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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas 

terselesainya penulisan buku ajar yang berjudul “BIOLOGI REPRODUKSI 

IKAN”. Penulisan modul ini bertujuan sebagai penuntun taruna dalam 

mengikuti perkuliahan mata kuliah BIOLOGI REPRODUKSI IKAN yang 

diajarkan pada Tingkat I Semester 2. Materi yang terdapat pada modul 

ini disusun berdasarkan syllabus yang terdapat pada Peraturan Kepala 

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 

19 PER-BRSDM/2019 tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Edisi 2019 

 

Dalam proses pembuatan Modul ajar ini dilengkapi dengan mind 

mapping dari topik utama Biologi Reproduksi Ikan, sehingga pembaca 

lebih mudah memahami alur pemikiran dan keterkaitan antara satu bab 

dengan bab yang lain. 
 
 
Modul ajar ini terdiri dari 7 bab, pada Bab 1 merupakan bab 

pendahuluan sedangkan 2-6 berisi masing-masing 1 standar kompetensi.  

Enam (Standar Kompetensi) tersebut adalah :  

1. Ruang lingkup biologi reproduksi ikan 

2. Anatomi organ Reproduksi 

3. Differensiasi sex 

4. Tingkat kematangan gonad 

5. Teknik Reproduksi 

6. Faktor yang mempengaruhi siklus reproduksi  

Dalam kegiatan manajemen pembenihan ikan mengikuti tahapan dalam 

siklus hidup ikan di alam. Siklus hidup ikan meliputi stadia induk, telur, 

larva, benih, juvenil, remaja, dewasa dan induk. 

Dalam  reproduksi  ikan  ini,  didasarkan  pengamatan/kondisi  di alam, 

dari literatur  dan   dari  hasil penelitian para pelaku di bidang perikanan. 

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Koordinator dan 

Wakil Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku Tahun 

2020. Yang telah memfasilitasi dan memberikanan dorongan dalam 

menyusun modul perkuliahan ini.  
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1 BAB I. PENDAHULUAN  
 

 

1.1 Latar Belakang  
 

Ikan adalah salah satu hewan air yang sama dengan makhluk hidup lain 

yaitu melakukan reproduksi untuk meneruskan keturunan agar spesies 

ikan tersebut tidak punah. 

Pada ilmu perikanan,   sistem reproduksi pada ikan jauh berbeda dengan 

sistem reproduksi hewan pada umumnya, mengingat reproduksi ikan 

terjadi pada perairan sehingga memiliki keunikan diantaranya tingkah 

laku ikan menjelang pemijahan 

Ikan tergolong vertebrata, bersifat  poikilotermik (berdarah dingin) yang 

hidup di air dan bernafas dengan insang. Golongan ikan ini memiliki 

jenis yang beraneka ragam, ada yang menyebutkan 27.000 spesies di 

seluruh dunia, bahkan ada yang memperkirakan sebesar 

40.000 jenis. 

Dari spesies ikan yang begitu besar, perlu untuk meneruskan keturunannya.  Di 

alam, masing-masing spesies akan memijah dengan spesiesnya sendiri.  Dalam hal 

ini si ikan memiliki insting untuk dapat menemukan pasangannya. 

Apa itu Reproduksi? 

Reproduksi adalah suatu proses biologis dalam memproduksi organisme 

baru.  Dalam hal ini sebagai cara dasar mempertahankan diri yang 

dilakukan oleh semua bentuk kehidupan; setiap individu organisme 

adalah   sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya. 

Reproduksi adalah proses alam dalam usaha pengabadian spesies 

dan proses pemunculan spesies dengan ciri atau sifat yang merupakan 

kombinasi perubahan genetik. 

Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan 

sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya.  tidak  

setiap  individu  mampu  menghasilkan keturunan, tetapi setidaknya 

reproduksi akan berlangsung pada sebagian besar individu yang hidup di 
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permukaan bumi ini. Kegiatan reproduksi pada setiap jenis hewan air 

berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungan tertentu setiap tahun. 

Ikan memiliki variasi yang luas dalam strategi reproduksi agar 

keturunannya mampu bertahan hidup. 

Ada  tiga strategi  reproduksi  yang  paling menonjol :  1) memijah 

hanya bilamana energi (lipid) cukup tersedia : 2) memijah dalam proporsi 

ketersediaan energi : dan 3) memijah dengan mengorbankan  semua  

fungsi yang  lain, jika  sesudah itu individu tersebut akan mati. 

Berdasarkan ketiga strategi itu, maka ikan memiliki ukuran dan jumlah 

telur yang berbeda, tergantung tingkah laku dan habitatnya. Sebagian 

ikan memiliki jumlah telur yang banyak, namun ukurannya kecil, sebagai 

konsekuensi dari sintasan yang rendah.    Sebaliknya, ikan yang memiliki 

jumlah telur yang sedikit, ukuran atau diameter setiap telurnya dipastikan 

akan berukuran besar, dan kadang memerlukan perawatan yang lebih 

dari induknya. 

Berdasarkan  strategi   reproduksi  yang  dimiliki  oleh  ikan  maka 

dikenal tipe reproduksi sexual dengan fertilisasi internal dan reproduksi 

sexual dengan fertilisasi eksternal. 

Reproduksi seksual dengan fertilisasi internal, dilakukan dengan 

menempatkan sperma ke dalam tubuh betina sehingga mengurangi 

kemungkinan kekeringan atau mengatasi kekurang dekatan sperma dan   

telur   sehingga   fertilisasi   dapat   berlangsung,   sedangkan fertilisasi 

eksternal, merupakan penggabungan dua gamet (sperma dan telur) di 

luar tubuh masing-masing induk secara terkoordinasi. 

 

1.2 Deskripsi Singkat  

Modul Biologi Reproduksi Ikan ini berisi tentang materi-materi yang 

diajarkan pada semester II Program Studi Perikanan Budidaya Ikan  

Mata Kuliah   : Biologi Reproduksi Ikan  

Kode/Bobot/Semester : BDI.2.14.2.3/3 SKS (2-1)/II 
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Capaian Pembelajaran : Mampu menjelaskan karakteristik biologi dan 

fisiologi reproduksi ikan/kultivan yang dibudidayakan serta bagaimana 

teknik pemijahan yang sesuai dengan kaidah CPIB untuk menentukan 

keberhasilan pembenihan  

1.3 Tujuan/Capaian Pembelajaran   
 

1.3.1  Capaian Pembelajaran terkait Penguasaan Pengetahuan (CPp) 

a. Mahasiswa   memahami   b i o l o g i  r e p r o d u k s i  i k a n . 

b. Mampu mengembangkan manfaat biologi reproduksi ikan  

c. Mampu merencanakan, mengembangkan dan mengaplikasikan 

biologi reproduksi pada bidang budidaya perikanan dan 

sejenisnya. 

1.3.2 Capaian Pembelajaran terkait Ketrampilan Umum (CPu): 

a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi 

b. Mengkaji  implikasi  pengembangan  atau  implementasi  ilmu  

pengetahuan  atau teknologi sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 

c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data; 

d. Mengelola pembelajaran secara mandiri; dan 

e. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja. 

f. Mengembangkan intrapersonal skills dan interpersonal skills untuk 

meningkatkan daya saing. 
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1.4 Materi Pokok dan Sub Materi  
 

Dalam Penyampaian materi,  setiap 1 (satu) jam pelajaran memiliki alokasi 
waktu 45 menit  
 

No Kompetensi 
Sub Kompetensi / Pokok 

Bahasan 
Tatap 

Muka ke 

1. Ruang lingkup biologi 
reproduksi ikan 

1.1. Pengertian reproduksi ikan dan 
ruang lingkup 

1 

1.2. Faktor Internal yang 
mempengaruhi reproduksi 
ikan 

2 

1.3  Faktor eksternal yang 
mempengaruhi reproduksi 
ikan 

3 

2. Anatomi organ 
Reproduksi 

2.1 Organ reproduksi jantan 4 

2.2 Organ reproduksi betina 5 

3. Differensiasi sex 3.1 Hermaprodit protogini 6 

3.2 Hermaprodit protandri 7 

Ujian Tengah Semester 8 

4. Tingkat kematangan 
gonad 

4.1 Tingkat kematangan gonad 
jantan 

9 

4.2 Tingkat kematangan gonad 
betina 

10 

4.3 Sistem Hormonal reproduksi 11 

5. Teknik Reproduksi 5.2 Reproduksi alamiah 12 

5.3 Reproduksi semi buatan 13 

5.4 Reproduksi buatan 14 

6. Faktor yang 
mempengaruhi siklus 
reproduksi 

6.1 Kelainan reproduksi 15 
 6.2 Permasalahan proses 

reproduksi dan 
penanganannya 

Ujian Akhir Semester 16 
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2 BAB II. RUANG LINGKUP BIOLOGI REPRODUKSI IKAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Pengertian reproduksi ikan dan ruang lingkup 

Reproduksi ikan adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan 

fungsi fisiologis pada system reproduksi serta proses-proses yang terlibat 

dalam reproduksi ikan.  

