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ABSTRAK 

ROMIDA APRILYA. Pengaruh pemberian Oodev dan melatonin terhadap kinerja 

reproduksi ikan lele mutiara (Clarias sp.) betina. Dibimbing oleh AGUS OMAN 

SUDRAJAT dan FAJAR MAULANA. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui hasil kinerja reproduksi ikan lele 

mutiara (Clarias sp.) betina dengan penambahan melatonin dan Oodev melalui 

pakan. Terdapat enam perlakuan berbeda yaitu K (pakan tanpa Oodev dan 

melatonin), M1 (pakan dengan melatonin 0,5 mg/kg), M2 (pakan dengan melatonin 

1 mg/kg), O (pakan dengan Oodev 0,25 mL/kg), OM1 (pakan dengan Oodev 0,25 

mL/kg) dan melatonin 0,5 mg/kg), dan OM2 (pakan dengan Oodev 0,25 mL/kg dan 

melatonin 1 mg/kg). Ikan lele ukuran 800-1.200 g sebanyak 42 ekor dipelihara di 

dalam kolam terpal berdiameter 2,5 m dengan tinggi air 100 cm. Ikan diberi pakan 

dua kali sehari secara restricted dengan feeding rate sebesar 2%. Pengelolaan 

kualitas air dilakukan dengan cara mengukur kualitas air selama dua minggu sekali. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada semua parameter kinerja reproduksi; 

indeks gonad, fekunditas, diameter telur, derajat pembuahan, derajat penetasan, 

tingkat kelangsungan hidup benih, panjang benih dari ikan lele yang diberi pakan 

bersuplementasi melatonin dan Oodev menunjukkan nilai yang lebih baik 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya (P<0,05). Dosis pemberian Oodev dan 

melatonin untuk menghasilkan kinerja reproduksi terbaik, yaitu Oodev 0,25 mL/kg 

dan melatonin 0,5 mg/kg. 

Kata kunci: benih lele, ikan lele betina, melatonin, oodev, reproduksi 
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ABSTRACT 

ROMIDA APRILYA. Effect of giving Oodev and melatonin on reproductive 

performance of female pearl catfish (Clarias sp.). Supervised by AGUS OMAN 

SUDRAJAT and FAJAR MAULANA 

       This study aims to determine the reproductive performance of female pearl 

catfish (Clarias sp.) with the addition of melatonin and Oodev through feed. There 

were six different treatments, namely K (feed without Oodev and melatonin), M1 

(feed with melatonin 0.5 mg/kg), M2 (feed with melatonin 1 mg/kg), O (feed with 

Oodev 0.25 mL/kg) , OM1 (feed with Oodev 0.25 mL/kg) and melatonin 0.5 mg/kg), 

and OM2 (feed with Oodev 0.25 mL/kg and melatonin 1 mg/kg). 42 catfish 

measuring 800-1,200 g were kept in a tarpaulin pond with a diameter of 2.5 m with 

a water height of 100 cm. Fish were fed twice a day on a restricted basis with a 

feeding rate of 2%. Water quality management is carried out by measuring water 

quality once every two weeks. The results showed that on all parameters of 

reproductive performance; gonadosomatic index, fecundity, egg diameter, 

fertilization rate, hatching rate, seed survival rate, seed length of catfish fed with 

melatonin and Oodev supplementation showed better values than other treatments 

(P<0.05). The doses of Oodev and melatonin to produce the best reproductive 

performance were Oodev 0.25 mL/kg and melatonin 0.5 mg/kg. 

Keywords: catfish seeds, female catfish, melatonin, oodev, reproduction 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele mutiara (Clarias sp.) merupakan salah satu ikan yang dihasilkan 

oleh Balai Penelitian Ikan Sukamandi pada tahun 2014 (Iswanto 2016). Ikan lele  

salah satu komoditas ikan air tawar yang banyak diminati oleh masyarakat 

Indonesia.  Hal ini dapat dilihat dari adanya permintaan ikan lele yang meningkat 

setiap tahunnya yaitu pada dari tahun2017 sampai 2019 sebesar 1.399. 700, 

1.476.580, 1.736.300 (KKP 2021). Ciri khas ikan lele yang dapat bertumbuh cepat, 

dapat dipelihara dengan padat tebar tinggi, dan tahan terhadap penyakit membuat 

ikan ini istimewa. Ikan lele memiliki nilai jual yang ekonomis yang tinggi 

(Nasrudin 2016). 

Permintaan ikan lele yang mengalami peningkatan setiap tahunnya 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan permintaan benih ikan lele yang terus 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari produksi ikan lele yang meningkat di jawa 

barat dari tahun 2018 sampai 2019 yaitu sebesar 257.224 dan 268.626 (KKP 2021). 

Pemenuhan kebutuhan benih secara kualitas dan kuantitas dapat diperoleh dengan 

menggunakan induk yang memiliki kualitas tingkat kematangan induk yang tinggi. 

