
1



Sex Reversal

Oleh:

Anis Zubaidah, S.Pi, M.Si

Dr. Hany Handajani, S.Pi, M.Si 



Seksualitas 

➢Gonokoristik → sepanjang hidupnya memiliki jenis kelamin tetap
➢Berdiferensiasi → pada saat juvenil belum bisa diketahui jantan/betina

➢Tidak berdiferensiasi → pada saat juvenil sudah tampak jenis kelaminnya

➢Hermaprodit → terjadi pergantian jenis kelamin (gonad)
➢Sinkroni → jika memiliki ovary dan testes dalam satu individu, dan

keduanya dapat matang secara bersamaan

➢Protandri → perubahan dari kelamin jantan ke kelamin betina →clownfish

➢Protogini → perubahan dari kelamin betina ke kelamin jantan → Kerapu
dan Napoleon Fisheries
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Definisi/Pengertian

• Sex reversal : teknologi untuk membalikkan arah perkembangan kelamin
menjadi berlawanan

• Dasar : pada ikan sewaktu telur menetas, gonad larva belum
berdiferensiasi secara jelas menjadi jantan atau betina

• Sex reversal dapat mengubah fenotip tapi tidak genotipnya
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• Pertumbuhan ikan sangat dipengaruhi oleh
beberapa hal, dan yang paling mempengaruhi
tingkat pertumbuhan ikan adalah jenis kelamin
ikan.

• Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa ikan
dengan jenis kelamin jantan memiliki kecepatan
pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan ikan dengan jenis kelamin betina.

• Contoh: sex reversal pada ikan nila, gurami, dll.

Sex Reversal Untuk mempercepat

Pertumbuhan Ikan
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Sex Reversal Untuk Tujuan Ikan Hias

▪ Ikan dengan jenis kelamin jantan pada

umumnya memiliki bentuk tubuh dan

keindahan tubuh yang lebih baik daripada

ikan jenis kelamin betina.

▪ Dengan mengubah jenis kelamin dari

betina menjadi jantan, diharapkan hasil

produksi ikan hias mendapatkan hasil

yang optimal.

▪ Contoh: sex reversal pada ikan cupang.
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Prinsip Dasar Sex Reversal

▪ Ikan yang baru menetas belum mempunyai jenis kelamin yang
jelas.

▪ Proses pembentukan jenis kelamin akan berakhir dengan
sempurna pada umur 21 hari (pada kasus ikan nila dan ikan
mas).

▪ Masa dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-21 ini disebut dengan
periode sex differensiasi.

▪ Pada saat itu, larva ikan sudah mempunyai calon gonad
betina/jantan.
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Fertilization Hatching First Feeding

Gonad Development

Labile Period

Sex differentiation

Periode untuk melakukan Sex reversal

Batas Pelaksanaan Sex reversal
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Metode pemberian hormon
(Purdom,1984)

Oral

- Pakan buatan dengan
menyemprotkan hormon
pada pakan buatan

- Kelemahan : keterbatasan
ikan dalam menerima pakan
buatan, sehingga kurang
efektif.

Injeksi

Saat ini masih terbatas
perlakuannya pada
penelitian saja.

Kurang efektif dan mahal
karena butuh alat tertentu

Immersion

Diharapkan hormon akan masuk ke
dalam tubuh melalui proses difusi

Larva yang digunakan adalah yang telah
habis masa kuning telurnya, yaitu
berumur sekitar satu minggu. Pada fase
ini gonad masih berada pada fase labil
sehingga mudah dipengaruhi oleh
rangsangan luar.

Keuntungan → kemudahan dalam
penyiapan hormon



Hormon yang bisa digunakan

Androgen 
(jantanisasi)

17-α-Methyl testosterone

Testosterone

11-keto testosterone

Estrogens 
(feminisasi)

Estradiol-17-β

Estron
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Cara Kerja

• Metode Perendaman:

1. Timbang 5 mg hormon dan tambahkan
dengan 2-3 ml alkohol 95 %

2. Aduk hingga larut
3. Tuangkan ke media 1 liter
4. Beri aerasi selama 3 menit
5. Masukkan larva ikan dengan kepadatan

1000-5000 ekor/liter
6. Pemeliharaan selama 2-3 bulan
7. Identifikasi jenis kelamin dengan

metode asetokarmin

• Metode Oral :

1. Timbang 60 mg metiltestosteron

2. Larutkan dalam 1 liter alkohol 70 %

3. Masukkan dalam sprayer

4. Semprotkan pada pakan yang berbentuk
tepung

5. Aduk kemudian keringkan pakan

6. Aplikasikan pada larva selama 1 bulan

7. Identifikasi jenis kelamin dengan metode
asetokarmin
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