Ruang lingkup reproduksi ikan meliputi :  

1. Pola dan siklus reproduksi ikan  

2. Perkembangan gonad pada ikan  

3. Kontrol hormone pada reproduksi  

4. Karakteristik sperma dan telur ikan  

5. Fertilisasi  

6. Perkembangan embrio ikan  

7. Penetasan telur  

8. Perkembangan larva 

9. Preservasi gamet  

10. Sex reversal  

2.2 Faktor Internal yang mempengaruhi reproduksi ikan 

Fakto eksternal (lingkungan) yang dominan mempengaruhi perkembangan 

gonad adalah :  

2.2.1 Suhu 

Pengaruh suhu terhadap lama spermatogenensis pada ikan telestoi 

bervariasi dan dari berbagai spesies.  

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahami pengertian dan ruang lingkup 

reproduksi ikan, factor internal  dan ekternal yang 
mempengaruhi reproduksi ikan  
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2.2.2 Makanan  

Pengaruh pakan terhadap perkembangan gonad dilaporkan oleh Loveil 

(19881) bahwa ikan Channel catfish sangat berhubungan dengan 

keseimbangan komposisi nutrisi pakan. Komposisi protein merupakan 

komposisi esensial yang dibutuhkan untuk pematangan gonad. Menurut 

Watanabe et al (1984) kadar protein 45% baik bagi reproduksi red sea 

bream dan 36% untuk rainbow trout. Lipida adalah komponen kedua 

setelah protein. Pakan induk yang kekurangan asam lemak essensial 

menghasilkan laju pertumbuhan gonad yang rendah. Mineral yang 

penting bagi pematangan gonad adalah pospor (P), seng (Zn) dan Mn 

(NRC,1993). Vitamin E adalah vitamin yang berperan penting untuk 

perkembangan gonad. Kandungan vitamin E 24,5 IU g merupakan 

pakan terbaik bagi pematangan gonad ikan yellow tail (Verakunpipa, et 

al, 1995).  

Peran pakan dalam perkembangan gonad penting untuk endokrin yang 

normal. Tingkat pakan nampaknya mempengaruhi sintesa maupun 

pelepasan hormone dan kelenjar-kelenjar endokrin. Pertumbuhan dan 

perkembangan organ reproduksi dihambat oleh kekurangan pakan 

tanpa membedakan apakah karena tingkat rendah energy, protein, 

mineral maupun vitamin. Kelambatan perkembangan gonad karena 

kekurangan pakan mungkin disebabkan oleh kadar rendah 

gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar adenohypofisa. Kurang 

respon ovary atau mungkin karena kegagalan ovaria untuk 

menghasilkan jumlah estrogen yang cukup. (Toelihere, 1985).  

2.2.3 Periode cahaya dan Musim  

Pengaruh stimulasi perubahan pencahayaan lingkungan (fotoperiode) 

diterima sel fotoreseptor retina mata ikan, kemudian impuls cahaya 

tersebut diteruskan ke organ pineal yang terdapat pada bagian atas 

diensefalon otak ikan. Organ pineal bertindak sebagai transducer 

neuroendocrinal (sinyal yang dapat mengubah informasi isyarat cahaya 
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masuk menjadi isyarat untuk memproduksi hormon), yang selanjutnya 

sinyal ini diteruskan ke hipotalamus. Stimulasi cahaya lingkungan 

dalam mempengaruhi pemacuan sekresi hormon yang diproduksi pada 

hipotalamus untuk menginduksi pelepasan hormon gonadotropin pada 

hipofisis terhadap pemasakan gonad. 

Secara alami, faktor-faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, curah 

hujan dan sirkulasi air sangat mempengaruhi aktivitas pemijahan induk-

induk  ikan  yang  telah  masak  gonad. Interaksi  antara stimulus 

eksternal   yang   menggerakkan   sinyal-sinyal   hormonal dalam 

pengaturan siklus reproduksi tahunan ikan berfungsi sebagai pemacu 

untuk melepaskan hormon yang diproduksi pada sumbu hipotalamus-

hipofisis-gonad yang terkait dengan pembentukan sperma dan telur. 

Periode penyinaran rendah dan temperature yang tinggi dapat 

mempercepat pematangan gonad.  

Faktor kunci penting adalah ada atau tidaknya penghambatan sekresi  

Gonadotrophine  Releasing  Hormone  (GnRH)  yang diproduksi sel 

neurosekretorik hipotalamus akibat pengaruh faktor lingkungan 

merupakan mekanisme jalur pengaturan tahapan perkembangan 

gonad ikan 

2.3 Faktor eksternal yang mempengaruhi reproduksi ikan 

2.3.1 Gonad    

Gonad sebagai organ reproduksi ikan memiliki beberapa fungsi penting 

yang berkaitan dengan produksi hormon-hormon steroid, produksi gamet 

maupun untuk menginduksi dan mempermudah terjadinya pemijahan 

ikan. Gonad jantan (testis) dan gonad betina (ovarium) penting dalam 

melangsungkan proses-proses reproduksi ikan yang dimulai dari  

perkembangan setiap fase gametogenesis (spermatogenesis dan 

oogenesis) sampai dengan fertilisasi antara spermatozoa dan ovum. 
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2.3.2 Testis    

Testis pada ikan Teleostei berjumlah sepasang dan dibentuk oleh 

tubulus longitudinalis. Umumnya testis ikan ditopang secara memanjang 

oleh mesorchia ginjal pada bagian atas rongga tubuh, dan testis ikan 

terletak di sepanjang daerah ginjal sampai ke lubang urogenital papila 

dihubungkan oleh vas deferens yang merupakan saluran keluarnya 

spermatozoa 

Testis tersusun atas tubulus seminiferus dan sel-sel interstitialis (sel 

Leydig) yang terletak diantara tubulus-tubulus tersebut. Pada ikan, 

pemberian nama sel Leydig sering digunakan dalam istilah biologi 

reproduksi   mamalia   yang   dianggap   homolog   dengan   lobule 

boundary cells yang terdapat diantara tubulus seminiferus (Hoar, 

1984). Tubulus seminiferus, terdiri atas : (1) tunika jaringan 

penyambung fibrosa ; (2) lamina basalis yang merupakan dinding dasar  

tempat  melekatnya  sel-sel  spermatogonia  (sel-sel  folikel testis) dan 

(3) epitel germinativum. Epitel germinativum ini terdiri atas sel Sertoli 

dan primordial germ cells (sel germinal testis). Sel Sertoli mempunyai 

fungsi nutritif yakni memberikan nutrien-nutrien yang diperlukan untuk 

perkembangan sel-sel spermatogenik dan fungsi endokrin yakni 

mensekresikan suatu protein pengikat androgen (ABP : Androgen 

Binding Protein) yang  berperan  untuk  mengikat  dan  

mengkonsentrasikan testosteron yang penting untuk melangsungkan 

proses-proses spermatogenesis.  

Primordial  germ  cells  merupakan  calon  sel  spermatogenik  yang 

terletak diantara lamina basalis dan lumen tubulus seminiferus. Sel- sel 

ini berkembangbiak beberapa kali dan berdiferensiasi sampai 

membentuk     spermatozoa     dalam     proses     spermatogenesis. 