Salah satu permasalahan dalam proses pemijahan yaitu lamanya tingkat 

kematangan gonad. Semakin cepat kematangan gonad akan mempercepat produksi 

benih.  Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kualitas induk 

yaitu dengan memberikan hormon Oodev (Nainggolan 2015). Hormon Oodev 

dapat mengatasi permasalahan kematangan gonad pada induk betina ikan. Hal 

tersebut karena hormon Oodev mengandung hormon pregnant mare serum’s 
gonadotropin (PMSG) dan antidopamin yang berperan dalam mempercepat 

kematangan gonad. Hormon Oodev merupakan hormon yang mengandung folicle 
stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormone (LH). PMSG berperan dalam 

proses pembentukan vitelogensis dalam hati (Mylonas et al. 2009). Proses 

kematangan pada ovari juga dipengaruhi oleh FSH (Trudeau 1997). Selain itu, FSH 

juga berperan untuk menstimulasi hati dalam proses vitelogenesis (Chen dan 

Fernald 2008). Penelitian  mengenai penggunaan Oodev telah banyak dilakukan di 

dalam studi. Penelitian membuktikan bahwa pemberian Oodev pada ikan patin siam 

dapat meningkatkan kematangan gonad dalam empat minggu (Nugraha 2014).  

Melatonin adalah hormon yang dapat menanggapi kondisi gelap. Hormon 

melatonin disintesis oleh kelenjar pineal (Falcon et al. 2010). Kondisi gelap 

membuat melatonin dapat mengaktifkan hipotalamus. Hipotalamus diaktifkan pada 

yang berperan dalam mengaktifkan hipofisa. Hipofisa berperan dalam proses 

terbentuknya kematangan gonad yang dapat mempercepat proses pemijahan 

(Arendt 1998). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa penggunaan hormon 

melatonin dapat menangkal radikal bebas sehingga dapat mempercepat proses 

kematangan gonad (Maitra et al. 2016).  Penggunaan pakan dengan kualitas yang 

dapat mengoptimalkan induk ikan dapat mempengaruhi perkembangan gonad, 

fekunditas, daya tetas, kelangsungan hidup, dan panjang larva. Pakan yang 

memiliki protein tinggi berperan penting dalam proses pembentukan vitelogenesis. 

Dengan demikian, penggunaan hormon yang dikombinasikan dengan pakan 
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diharapkan dapat meningkatkan proses vitelogensis yang pada akhinya 

meningkatkan kinerja reproduksi induk ikan lele betina. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja reproduksi ikan lele 

mutiara (Clarias sp.) betina dengan penambahan melatonin dan Oodev melalui 

pakan. 

II METODE 

2.1 Waktu dan tempat penelitian 
             Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2020. Kegiatan 

pemeliharaan dan pemijahan induk lele Mutiara dilakukan di Farm Catfish Milenial 

Cinangneng, Kabupaten Bogor, sedangkan pemeliharaan larva dilakukan di 

laboratorium nutrisi departemen budidaya perikanan dan budidaya. Diameter telur 

diamati dengan menggunakan mikroskop okuler dengan pembesaran empat puluh 

kali di Laboratorium Budidaya Perairan, Departemen Budidaya Perairan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 

 

2.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan enam perlakuan pakan. Masing-masing perlakuan 

diberlakukan tiga kali ulangan. Rancangan perlakuan pada penelitian ini 

ditunjukkan dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1 Rancangan perlakuan penelitian pemberian melatonin dan Oodev untuk 

meningkatkan kinerja reproduksi ikan lele mutiara (Clarias sp.) 

Kode Perlakuan  Perlakuan 

K Melatonin 0 dan Oodev 0  

M1 Melatonin 0,5 mg/kg 

M2 Melatonin 1 mg/kg 

O Oodev 0,25 mL/kg 

OM1 Oodev 0,25 mL/kg dan melatonin 0, 5 mg/kg 

OM2 Oodev 0,25 ml/kg dan melatonin 1 mg/kg 

 

2.3 Prosedur Kerja 
 

    2.3.1 Materi Uji 
               Materi uji yang digunakan berupa calon induk betina dan jantan lele 

dengan kisaran 800–1.200 g/induk. Setiap perlakuan terdiri atas 7 ekor calon induk 

betina lele Mutiara. Induk lele betina berasal dari petani dan telah maturasi. Bahan 

uji yang digunakan berupa melatonin yang berasal dari marketplace. Induk ikan lele 

yang berupa induk lele Mutiara yang berumur ±12 bulan dengan kisaran bobot 800– 
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1200 g. Bobot tubuh induk betina lele Mutiara diukur terlebih dahulu. Bobot induk 

dengan rentang yang masih sama dijadikan dalam satu kolam. Induk betina yang 

digunakan untuk kegiatan pemijahan yaitu sebanyak tiga ekor pada tiap kolam. 

Induk jantan yang digunakan adalah induk jantan lele Sangkuriang dengan bobot 

800–1.200 g sebanyak tiga ekor setiap kolam. Induk betina dipilih dengan 

menggunakan standar induk yang telah maturasi. Induk jantan dipilih dengan 

menggunakan standar adanya warna kemerahan pada ujung papila dan lincah 

pergerakannya. Hal ini merupakan ciri-ciri dari induk jantan yang telah matang 

gonad.  

