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Abstrak 

Kuda laut, Hippocampus barbouri merupakan salah satu jenis kuda laut yang terdapat di perairan 
Indonesia. Selain dimanfaatkan sebagai ikan hias akuarium, kuda laut juga digunakan sebagai 
bahan baku obat-obatan. Penelitian bertujuan mengkaji keterkaitan jumlah telur sebelum dan se-
telah dimasukkan dalam kantung pengeraman ikan jantan. Penelitian ini dilaksanakan pada bu-
lan Juli hingga November 2013 di Desa Rewatayya, Kecamatan Mappakasunggu, Kepulauan 
Tanakeke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis sampel dan pemijahan kuda 
laut dilaksanakan di Laboratorium Penangkaran dan Rehabilitasi Ekosistem Laut, Jurusan Ilmu 
Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pengumpulan dan 
pengambilan sampel kuda laut dilakukan dengan menggunakan alat tangkap seser dengan mata 
jaring 1 mm. Analisis uji t dilakukan untuk mengetahui perbedaan jumlah telur (oosit) dengan 
jumlah telur atau embrio dalam kantung ikan jantan. Hubungan antara jumlah telur/embrio 
berdasarkan ukuran panjang dan bobot total kuda laut dianalisis dengan regresi linier. Hasil pe-
nelitian menunjukkan bahwa jumlah telur matang pada kuda laut betina tidak berbeda dengan 
jumlah telur/embrio yang terdapat dalam kantung jantan. Hal ini memperlihatkan bahwa jum-
lah telur  atau embrio dalam kantung jantan sama dengan jumlah telur pada kuda laut betina 
sebelum dipindahkan ke dalam kantung jantan. Jumlah telur matang dalam kantung pengeram-
an kuda laut jantan berkisar 39–208 pada panjang total 11,5-13,5 cm 
 
Kata kunci:  telur/embrio, brood pouch, Hippocampus barbouri 

 

Pendahuluan 

Kuda laut, Hippocampus barbouri merupakan salah satu  dari sembilan jenis kuda 

laut yang terdapat di perairan Indonesia (Lourie et al. 2001). Selain dimanfaatkan seba-

gai ikan hias akuarium, kuda laut juga digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Hal 

ini menyebabkan kuda laut mempunyai nilai ekonomis tinggi di dalam maupun di luar 

negeri, sehingga mendorong terjadinya penangkapan intensif di alam. Kuda laut telah 

dimasukkan dalam daftar Appendik II Convention on International Trade in Endanger-

ed Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (Foster & Vincent 2004).    

Kuda laut (genus Hippocampus) jantan memperlihatkan spesialisasi untuk meng-

asuh keturunan secara anatomis, tetapi tetap merupakan jenis yang paling sering bersa-

ing untuk mendapatkan pasangan (Vincent et al. 1992, Vincent 1994).  Kuda laut jantan 

menerima dan membuahi telur, lalu mengerami embrio-embrio di dalam kantung 

pengeraman di bagian perutnya. Semua spesies kuda laut memperlihatkan sifat mono-

gami dalam satu siklus perkembangbiakan, dalam hal ini jantan menerima telur hanya 

dari seekor betina (Foster & Vincent 2004).   

Proses perkembangbiakan kuda laut cukup menarik yaitu dengan melalui male 

brooding, betina memindahkan telur-telurnya ke dalam kantung jantan, telur-telur terse-

but terbuahi di dalam kantung pengeraman, sehingga dapat dikatakan bahwa induk 

jantan yang mengerami (Lourie et al. 1999). Pada proses pemindahan atau pemasukan 
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telur ke dalam kantung jantan, telur dapat masuk seluruhnya atau hanya sebagian saja 

dan bahkan semua telur dapat gagal masuk ke dalam kantung jantan. Telur yang tidak 

masuk seluruhnya ke dalam kantung jantan dapat terjadi apabila ukuran induk kuda 

laut jantan lebih kecil daripada induk betina, sehingga kemampuan kantung jantan un-

tuk menampung telur sangat bergantung kepada banyaknya jumlah telur yang dapat 

diserap. 

Penelitian bertujuan mengkaji keterkaitan  jumlah telur sebelum dan setelah di-

masukkan dalam kantung pengeraman ikan jantan. Hasil penelitian ini diharapkan da-

pat memberikan informasi tentang aspek reproduksi kuda laut, khususnya untuk men-

dukung pemijahan dalam pembenihan kuda laut.  