Ketika  dimulai  proses  spermatogenesis,  sel  Sertoli  membentuk. 

Siste-siste (merupakan siste seminiferus) bersamaan dengan perubahan 

bentuk dari spermatogonia sekunder menjadi spermatosit primer. Siste-
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siste ini berdiferensiasi secara sinkronis menjadi spermatosit sekunder, 

spermatid dan akhirnya menjadi spermatozoa 

Sel  Leydig  merupakan  tempat penyimpanan  kolesterol-kolesterol 

dalam bentuk droplet-droplet lipid (butiran lemak) dalam sitoplasmanya. 

Kolesterol tersebut merupakan prekursor (bahan baku) untuk 

selanjutnya diubah menjadi progesteron dan akhirnya diubah menjadi 

testosteron oleh proses enzimatik setelah diinduksi LH (Luteinizing 

Hormone). 

2.4 Tugas  
 

1. Bentuklah kelompok, setiap kelompok beranggotakan 5 orang 

taruna/i.  

2. Setiap kelompok membuat satu makalah tentang factor eksternal 

dan internal yang mempengaruhi reproduksi jenis ikan tertentu 

(setiap kelompok memilih ikan yang berbeda)  

3. Carilah literature dan referensi yang terpercaya  

 

2.5 Latihan Soal  

1. Faktor endogenous yang dapat mempengaruhi perkembangan 

gonad ikan, bagaimana mekanismenya? 

2. Faktor    lingkungan    memegang    peranan    penting    dalam 

terjadinya siklus reproduksi.  Bagaimana prosesnya? 

2.6 Rangkuman/Jawaban  

Siklus reproduksi ikan yang merupakan sinkronisasi dari sifat endogenous  

dengan  lingkungan  yang  mempengaruhi perkembangan gonad. 
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2.7 Umpan Balik  

 

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian 

belakang modul ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian 

gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 
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3 BAB III. ANATOMI ORGAN REPRODUKSI 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Organ reproduksi jantan 

Ikan mengembangkan berbagai strategi reproduksi untuk mencapai 

keberhasilan reproduksi. Disini organ-organ yang terkait dengan proses 

reproduksi sangat berperan. Hal ini berhubungan dengan kondisi lin 

gkungan perairan tempat hunian ikan.  

 

Gambar  1. Organ Reproduksi Jantan 

Organ reproduksi pada ikan sering disebut dengan gonad. Gonad ikan jantan 

terdiri dari sepasang testis yang pada umumya berwarna putih atau 

kekuningan. Letak testis menggantung pada dinding tengah rongga perut 

(abdomen). Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa. Spermatozoa yang 

berasal dari testis akan dialirkan ke saluran sperma (vas deferens), kemudian 

menuju lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat 

bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Melalui lubang urogenital 

inilah spermatozoa akan dikeluarkan. Letak saluran urogenital berdekatan 

dengan anus. Beberapa jenis ikan bersifat hermafrodit di mana satu ikan 

memiliki dua jenis kelamin dan mampu memproduksi ovum dan sperma. Ikan 

yang bersifat hermafrodit dapat memiliki dua jenis kelamin secara bersamaan 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahami organ reproduksi ikan dan 

mengetahui cara kerja dari organ reproduksi tersebut.  

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-strategi/120386
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atau jenis kelaminnya berganti seiring dengan perkembangan. Ikan 

Poecilia formosa adalah ikan hermafrodit yang berkembang biak secara 

partenogenesis di mana telur berkembang langsung menjadi embrio tanpa 

dibuahi.  

Testis yang terdapat berpasangan dan  terletak  di  bawah  tulang  

belakang.  Testis  ikan  berbentuk seperti kantong dengan lipatan-

lipatan, serta dilapisi dengan suatu lapisan sel spermatogenik 

(spermatosit). 
 
 
Sepasang testis pada jantan tersebut akan mulai membesar pada saat 

terjadi perkawinan, dan sperma jantan bergerak melalui vas deferens 

menuju celah/ lubang urogenital. 
 
 
Testis berjumlah sepasang, digantungkan pada dinding tengah rongga 

abdomen oleh mesorsium. Bentuknya oval dengan permukaan   yang   

kasar.   Kebanyakan   testisnya   panjang   dan seringkali berlobus. 

 

 

Gambar  2. Organ reproduksi ikan jantan (testis dan salurannya) 

                                    Sumber: australia,useum. australianmuseum.net.au 

 

Saluran reproduksi, pada Elasmoranchi beberapa tubulus mesonefrus, bagian 

anterior akan menjadi duktus aferen dan menghubungkan testis dengan 

mesonefrus,   yang disebut dutus deferen.   Bagian posterior duktus 

aferen berdilatasi membentuk vesikula seminalis, dari sini akan 

terbentuk kantung sperma. 
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Dutus deferen  akan  bermuara di kloaka.  Pada Teleostei   saluran 

dari sistem ekskresi dan sistem reproduksi menggunakan lubang yang 

sama. 

 

3.2 Organ reproduksi betina  
 

 

Organ reproduksi atau gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang 

berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium terletak di dekat 

usus, mengisi dua pertiga rongga perut atau hampir menutupi organ-

organ tubuh. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovum 

keluar dari ovarium menuju oviduk atau saluran telur kemudian menuju 

lubang urogenital. Dari lubang urogenital inilah ovum yang telah siap 

dibuahi akan keluar. 

 

Gambar  3. Organ reproduksi betina 

 
 

Alat kelamin betina, yaitu ovarium.   Ovarium pada Elasmoranchi padat,   tapi   

kurang   kompak,   terletak   pada   anterior   rongga abdomen. Pada saat 

dewasa yang berkembang hanya ovarium kanan. Pada Teleostei tipe 

ovariumnya sirkular dan berjumlah sepasang. 

Saluran reproduksi Elasmoranchi berjumlah sepasang, bagian anteriornya 

berfusi yang memiliki satu ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre.  Oviduk 

ikan,   sempit   pada   bagian   anterior   dan   posteriornya. Pelebaran 

selanjutnya pada uterus yang bermuara di kloaka. Pada teleostei punya oviduk 
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pendek dan berhubungan langsung dengan ovarium. Pada bagian posterior 

bersatu dan bermuara pada satu lubang. 

 
 
 

 
 

Gambar  4. Anatomi dan morgologi reproduksi betina ikan lele 

 

3.3 Tugas  

Lakukan praktek pembelahan ikan untuk melihat anatomi dan 

morfologi organ reproduksi ikan jantan dan betina. Buatlah video 

singkat, praktek pembelahana yang kalian lakukan. Dan jelaskan 

anatomi organ reproduksi yang kalian amati.  

3.4 Latihan Soal  
 

1. Jelaskan tata letak dari organ reproduksi ikan jantan  

2. Jelaskan fungsi dari organ reproduksi ikan jantan  

3. Jelaskan tata letak dari organ reproduksi betina  

4. Jelaskan fungsi dari organ reproduksi ikan betina  

  

3.5 Rangkuman/Jawaban  

Organ reproduksi pada ikan sering disebut dengan gonad. Organ 

reproduksi atau gonad jantan disebut testis yang berfungsi untuk 

menghasilkan spermatozoa dan Organ reproduksi atau gonad ikan 
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betina terdiri dari ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan telur 

atau ovum. 

3.6 Umpan Balik  
 

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian 

belakang modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian 

gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi 

 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 
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4 BAB IV. DIFERENSIASI SEX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain kelompok gonokoristik, juga dikenal istilah hermafrodit yaitu di 

dalam tubuh individu ditemukan dua jenis gonad.   Bila kedua jenis 

gonad berkembang secara serentak dan mampu berfungsi , keduanya 

dapat matang bersamaan atau bergantian maka jenis hermafrodit   ini   

disebut   hermafrodit   sinkroni. Hermafrodit protandri, bila mencapai 

kedewasaan pertama kali berkelamin jantan namun seiring dengan 

berjalannya waktu akan berubah kelamin menjadi betina .  Selain itu 

ada hermafrodit protogini yaitu bila pada awal kematangan gonad, 

berkelamin betina dan seiring dengan berjalannya waktu akan berubah 

menjadi jantan. 