 

 

   2.3.2 Persiapan Wadah 
             Wadah pemeliharaan induk betina yang digunakan berupa kolam terpal 

berdiameter 2,5 m sebanyak enam buah. Wadah pemeliharaan terlebih dahulu 

dibersihkan dan dikeringkan. Kolam diisi air setinggi 100 cm yang diisi dari saluran 

inlet.  

 

   2.3.3 Seleksi dan pemeliharaan induk lele betina 
           Seleksi induk lele betina dilakukan dengan menggunakan induk lele betina 

yang memiliki bobot tubuh sekitar 800—1.200 g. Kemudian, induk lele betina yang 

dipilih adalah induk lele betina yang telah maturasi. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan kondisi kosong telur pada induk betina. Induk betina yang telah 

memenuhi bobot dan tubuh yang kosong telur diletakkan dalam kolam terpal untuk 

proses pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk diberi perlakuan dengan metode 

pemberian pakan komersil dengan feeding rate 2% pada pagi dan malam hari. 
 
   2.3.4 Pemeliharaan induk jantan 
           Induk jantan telah diseleksi dan dipelihara dalam kolam terpal. Induk jantan 

diberi pakan komersil dengan diberi perlakuan dengan metode pemberian pakan 

secara feeding rate sebesar 2%. Frekuensi pemberian pakan diberikan sebanyak dua 

kali sehari, yaitu pada pagi hari pukul 08.00 WIB dan sore 17.00 WIB.  

 

   2.3.5 Penyediaan dan Pencampuran Hormon Oodev dan Melatonin 
            Hormon Oodev yang ditambahkan pada pakan induk betina lele Mutiara 

diperoleh dari laboratorium. Melatonin ditambahkan pada pakan induk betina lele 

Mutiara yang diperoleh dari marketplace yaitu merk puritan pride dengan 

kandungan melatonin sebesar 3 mg per kapsul. Pakan yang diberikan merupakan 

pelet komersil dengan kandungan protein sebesar 36–38%, lemak sebesar 5–6%, 

serat kasar sebesar 4%, kadar abu sebesar 10%, kadar air sebesar 11%, dan vitamin 

C 300 ppm. Pakan dicampur dengan melatonin dan Oodev menggunakan metode 

coating. Metode coating pakan dengan menambahkan CMC sebagai perekat pada 

pakan. CMC digunakan sebanyak 1% kg/kg pakan. Pencampuran melatonin dan 

Oodev dilakukan sesuai dengan dosis pada masing-masing perlakuan. Penambahan 

CMC dan dosis melatonin dan Oodev pada masing-masing perlakuan di mixer 

secara merata. Hasil dari bahan-bahan yang telah di mixer dicampurakan kedalam 

pakan secara merata. Pakan yang telah dicampurkan di masukkan ke dalam oven 

selama dua jam. Pakan pelet siap diberikan kepada masing-masing perlakuan. 
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  2.3.6 Pengamatan Gonad dan Pengambilan telur 
              Pengambilan sampel gonad induk betina lele Mutiara dilakukan pada akhir 

penelitian sebanyak satu ekor per perlakuan. Pengambilan telur dilakukan dengan 

menggunakan kateter. Telur diambil dan dimasukkan ke dalam tube yang telah diisi 

larutan serra. Larutan serra adalah kombinasi dari 60% alkohol, 30% formalin, dan 

10% asam asetat. Diameter telur diamati dengan menggunakan mikroskop okuler 

dengan pembesaran empat puluh kali.  

 

   2.3.7 Pemijahan Induk 
             Induk betina lele Mutiara yang telah matang gonad diberikan perlakuan 

dipijahkan dengan jantan yang telah matang gonad menggunakan bobot berkisar 

800–1.200g/induk. Pemijahan dilakukan secara alami. Pemijahan dilakukan 

didalam kolam terpal berdiameter 2,5 m dengan menggunakan perbandingan jantan 

dan betina 1:1. Kolam terpal yang digunakan untuk proses pemijahan dibersihkan 

terlebih dahulu dan diberi air setinggi 40 cm dengan pemberian aerasi. Kemudian, 

diberikan substrat berupa kakaban pada kolam pemijahan. Substrat berperan 

penting untuk menjadi wadah menempel telur sehingga tidak jatuh pada dasar 

kolam. Induk betina dan induk jantan dimasukkan ke dalam kolam pemijahan pada 

sore hari sampai pada pagi hari induk jantan dan betina diangkat dari kolam 

pemijahan. 

 

   2.3.8 Pemeliharaan Benih 
              Pemeliharaan benih dilakukan di dalam akuarium dengan masing-masing 

akuarium diisi 100 ekor larva lele yang dipelihara selama dua minggu. Pemberian 

pakan alami larva lele yaitu cacing sutra selama dua minggu. Akuarium diberi 

aerasi dan heater untuk mendukung kelangsungan hidup larva. Pergantian air 

dilakukan setiap hari pada masing-masing akuarium. 

 

   2.3.9 Manajemen Kualitas Air 
              Manajemen kualitas air merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan kegiatan pembenihan. Pengukuran kualitas air pada 

penelitian ini yaitu suhu, pH, kadar oksigen terlarut, TAN, dan kesadahan yang 

diukur pada tiap kolam pemeliharaan untuk mengetahui keadaan lingkungan 

perairan pada kolam budidaya.  

