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ABSTRAK. Ikan cupang (Betta sp) merupakan ikan hias air tawar dimasa pandemi yang banyak digemari
masyarakat. Namun masyarakat cenderung lebih menyukai ikan cupang jantan dibandingkan ikan
betina. Upaya mensiasati banyaknya permintaan tersebut maka dilakukan teknik pembalikan kelamin
(sex reversal) yang menerapkan rekayasa hormonal untuk merubah karakter seksual betina ke jantan
(maskulinisasi) dengan menggunakan bahan alami yaitu tepung testis sapi. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis dosis tepung sapi terhadap proses penjantanan larva ikan cupang secara
oral. Penelitian ini dilakukan di Desa Moncongloe Kabupaten Maros pada bualan Juli sampai September
2021. Pembuatan tepung testis sapi dilakukan di laboratorium Teknik kimia. Politeknik Negeri Ujung
Pandang. Benih ikan cupang dipelihara masing-masing dalam akuarium berukuran 20 cm x 14 cm x 20
cm sebanyak 12 buah. Perendaman artemia dengan tepung testis sapi dengan dosis yang telah di
tentukan yaitu 60 mg L-1, 80 mg L-1 dan 100 mg L-1, lama waktu perendaman yaitu 24 jam. Penelitian
ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) satu faktor. Hasil yang diperoleh yaitu persentase
kelamin jantan tertinggi pada dosis 100 mg L-1 dengan persentase 66,7%. Tingkat kelangsungan hidup
ikan cupang selama masa pemeliharaan dengan perlakuan dosisi testis sapi yang berbeda didapatkan
data berkisar 80-100%.
ABSTRACT . Betta fish (Betta sp) is a freshwater ornamental fish during the pandemic that is very
popular with the public. However, people tend to prefer male betta fish than female fish. To deal with
the large number of requests, a sex reversal technique is carried out which applies hormonal
engineering to change female to male sexual characters (masculinization) using natural ingredients,
namely cow testicle flour. The purpose of this study was to analyze the dose of bovine testicular flour
hormone on the process of oral male betta fish larvae. This research was conducted in Moncongloe
Village, Maros Regency, from July to September 2021. The production of beef testicle flour was carried
out in the Chemical Engineering laboratory, Ujung Pandang State Polytechnic. Betta fish seeds were
kept each in an aquarium measuring 20 cm x 14 cm x 20 cm as many as 12 pieces. Soaking artemia
with beef testicle flour with a predetermined dose of 60 mg L-1, 80 mg L-1 and 100 mg L-1, the duration
of immersion is 24 hours. This study used a one-factor completely randomized design (CRD). The
results obtained were the highest percentage of male genitalia at a dose of 100 mg L-1 with a percentage
of 66.7%. The survival rate of betta fish during the maintenance period with different doses of cow
testicles obtained data ranging from 80-100%.
Copyright© November 2021, Salam et al.
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1. Pendahuluan
Ikan cupang (Betta sp) merupakan primadona ikan hias air
tawar dimasa pandemi yang banyak digemari masyarakat (Ayu,
2021). Namun, penggemar dari ikan hias ini lebih menyukai ikan
jantan daripada ikan betina sebab ikan cupang jantan memiliki
keistimewaan seperti keindahan warna tubuh, keunikan bentuk
sirip sehingga sangat diminati oleh pecinta ikan hias (Solahuddin et
al., 2018), selain itu ikan cupang jantan juga dapat digunakan
sebagai ikan laga (fighting fish) karena sangat agresif dan memiliki
kebiasaan saling menyerang jika ditempatkan dalam satu wadah
(Dewantoro, 2001). Kecenderungan para konsumen penggemar
ikan cupang untuk memilih ikan cupang jantan semakin meningkat
belakangan ini sehingga perlu mencari suatu metode yang dapat
menghasilkan keturunan jantan secara massal (Purwati et al., 2004).
Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk memproduksi benih
ikan monosex jantan adalah melalui pembalikan kelamin (sex

