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ABSTRAK 

Ikan gabus yang banyak mengandung albumin pada saat ini, terancam punah akibat habitat yang 
terganggu dan karena aktivitas manusia. Tujuan utama adalah untuk Untuk mengkaji pertumbuhan dan 
kelulushidupan benih unggul  ikan gabus hasil perkawinan silang induk ikan gabus dari perairan Rawa 
Pening Jateng dengan dari perairan umum Ujung Pangkah Jawa Timur  melalui karakter genetik 
meliputi variasi genetik, serta tentang susunan dan bobot molekul DNA, heterogenetas, genotip dan 
frekuensi alel, yang mendukung temuan baru teori dan metode karakter genetic yang besar manfaatnya 
untuk pengembangan budidaya ikan gabus di Indonesia. Metode Penelitian menggunakan Rancangan 
Dasar Acak Lengkap empat  perlakuan dan tiga kali ulangan yaitu pelaksanaan penelitian bulan 
Pebruari sampai Mei 2016 meneliti karakter genetic benih unggul ikan gabus dengan pertumbuhan 
terbaik yaitu induk (jenis jantan dan betina) ikan gabus yang ditangkap dari perairan Rawa Pening (induk 
ikan gabus jantan) dikawinkan dengan induk ikan gabus yang ditangkap dari perairan Umum Ujung 
Pangkah (induk betina) perbandingan(jantan 1:1 betina perlakuan A), (jantan 1: betina 2, perlakuan B), 
(jantan 1:betina 3 perlakuan C), (jantan 1:betina 4 perlakuan D). selanjutnya masing-masing benih yang 
dihasilkan dari persilangan (hebridisasi tersebut) di lihat karakter genetiknya dengan menggunakan 
genetic marker mikrosatelit untuk mengetahui pertumbuhan tertinggi/terbaik, cepat, normal dan lambat, 
serta melihat pula karakter genetiknya dari variasi genetic, dengan pemberian jenis pakan diberi Tubifex 
sp (5%/biomas/hari) Kemudian data dianalisis dengan uji F (anova) dan data susunan bobot molekul 
DNA, heterogenitas genotip, dianalisis dengan Eko-stat dan Minitab versi 11. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari pemeliharaan benih unggul dari perkawinan silang perairan Rawa Pening 
dikawinkan dengan induk ikan gabus yang ditangkap dari Ujung Pangkah perbandingan induk jantan 1: 
2 betina yang terbaik (perlakuan B), (167.35 mg) dan diterendah induk jantan : 4 perlakuan D (142.75 
mg). Selanjutnya hasil analisis polimorpisame menggunakan mikro satelit terhadap benih unggul ikan 
Gabus pada berbagai perlakuan  ikan gabus (A, pita 1,2), (D, pita 3,4), (C, pita 5,6) dan (B, pita 7 dan 
8) selanjutnya masing-masing benih yang dihasilkan dari persilangan (hebridisasi tersebut) dengan 
menggunakan primer      IS-GB1F  5-CCC TGT ATT TCA TTT CTC  CA-3 dan  IS-GB 1 R 5-ACC AAC 
ACT  GCA ATC TCT  CT-3 (INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SINGAPORE), pita terang 
ditemukan pada perlakuan B (pita 7,8) ikan gabus yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ikan gabus yang tertinggi pada B (induk ikan gabus jantan Rawa Pening dikawinkan 
dengan induk ikan gabus betina yang ditangkap dari perairan umum Ujung pangkah dengan 
perbandingan induk jantan 1:2 betina), dengan pita 200bp ladder dengan allel 214 bps dan disebelah 
kanan 224 bps, Serta mempunyai polimorpism (polymorphism) yang tinggi. variasi jenis yang berbeda, 
pada perlakuan B juga ditemukan jumlah alel dan heterozigotes yang berbeda, sehingga akan 
menghasilkan benih unggul yang mempunyai karakter genetik yang baik. 

Kata Kunci: analisis mikrosatelite, DNA, Ikan Gabus, albumin, benih unggul. 