 

2.4 Parameter Uji 

Parameter yang digunakan diantaranya gonadosomatic index (GSI), 

diameter telur, jumlah telur, derajat pembuahan (FR), derajat penetasan (HR), 

tingkat kelangsungan hidup (TKH), dan panjang larva. 

   2.4.1 Gonadosomatic index (GSI) 
   Nilai gonadosomatic index (GSI) atau index kematangan gonad merupakan 

persentase bobot gonad dengan bobot tubuh ikan (Bucacker et al. 1990). Jumlah 

induk yang digunakan sebanyak satu ekor pada tiap perlakuan. Nilai GSI dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 
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GSI  

 

 

Keterangan: 
GSI = Indeks kematangan gonad (%) 

WG = Jumlah bobot gonad (g) 

WT = Jumlah bobot tubuh (g) 

 

   2.4.2 Fekunditas 
           Fekunditas adalah jumlah telur yang diperoleh pada induk betina. Bobot 

tubuh induk betina lele ditimbang sebelum dan sesudah kegiatan pemijahan. 

Pengamatan jumlah telur dilakukan dengan menghitung 1 gram telur pada tiap ikan 

yang telah dipijahkan untuk menegetahui jumlah telur pada induk betina lele 

Mutiara 

   2.4.3 Diameter telur 

Diameter telur adalah panjang garis tengah telur sebelum dilakukannya 

proses pemijahan. Pengamatan diameter telur dilakukan dengan menggunakan 

mikroskop. Mikroskop yang digunakan adalah mikroskop okuler dan menggunakan 

mikrometer pada perbesaran 4 x 10. Telur yang diamati didapatkan dari akhir 

pemeliharaan. 

 

   2.4.4 Derajat pembuahan (FR) 
Derajat pembuahan fertilization rate (FR) dihitung berdasarkan persentrase 

antara jumlah telura yang terbuahi dan telura yang tiada terbuahi (Cholik 1982). 

Jumlah induk betina yang digunakan untuk menghitung derajat pembuahan yaitu 

sebanyak tiga ekor tiap perlakuan. Derajat pembuahan dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

FR  

 

   2.4.5 Derajat penetasan (HR) 
Derajat penetasan hatching rate (HR) dihitung dengan menggunakan 

persentase dari jumlah telur yang menetas dengan jumlah telur yang telah terbuahi 

(Cholik 1982). Jumlah induk betina yang digunakan untuk menghitung derajat 

penetasan yaitu sebanyak tiga ekor pada tiap perlakuan. Derajat penetasan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagia berikut: 

 

HR  

 

   2.4.6 Tingkat Kelangsungan Hidup Benih (TKH) 
Tingkat kelangsungan hidup benih larva survival rate (SR) dapat dihitung 

dengan menggunakan persentase jumlah larva yang hidup (Cholik 1982). Setelah 

diperlihara selama dua minggu dengan jumlah larva yang dipelihara pada awal 

pemeliharaan larva. Jumlah induk yang digunakan untuk menghitung tingkat 
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kelangsungan larva yaitu dengan menggunakan tiga induk pada tiap perlakuan. 

Tingkat kelangsungan hidup larva dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

SR  

 

   2.4.7 Panjang Benih 
Panjang larva dihitung pada akhir pemeliharaan setelah dua minggu dengan 

menggunakan kertas milimeter blok dan penggaris. Jumlah benih yang di ukur 

panjangnya yaitu 30 ekor tiap perlakuan.  

 

   2.4.8 Analisis Produksi Benih  

         Analisis produksi benih dihitung untuk membandingkan hasil yang 

menggunakan melatonin atau Oodev dengan yang tidak menggunakan melatonin 

dan Oodev. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah jumlah telur yang 

dihasilkan, derajat pembuahan, derajat penetesan, dan tingkat kelangsungan hidup 

benih sesuai dengan hasil yang didapatkan selama penelitian. 

   2.4.9 Kualitas Air 

          Parameter kualittas air yang diukur yaitu suhu,  pH, kadar oksigen telarut, 

dan total amonia nitrogen. Satuan dan alat pengukuran kualitas air ditunjukkan pada 

tabel 2. 

Tabel 2 Satuan dan alat ukur kualitas air 

Parameter Satuan Alat Hasil 

pengukuran 

SNI 2009 

Suhu ºC Termometer 29,8–0,2 27–32 ºC 

pH - pH meter 6,7–7,2 6,5–8,5 

Oksigen terlarut mg/L DO meter 3,3–4,9 >3 mg/L 

TAN mg/L Spektrofotometer 0,01–0,12 <1 mg/L 

 

2.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah menggunakan Microsoft Excel 2016. Uji 

normalitas dan homogenitas data dilakukan sebelum melakukan uji ANOVA. 