 

4.1 Hermaprodit Protogini 

Hermaprodi protandri yaitu proses diferensiasinya berjalan dari fase 

betina ke fase jantan (Effendie, 2002). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Belut sawah (Monopterus albus). 
 

Belut sawah merupakan hewan air yang protogini. Kerapu macan 

termasuk hermafrodit protogini, pada berat 4 kg keatas, ikan kerapu 

macan sebagai betina, kemudian pada berat 8 kg ke atas berubah 

menjadi jantan pada fase inilah ikan kerapu macan  terjadi  

masatransisi.    Belum  ada  teknologi  khusus  yang dapat digunakan 

untuk menentukan waktu yang tepat si ikan akan menjadi jantan. 

Selama ini berdasarkan berat ikan dan umur ikan. 

Tujuan Pembelajaran :  Taruna mampu memahami differensiasi sex pada ikan 

(sinkroni, protandri dan protogini)  

Gambar  5. Belut Sawah (Monopterus albus) 
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4.2 Hermaprodit Protandri 

Kebalikan dari Hermaprodit Protogini, hermaprodit protandri berarti di 

dalam tubuh ikan tersebut mempunyai gonad yang mengadakan 

deferensiasi dari fase jantan ke betina 

 

Contoh: Ikan kakap (Lates calcarifer), terjadi setelah ikan mencapai ukuran 3 

kg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Sumber: www1.ocn.ne.jp 
 

 

 

 

4.3 Hermaprodit Sinkroni 

Apabila didalam gonad individu terdapat sel kelamin betina dan sel 

kelamin jantan yang dapat masak bersamaan 

Contoh: Serranus cabrilla 

                    
Gambar  7. Ikan Serranus cabrilla 

 

(sumber:fisingcy.com) 

  

Gambar  6. Ikan kakap putih (Lates calcalifer) 
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4.4 Tugas  

Carilah jurnal penelitian yang memiliki judul tentang hermaprodit pada 

ikan. 

 
4.5 Latihan Soal  

1. Apa yang dimaksud dengan hermaprodit ? 

2. Jelaskan pengertian dan contoh ikan hermaprodit sinkroni ! 

3. Jelaskan pengertian dan contoh ikan hermaprodit protandri ! 

4. Jelaskan pengertian dan contoh ikan hermaprodit protogini ! 

4.6 Rangkuman/Jawaban 

Hermafrodit yaitu di dalam tubuh individu ditemukan dua jenis gonad.   

Bila kedua jenis gonad berkembang secara serentak dan mampu 

berfungsi , keduanya dapat matang bersamaan atau bergantian maka 

jenis hermafrodit   ini   disebut   hermafrodit   sinkroni. Hermafrodit 

protandri, bila mencapai kedewasaan pertama kali berkelamin jantan 

namun seiring dengan berjalannya waktu akan berubah kelamin menjadi 

betina .  Selain itu ada hermafrodit protogini yaitu bila pada awal 

kematangan gonad, berkelamin betina dan seiring dengan berjalannya 

waktu akan berubah menjadi jantan. 

 

4.7 Umpan Balik  
 

 

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian 

belakang modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian 

gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi. 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 
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91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 
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5 BAB V. TINGKAT KEMATANGAN GONAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Tingkat kematangan gonad jantan 

Menurut Van Oordt et al (1987) siklus reproduksi Clarias gariepinus jantan 

di bagi tiga periode, yaitu (1) periode perkembang biakan, (2) periode 

istirahat, (3) periode pembentukan gamet.  

Ada 5 tingkatan perkembangan testis ikan lele, Clarias batrachus secara 

anatomi yang dikemukakan oleh Chinabut et al (1991) yaitu :  

 

Tabel  1. Tingkat perkembangan testis ikan lele (Clarias batrachus) 

Tingkat I  Spermatogonia  

Sel-sel germanil aktif membentuk spermatogonia hamper 

diseluruh tubulus. Kebanyakan sel spermatogonia 

mempunyai sebuah nucleus, yang bentuknya tidak 

beraturan dengan membrane kista yang tidak jelas 

kelihatan. Nukleus mengandung granula-granula 

berwarna terang dengan ukuran dan bentuk yang 

bervariasi, serta mempunyai sebuah nucleous.  

Tingkat II Spermatosit Primer  

Proses akhir spermatogonia akan tumbuh dan membelah 

menjadi spermatosit primer. Membran kista spermatosit 

primer terlihat dengan jelas dan setiap kista mengandung 

banyak sel spermatosit primer. Spermatosit primer 

mempunyai nucleus berbentuk bola dan mengandung 

granula-granula berwarna gelap.  

Tingkat III Spermatosit Sekunder  

Spermatosit primer akan membelah secara mitosis dan 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahamdan menganalisa tingkat 

kematangan gonad pada ikan 
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membentuk spermatosit sekunder (James dalam 

Chinabut et al, 1991). Ukuran spermatosit sekunder lebih 

kecil daripada spermatosit primer dan nukleusnya 

mengandung kromatin yang tebal.  

Tingkat IV Spermatid  

Kista-kista yang berisi spermatosit sekunder akhirnya 

berkembang dan melepaskan sel-selnya kedalam lumen 

tubulus, kemudian matang sempurna menjadi spermatid 

(Cooper dalam Chinabut et al, 1991) 

Tingkat V Spermatozoa 

Spermatid mengalami perubahan bentuk menjadi 

spermatozoa yang dilengkapi dengan kepala dan ekor. 

Sehingga bisa bergerak aktif di dalam lumen tubulus. 

 

 

  

Gambar  8. Range waktu perkembangan sperma 
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5.2 Tingkat Kematangan Gonad Betina 

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   berkembang   

dan   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 di hati, 

kemudian dilepas dalam 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.        

Menurut  Nagahama  (1983)  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. Yamamoto dalam 

Nagahama (1983) membaginya ke dalam 8 kelas, yaitu  stadia  

kromatin-nukleolus,  perinukleolus  (yang  terdiri  atas awal dan akhir 

nukleolus), stadium oil drop stadium yolk primer, sekunder, tertier, dan 

stadium matang. 

Proses  perkembangan  gonad  dan  ovulasi  pada  ikan  diatur  oleh 

sistem hormon. Hormon estrogen, terutama estradiol 17 β 

mempengaruhi  sintesis  vitelogenin  di  hati  dan  hormon gonadotrofin  

berfungsi  mempercepat  proses  kematangan  akhir oosit dalam 

persiapan ovulasi ataupun spermiasi. 

Ovarium pada Elasmoranchi padat, tapi kurang kompak, terletak pada  

anterior  rongga  abdomen.  Pada  saat  dewasa  yang berkembang 
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hanya ovarium kanan. Pada Teleostei tipe ovariumnya sirkular dan 

berjumlah sepasang. 

Saluran reproduksi Elasmoranchi berjumlah sepasang, bagian 

anteriornya berfusi yang memiliki satu ostium yang dikelilingi oleh 

fimbre-fimbre. 

Ovidak ikan,   sempit   pada   bagian   anterior   dan   posteriornya. 

Pelebaran selanjutnya pada uterus yang bermuara di kloaka. 

PadaTeleostei punya oviduk pendek dan berhubungan langsung dengan 

ovarium. Pada bagian posterior bersatu dan bermuara pada satu lubang. 

 

Perkembangan telur di dalam ovarium berlangsung melalui bebera- pa 

stadia sebagai berikut : 

Stadia 1   :   Bakal  sel  telur  yang  masih  kecil  disebut  ovogonium 

(archovogonium). Ukuran sel sama kecil dengan sel-sel tubuh 

lainnya  (8  –  12  µ).  Sel ini memperbanyak diri dengan 

pembelahan mitosis. 

Stadia 2   :  Sel telur tersebut tumbuh menjadi ukuran 12-20µ dan 

folikel  mulai  terbentuk  disekeliling  sel  telur.  Folikel 

tersebut fungsinya memberi makanan dan melindungi telur  

yang sedang  berkembang itu, sehingga  diniding sel telur 

tampak rangkap. 