PENDAHULUAN 

Ikan gabus yang banyak mengandung albumin pada saat ini, terancam punah akibat habitat yang 
terganggu dan karena aktivitas manusia. Tujuan utama adalah untuk Untuk mengkaji pertumbuhan dan 
kelulushidupan benih unggul  ikan gabus hasil perkawinan silang induk ikan gabus dari perairan Rawa 
Pening Jateng dengan dari perairan umum Ujung Pangkah Jawa Timur  melalui karakter genetik 
meliputi variasi genetik, serta tentang susunan dan bobot molekul DNA, heterogenetas, genotip dan 
frekuensi alel, yang mendukung temuan baru teori dan metode karakter genetic yang besar manfaatnya 
untuk pengembangan budidaya ikan gabus di Indonesia. 
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Keunggulan yang lain dari ikan gabus ini kondisinya saat ini di Jawa Tengah dagingnya banyak 
mengandung albumin yaitu protein dalam serum darah yang penting digunakan pasca bedah dan 
mempercepat pembekuan darah, sangat dibutuhkan dalam masyarakat dan dunia Kedokteran 
(Admadiwirya, 2003) ditambahkan pula bahwa albumin saat masih diimport dari luar negeri, sehingga 
harganya mahal dan kebutuhannya masih tergantung luar negeri, sehingga dengan pengembangan 
budidaya ikan dan konservasi ikan gabus dapat dipenuhi. 

Perairan umum sungai, rawa seperti aliran sungai Bengawan Solo yang melalui Waduk Gajah Mungkur 
dan bermuara sampai Ujung Pangkah, terdapat ikan gabus yang relative banyak, begitu juga perairan 
umum di Kabupaten Rembang, perairan sungai yang masuk ke muara segaro anakan, sebagai salah 
satu tipe perairan umum daratan menyokong biodiversitas ikan gabus dan menyediakan komoditas ikan 
(kegiatan perikanan)  serta jasa lingkungan bagi masyarakat secara nyata. Ekosistem sungai, rawa dan 
perikanan adalah subyek yang mendapat tekanan dari berbagai gangguan antrofogenik, seperti 
ancaman dari penggunaan lahan, modifikasi rejim aliran sungai, rawa pening, hilangnya fisik habitat 
dan rivarian, pencemaran, invasi species eksotik dan eksploitasi sumberdaya ikan yang intensif. 
Sebagai akibatnya, sebagian proporsi terbesar dari spesies ikan menjadi langka atau bahkan terancam 
punah yang berpengaruh terhadap produksi ikan gabus dan kehidupan nelayan (Kartamihardja et al., 
2010; Istiyanto dan Sardiyatmo, 2007; Istiyanto, 2008, 2011; Istiyanto et al., 2013). Sehingga dengan 
adanya penelitian  rekayasa teknologi budidaya ikan gabus melalui perkawinan silang induk ikan gabus 
(Channa striatus) dari perairan Rawa Pening dengan induk dari perairan umum ujung Pangkah untuk 
menghasilkan benih unggul dengan pendekatan karakteristik genetic mikrosatelit. Pada akhirnya 
ditemukan benih unggul dan pembesaran ikan gabus mencapai  ukuran konsumsi yang memnuhi 
standar ekspor. Kegiatan penelitian ini ditemukan teknologi biomolekuler dengan pendekatan 
mikrosatelit di temukan  pertumbuhan ikan gabus yang tertinggi pada B (induk ikan gabus jantan Rawa 
Pening dikawinkan dengan induk ikan gabus betina yang ditangkap dari perairan umum Ujung pangkah 
dengan perbandingan induk jantan 1:2 betina), dengan pita 200bp ladder dengan allel 214 bps dan 
disebelah kanan 224 bps, Serta mempunyai polimorpism (polymorphism) yang tinggi. variasi jenis yang 
berbeda, pada perlakuan B juga ditemukan jumlah alel dan heterozigotes yang berbeda, sehingga akan 
menghasilkan benih unggul yang mempunyai karakter genetik yang baik. 

Tujuan utama adalah untuk Untuk mengkaji pertumbuhan dan kelulushidupan benih unggul  ikan gabus 
hasil perkawinan silang induk ikan gabus dari perairan Rawa Pening Jateng dengan dari perairan umum 
Ujung Pangkah Jawa Timur  melalui karakter genetik meliputi variasi genetik, serta tentang susunan 
dan bobot molekul DNA, heterogenetas, genotip dan frekuensi alel, yang mendukung temuan baru teori 
dan metode karakter genetic yang besar manfaatnya untuk pengembangan budidaya ikan gabus di 
Indonesia. 