Analisis sidik ragam menggunakan (One-WAY ANOVA) dengan selang 

kepercayaan 95 % SPSS versi 16.0. Apabila terdapat hasil yang berbeda nyata, 

maka dilanjutkan dengan menggunakan uji Duncan. 
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III HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

   3.1.1 Gonadosomatic index (GSI) 
Nilai GSI adalah persentase bobot gonad dan bobot tubuh ikan. Induk betina 

lele mutiara untuk masing-masing perlakuan penggunaan hormon melatonin dan 

hormon Oodev dengan dosis berbeda pada pakan disajikan pada gambar 1 dibawah 

ini.  

Gambar 1 Nilai gonadosomatic index (GSI) 

 

 
 

Gambar 1 Nilai gonadosomatic index setiap  perlakuan. Keterangan: Kontrol (K), 

melatonin 0,5 mg/kg (M1), melatonin 1 mg/kg (M2), Oodev 0,25 mL/kg (O) Oodev 

0,25 mL/kg dan melatonin 0,5 mg/kg (OM1), Oodev 0,25 mL/kg dan melatonin 1 

mg/kg (OM2). Huruf yang sama pada diagram yang sama menunjukkan tidak 

adanya perbedaan nyata antarperlakuan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hormon melatonin dan 

hormon Oodev tidak berbeda nyata antarperlakuan. Nilai gonadosomatic index 

yang berbeda nyata dengan kontrol adalah perlakuan yang tertinggi yaitu 23,1%. 

 

   3.1.2 Diameter Telur 
       Nilai diameter telur adalah panjang garis telur ikan sebelum dibuahi. Diameter 

telur ikan lele mutiara untuk masing-masing perlakuan penggunaan hormon 

melatonin dan hormon Oodev dengan dosis berbeda pada pakan disajikan pada 

gambar 2 dibawah ini. 

Gambar 2 Diameter telur 
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 Gambar 2 Diameter telur setiap perlakuan. Keterangan: perlakuan kontrol (K), 

melatonin 0,5 mg/kg (M1), melatonin 1 mg/kg (M2), Oodev 0,25 mL/kg (O), 

Oodev 0,25 mL/kg dan melatonin 0,5 mg/kg (OM1), Oodev 0,25 mL/kg dan 

melatonin 1 mg/kg (OM2). Huruf yang sama pada diagram yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata antarperlakuan. 

 

 Hasil penelitian diameter telur menunjukkan bahwa penggunaan hormon 

melatonin dan hormon Oodev berbeda nyata dengan perlakuan kontrol (K) dan 

pemberian hormon melatonin 1 mg dan Oodev 0,25mL (OM1). Nilai diameter telur 

tertinggi terdapat pada perlakuan pemberian hormon 0,25 mL (O) dan berbeda 

nyata dengan perlakuan tanpa pemberian melatonin dan Oodev (K). 

 

   3.1.3 Kinerja Reproduksi 
Kinerja reproduksi ikan lele yang dipelihara dengan perlakuan penggunaan 

melatonin dan hormon Oodev dengan dosis berbeda pada pakan disajikan pada 

Tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Kinerja reproduksi ikan lele yang diberi pakan perlakuan melatonin dan 

hormon Oodev dengan dosis berbeda  
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Perlaku

an 

Kinerja produksi   

          Telur                                                        Larva    

Jumlah 

telur 
FR (%) HR (%) SR (%) 

 Panjang 

larva (cm) 

K 
29.233±11

673a 

96,43±0,25
a 

56,67±,3,0

6a          

65,33±2,52
a 

1,64±0,27a 

M1 
55.000±17

32b 

97,20±1,29
ab 

68,83±4,52
b 

69.67±0,58
b 

2,93±0,55b 

M2 
40.966±77

52ab 

96,30±1,13
a 

79.70±1,53
c 

72,00±0,00
bc 

3,47±0,29c 

O 
82.866±50

02c 

98,10±0,19
bc 

87,00±2,65
d 

85,33±1,53
d 

4,14±0,36d 

OM1 
92.950±15

030c 

97,97±0,34
bc 

85,00±1,00
cd 

81,67±3,51
d 

3,53±0,37c 

OM2 
80.816,±2

1244c 

98,80±0,17
b 

90,00±5,00
d 

74.00±2,00
c 

2,87±0,38b 

      

      

 

Keterangan: 1 Jumlah telur, Derajat pembuahan (FR), Derajat penetesan (HR), 

Tingkat kelangsungan hidup (SR), Panjang Larva. 
2 Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh 

perlakuan yang berbeda nyata. Nilai yang tertera merupakan rata-rata 

dan simpangan baku. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan melatonin  dan  Oodev 

dengan dosis berbeda pada pakan berpengaruh terhadap kinerja reproduksi ikan lele. 