Stadia 3   :  Pada stadia ini sel telur tumbuh menjadi lebih besar lagi 

sampai sebesar 40-200µ dan tertutup di dalam follikel. Stadia 

1, 2 dan 3 ini merupakan tahapan sebelum pengumpulan 

makanan  (nutrient)  di  dalam  telur  itu  (tahap  pre- 

vitellogenesis). 

Stadia 4  :  Pada stadia ini dimulai pembentukan dan pengumpulan 

kuning telur (yolk) yang disebut proses “vitellogenesis”. Sel 

telur trus tumbuh menjadi berukuran 200 – 350µ. Di dalam 

sitoplasmanya terkumpul butir-butir lemak (lipoid). 
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Stadia 5   :  Menandai  fase  ke  2  dar  vitellogenesis.  Sitoplasma 

sekarang penuh dengan butir-butir lipoid dan mulailah 

pembentukan  kuning  telur.  Ukuran  sel  telur  menjadi 

350-500μ. 

Stadia  6  :  Ini  merupakan fase  ketiga  dari  proses vitellogenesis, 

dimana lempeng-lempeng kuning telur mendesak butir- butir 

lipoid ke tepi sel, sehigga terbentuk dua buah cincin. Nukleoli 

yang berperan dalam pembentukan protein da pengumpulan 

makanan terlihat menempel pada dinding/membren nukleus. 

Ukuran telur sekarang 600 – 900μ 

Stadia 7   :  Proses vitellogenesis selesai, telur menjadi berukuran 

900-1000µ. Ketika pengumpulan kuning telur berakhir, nucleoli 

tertarik ke dalam pusat nucleus. Mikropil (yaitu lubang kecil 

pada dinding sel telur, sebagai jalan masuk bagi sperma) 

terbentuk pada stadia ini. Stadia 4,5,6 dan 7 disebut stadia 

vitellogenesis, terbentuk kuning telur  yang  berkumpul  di  

dalam  sel  telur  itu.  Telur  ini  sekarang secara material 

telah lengkap. Untuk sampai pada stadia ini, ikan betina 

memerlukan makanan yang banyak mengandung protein serta 

suhu lingkingan pada kisaran yang cocok. 

 

Setelah selesainya stadia 7 itu, telur tetap pada keadaan ini untuk waktu   

beberapa   bulan   tanpa   perubahan,   dan   disebut   fase “dormant”  

atau  “istirahat”  atau  dikenal  sebagai  telur  matang gonad. 

Fase dormant ini akan berakhir dan terjadilah ovulasi jika terjadi 

keadaan lingkungan yang cocok, atau sebaliknya telur fase dormant 

tersebut akan mengalami kerusakan dan di serap bila kondisi yang cocok 

tidak kunjung datang dalam waktu yang cukup lama. 

Ovulasi ialah keadaan dimana telur-telur di dalam ovarium telah lepas 

dari dinding dan jatuh ke dalam rongga ovarium itu. Jika keadaan ini 



25 
 

telah terjadi, maka bila perut ikan diurut ke arah lubang kelamin, telur-

telur tersebut akan keluar dengan lancar. Proses ovulasi ini dikendalikan 

atau dipengaruhi oleh hormon gonadotrofin di dalam tubuh ikan. 

Sedangkan proses pembentukan hormon tersebut dipengaruhi oleh 

kondisi alam/lingkungan. 

 
  

5.3 Sistem Hormonal Reproduksi 

Hormon (dari bahasa Yunani, όρμή: horman - "yang menggerakkan") 

adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antarkelompok sel. 

Semua organisme multiselular,termasuk tumbuhan ,memproduksi hormon. 

Hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan fluida sell untuk mencari sel 

target. Ketika hormon menemukan sel target, hormon akan mengikat 

protein reseptor tertentu pada permukaan sel tersebut dan mengirimkan 

sinyal. Reseptor protein akan menerima sinyal tersebut dan bereaksi baik 

dengan memengaruhi ekspresi genetik sel atau mengubah aktivitas 

protein selular, termasuk di antaranya adalah perangsangan atau 

penghambatan pertumbuhan serta apoptosis (kematian sel terprogram), 

pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan, pengaturan metabolism  

pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru (misalnya terbang, 

kawin, dan perawatan anak), atau fase kehidupan 

(misalnya pubertas dan menopause). Pada banyak kasus, satu hormon 

dapat mengatur produksi dan pelepasan hormon lainnya. Hormon juga 

mengatur siklus reproduksi pada hampir semua organisme multiselular. 

Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi 

oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan 

oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. 

Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah, walaupun ada juga 

jenis hormon - yang disebut ektohormon (ectohormone) - yang tidak 

langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi 

atau difusi ke sel target. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Sel
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisme_multiselular
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspresi_genetik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertumbuhan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Apoptosis
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kekebalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Menopause
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklus_reproduksi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelenjar_endokrin
https://id.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://id.wikipedia.org/wiki/Organ_%28anatomi%29
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliran_darah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Difusi
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Pada prinsipnya pengaturan produksi hormon dilakukan 

oleh hipotalamus (bagian dari otak). Hipotalamus mengontrol sekresi 

banyak kelenjar yang lain, terutama melalui kelenjar pituitari, yang juga 

mengontrol kelenjar-kelenjar lain. Hipotalamus akan memerintahkan 

kelenjar pituitari untu mensekresikan hormonnya dengan mengirim faktor 

regulasi ke lobus anteriornya dan mengirim impuls saraf ke posteriornya 

dan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. 

Pada tumbuhan, hormon dihasilkan terutama pada bagian tumbuhan yang 

sel-selnya masih aktif membelah diri (pucuk batang/cabang atau 

ujung akar) atau dalam tahap perkembangan pesat (buah yang sedang 

dalam proses pemasakan). Transfer hormon dari satu bagian ke bagian 

lain dilakukan melalui sistem pembuluh (xilem dan floem) atau transfer 

antarsel. Tumbuhan tidak memiliki kelenjar tertentu yang menghasilkan 

hormon. 

5.3.1 Faktor Regulasi 

Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi sejumlah 

hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Senyawa tersebut 

dikirim ke lobus anterior kelenjar pituitari oleh hipotalamus. Terdapat 2 

faktor regulasi, yaitu faktor pelepas (releasing factor) yang menyebabkan 

kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu dan faktor penghambat 

(inhibiting factor) yang dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. 

Sebagai contoh adalah FSHRF (faktor pelepas FSH) dan LHRF (faktor 

pelepas LH) yang menyebabkan dilepaskannya hormon FSH dan LH. 

5.3.2 Hormon Antagonistik 

Hormon antagonistik merupakan hormon yang menyebabkan efek yang 

berlawanan, contohnya glukagon dan insulin. Saat kadar gula darah 

sangat turun, pankreas akan memproduksi glukagon untuk 

meningkatkannya lagi. Kadar glukosa yang tinggi menyebabkan pankreas 

memproduksi insulin untuk menurunkan kadar glukosa tersebut.(sumber 

id.wikipedia.org/wiki/Hormon) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hipotalamus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelenjar_pituitari
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pucuk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Batang
https://id.wikipedia.org/wiki/Akar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemasakan_%28botani%29&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Xilem
https://id.wikipedia.org/wiki/Floem
https://id.wikipedia.org/wiki/Glukagon
https://id.wikipedia.org/wiki/Insulin
https://id.wikipedia.org/wiki/Pankreas
https://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
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            Untuk memanipulasi dan memacu produksi suatu jenis ikan yang 

sulit dibudidaya dalam keadaan normal,maka penggunaan hormon 

reproduksi ikan di nilai sangat membantu.  Di Indonesia ,pengguna 

hormon reproduksi ini telah banyak 

digunakan.Namun apakah hormon reproduksi ikan itu,dan apa saja jenis – 

jenisnya belum banyak orang tahu.Berikut pengertian dan klasifikasi 

hormon reproduksi . 

5.3.3 Pengertian hormon 

            Hormon reproduksi adalah suatu zat kimia organik yang 

dihasilkan oleh sel atau sekelompok sel tertentu (kelenjar endokrin) yang 

normal dan sehat pada suatu organ tertentu.Didalam tubuh,jumlahnya 

terbatas dan dialirkan langsung kedalam pembuluh darah menuju tempat 

yang untuk mempengaruhi aktivitas koordinasi dan integrasi bagian – 

bagian organ seluruh tubuh suatu individu. 