 

Bahan dan metode  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga November 2013 di Desa Re-

watayya, Kecamatan Mappakasunggu, Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Pro-

vinsi Sulawesi Selatan. Analisis sampel dan pemijahan kuda laut dilaksanakan di Labo-

ratorium Penangkaran dan Rehabilitasi Ekosistem Laut, Jurusan Ilmu Kelautan, Fakul-

tas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.  

Lokasi pengambilan sampel kuda laut ditentukan berdasarkan daerah yang me-

miliki penangkapan kuda laut oleh nelayan penangkap kuda laut seperti Pulau Lan-

tangpeo dan Pulau Labbo Tallua. 

Pengumpulan dan pengambilan sampel kuda laut dilakukan dengan menggu-   

nakan alat tangkap seser atau skimming net dengan mata jaring 1 mm. Pengambilan 

sampel dilakukan saat air surut ketika kedalaman kurang dari 1 m. Pada setiap peng-

ambilan dibuat plot sebanyak 3 buah yang masing-masing berukuran 100 m2 (10 m x 10 

m). Pengoperasian alat tangkap dimulai plot pertama (tepi pantai) sampai berada pada 

plot paling jauh dari pantai. Alur pengamatan/pengoperasin alat tangkap dilakukan 

dengan penyisirian plot secara zig zag yang dimulai dari satu titik pada salah satu sisi 

plot. Penyisiran dilakukan dengan berjalan lurus menuju sisi seberang dari titik awal, 

lalu kembali ke garis sebelah dalam dan terus begitu sampai selesai di sisi lainnya.  

Pengambilan sampel kuda laut dilakukan sekali per bulan, selama empat bulan. 

Kuda laut yang diambil  berukuran lebih dari 10 cm, di lakukan pengukuran dan peng-

hitungan terhadap beberapa parameter yaitu panjang total dan bobot kuda laut, gonad 

somatik Indeks (GSI), jumlah oosit matang pada stadia Tingkat Kematangan Gonad 

(TKG) IV, jumlah telur atau em brio dalam kantung jantan. 

Pengukuran panjang total dilakukan dengan cara meluruskan badan kuda laut 

kemudian mengukur panjang mulai dari kepala bagian atas (mahkota) hingga ujung 

ekor. Penimbangan berat ovari dengan timbangan digital ketelitian 0,001g dilakukan 

untuk penghitungan nilai GSI (GSI=berat ovari/berat badan total x 100). Selanjutnya 

dilakukan penghitungan jumlah oosit matang pada TKG IV. Penentuan oosit matang 

berdasar kriteria Poortenaar et al. (2004) dan Syafiuddin (2010). Penghitungan jumlah 

telur atau embrio dalam kantung ikan jantan dilakukan dengan cara membedah lalu 

mengeluarkan semua telur atau embrio dari di dalamnya. Kuda laut yang siap untuk 

melahirkan atau mengeluarkan embrionya dibawa ke laboratorium untuk dipijahkan. 
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Analisis uji t dilakukan untuk mengetahui perbedaan jumlah telur (oosit) de-

ngan jumlah telur atau embrio dalam kantung ikan jantan. Hubungan antara jumlah te-

lur/embrio berdasarkan ukuran panjang dan bobot total kuda laut dianalisis dengan 

regresi linier. Data hasil penghitungan nilai GSI dianalisis secara deksriptif. 

 

Hasil dan pembahasan 

Hasil pengukuran dan penghitungan panjang dan bobot total, indeks gonadoso-

matik (GSI), jumlah telur matang pada TKG IV kuda laut betina dan jumlah telur/em-

brio dalam kantung pengeraman kuda laut jantan disajikan pada Tabel 1. Panjang dan 

bobot total kuda laut jantan dan betina yang diperoleh pada penelitian ini hampir sama 

yaitu berkisar 11,5-13,5 cm dengan rata-rata 12,25 ± 0,53 cm pada kuda laut jantan dan 

berkisar 11,6-13,5 cm dengan rata-rata 12,41 ± 0,60 cm pada kuda laut betina. Bobot total  

kuda laut jantan yaitu berkisar 5,22–10,15 g dengan rata-rata 8,18 ± 1,32 g dan pada ku-

da laut betina berkisar 5,01-8,58 g dengan rata-rata 6,23 ± 1,16 g. 