Kinerja reproduksi ikan dapat dilihat dari jumlah telur pada tiap perlakuan. Kinerja 

reproduksi ikan yang diberi pakan dengan melatonin dan hormon Oodev 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata terhadap ikan yang tanpa diberi melatonin 

dan Oodev dalam pakan. Jumlah telur tertinggi adalah pada perlakuaan OM1 yaitu 

92.950±15.030 dan berbeda nyata dengan perlakuan K yang merupakan perlakuan 

dengan nilai jmlah telur terendah. Nilai derajat pembuahan telur tertinggi diperoleh 

dari OM2 dengan nilai derajat pembuahan sebesar 98,8±0,17% dan berbeda nyata 

dengan perlakuan K yang merupakan perlakuan dengan nilai derajat pembuahan 

terendah.  Nilai derajat penetasan telur yang tertinggi diperoleh pada perlakuan 

OM2 dengan nilai derajat penetasan telur sebesar 90±5,00%  dan berbeda nyata 

dengan perlakuan K yang merupakan perlakuan dengann nilai derajat penetasan 

terendah. Nilai tingkat kelangsungan hidup larva yang tertinggi diperoleh dari 

perlakuan O dengan nilai tingkat kelangsungan hidup sebesar 85,33±1,53 dan 

berbeda nyata dengan perlakuan K yang merupakan perlakuan dengan nilai tingkat 

kelangsungaan hdup larva terendah. Ukuran larva terpanjang diperoleh dari 

perlakuan O dengan panjang larva sebesar 4,14±0,36 cm dan berbeda nyata dengan 

perlakuan K yang merupakan perlakuan dengan nilai ukuran larva terendah. 

 

   3.1.4 Analisis Produksi Benih 
        Analisis produsi benih ikan lele didapatkan dengan membandingkan hasil 

produksi hasil pemijahan setiap perlakuan. Hasil analisis produksi benih disajikan 

dalam tabel 4. 
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Tabel 4 Analisis produksi benih ikan lele pada perlakuan melatonin dan Oodev 

melalui pakan dalam satu siklus 

Perlakuan Jumlah induk 

matang gonad 
Jumlah Telur FR HR SR Jumlah 

Larva 
K 3 29.233 96 56    65 10.251 

M1 3 55.000 97 68 69 25.031 

M2 3 40.966 96 79 72 22.369 

O 3 82.866 98 87 85 60.053 

OM1 3 92.950 97 85 81 62.076 

OM2 3 80.816 98 90 74 52.746 

Keterangan: nilai pada tabel menggunakan data deskriptif 

        Hasil perbandingan analisis produksi benih ikan menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan pemberian melatonin dan Oodev dapat meningkatkan jumlah 

benih ikan lele. Jumlah benih tertinggi terdapat pada perlakuan dengan pemberian 

melatonin 0,5 mg + Oodev 0,25 mL (OM1) dan jumlah benih terendah terdapat 

pada perlakuan tanpa pemberian melatonin dan Oodev. 

   3.1.5 Analisis Usaha Produksi Benih 
Analisis usaha produksi benih ikan lele didapatkan dengan membandingkan hasil 

produksi hasil pemijahan setiap perlakuan. Hasil analisis usaha produksi benih 

disajikan dalam tabel 5. 

Tabel 5 Analisis usaha produksi benih ikan lele pada perlakuan melatonin dan 

Oodev melalui pakan dalam satu siklus 

Perlakuan Jumlah 

benih 

Harga 

Oodev 

Harga 

melatonin 

Ukuran 

benih 

Harga 

benih 

Penghasilan 

per siklus 

K 10.251 0 0 1–2 130 1.332.630 

M1 25.031 0 4.000 1–2 130 4.250.030 

M2 22.369 0 4.000 3–4 190 4.242.110 

O 60.053 100.000 0 3–4 190 11.310.070 

OM1 62.076 100.000 4.000 3–4 190 11.690.440 

OM2 52.746 100.000 8.000 1– 2 130 9.913.740 

Keterangan: nilai pada tabel menggunakan data deskriptif 

         Hasil perbandingan analisis produksi benih ikan menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan pemberian melatonin dan Oodev dapat meningkatkan jumlah 

benih ikan lele. Jumlah hasil produksi tertinggi terdapat pada perlakuan dengan 

pemberian melatonin 0,5 mg + Oodev 0,25 mL (OM1) dan jumlah benih terendah 

terdapat pada perlakuan tanpa pemberian melatonin dan Oodev. 
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3.2 Pembahasan 

     Parameter pada penelitian yang diuji meliputi GSI, fekunditas, FR, HR, SR 

larva, panjang benih, dan  diameter telur. Beberapa parameter menunjukkan bahwa 

perlakuan OM1 menghasilkan  hasil yang terbaik dibandingkan perlakuan lainnya. 

Perkembangan gonad induk betina dapat dilakukan dengan adanya proses 

oogenesis. Bobot ovarium dapat ditingkatkan dengan proses oogenesis yang 

optimal. Nilai GSI akan semakin meningkat sampai batas optimal dimana dapat 

terjadinya proses pemijahan. Penambahan bobot gonad terjadi karena adanya 

pertambahan granula telur selama proses vitelogenesis (Yaron 1995). Berdasarkan 

hasil penelitian, nilai GSI yang tertinggi secara keseluruhan diperoleh pada 

perlakuan pakan yang ditambahkan Oodev berdosis 0,25 mL/kg dan melatonin 0,5 

mg/kg yaitu sebesar 23,1%. Adanya kenaikan nilai GSI diduga disebabkan oleh 

pemberian hormon Oodev. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arisna (2016) yang menyatakan bahwa pemberian Oodev dengan dosis 0,25 mL/kg 