MATERI DAN METODE 

Metode Penelitian menggunakan Rancangan Dasar Acak Lengkap empat  perlakuan dan tiga kali 
ulangan yaitu pelaksanaan penelitian bulan Pebruari sampai Mei 2016 meneliti karakter genetic benih 
unggul ikan gabus dengan pertumbuhan terbaik yaitu induk (jenis jantan dan betina) ikan gabus yang 
ditangkap dari perairan Rawa Pening dikawinkan dengan induk ikan gabus yang ditangkap dari perairan 
Umum Ujung Pangkah perbandingan (jantan 1:1 betina perlakuan A), (jantan 1: betina 2, perlakuan B), 
(jantan 1:betina 3 perlakuan C), (jantan 1:betina 4 perlakuan D). selanjutnya masing-masing benih yang 
dihasilkan dari persilangan (hebridisasi tersebut) di lihat karakter genetiknya dengan menggunakan 
genetic marker mikrosatelit untuk mengetahui pertumbuhan tertinggi/terbaik, cepat, normal dan lambat, 
serta melihat pula karakter genetiknya dari variasi genetic, dengan pemberian jenis pakan diberi 
Tubifexsp (5%/biomas/hari) Kemudian data dianalisis dengan uji F (anova) dan data susunan bobot 
molekul DNA, heterogenitas genotip, dianalisis dengan Eko-stat dan Minitab versi 11.  

Data yang diperoleh pertumbuhan bobot mutlak, kelulushidupan, FCR 

Pertumbuhan 
a. pertumbuhan bobot mutlak 
Pertumbuhan Mutlak dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan rumus Steffens (1989) sebagai 
berikut : 

𝑊 = 𝑊𝑡 − 𝑊0  
Keterangan : 
W = Pertumbuhan Bobot Mutlak ( g) 
W0 = Berat hewan uji pada awal penelitian (g) 
Wt = Berat hewan uji pada akhir penelitian (g) 
b. Rasio Konversi Pakan (FCR) 
Konversi pakan dapat dihitung dengan rumus Tacon (1987), yaitu : 
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FCR =     

Keterangan : 
FCR = Food Conversion Ratio ( rasio konversi pakan) 
Wt  = Berat kepiting pada akhir penelitian (g) 
Wo = Berat kepiting pada awal penelitian (g) 
F    = Jumlah pakan yang dikonsumsi (g) 
C. Kelulushidupan 
Kelulushidupan (SR) dihitung untuk mengetahui tingkat kematian hewan uji selama penelitian, 
kelulushidupan dapat dihitung berdasarkan rumus Effendi (1997) sebagai berikut : 

𝑆𝑅 =
𝑁𝑡

𝑁0
 𝑥 100 % 

Keterangan : 
SR = Kelulushidupan (%) 
N0 = Jumlah hewan uji pada awal penelitian (ekor) 
Nt = Jumlah hewan uji pada akhir penelitian (ekor) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemeliharaan benih unggul dari perkawinan silang perairan 
Rawa Pening dikawinkan dengan induk ikan gabus yang ditangkap dari Ujung Pangkah perbandingan 
induk jantan : 2 betina yang terbaik (perlakuan B), (167.35±0.89a) dan terendah induk jantan : 4 
perlakuan D (142.75±0.82b  mg) dengan diberi pakan Tubifexsp (5%/biomas/hari) 

Tabel 1. Pertumbuhan bobot mutlak ikan gabus (Channa striatus) pada berbsgsi perlakuan dan ulangan. 

  Perlakuan   

 A B C D 
 (1J:1B) (1J:2B)         (`1J:3B) (1J:4B) 

 164.15 167.35 163.75 141.93 
 165.55 168.24 162.35 142.75 
 165.25 166.46 164.72 143.57 

Rerata±SD 164.98±0.73a 167.35±0.89a 163.61.±1.19b 142.75±0.82b 

Keterangan: 

Perbandingan A (1J:1B) yaitu jantan 1:betina 1, perlakuan A, perlakuan B (1J:2B)          yaitu jantan 1: 
betina 2, perlakuan ,  Perlakuan C (1J:3B) yaitu jantan 1:betina 3 perlakuan C), Perlakuan D(1J:4B) 
yaitu  (jantan 1:betina 4 perlakuan D). 