Nilai gonadosomatik indeks kuda laut, H. barbouri pada ovari TKG IV yang di-

peroleh selama pengamatan berkisar 5,95–10,15% dengan rata-rata 8,18± 1,26% (Tabel 

1). Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa nilai indeks gonadosomatik kuda laut beti-

na meningkat seiring dengan perkembangan kematangan gonad dan juga pertambahan 

bobot ovarinya. Penelitian jenis kuda laut (Hippocampus sp.) di perairan kepulauan Ta-

nakeke mendapatkan nilai gonadosomatik indeks ovari TKG IV berkisar 0,58–10,89%. 

Selanjutnya hasil penelitian Syafiuddin (2010) mendapatkan nilai GSI berkisar 2,54–

7,19% untuk kuda laut (H. barbouri) yang dipelihara dalam wadah budi daya. Adanya 

perbedaan nilai GSI yang diperoleh dari hasil penelitian ini dengan hasil penelitian lain-

nya diduga karena adanya perbedaan jumlah telur/oosit matang, waktu pengambilan 

sampel (musim pemijahan) dan juga karena perbedaan kondisi lingkungan/habitat ku-

da laut. 

Hasil penghitungan jumlah telur matang pada kuda laut betina bervariasi dari 

62–162 dengan rata-rata 104 ± 26,2. Pada kuda laut jantan jumlah telur/embrio dalam 

kantung pengeraman bervariasi dari 39–208 dengan rata-rata 111 ± 38,50 (Tabel 1). Hasil 

analisis statistik dengan uji t menunjukkan bahwa jumlah telur matang (TKG IV) pada 

kuda laut betina tidak menunjukkan perbedaan dengan jumlah telur/embrio yang ter-

dapat dalam kantung jantan (P ˃ 0,05). Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah telur  

atau embrio dalam kantung jantan sama dengan jumlah telur pada kuda laut betina se-

belum dipindahkan ke dalam kantung jantan. 

 

Tabel 1. Rata-rata panjang dan bobot total, jumlah telur matang pada TKG IV, GSI, dan 

jumlah telur dalam kantung jantan kuda laut 

Parameter Jantan Betina 

Panjang (cm) 12,25 ± 0,53 12,41 ± 0,60 

Bobot (g) 8,18 ± 1,32 6,23 ± 1,16 

GSI (%)  - 8,18 ± 1,26 

Jumlah telur/embrio (butir) 111 ± 38,50 104 ± 26,2 
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Jumlah telur/embrio dalam kantung jantan mempunyai hubungan yang lebih 

baik pada ukuran bobot kuda laut dibandingkan ukuran panjangnya dengan persama-

an regresi y = 3,550x - 67,80 (r² = 0,002) pada ukuran panjang dan y = 15,20x - 13,08 (r² = 

0,269) pada ukuran bobot (Gambar 1 dan 2). Hal sama juga pada kuda laut betina, 

memperlihatkan hubungan yang lebih baik pada ukuran bobot kuda laut dibandingkan 

ukuran panjangnya dengan persamaan regresi y = 32,43x - 298,1 (r² = 0,546) pada ukur-

an panjang, dan  y = 18,91x - 13,49 r² = 0,699 pada ukuran bobot (Gambar 3 dan 4). 

 

 

Gambar 1. Hubungan antara jumlah telur/embrio dan panjang total kuda laut jantan 

 

 
 

Gambar 2. Hubungan antara jumlah telur/embrio dan bobot total kuda laut jantan 
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Gambar 3. Hubungan antara jumlah telur dan panjang total kuda laut betina 

 
Gambar 4. Hubungan antara jumlah telur dan bobot total kuda laut betina 

Ukuran telur yang terbuahi dalam kantung  tidak sama tapi berbentuk bulat, se-

mentara oosit/telur sebelum dimasukkan atau ditransfer ke dalam kantung jantan tidak 

dapat dibedakan. Oosit/telur pada kuda laut betina kemungkinan berbentuk sama de-

ngan telur yang baru saja disimpan di dalam kantung jantan. Semua oosit/telur sebe-

lum dimasukkan ke dalam kantung pengeraman mempunyai diameter telur yang sama. 

Syafiuddin (2010) menyatakan bahwa diameter telur matang pada kuda laut H. barbouri 
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spesies kuda laut mempunyai perbedaan ukuran, pada H. guttatus (2,0 mm), H. kuda 
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telurnya yang sudang matang. Waktu pemindahan telur ke dalam kantung jantan sa-

ngat singkat, pasangan dengan ukuran berbeda bisa kawin, sehingga banyak telur tidak 

mungkin ditransfer ke kantung jantan pada kasus betina lebih besar. Namun jika kuda 

laut jantan lebih besar daripada betina, seekor betina tidak akan mempunyai jumlah 

oosit/telur yang cukup untuk mengisi kantung jantan. Hubungan yang lemah antara 

jumlah telur/embrio dalam kantung jantan dan ukuran kuda laut, memberikan bukti 

bahwa seekor jantan tidak mungkin selalu mempunyai suatu kantung pengeraman 

yang penuh. 