mampu meningkatkan nilai GSI ikan lele. Oodev merupakan hormon yang berperan 

dalam mempercepat tingkat kematangan gonad. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Wardani (2020) dimana penggunaan melatonin 0,5 mg/kg dan Oodev 0,5 mL/kg 

induk ikan nila menghasilkan GSI yang tinggi. Kandungan antidopamin dan PMSG 

dalam Oodev dapat mempercepat kematangan gonad. PMSG merupakan hormon 

yang didalamnya terdapat gonadotropin seperti FSH dan LH. FSH berperan dalam 

mempercepat proses vitelogenesis untuk meningkatkan nilai GSI. Antidopamin 

berperan dalam memberhentikan kerja dopamin sehingga dapat mempercepat 

kematangan gonad. Dopamin berperan dalam menghambat pembentukan 

gonatropin. Hal ini yang menunjukkan bahwa adanya penghambatan yang 

dilakukan antidopamin terhadap dopamin dapat meningkatkan FSH dan LH. 

      Fekunditas adalah jumlah telur yang dapat dihasilkan oleh induk per satuan 

bobot (Effendi 1979). Fekunditas yang diperoleh menunjukkan hasil yang berbeda 

nyata pada tiap perlakuan. Nilai fekunditas pada penelitian yang diberi perlakuan 

Oodev dan melatonin menunjukkan hasil yang berbeda nyata antarperlakuan 

kecuali kontrol (K) dan M1 . Berdasarkan hasil penelitian, jumlah fekunditas relatif 

tertinggi diperoleh pada perlakuan  pakan yang ditambahkan Oodev dengan dosis 

0,25 mL + melatonin 0,5 mg (OM1) yaitu 92.950 ±15.030 butir telur. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemberian dosis Oodev dan melatonin yang berbeda-beda 

yang diberikan berpengaruh terhadap fekunditas yang dihasilkan induk lele mutiara. 

Penambahan Oodev dan melatonin dapat meningkatkan fekunditas pada induk 

betina dibandingkan perlakuan kontrol yang tidak diberi Oodev dan melatonin. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Mustikasari (2014) yang menunjukkan bahwa 

pemberian hormon Oodev dapat meningkatkan nilai fekunditas induk ikan patin. 

Hal ini diduga hormon LSH yang terdapat dalam Oodev yang berperan sebagai 

stimulator untuk menghasilkan 17β-estradiol. Hal ini dibutuhkan untuk proses 

pembentukan vitelogenin di hati dan untuk mempermudah pertumbuhan folikel 

ovarium. Jumlah folikel yang dapat berkembang akan menunjukkan jumlah telur 

yang dihasilkan (Manurung et al. 2013). Melatonin berperan dalam proses 

peningkatan jumlah fekunditas. Hal ini dapat dilihat dari hasil dari penambahan 

melatonin yang diberikan pada semua perlakuan memperlihatkan hasil yang 

berbeda nyata terhadap perlakuan kontrol selain perlakuan penambahan melatonin 
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dengan dosis 1 mg (M2). Peningkatan fekunditas pada penambahan melatonin pada 

pakan ikan lele sesuai dengan penelitian Carnevali et al. (2011) dimana terjadi 

peningkatan fekunditas pada ikan zebra (Danio rerio) karena adanya pematangan 

folikel pada ovarium yang dipengaruhi oleh melatonin. 

       Diameter telur merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk 

menentukan layak atau tidaknya ikan untuk dipijahkan. Ukuran diameter telur dapat 

menunjukkan tingkat kematangan gonad pada ikan. Ukuran diameter telur pada 

penelitian yang diberi perlakuan Oodev dan mealatonin menunjukkan hasil yang 

berbeda nyata antarperlakuan kecuali kontrol dan OM1. Ukuran diameter telur 

tertinggi diperoleh pada perlakuan Oodev dengan dosis 0,25 mL (O) yaitu 1,91 mm.  

Ukuran diameter telur biasanya memiliki hubungan yang erat dengan fekunditas 

telur. Semakin besar fekunditas induk betina cenderung menunjukkan ukuran telur 

yang relatif kecil Blaxters (1998). Hal ini ditunjukkan diameter telur antara 

perlakuan penambahan Oodev 0,25 mL + melatonin 0 mg (OM1) lebih kecil 

daripada perlakuan penambahan Oodev 0,25 mL (O). Hal ini dikarenakan 

fekunditas O lebih kecil daripada fekunditas perlakuan OM1. Selain itu, ukuran 

diameter telur juga dapat dipengaruhi oleh fitoestrogen pada tepung kunyit. 

Fitoestrogen pada kunyit berperan dalam meningkatkan proses vitelogenin pada 

hati dalam pertumbuhan oosit. Hal ini sesuai dengan Lestari (2016) yang 

menyatakan bahwa terjadinya pertumbuhan oosit akan memicu perkembangan 

oosit yang menyebabkan adanya penimbunan kuning telur. Penelitian Dewi (2015) 

yang mengatakan bahwa penambahan tepung kunyit dapat meningkatkan diameter 

telur ikan patin siam. 