Klasifikasi hormon 

            Di lihat  dari cara kerjanya, hormon reproduksi diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok yaitu: 

1.Hormon reproduksi primer. 

            Hormon reproduksi primer merupakan hormon-hormon yang 

secara langsung terlibat didalam berbagai aspek reproduksi seperti 

spermatogenesis ,ovulasi,kelakuan kelamin,fertilasi,transportasi sel 

telur,implantasi,pemeliharaan kebuntingan,proses kelahiran, laktasi, 

kelakuan induk dan lain-lain.  

2.Hormon reproduksi sekunder 

            Secara umum,hormon ini merupakan jenis hormon  yang penting 

artinya untuk proses metabolisme suatu individu,sehingga memungkinkan 

terjadinya proses reproduksi primer yang tidak bisa bekerja secara 

sempurna.atau boleh dikatakan semua hormon dalam tubuh yang tanpa 

bantuan hormon ini maka hormon reproduksi primer tidak bekerja secara 

maksimal.atau boleh dikatakan semua hormon dalam tubuh yang tanpa 
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bantuan hormon ini maka hormon reproduksi primer tidak bekerja secara 

maksimal.Hal ini terbukti bila salah satu hormon reproduksi sekunder 

dalam tubuh dihilangkan dari dalam tubuh ,kemudian ikan disuntikkan 

hormon reproduksi primer,maka respon yang menjadi sasaran hormon 

yang disuntikkan tadi hasilnya tidak memuaskan. 

            Yang termasuk hormone reproduksi sekunder antara lain ; STH 

atau GH (Gonadotropine Hormone),TSH, ACTH (Adenocortico Thyroid 

Hormone),Vasopressin atau ADH, Thyroxyne, Aldosterone, Insulin, 

Parathromone. 

Sedangkan yang termasuk jenis-jenis hormon reproduksi primer 

adalah: 

1.FSH (Fallicle Stimulating Hormone) 

            FSH merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar Hipofisa 

anterior.fungsi hormon ini pada induk betina,dapat merangsang 

perkembangan folikel melalui mekanisme yang hingga kini belum dapat 

diterangkan.Dibantu oleh LH (Luteinizing Hormone),membuat 

perkembangan folikel dan ovarium dapat mencapai kematangan 

sempurna.sedangkan pada induk jantan,dapat merangsang 

spermatogenesis (pembentukan sel spermatozoa)dalam tubuh seminiferi 

testis. 

2.LH (Luteinizing Hormone)/ICSH (Interstitial Cell Stimulating Hormone). 

            LH dan ICSH merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipofisa 

anterior dan mempunyai fungsi:pada induk betina ,membantu 

perkembangan folikel sehingga dapat mencapai pematangan 

sempurna,merangsang produksi estrogen dan progesteron,serta 

ovulasi.sedangkan pada induk jantan,dapat merangsang sel-sel Leydig 

dari testis untuk mensintesa dan mensekresikan hormon testoteron. 

3.LTH (Luteotropic hormone)atau Prolactin. 

            Prolactin merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar 

hipofisa anterior yang berfungsi merangsang pertrumbuhan kelenjar susu 

dan proses laktasi induk betina. 
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4.HCG (Human Chorionic Gonadotropin) 

            HCG merupakan hormon yang terdapat dalam darah maupun air 

seni wanita hamil muda yang dihasilkan oleh jaringan plasenta.fungsi 

biologiknya hampir sama dengan LH/ICSH termasuk efek Lutealnya yaitu 

merangsang memproduksi progesteron yang cukup untuk merangsang 

terjadinya kehamilan.  

5.PMS (Pregnat Mare Serum)      

  PMS adalah hormon yang terdapat dalam serum bangsa kuda 

bunting,yang dihasilkan oleh jaringan plasenta.Secara biologik mempunyai 

daya kerja merangsang terbentuknya folikel,PMS sangat banyak 

mengandung ungsur daya kerja FSH dan sedikit LH.   

Pengaturan hormonal awal perkembangan larva ikan 

5.4 Tugas  

 
Gambar  9. Mekanisme kontrol hormon dalam reproduksi ikan 

 

Gambar dengan jelas mekanisme control hormone di atas pada kertas 
pendalaran dengan ukuran sebesar mungkin. Kemudian gunakan kertas 
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tersebut sebagai media untuk menjelaskan dihadapan dosen dan 
mahasiswa lainnya. (Tugas Perorangan). 
 

5.5 Latihan Soal  
 

1. Jelaskan pengertian hormone ! 

2. Jelaskan jenis hormone sekunder yang berfungsi dalam proses 

reproduksi ikan 

3. Jelaskan jenis-jenis hormone primer yang berfungsi dalam proses 

reproduksi ikan   

5.6 Rangkuman/Jawaban  

Hormon adalah Hormon reproduksi adalah suatu zat kimia organik 

yang dihasilkan oleh sel atau sekelompok sel tertentu (kelenjar 

endokrin) yang normal dan sehat pada suatu organ tertentu. 

 

Berdasarkan cara kerjanya, hormon reproduksi diklasifikasikan menjadi 

dua kelompok yaitu: 

a. Hormon Primer  

Hormon reproduksi primer merupakan hormon-hormon yang secara 

langsung terlibat didalam berbagai aspek reproduksi seperti 

spermatogenesis ,ovulasi,kelakuan kelamin,fertilasi,transportasi sel 

telur, implantasi, pemeliharaan, kebuntingan, proses kelahiran, 

laktasi, kelakuan induk dan lain-lian.  

Yang termasuk hormone primer adalah Sedangkan yang termasuk 

jenis-jenis hormon reproduksi primer adalah: 

1.FSH (Fallicle Stimulating Hormone) 

2.LH (Luteinizing Hormone)/ICSH (Interstitial Cell Stimulating 

Hormone) 

3.LTH (Luteotropic hormone)atau Prolactin. 

4.HCG (Human Chorionic Gonadotropin) 

5.PMS  
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b. Hormon Sekunder Secara umum,hormon ini merupakan jenis 

hormon  yang penting artinya untuk proses metabolisme suatu 

individu.Yang termasuk hormone sekunder antara lain ; STH atau GH 

(Gonadotropine Hormone),TSH, ACTH (Adenocortico Thyroid 

Hormone),Vasopressin atau ADH, Thyroxyne, Aldosterone, Insulin, 

Parathromone. 

 

5.7 Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian 

belakang modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian 

gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi. 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 
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6 BAB VI. TEKNIK REPRODUKSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Reproduksi Alamiah 

Pemijahan alami merupakan proses pemijahan (perkawinan) yang 

berlangsung secara alami, tidak ada campur tangan manusia. Pemijahan 

secara alami biasanya bisa dilakukan pada lele, gurami, belut, dan lobster. 

Setiap ikan memiliki sistem pemijahan alami yang berbeda-beda. Misalnya, 

gurami yang terbiasa membuat sarang untuk melakukan pemijahan. Oleh 

karena itu, pembudidaya harus menyediakan sarang, agar ikan gurami 

dapat memijah secara alami. 

Pemijahan alami memiliki keuntungan karena sistem yang digunakan 

sederhana, tidak terlalu rumit. Pembudidaya hanya perlu memilih induk 

yang bagus, menyediakan tempat untuk pemijahan, dan menyediakan 

bahan/substrat. 

Kekurangan dari sistem pemijahan alami terkadang membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Sebab, indukan harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya agar bisa melakukan pemijahan yang baik. Selain itu, 

keberhasilan sistem ini juga bergantung pada kondisi alam. 