Superkrip yang sama menunjukkan tidak berpengaruh nyata (P <0.05), dan analisis ragam pada 
rancangan acak lengkap menunjukkan perbandingan induk jantan dan betina ikan gabus pada perairan 
yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap bobot mutlak (Tabel.1). Pertumbuhan bobot 
mutlak pada ikan gabus karena ikan gabus dapat memanfaatkan pakan dengan baik sehingga tumbuh 
dengan baik pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Huet  (1971), Istiyanto et al. (2012) pertumbuhan 
secara fisik terjadi dengan adanya perubahan jumlah atau ukuran sel penyusun jaringan tubuh, 
pertumbuhan secara morfologis terlihat dari perubahan bentuk tubuh. Pertumbuhan akan terjadi bila 
kebutuhan energi untuk metabolisme dan pemeliharaan jaringan tubuh sudah terpenuhi sesuai dengan 
kebutuhan ikan (Hepher, 1988; Yuvaraj et al., 2015). Dijelaskan pula oleh peneliti lainnya bahwa ikan 
nila merah Larasati dapat tumbuh dengan baik apabila diberi pakan yang mengandung protein sesuai 
dengan kebutuhan tubuhnya baik untuk energi maupun tumbuhnya, juga pakan yang dikonsumsi udang 
wind lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan untuk pemeliharaan tubuh dan dimanfaatkan sebagai 
sumber enersinya (Bautista, 1986; BPPT, 2007; Djajasewaka,1985; De Silva  and Anderson, 1995). 

Keberhasilan didalam bujdidaya ikan gabus (Tabel 1), sangat ditentukan antara lain faktor lingkungan 
hidup Ikan gabus dan pakan. Faktor lingkungan antara lain Ikan gabus hidup di perairan tawar terutama 
di sungai, danau, rawa, saluran-saluran air, juga di air payau dari dataran rendah sampai ke tempat 
yang tingginya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Ikan ini mampu hidup di daerah yang 
berlumpur tanpa air cukup lama, selama kulit dan divetikulumnya masih basah. Matang telur pada umur 
kurang lebih 2 tahun. Pada saat ikan memijah ikan gabus membuat sarang dari tanaman air untuk 
meletakkan telur-telurnya pada kedalaman 30-100 cm dari permukaan air (Dirjen perikanan, 1990). 

Ikan gabus hidup di perairan tawar dengan pH 4,5 sampai 6 dan tidak begitu dalam, ada juga yang 
hidup di air payau (Bijaksana, 2003, 2006, 2012; Makmur, 2006a,b; Dirjen perikanan, 1990). Makmur 
(2006c) mengemukakan bahwa ikan gabus mempunyai dua varietas, yaitu yang cepat tumbuh dan yang 

WodWt
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lambat tumbuh. Gabus yang cepat tumbuh umumnya hidup di sekitar danau, dan ciri-cirinya adalah, 
warna sisik punggung abu-abu muda, bagian dada berwarna putih keperak-perakan, dan pada umur 
yang sama panjang total dan lebar badannya lebih besar dari varietas yang lambat tumbuh. 

Ikan gabus membuat sarang di tepian perairan yang penuh dengan tumbuhan air. Telur-telur yang telah 
dibuahi akan mengapung di sekitar sarangnya, dan dijaga dengan hati-hati oleh kedua induknya hingga 
larva berukuran sekitar 50 mm  (Berra, 2001). 

Musim pemijahan ikan gabus di Thailand antara bulan Mei sampai Oktober dengan puncaknya pada 
bulan Juli sampai September. Sedangkan ikan Gabus di daerah rawa banjiran Sungai Musi Sumatera 
Selatan dapat memijah sepanjang tahundengan ukuran matang kelami untuk ikan betina 180 mm dan 
jantan 154 mm (Makmur, 2006a,b).  

Kelulushidupan ikan Gabus 

Hasil analisis ragam yang menunjukkan pengaruh sangat nyata karena adanya penggunaan biofilter 
system (Tabel.2). 

Tabel 2. Kelulushidupan ikan gabus hasil perkawinan  induk ikan gabus jantan dari perairan Rawa 
pening dengan induk ikan gabus dari perairan umum Ujung Pangkah dengan perbadingan 
induk yang berbeda. 

  Perlakuan   

 A B C D 
 (1J:1B) (1J:2B)         (`1J:3B) (1J:4B) 

 92.55 95.27 91.75 77.25 
 93.55 96.25 90.27 80.78 
 94.75 97.35 89.25 86.75 

Rerata±SD 93.62±1.10 96.29±1.04 90.42±1.26 81.59±4.80 

 

Perbandingan A (1J:1B) yaitu jantan 1:betina 1, perlakuan A, perlakuan B (1J:2B)  yaitu jantan 1: betina 
2, perlakuan,  Perlakuan C (1J:3B) yaitu jantan 1:betina 3 perlakuan C), Perlakuan D (1J:4B) yaitu  
(jantan 1:betina 4 perlakuan D). 