reversal) (Muslim, 2011) yang menerapkan rekayasa hormonal
untuk merubah karakter seksual betina ke jantan (maskulinisasi)
atau dari jantan menjadi betina (feminisasi) (Mardiana, 2009).
Hormon jantan steroid yang umum digunakan adalah hormon
17α-metiltestosteron. Hormon ini merupakan salah satu steroid
sintetik yang dilarang penggunaannya dalam kegiatan budidaya
pada hewan yang diberikan perlakuan. Hormon sintetik seperti
metiltestosteron dengan dosis 7,5 ppm yang dicampur kedalam
pakan kepiting selama 30 hari menghasilkan jantan 100% pada
kepiting (Suleman et al., 2029) sehingga dapat dimanfaatkan untuk
penjantanan, namun mempunyai kelemahan yaitu harga hormon
yang relatif mahal, sulit terurai didalam tubuh, bersifat karsinogenik
dan mencemari lingkungan (Riani et al., 2010). Melihat
permasalahan tersebut, diperlukan penggunaan bahan alternatif
lain yang aman dan ramah lingkungan dalam proses pembalikan
kelamin. Salah satu cara yang dianggap aman adalah penggunaan
bahan alami seperti air kelapa (Yusuf, 2018), ekstrak purwoceng
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(Lestari et al., 2018) dan tepung testis (Hidayani et al., 2016).
Tepung testis sapi merupakan bahan alami yang sering
digunakan dalam proses penjantanan ikan. Berdasarkan hasil
penelitian (Hidayani et al., 2016) menggunakan tepung testis sapi
mengandung hormon tetosteron alami yang tinggi. Selain itu
tepung testis sapi memiliki harga yang relatif murah dan mudah
ditemukan (Muslim, 2011). Pemberian hormon yang berasal dari
tesis sapi dilakukan pada fase awal pertumbuhan gonad, ketika
diferensiasi kelamin belum terarah. Diferensiasi pembentukan
kelamin larva ikan cupang dapat diarahkan menjadi kelamin
tunggal pada awal setelah penetasan telur. Oleh sebab itu,
maskulinisasi sebaiknya dilakukakn pada fase embrio. Namun
aplikasi yang digunakan yaitu perendaman artemia dengan tepung
testis sapi, kemudian diberikan secara oral pada ikan cupang
berumur tiga hari dimana pada fase ini ikan sudah mulai makan dan
kelamin belum berdiferensiasi.
Penerapan sex reversal pada ikan cupang menggunakan
tepung testis sapi dosis 60 mg L-1 dengan cara perendaman larva
telah dilakukan. Namun penerapan perendaman ke dalam pakan
artemia masih kurang. Oleh karena itu perlu diketahui dosis yang
tepat agar dapat menjamin keberhasilan pengarahan diferensiasi
kelamin ikan cupang.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dosis
tepung testis sapai terhadap proses penjantanan larva ikan cupang
secara oral. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi
penggunaan tepung testis sapi dengan teknik perendaman artemia
yang diberikan secara oral pada larva ikan cupang.

2. Bahan dan Metode

lebih agresif dibandingkan betina. Ikan betina dicirikan dengan
adanya bintik putih disekitar anal, warna kurang cerah, dan sirip
anal yang lebih pendek.

2.5. Parameter yang diamati
Parameter yang diamati adalah proporsi jenis kelamin anak
ikan cupang setelah diberi pakan alami yang diperkaya dengan
tepung testis sapi. Pengamatan terhadap jenis kelamin anak ikan
cupang dilakukan secara morfologi dengan melihat ciri fisik ikan.
Persentase individu jantan dihitung dengan rumus:
% Jantan = (Jumlah jantan/Jumlah total ikan) x 100 ................... (1)
Kelangsungan hidup (SR) dihitung dengan menggunakan rumus:
SR (%) = (Jumlah ikan yang hidup/jumlah total ikan) x 100 ..... (2)
Perendaman artemia dengan tepung testis sapi dengan dosis
yang telah ditentukan yaitu 60 mg L-1, 80 mg L-1, 100 mg L-1, lama
waktu perendaman yaitu 24 jam. Penelitian menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL) satu faktor.

