0,01b 

NO2 -N mg/l 0,98±0,0 1a  3,80±1,38b 4.46±0,20c 
 

 

 

 

 



Pengelolaan Induk Ikan Baung 

3- 25 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 

Hubungan antara karakter morfologi ikan Baung dengan parameter kualitas air 

 

 Identifikasi stok ikan saat ini telah menjadi suatu bagian yang penting 

dalam upaya manajemen sumber daya perikanan air tawar, dalam hal ini 

identifikasi stok telah digunakan untuk berbagai tujuan antara lain untuk 

memastikan struktur stok dari suatu populasi (Alam dan Islam, 2005;  Yue et 

al, 2009). Suatu stok ikan secara genetik mungkin atau tidak berbeda dari 

kelompok lain pada spesies yang sama. Stok adalah sebagai satu kelompok 

pada satu spesies , dimana individu-individu dapat secara acak melakukan 

kawin pada kesatuan waktu dan ruang (Yue et al, 2009). Berkaitan dengan stok 

ikan, manajemen sumber daya perikanan dapat didasarkan pada keragaman 

genetik, parameter populasi tertentu atau karakter fisiologi (Kolstad et al, 

2005;  Nivet et al, 2006).  

 Variasi genetik suatu mahkluk hidup dapat muncul karena mutasi, seleksi 

alam pengaruh lingkungan dan perkawinan. Apabila faktor di atas muncul 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan suatu genetik individu dan 

selanjutnya terjadi perubahan susunan genetik populasi yang terbentuk dari 

individu tersebut. Perbedaan nilai heterosigositas menggambarkan adanya 

perubahan lingkungan diantara populasi. Pada lingkungan yang stabil akan 

lebih sedikit ditemukan variasi alel daripada kondisi lingkungan yang labil, 

karena laju mutasi atau seleksi lingkungan relatif rendah.   
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 Habitat hidup ikan yang terisolasi dalam waktu yang lama serta jumlah 

populasi yang reletif sedikit  dikhawatirkan akan meningkatkan inbreeding 

yang intensif. Ikan yang berasal dari lokasi yang berbeda mempunyai karakter 

reproduksi yang berbeda karena adanya pengaruh interaksi antara genetik  dan 

lingkungannya. Selanjutnya variasi genetik dapat pula disebabkan oleh berat 

badan, kelainan bentuk (cacat) dan kematangan gonad (Gjerde et al, 2005; 

Kolstad et al, 2006). Genetik populasi ikan tuna dengan cakupan geografis dari 

seluruh laut Indonesia mempunyai struktur yang berbeda, berdasarkan data 

elektroforesis allozyme, populasi ikan tuna sirip kuning (Tuna albacores) yang 

berasal dari perairan Bali, Sulawesi Utara dan Maluku mempunyai nilai 

heterosigositas 0,022; 0,008; dan 0,022, Haplotype diversity dari mt-DNA 

adalah 0,886; 0,750; dan 0,865. Populasi Bali mempunyai variasi genetik 

tertinggi  dengan heterosigositas 0,022 dan  Haplotype diversity dari mt-DNA 

0,886 

 Variasi genetik ikan nila yang diamati berdasarkan sekuens mt-DNA D-

loop termasuk rendah dibandingkan dengan polymorphism pada ikan laut. 

Penyebab rendahnya variasi genetik  karena ikan air tawar mempunyai tingkat 

migrasi yang lebih rendah sehingga peluang untuk adanya persilangan dengan 

jenis atau ras lainnya semakin kecil (Kristano et al, 2007).  Hal ini telah 

dibuktikan pada ikan Atlantic Salmon, dimana variasi gentik ikan yang 

dikultur lebih rendah daripada ikan yang hidup bebas di alam (Schiaffino et al, 

2007).  Rendahnya keragaman genetik akan mengakibatkan munculnya sifat-

sifat negatif , antara lain menurunnya pertumbuhan, keragaman ukuran, 

kestabilan perkembangan organ, tingkat sintasan serta adaptasi terhadap 

perubahan lingkungan (Leary et al, 1985).  

 Variasi genetik ikan dapat disebabkan oleh perbedaan habitat hidup, 

yang dikultur dengan ikan yang hidup bebas di alam.  Ikan Asian seabass 

(Lates calcarifer) yang dikultur di Asia Tenggara dan Australia dibandingkan 

dengan empat populasi di perairan alami (Malaysia, Thailand, Indonesia and 

Taiwan), ikan yang dikultur mempunyai allel dan diversitas gen yang rendah   

(A=3.57–8.21 allel/locus, Ho=0.52–0.66 and He=0.47–0.74 ) dari pada 

populasi ikan yang hidup bebas di alam (A=9.14–10.71allel/locus, Ho=0.71–

0.74 and He=0.74–0.78). Population dari Thailand memperlihatkan allel yang 
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tinggi (AR=8.50 allel/locus), dan yang dibudidayakan lebih rendah (3.57 

alleles/locus). Pupulasi dari  Asia Tenggara (A=13.28, AR=10.23, Ho=0.72 

dan He=0.78), dari  Australia (7.0, 6.56, 0.59 and 0.64,respectively) dan 

Taiwan (7.35, 7.35, 0.66 and 0.68,)    ( Yue et al, 2009).  