Kinerja reproduksi dapat dilihat dari derajat pembuahan telur, derajat 

penetasan telur, tingkat kelangsungan hidup, dan panjang benih. Derajat 

pembuahan merupakan nilai persentase dari keberhasilan dari inti telur dan inti 

sperma bergabung pada sitoplasma untuk membentuk zigot (Nainggolan 2014). 

Nilai derajat pembuahan menunjukkan hasil yang berbeda nyata antara perlakuan.  

Nilai derajat pembuahan telur tertinggi diperoleh dari OM2 dengan nilai derajat 

pembuahan sebesar 98,8±0,17%. Hal ini sesuai dengan penelitian Nainggolan 

(2014) dimana dejarat pembuahan yang dihasilkan yaitu sebesar 73–92%.  Hal ini 

diduga karena adanya kualitas motilitas induk jantan yang optimal dalam proses 

membuahi sel telur. Kondisi motilitas sperma yang optimal dipengaruhi oleh 

adanya antidopamin dan PMSG (Astuti 2016). 

Derajat nilai penetetasan adalah nilai persentase dari jumlah telur yang sudah 

terbuahi menetas. Daya tetas telur merupakan salah satu hal yang dapat menentukan 

kualitas benih. Kualitas telur dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor 

lingkungan, faktor stress, dan faktor nutrisi pada induk jantan dan betina (Bobe dan 

Labbe 2010). Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa daya tetas telur berbeda 

nyata antar perlakuan. Nilai derajat penetasan yang tertinggi yaitu terdapat pada 

perlakuan yang diberi Oodev 0,25mL + melatonin 0,5 mg (OM2). Hal ini sesuai 

dengan Mayasari (2012) yang menunjukkan bahwa pemberian PMSG dapat 

meningkatkan derajat penetasan pada ikan lele. PMSG yang terkandung dalam 

Oodev berperan dalam meningkatkan kualitas telur. Penggunaan melatonin 

berperan dalam menangkal radikal bebas sehingga meningkatkan kualitas  oosit 

dalam ovarium lebih optimal  (Reiter  et al. 2013).  
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Tingkat kelangsungan hidup benih larva merupakan nilai persentase dari 

jumlah ikan yang mampu bertahan sampai waktu tertentu. Tingkat kelangsungan 

hidup benih larva memiliki hasil yang berbeda nyata antarperlakuan. Tingkat 

kelangsungan  hidup larva tertinggi yaitu terdapat pada perlakuan yang diberi 

Oodev 0,25 mL(O) yaitu 85,33±1,53 dan pada perlakuan yang diberi Oodev 0,25 

ml/kg dan melatonin 0,5 mg/kg yaitu sebesar 81,67±3,51. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Ramadhan (2021) yang menunjukkan bahwa penggunaan Oodev 0, 5 

ml/kg dan melatonin 0,5 mg/kg dapat meningkatkan kelangsungan hidup benih 

larva. Tingginya tingkat kelangsungan hidup benih larva diduga dapat dipengaruhi 

oleh besarnya diameter telur pada masing-masing perlakuan. Kandungan nutrisi 

didalam kuning telur dipengaruhi oleh PMSG yang berperan dalam meningkatkan  

kualitas telur untuk proses perkembangan  larva. Hal ini sesuai dengan penelitian  

Purwati (2017) yang menyatakan bahwa penambahan Oodev dapat meningkatkan 

kelangsungan  hidup larva. Selain itu, kebutuhan pakan yang optimal sangat 

dibutuhkan pada stadia larva (Mufidah et al. 2009). 

Ukuran benih larva memiliki hasil yang berbeda nyata antar perlakuan. Benih 

larva terpanjang diperoleh pada perlakuan yang diberi Oodev 0,25 mL (O). Pada 

penelitian ini diduga bahwa diameter telur yang besar akan menghasilkan ukuran 

benih larva yang lebih panjang dibandingkan dengan perlakuan lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa kuning telur yang besar dapat memberikan pertumbuhan benih 

larva menjadi lebih optimal (Blaxter 1998). Analisis produksi benih ikan 

menunjukkan bahwa perlakuan dengan pemberian melatonin dapat meningkatkan 

jumlah benih ikan lele. Jumlah hasil produksi tertinggi terdapat pada perlakuan 

dengan pemberian melatonin 0,5 mg + Oodev 0,25 mL (OM1) yaitu sebesar 62.076 

dengan penghasilan sebesar 11.690.440 dan jumlah benih terendah terdapat pada 

perlakuan tanpa pemberian melatonin dan Oodev (K) yaitu sebesar 10.251 dengan 

penghasilan sebesar 1.332.630. 

 

 

 

IV SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Penggunaan melatonin dan Oodev dapat meningkatkan kinerja reproduksi 

ikan lele Clarias sp. betina. Dosis terbaik dalam perpaduan melatonin dan hormon 

Oodev pada pakan yaitu melatonin 0,5 mg/kg dan Oodev 0,25 mL/kg. 

4.2 Saran 

            Untuk meningkatkan produktivitas reproduksi induk ikan lele disarankan 

suplementasi pakan induk dengan Oodev 0,25 mL/kg ikan dan melatonin 0,5 mg/kg 

ikan. Penelitian dapat dilanjutkan dengan melanjutkan ke tahap pembesaran. 
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