 

6.2 Reproduksi Semi Buatan  

Pemijahan semibuatan merupakan proses pemijahan yang berlangsung 

secara alami, tetapi ada campur tangan manusia untuk mencapai 

keberhasilan proses pemijahan. Pembudidaya akan menyuntikkan hormon 

ke dalam betina, tetapi tidak dilakukan tindakan lanjutannya seperti pada 

proses pemijahan buatan, yaitu strippping. Ikan akan dibiarkan memijah 

secara alami. Para pembudidaya ikan konsumsi sering menggunakan cara 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahamdan menganalisa reproduksi ikan 

(secara alami, semi buatan dan buatan) 
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ini. Namun, pemijahan semibuatan tidak dapat digunakan pada ikan yang 

terbiasa membuat sarang seperti ikan gurami. Sistem ini sering digunakan 

untuk memijahkan ikan lele dan bawal. 

6.3 Reproduksi Buatan  

Pemijahan buatan merupakan proses pemijahan yang dibantu oleh 

manusia dengan cara menyuntikkan hormon ovaprim. Selain 

menyuntikkan hormon, pembudidaya juga harus 

melakukan treatment pengurutan indukan betina atau biasa disebut 

dengan stripping. Sistem pemijahan buatan biasa digunakan untuk ikan air 

tawar seperti lele dan patin, sedangkan untuk air laut seperti ikan kakap, 

kerapu, bawal, ikan dan ikan nemo.    

Untuk melakukan pemijahan buatan, pembudidaya harus sudah 

menguasai dengan baik teknik pemijahan. Teknik ini terbilang rumit bagi 

pemula karena pekerjaannya membutuhkan tambahan tenaga kerja dan 

waktu. Risiko kegagalan pun tak luput dari penggunaan sistem ini. 

 

6.4 Tugas  

Membuat makalah tentang teknik pemijahan ikan lele.  Kerjakan secara 

kelompok. Setiap kelompok memiliki teknik pemijahan yang diaplikasikan.  

a. Pemijahan lele secara alami  

b. Pemijahan lele secara semi buatan  

c. Pemijahan lele secara buatan   

6.5 Latihan Soal  

1. Jelaskan definisi pemijahan alami  

2. Jelaskan definisi pemijahan semi buatan  

3. Jelaskan definisi pemijahan buatan  

6.6 Rangkuman/Jawaban  

Reproduksi pada ikan dapat berlangsung secara :  

1. Pemijahan/reproduksi alami 
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2. Pemijahan/reproduksi semi buatan  

3. Pemijahan buatan   

6.7 Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian 

belakang modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian 

gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi. 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 
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7 BAB VII. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKLUS 
REPRODUKSI  

 
 

 

 
 

 
 

 

7.1 Kelainan Reproduksi 

Sehubungan dengan ikan belut (Zoarces viviparus), flounder (Platichthys 

flesus) dan ketiganya. stickleback berduri (Gasterosteus aculeatus) dipilih 

sebagai spesies penjaga untuk pemantauan kesehatan reproduksi. Selama 

perkembangan gonad, penilaian histopatologis jaringan gonad 

memungkinkan deteksi titik akhir gangguan reproduksi seperti interseks 

pada jantan dan atresia pada ikan betina. Kondisi interseks ditentukan 

oleh simultan adanya sel germinal (oosit) betina di jaringan testis. 

Kehadiran interseks menunjukkan bahwa ikan yang terkena terkena zat 

aktif hormonal yang menyebabkan endokrin gangguan. Dalam ovarium 

berkembang betina terjadi jumlah yang tidak normal folikel / oosit yang 

merosot (atresia) dianggap sebagai indikasi umum lingkungan 

menekankan. Karena cara reproduksi vivipar, belut betina bisa hamil 

diperiksa untuk "keberhasilan reproduksi" seperti yang direkomendasikan 

oleh OSPAR dan HELCOM untuk memantau efek biologis kontaminan. Ini 

terdiri dari pendaftaran kapasitas reproduksi individu betina, mortalitas 

antar larva, terjadinya malformasi dan hambatan pertumbuhan larva 

dalam induk. Berkenaan dengan invertebrata, proyek BEAST menilai 

keberadaan reproduktif gangguan pada spesies gastropoda dan krustasea. 

Untuk beberapa gastropoda prosobranch spesies perkembangan imposex, 

superimposisi organ seksual pria ke 

perempuan, dengan adanya senyawa organotin telah didokumentasikan 

secara ekstensif.  

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahamdan menganalisa factor yang 

mempengaruhi siklus reproduksi (Kelainan reproduksi, 
permasalahan reproduksi dan pemecahannya) 
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7.2 Permasalahan Proses Reproduksi dan Penanganannya 

7.2.1 Parasit  

Sejumlah parasit diketahui menginfeksi sistem reproduksi ikan yang 

mengakibatkan lesi yang terlihat sangat jelas. Jenis parasit yang paling 

banyak dilaporkan menginfeksi sistem reproduksi ikan adalah 

mikrosporidia, myxozoa, dan nematoda. Parasit mikrosporidian dari genus 

Glugea diperoleh oleh ikan inang saat mereka menelan spora bebas dari 

kolom air atau mengonsumsi invertebrata air yang terinfeksi. Gambaran 

klinis kasar dari ikan yang memiliki gonad yang terinfeksi oleh 

mikrosporidia tergantung pada apakah mereka adalah mikrosporidia 

pembentuk xenoma atau non-xenoma. Terdapat reaksi sel yang minimal 

terhadap perkembangan mikrosporidia non-xenoma dan hanya ketika 

spora matang dilepaskan dari oosit yang pecah maka fagositosis terjadi. 

Neoplasia organ reproduksi jantan dan betina dianggap langka tetapi telah 

dilaporkan pada beragam jenis ikan. 

7.2.2 Pencemaran Logam Berat  

Ikan yang terpapar logam berat, testisnya mengalami kerusakan. Sturktur 

testis terutama membaran tubulus seminiferous menipis, bentuk tidak 

beraturan dan lumen tubulus melebar, spermatogenesis terhambat dan 

jumlah sel spermatogenik menurun. Pemaparan logam berat dalam waktu 

lama menyebabkan ikan menjadi infertile.  

Merkuri sering dianggap sebagai polutan akuatik yang berdampak buruk 

pada organisme perairan terutama ikan. Siklus hidup dan kemampuan 

reproduksi ikan sangat rentan terhadap bahaya merkuri. Banyak 

perubahan yang terjadi dalam sistem reproduksi ikan yang tercemar 

merkuri, di antaranya adalah struktur tubulus testis menjadi tidak 

beraturan, kualitas sperma ikan rendah dan tingkat keberhasilan 

pembuahan sperma dan sel telur ikan rendah serta perkembangan embrio 

dalam telur ikan menjadi terhambat. 

Pada kadar 0,5 ppm, senyawa merkuri dapat menurunkan lama waktu 

motilitas kelompok dan individu sperma ikan. Motilitas sperma menurun 
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karena membran sperma yang kaya akan asam lemak tak jenuh sangat 

rentan terhadap serangan radikal bebas. Peningkatan kadar merkuri 

menyebabkan pembentukan senyawa radikal yang cepat. Kadar radikal 

yang tinggi juga dapat merusak DNA sperma (40%) serta mempengaruhi 

integritas mitokondria sperma yang berperan penting dalam proses 

metabolisme untuk menghasilkan pasokan energi ATP. Produksi ATP yang 

terhambat menyebabkan gangguan aliran dan transpor elektron yang 

dibutuhkan dalam metabolisme sel, sehingga aktivitas sel tidak dapat 

berjalan dengan baik, menurunkan fleksibilitas dan pergerakan ekor 

sperma. Lebih lanjut, merkuri yang berikatan dengan protein ekor sperma 

dapat mempengaruhi pergerakan sperma sehingga menurunkan lama 

waktu pergerakan sperma.   

Merkuri juga mempengaruhi kemampuan hidup (viabilitas) sperma ikan. 