Sebagian besar spesies kuda laut adalah monogami, menjalin ikatan pasangan 

yang berakhir pada musim pemijahan, ada pasangan yang berakhir setelah beberapa 

musim, meskipun beberapa spesies tidak membentuk pasangan yang terikat (Lourie et  

al. 1999, Dames 2000, dan Foster & Vincent  2004). Di alam, sifat monogami dan kesetia-

an pasangan pada kuda laut berperan pada tingkat  keberhasilan reproduksinya, karena 

kuda laut yang kehilangan pasangannya tidak dapat bereproduksi lagi sampai mene-

mukan kembali pasangan baru. Bagi ikan seperti kuda laut yang mobilitasnya lambat, 

kepadatan rendah dan sangat bergantung  pada penyamaran sebagai bentuk pertahan-

an terhadap pemangsaan, menemukan pasangan baru akan membutuhkan waktu dan 

energi yang besar (Lourie et al. 1999 dan Vincent & Sadler 1995) 

Hasil pengamatan jumlah telur matang pada kuda laut betina tertinggi sebanyak 

166 butir pada ukuran panjang total 13,5 cm, jumlah telur/embrio tertinggi dalam kan-

tung jantan sebanyak 208 pada ukuran panjang 13,2 cm. Hasil ini lebih tinggi daripada 

penelitian Syafiuddin (2010) yang mendapatkan jumlah telur matang pada kuda laut 

betina dan jumlah telur dalam kantung jantan pada pemijahan H. barbouri secara ter-

kontrol masing-masing sebanyak 103 butir dan 90 butir. Jumlah telur kuda laut betina 

yang dikeluarkan maupun yang dimasukkan ke dalam kantung jantan bergantung ke-

pada banyaknya telur yang mencapai stadia oosit matang pada saat perkembangan 

oosit yang telah diovulasikan ke dalam lumen ovari, dan juga bergantung pada daya 

dukung kantung jantan (Syafiuddin 2010). Jumlah telur yang disimpan atau dimasuk-

kan induk betina kuda laut ke dalam kantung jantan berkisar dari 5 butir (H. zosterae) 

hingga lebih 1000 butir (H. erectus) untuk satu perkawinan (Foster & Vincent 2004 dan 

Teixeira & Musick 2001). 

Satu hal yang sangat sulit  untuk mengetahui secara langsung jumlah telur yang 

ditransfer, sehingga dilakukan pembedahan, terkadang ditemukan perbedaan antara 

jumlah telur diinkubasi di dalam kantung pengeraman dengan jumlah juwana yang di-

hasilkan. Hasil penelitian Syafiuddin et al (2010) pada H. barbouri memperlihatkan bah-

wa tidak semua telur matang pada ovari dapat dikeluarkan, demikian juga tidak semua 

telur yang dikeluarkan berhasil masuk ke dalam kantung jantan. Hal tersebut sangat 

bergantung kepada keberhasilan pemijahan dan daya dukung dari kantung jantan. Se-

mentara hasil pengamatan Teixeira & Musick (2001) pada kuda laut, H. erectus dipero-

leh jumlah oosit yang diproduksi oleh kuda laut betina sebelum dipindahkan sama de-

ngan jumlah telur/embrio yang ditemukan di kantung jantan. 
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Simpulan  

Jumlah telur/oosit matang pada kuda laut betina sebelum dipindahkan sama 

dengan jumlah telur/embrio dalam kantung jantan. Rata-rata jumlah telur matang pada 

kuda laut betina sebesar 104 ± 26,2 butir pada kisaran bobot total 5,22 – 10,15 g, dan ra-

ta-rata jumlah telur/embrio dalam kantung jantan sebesar 111 ±38,50 butir pada kisaran 

bobot total 5,01 - 8,58 g. Jumlah telur/embrio dalam kantung jantan dan jumlah telur  

matang pada kuda laut betina mempunyai hubungan yang lebih baik pada ukuran bo-

bot kuda laut dibandingkan ukuran panjangnya. Dalam upaya pengembangan pembe-

nihan kuda laut yang optimal, disarankan menggunakan pasangan induk jantan dan 

betina yang ukurannya relatif sama. 
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