2.6. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam
(ANOVA) dan dilakukan uji lanjut Duncen untuk menentukan dosis
dan lama perendaman terbaik. Penentuan dosis optimum
menggunakan analisis regresi kuadratik (Steel & Torrie, 1993).

3. Hasil dan Pembahasan

2.1. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di kelompok pembesaran ikan cupang
di Desa Moncongloe Kabupaten Maros pada bulan Juli sampai
September 2021. Pembuatan tepung testis sapi dilakukan di
Laboratorium Teknik Kimia, Politeknik Negeri Ujung Pandang,
Makassar, Indonesia.

3.1. Persentase Kelamin Jantan
Persentase hasil kelamin jantan dengan perendaman artemia
dosis tepung testis sapi berbeda dapat dilihat pada Gambar 1.

2.2. Pembuatan tepung testis sapi

2.3. Pengkayaan artemia
Artemia bervolume 1000 L diperkaya dengan tepung testis
sapi sesuai dengan dosis 60 mg L-1, 80 mg L-1, dan 100 mg L-1, serta
kontrol tanpa pengkayaan tepung testis sapi, sebagai perlakuan
penelitian lalu direndam selama 12 jam, kemudian disaring dan
diberikan ke media pemeliharaan ikan cupang.

100
PERSENTASE IKAN JANTAN (%)

Tepung testis sapi dibuat dengan cara menguliti testis segar,
kemudian dibelah memanjang, lalu dibuka kulit dalam, dicacah atau
dipotong-potong kecil. Setelah itu testis sapi dimasukkan kedalam
tabung, dibekukan dalam freezer (selama 24 jam), tabung dipasang
pada freezer dry selama 24 jam pada suhu -75⁰C dan tekanan -0,1
Mpa. Setelah kering testes diblender, lalu diayak dengan saringan
halus (0.42 mm). Tepung testis sapi digunakan untuk pembalikan
kelamin pada ikan cupang.
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2.4. Pemeliharaan Benih Ikan Cupang
Benih ikan cupang berumur 7 hari, kemudian diadaptasikan
pada media pemeliharaan, menggunakan akuarium berukuran 20
cm x 14 cm x 20 cm sebanyak 12 buah. Sebelum digunakan,
akuarium dicuci terlebih dahulu agar bebas dari kotoran, kemudian
dibilas dengan air bersih. Benih ikan cupang diberi pakan artemia
yang sebelumnya diperkaya dengan tepung testis sapi dengan cara
merendam artemia volume 1000 L dimasukkan tepung testis sesuai
dosis kemudian didiamkan selama 12 jam. Setelah itu artemia
disaring, kemudian diberikan pada ikan cupang sekali sehari secara
ad libitum, pada setiap perlakuan. Penggantian air 100% pada
minggu ke-3 pemeliharaan. Pemeliharaan benih ikan cupang
dilakukan hingga berumur 50 hari. Identifikasi jenis kelamin anak
ikan cupang dilakukan setelah larva berumur 50 hari. Pengamatan
dilakukan secara morofologis dengan melihat ciri fisik anak ikan
cupang. Ikan jantan dapat dikenali dengan memiliki warna yang
lebih cerah, sirip anal yang lebih panjang, ukuran tubuh lebih besar,
dan jika diamati dari arah dorsal terlihat ramping, pergerakannya
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Gambar 1. Persentase kelamin jantan ikan cupang dengan
perendaman artemia dosis tepung testis sapi yang berbeda.
Persentase kelamin jantan yang diberi pakan artemia yang
telah direndam menggunakan tepung testis sapi, yaitu 26,7%; 50%;
63.3%; 66,7% dengan dosisi perlakuan masing-masing 0 mgL-1
(kontrol), 60 mgL-1, 80 mgL-1, 100 mgL-1. Persentase kelamin jantan
tertinggi pada dosis 100 mgL-1 dengan persentase 66,7%. Hasil
analisis ragam perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap
persentase ikan jantan sehingga tidak dilakukan uji lanjut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa artemia yang direndam
dengan tepung testis sapi dengan dosis berbeda kemudian diberikan
secara oral pada ikan cupang tidak berpengaruh nyata terhadap
persentase ikan cupang jantan. Hal ini diduga selain dosis yang
diberikan, diperlukan juga lama waktu perendaman. Hasil
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penelitian Hidayani et al. (2016) memperlihatkan bahwa
perendaman dengan tepung testis sapi memberikan hasil yang
tertinggi pada dosis 60 mgL-1 dengan lama waktu 24 jam. Oleh
karena itu selain dosis yang diberikan, juga dibutuhkan waktu
perendaman selama 24 jam agar artemia dapat menyerap hormon
testosterone secara maksimal pada tepung testis sapi. Namun
demikian, dapat dilihat bahwa persentase ikan cupang jantan
tertinggi pada perlakuan dosis 100mgL-1 dibandingkan perlakuan
yang tidak diberi tepung testis sapi (kontrol).
Pemberian tepung testis sapi pada artemia dan dimakan
langsung oleh ikan cupang (metode oral) menunjukkan proses
penyerapan hormon testosterone oleh sistem organ dalam tubuh
ikan. Pemberian artemia yang mengandung testis sapi dilakukan
pada stadia larva saat ikan cupang sudah dapat memakan makanan
alami. Stadia larva masih berada pada fase labil sehingga mudah
dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, serta pada fase larva gonad
belum berdiferensiasi seks apakah jantan atau betina (Hidayani et
al., 2016). Penyerapan tepung testis sapi yang mengandung hormon
metil testosterone berkesinambungan seiring dengan pemberian
pakan sehingga dapat mengubah arah perkembangan kelamin ke
arah jantan secara sempurna. Beberapa penelitian menunjukkan
bahawa penggunaan tepung testis sapi terbaik dilakukuan dengan
metode perendaman dan lama waktu perendaman. Hal ini dilihat
dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yaitu 88,5% pada dosisi
perendaman dan waktu perendaman 24 jam pada ikan cupang
(Hidayani et al., 2016), begitu juga pada hasil penelitian Hutagalung
(2020) dengan perlakuan dipping perendaman tepung testis sapi
pada ikan nila dengan persentase 88,56% sementara secara oral
didapatkan persentase 77,3%. Namun demikian pemberian secara
oral juga dapat memberikan persentase di atas 50% sehingga masih
efektif untuk dilakukan.