 Populasi ikan mackerel (Trachurus trachurus) dari  Atlantic dan 

Mediterranean, dari  143 ikan sampel hanya 3 individu haplotype tetapi 

mempunyai frekuensi rendah (antara 0.02 and 0.21), dan setiap sampel selalu 

mempunyai haplotipe yang unik. Dapat di estimasi antar populasi memiliki 

variasi genetik rendah dan tidak terdapat perbedaan genetik populasi Atlantic 

dan Mediterranean (Comesa˜na et al, 2008). Populasi dari  Japanese scallop 

(Patinopecten yessoensis) yang dikultur  di  China dibandingkan dengan yang 

hidup liar di perairan Jepang. Untuk ikan yang dipelihara di hatchery dan 

pupolasi liar di perairan rata-rata jumlah allel per locus 5.7 dan 7.9, dan rata-

rata heterozygositas antara  0.582 and 0.671 (Li et al, 2007).  

 Analisis keragaman ikan belida (Chitala spp) di sungai Talang Bawang 

berdasarkan pada nilai CV, memprlihatkan sebagian besar karakter 

morfometrik tergolong dalam kategori cukup seragam 72 % dan cukup 

bervariasi 28 %. Hasil analisis karakter morfometrik dan indeks fluktuasi 

asimetrik mengkonfirmasi bahwa populasi ikan belida  di sungai Talang 

Bawang telah berada pada kondidi mendekati seragam atau memeliki variasi 

genetik yang rendah (Wibowo et al, 2008). 

 Data keragaman genetik ikan Belida (Chitala spp) di Sungai kampar 

Kiri, Ogan dan Kerinci tergolong rendah dengan kisaran antara 0 sampai 

dengan 0,125, oleh karena itu diperlukan upaya konservasi dan domestikasi 

untuk menghasilkan calon induk unggul (Wibowo et al, 2008). Jumlah 

populasi yang kecil dan keragaman genetik populasi yang seragam memiliki 

kemungkinan besar terhadap menurunnya fitness karena akumulasi mutasi 

yang mengganggu (Lynch et al, 1995). Mustafa (1999) menyatakan variasi 

genetik yang rendah terlihat pada ikan yang jarang atau dilindungi (memiliki 

jumlah pupolasi yang sedikit) . Ikan yang memiliki populasi yang sangat 

sedikit  cenderung mengalami efek populasi bottleneck (turun popuasi efektif) 

dan tekanan silang dalam. Tekanan silang dalam yang terjadi pada populasi 

yang kecil , mengakibatkan hilang allele resesif di populasi tersebut yang 
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menghasilkan kematian lebih cepat dan penurunan kesuburan serta tingkat 

pertumbuhan lambat (Silva et al, 2008)  

 Pengelolaan induk ikan meliputi empat aspek dari proses pemeliharaan 

: (1) seleksi ikan yang mempunyai kualitas keturunan yang dikehendaki yakni 

meliputi berpotensi untuk tumbuh cepat, tahan terhadap kekurangan zat asam, 

dan sifat air yang buruk lainnya, nafsu makan tinggi, cenderung omnivora 

(makan segala bahan pakan), (2) seleksi ikan yang perkembangan organ 

kelaminnya baik, (3)  pemeliharaan ikan yang sudah diseleksi, untuk 

menghasilkan induk yang sehat dan berpotensi untuk bertelur dengan baik, dan 

(4) pemberian pakan yang dapat memacu proses pematangan gonad. 

3.7. Rangkuman 

 Pengelolaan induk adalah salah satu unsur terpenting daripada sistem 

produksi pada proses pengembangbiakan ikan. Dalam proses pengelolaan 

induk sangat penting diperhatikan adalah pemberian pakan, hormon dan 

lingkungan pemeliharaan. Diperlukan langkah–langkah strategis dalam proses 

pengelolaaan induk  sehingga diperoleh benih yang berkualitas antara lain 

pengetahuan awal tentang asal induk,  domestikasi dan proses pemuliaan dari 

varietas yang diinginkan. Untuk mendapatkan calon induk yang berkualitas 

yang berasal dari perairan dapat dilakukan dengan mengetahui variasi genetik 

dari ikan tersebut.  

Soal-Soal Latihan  

1. Jelaskan arti dari pengelolaaan induk ikan  

2. Sebutkan tiga faktor pendekatan yang berhubungan dengan 

peningkatan potensi  reproduksi ikan. 

3. Sebutkan fungsi hormon LHRH pada pematangan gonad induk ikan. 

4. Sebutkan fungsi hormon Estradiol 17 β untuk pematangan gonad induk 

ikan. 

5. Faktor apa yang menyebabkan variasi genetik pada ikan. 
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