Superkrip yang sama menunjukkan tidak berpengaruh nyata (P <0.05), dan analisis ragam pada 
rancangan acak lengkap menunjukkan perbandingan induk jantan dan betina ikan gabus pada perairan 
yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0.01)  terhadap kelulushidupan ikan gabus (Tabel.1). 
Adanya pengaruh yang sangat nyata pada ikan gabus karena kualitas air pemeliharaan diatur dengan 
adanya pemberian biofilter system dan danya aerasi sehingga kualitas air selalu baik. Hal ini didukung 
pendapat Berra (2001), Bijaksana (2003, 2006, 2012), Makmur (2006a,b), Dirjen perikanan (1990) 
peranan pengelolaan air media budidaya ikan gabus sangat penting karena dapat meningkatkan 
kelulushidupan ikan gabus. 

Food Convertion Ratio (FCR) ikan gabus (C striatus) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa food conversion ratio terendah pada perlakuan B yaitu FCR (food 
Conversion ratio) 1.65±0.12 (Tabel.3).  

Berdasarkan analisis ragam dengan adanya perbedaan perbandingan induk jantan dan betina 
berpengaruh sangat nyata terhadap FCR (P<0.01) dan berdasarkan uji tukey menunjukkan perbedaan 
yang nyata antar nilai tengah perlakuan D-C, D-B, D-.A. 

Tabel .3. Food Convertion Ratio (FCR) ikan gabus (C striatus) hasil perkawinan  induk ikan gabus jantan 
dari perairan Rawa pening dengan induk ikan gabus dari perairan umum Ujung Pangkah 
dengan perbadingan induk yang berbeda 

  Perlakuan   

 A B C D 
 (1J:1B) (1J:2B)         (`1J:3B) (1J:4B) 

 1.95 1.75 2.75 3.26 
 2.29 1.25 2.85 2.75 
 1.25 1.95 2.87 2.93 

Rerata±SD 1.83±0.18b 1.65±0.12b 2.83±0.02a 2.98±0.07a 

Perbandingan A (1J:1B) yaitu jantan 1:betina 1, perlakuan A, perlakuan B (1J:2B)          yaitu jantan 1: 
betina 2, perlakuan ,  Perlakuan C(`1J:3B) yaitu jantan 1:betina 3 perlakuan C), Perlakuan D(1J:4B) 
yaitu  (jantan 1:betina 4 perlakuan D). 
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Superkrip yang sama menunjukkan tidak berpengaruh nyata (P <0.05), dan analisis ragam pada 
rancangan acak lengkap menunjukkan perbandingan induk jantan dan betina ikan gabus pada perairan 
yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0.01)  terhadap konversi pakan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Istiyanto et al. (2010-2012), Istiyanto dan Rachmawati (2016), Tacon (1987) menyatakan 
bahwa rasio konversi pakan adalah peran yang sangat penting untuk melihat apakah pakan yang 
diberikan mampu meningkatkan pertumbuhan ikan gabus dengan pertumbuhan yang lebih baik atau 
apakah pakan yang diberikan lebih efisien.  Nilai konversi pakan juga dapat melihat seberapa jauh 
pakan yang diberikan mampu meningkatkan pertumbuhan dengan lebih baik/cepat pertumbuhannya. 
Ada kecenderungan tingkat konversi pakan (FCR) yang lebih rendah (T4 =1.22±0.02c) memberikan 
bobot mutlak pertumbuhan yang  lebih tinggi, yang berarti pakan lebih efisien diberikan. 

Analisis genetik ikan gabus dengan mikrosatelit  

Selanjutnya hasil analisis polimorpisame menggunakan mikro satelit terhadap benih unggul ikan Gabus 
pada berbagai perlakuan  ikan gabus (A, pita 1,2), (D, pita 3,4), (C, pita 5,6) dan (B, pita 7 dan 8) 
selanjutnya masing-masing benih yang dihasilkan dari persilangan (hebridisasi tersebut) dengan 
menggunakan primer      IS-GB1F  5-CCC TGT ATT TCA TTT CTC  CA-3 dan  IS-GB 1 R 5-ACC AAC 
ACT  GCA ATC TCT  CT-3 (INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SINGAPORE),  

Berdasarkan hasil analisis polimorpisame menggunakan mikro satelit terhadap benih unggul ikan 
Gabus (Gambar 2), pita terang ditemukan pada perlakuan B (pita 7,8) ikan gabus yang Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan gabus yang tertinggi pada B (induk ikan gabus Rawa Pening 
dikawinkan dengan induk ikan gabus yang ditangkap dari perairan umum Ujung pangkah dengan 
perbandingan induk jantan 1:2 betina), dengan pita 200bp ladder dengan allel 214 bps dan disebelah 
kanan 224 bps, Serta mempunyai polimorpism (polymorphism) yang tinggi. variasi jenis yang berbeda, 
pada perlakuan B juga ditemukan jumlah alel dan heterozigotes yang berbeda, sehingga akan 
menghasilkan benih unggul yang mempunyai karakter genetik yang baik (Gambar 1). 