3.2. Tingkat kelangsungan hidup ikan cupang
Tingkat kelangsungan hidup ikan cupang selama masa
pemeliharaan dengan perlakuan dosis tepung testis sapi yang
berbeda didapatkan data berkisar 80-100% (Gambar 2). Hasil
penelitian menunjukkan berpengaruh nyata antara perlakuan dosis
tepung testis sapi terhadap kelangsungan hidup ikan cupang selama
50 hari pemeliharaan. Hal ini menunjukkan tepung testis sapi tidak
bersifat toksik pada artemia dan ikan cupang.

4. Simpulan

Maskulinisasi larva ikan cupang menggunakan tepung testis
sapi melalui perendaman artemia yang diberikan secara oral
meningkatkan persentase jantan tertinggi 66,7% pada dosis 100
mgL-1
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Gambar 2. Persentase tingkat kelangsungan hidup ikan cupang
selama pemeliharaan.
Hasil uji ANOVA menunjukkan perlakuan kontrol tidak
berpengaruh nyata terhadap perlakuan dengan dosis tepung testis
sapi 100 mgL-1 tetapi bepengaruh nyata terhadap perlakuan dengan
dosisi 60 mgL-1 dan 80 mgL-1 dimana persentase SR (survival rate)
keduanya tidak berbeda antara kedua perlakuan.
Tingkat kelangsungan hidup menunjukkan tingkatan yang
tidak berbeda nyata antara perlakuan kontrol dan 100mgL-1 tetapi
berbeda nyata dengan perlakuan dengan 60 mgL-1 dan 80 mgL-1
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