Kadar merkuri yang tinggi meningkatkan toksisitas yang menyebabkan 

kurangnya nutrisi bagi sperma untuk bertahan hidup. Keberadaan 

senyawa radikal ini juga menstimuli terjadinya kematian (apoptosis) 

sperma, yaitu diawali dari adanya aktivasi enzim caspase yang dapat 

menurunkan kemampuan bertahan hidup sperma. Selain itu, keberadaan 

merkuri juga menurunkan kemampuan sperma ikan untuk membuahi sel 

telur. Dalam proses pembuahan, penggabungan inti sperma dengan inti 

telur terjadi di sitoplasma untuk membentuk zigot. Tidak semua telur yang 

dibuahi oleh sperma yang terpapar merkuri dapat berkembang dan 

menetas menjadi larva ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merkuri 

0,5 ppm telah menurunkan keberhasilan pembuahan sperma. Ketika kadar 

merkuri ditingkatkan (5 ppm), hasil menunjukkan bahwa persentase 

kesuburan sperma dan perkembangan embrio dalam telur ikan sangat 

rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol (tanpa merkuri) 

menunjukkan tingkat keberhasilan pembuahan yang tinggi (96%). 
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Dengan berakhirnya kajian ini dapat ditemukan bahwa secara laboratories 

pemaparan merkuri (0,5 ppm) dapat menurunkan kualitas (pergerakan 

dan kemampuan hidup) dan kesuburan sperma ikan mas. 

7.2.3 Kekurangan Nutrisi  

Pentingnya pakan dan nutrisi pakan induk untuk mendapatkan mutu benih 

yang baik telah dilaporkan oleh berbagai peneliti (Watanabe et al.1985; 

Bromage et.al. 1992; Bromage, 1995; Siddiqui, 1997). Mutu telor dan 

sperma ikan dapat ditingkatkan melalui mutu nutrisi dari pakan induknya 

(Watanabe, 1985: Bromage et al. 1992). Perkembangan gonad dan 

fekunditas sangat dipengaruhi oleh nutrisi induk pada beberapa jenis ikan 

dan dalam beberapa tahun belakangan ini, perhatian terhadap komposisi 

pakan induk ini telah mendapat perhatian cukup besar (Bromage, 1995). 

Salah satu nutrisi pakan yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

pematangan gonad ikan adalah kandungan protein pakan (Watanabe, 

1985; Bromage, 1992; Solomon et al. 1989). Protein merupakan nutrisi 

terpenting yang diperlukan untuk pertumbuhan, reproduksi dan fungsi 

tubuh lainnya (Madu, 1989). Protein juga digunakan oleh ikan sebagai 

sumber energi (Machiel dan Henkel, 1987). Energi ini diperlukan untuk 

perkembangan oosit (Bromage, 1995) dan pematangan akhir ovarian 

(Jansen et al. 1995). Karena itu jumlah dan mutu protein harus tepat 

sesuai yang dibutuhkan oleh setiap jenis ikan atau kelamin ikan. Akan 

tetapi kebanyakan ikan kemampuan untuk mensintesa protein sangat 

terbatas, dan karena itu umumnya keperluan protein pada ikan harus 

dipenuhi melalui pakan dari luar (Faturotti et al. 1972). 

7.3 Tugas  
 

Melakukan kunjungan ke BPBL Ambon, dan mencari informasi 

tentang permasalahan proses reproduksi pada proses pemijahan ikan 

laut di BPBL Ambon  
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7.4 Latihan Soal  
 

1. Jelaskan mekanisme dari kerja pencemaran logam berat di  

2. perairan yang dapat menyebabkan gangguna reproduksi pada 

ikan  

3. Jelaskan fungsi pakan dalam proses reproduksi ikan 

4. Analisa satu permasalahan penghambat proses reproduksi ikan 

dan jelaskan pemecahan masalahnya   

7.5 Rangkuman/Jawaban 

Hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proses 

reproduksi adalah :  

a. Faktor Internal (Genetika, Hormon,Cacat) 

b. Faktor Eksternal (Pencemaran lingkungan perairan, Nutrisi Pakan, 

Parameter Kualitas air) 

7.6 Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian 

belakang modul ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian 

gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi. 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

            Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100%  : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 %  : Cukup 

61 % - 70,99 %  : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 
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9 GLOSARIUM 
 

 

Buncak : tumpukan (nomina) 
Dewasa : de.wa.sa [a] (1) sampai umur tertentu telah mencapai 
kematangan kelamin; Ikan dikatakan dewasa apabila gonad sudah 
fungsional, bila jantan mampu menghasilkan spermatozoa, dan bila 
betina mampu menghasilkan sel telur . 
Dikromatisme  :  dari  perbedaan  warna  dapat  menentukan  jenis 
kelami jantan dan betina 
Dikromatisme  :  dari  perbedaan  warna  dapat  menentukan  jenis 
kelami jantan dan betina 
Elasmobranchi : golongan ikan bertulang rawan 
Fertilisasi : pembuahan  
Gamet:  sel  sperma  atau  telur,  terutama  yg  matang  dan  sudah 
berfungsi dl pembiakan secara seksual (n Bio) 
Gonad:  organ  hewan  yg  menghasilkan  gamet-gamet;  kelenjar 
kelamin (n Bio) 
Hermafrodit : makhluk (manusia, hewan, tumbuhan) yg berkelamin 
dua jenis, jantan dan betina sekaligus. 
Kematangan  gonad:  menunjukkan  suatu  tingkatan  kematangan 
sexual ikan 
Kolom air : badan air arah vertikal 
Ovarium : ova.ri.um [n ] alat kelamin  dalam yg membentuk sel 
telur 
Oviduk : saluran pengeluaran produk gamet betina 
Lubang  urogenital:  satu  lubang  yang  digunakan  bersama-sama, 
untuk pengeluaran urine dan gamet 
Ovipositor: ovi.po.si.tor (n Zoo) struktur atau alat khusus pada ikan 
untuk bertelur 
Parental care: pengasuhan induk ikan kepada keturunannya, dapat 
berupa penjagaan, memasukkan larva ke dalam mulut dll. 
Performa: penampilan (nomina) 

petrichor :   khas.  aroma yang menyertai  pertama hujan  setelah 
lama hangat musim kering .    atau bau menyenangkan yang menyertai 
hujan pertama setelah musim kering ". 
Poikiloterm : poi.ki.lo.term [n] vertebrata berdarah dingin yg 
menyesuaikan suhu darahnya secara bebas dan harmonis dng suhu 
lingkungannya. 
Reproduksi ikan : pengembangbiakan ikan 
Reproduksi aseksual : perbanyakan makhluk hidup tanpa terjadinya 
fusi dari benih jantan dan benih betina 
Reproduksi seksual : perbanyakan melalui penggabungan benih 
jantan dan benih betina 

http://:@translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search?q=petrichor+for+fish&hl=id&client=firefox-a&hs=gJl&rls=org.mozilla:id:official&channel=fflb&prmd=imvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.wordnik.com/words/scent&usg=ALkJrhh0j57F5K3gWMYU80SY7o1qPqfSHg
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http://:@translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search?q=petrichor+for+fish&hl=id&client=firefox-a&hs=gJl&rls=org.mozilla:id:official&channel=fflb&prmd=imvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.wordnik.com/words/dry%2520spell&usg=ALkJrhjAP9deAZdkw6EEB8nO4FF_AsIPCA
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Sarang busa: busa yang dihasilkan dari air liur ikan sepat atau ikan 
cupang, yang fungsinya untuk menempelkan telur-telur yang telah 
dibuahi 
Musim pemijahan: suatu masa waktu tertentu dimana ikan-ikan 
melakukan pemijahan, biasanya terjadi pada awal musim hujan.  
Seksualitas : sek.su.a.li.tas [n] (1) ciri, sifat, atau peranan seks; (2) 
dorongan seks; (3) kehidupan seks 
Sintasan : survival rate= daya hidup 
Sucker mouth : mulut penghisap bagi ikan sapu-sapu / pembersih 
kaca 
Testis :  alat  kelamin  laki-laki  yg  menghasilkan  mani;  buah  zakar 
(nomina) 
Tingkah laku reproduksi : kelakuan/ tingkah polah   yang 
ditunjukkan ikan menjelang kegiatan reproduksi 

Vegetasi : ve.ge.ta.si [n] kehidupan (dunia) tumbuh-tumbuhan atau 
(dunia) tanam-tanaman: hubungan antara -- dan iklim sangat erat 

Vertebrata : ver.te.bra.ta [n Bio] binatang yg bertulang belakang 
(spt binatang menyusui dan burung) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

 