Berdasarkan hasil analisis mikro satelite dengan menggunakan primer      IS-GB1F  5-CCC TGT ATT 
TCA TTT CTC  CA-3 dan  IS-GB 1 R 5-ACC AAC ACT  GCA ATC TCT  CT-3 (INTEGRATED DNA 
TECHNOLOGIES SINGAPORE),menunjukkan bahwa dengan pita 200bp ladder dengan allel 214 bps 
dan disebelah kanan 224 bps, 

 
 

 
 

Gambar 1. Hasil analisis polimorpisame menggunakan mikro satelit terhadap benih unggul ikan 
Gabus pada berbagai perlakuan  perbedaan perbandingan jantan dan betina ikan gabus (A, pita 1,2), 

(B, pita 3,4), (C, pita 5,6) dan (D, pita 7 dan 8) . 

Selanjutnya masing-masing benih yang dihasilkan dari persilangan (hebridisasi tersebut) tersebut pada 
pita terang ditemukan pada perlakuan D (pita 7,8) ikan gabus yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ikan gabus yang tertinggi pada D Serta mempunyai polimorpism (polymorphism) yang 

   1       2        3        4        5       6       7       8        M 

    1 Kbp 

     500 bp 

200bp  
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tinggi. Secara keseluruhan yang tertangkap di perairan Jawa tengah mempunyai heterozygot yang 
tinggi, sehingga mempunyai kualitas produk induk ikan gabus yang tumbuh baik. Menggunakan pita 16, 
secara keseluruhan menunjukan pita yang jelas tampak.Itu. Keberhasilan dari karakter genetic ikan 
gabus ditentukan pula hasil dari ekstraksi DNA, dimana dengan menggunakan Nano Photometer ™, 
UV / Vis (Implen, munich, Jerman) dan konsentrasi rata-rata untuk 12 sampel adalah 0.045μg/μl, 
dengan hasil yang baik.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemeliharaan benih unggul dari perkawinan silang perairan 
Rawa Pening dikawinkan dengan induk ikan gabus yang ditangkap dari Ujung Pangkah perbandingan 
induk jantan 1: 2 betina yang terbaik (perlakuan B), (167.35 mg) dan diterendah induk jantan : 4 
perlakuan D (142.75 mg). Selanjutnya hasil analisis polimorpisame menggunakan mikro satelit terhadap 
benih unggul ikan Gabus pada berbagai perlakuan  ikan gabus (A, pita 1,2), (D, pita 3,4), (C, pita 5,6) 
dan (B, pita 7 dan 8) selanjutnya masing-masing benih yang dihasilkan dari persilangan (hebridisasi 
tersebut) dengan menggunakan primer      IS-GB1F  5-CCC TGT ATT TCA TTT CTC  CA-3 dan  IS-GB 
1 R 5-ACC AAC ACT  GCA ATC TCT  CT-3 (INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SINGAPORE), pita 
terang ditemukan pada perlakuan B (pita 7,8) ikan gabus yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ikan gabus yang tertinggi pada B (induk ikan gabus jantan Rawa Pening dikawinkan 
dengan induk ikan gabus betina yang ditangkap dari perairan umum Ujung pangkah dengan 
perbandingan induk jantan 1:2 betina), dengan pita 200bp ladder dengan allel 214 bps dan disebelah 
kanan 224 bps, Serta mempunyai polimorpism (polymorphism) yang tinggi. variasi jenis yang berbeda, 
pada perlakuan B juga ditemukan jumlah alel dan heterozigotes yang berbeda, sehingga akan 
menghasilkan benih unggul yang mempunyai karakter genetik yang baik. 

Saran 

Perlu penelitian lanjutan untuk menghasilkan benih unggul dan induk unggul ikan gabus (Channa 
striatus) dengan metoda pembenihan buatan dengan menggunakan hormon ovaprim dan semi buatan 
dengan teknik kawin silang induk ikan gabus dari berbagai perairan umum. 
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