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Abstrak 

Ikan tuna merupakan salah satu sumber daya ikan ekonomis yang bernilai tinggi. Permintaan 
pasar terus meningkat sehingga mendorong eksploitasi yang semakin intensif, baik oleh peri-
kanan skala kecil (nelayan setempat) maupun skala besar. Penelitian ini bertujuan untuk meng-
kaji hubungan panjang berat, tingkat kematangan gonad, panjang pertama kali matang gonad 
serta fekunditas dan diameter telur pada ikan tuna madidihang.  Penelitian  dilakukan pada bu-
lan Februari sampai dengan Desember 2011 di perairan Laut Banda dengan metode survei dan 
pengamatan langsung di lapangan. Sebanyak 1330 ekor contoh ikan madidihang yang diambil 
secara acak dari kapal penampung di Banda Naira. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hu-
bungan panjang berat ikan madidihang yang tertangkap dari perairan Banda yang bersifat iso-
metrik (b=3). Rata-rata ukuran pertama kali matang gonad ikan madidihang adalah 100,6 cm FL. 
Tidak ada hubungan yang erat antara panjang cagak ikan dan fekunditas. Fekunditas rata-rata 
ikan madidihang di Laut Banda berkisar antara 14.595.000 - 45.720.000 butir telur. Diameter oosit 
berkisar antara 34,60-50,97µm untuk tingkat kematangan gonad IV. Pemijahan ikan madidihang 
diduga terjadi sepanjang tahun dengan pola pemijahan bersifat bertahap. 

 
Kata kunci: madidihang, biologi, reproduksi, Laut Banda 

 

Pendahuluan 

Tuna termasuk ke dalam famili Scombridae, sub famili  Scombrinae, suku Thun-

nini yang di Indonesia terdiri atas Thunnus albacares, T. obesus, T. alalulunga, T. maccoyii, 

T. tonggol, Katsuwonus pelamis, Euthynnus affinis, Auxis thazard dan A. rochei.  Berdasar-

kan ukuran, tuna dibagi dalam dua kelompok yaitu spesies Thunnus dikelompokkan ke 

dalam tuna besar (large tuna). Spesies Katsuwonus, Euthynnus, dan Auxis ke dalam tuna 

kecil (small tuna). 

Tuna merupakan sumber daya ikan yang bernilai tinggi secara ekonomi. Per-

mintaan pasar terus meningkat sehingga mendorong eksploitasi yang semakin intensif,  

baik oleh perikanan skala kecil (nelayan setempat) maupun skala besar. Di Indonesia 

masih perlu penelitian tentang aspek biologi reproduksi ikan tuna khususnya madidi-

hang. Untuk menjaga kesinambungan hasil tangkapan perlu diketahui salah satunya 

adalah aspek biologi reproduksi ikan madidihang.  

Penelitian bertujuan untuk mengkaji hubungan panjang berat ikan madidihang, 

tingkat kematangan gonad, panjang pertama kali matang gonad serta fekunditas dan 

diameter telur pada  ikan madidihang. Dengan diketahuinya parameter tersebut diha-

rapkan dapat memberikan informasi sebagai salah satu masukan bagi pengelolaan 

sumber daya ikan madidihang. 

 

Bahan dan metode 

Penelitian didasarkan pada data hasil pengambilan contoh ikan madidihang 

(yellowfin) di kapal penampung di Bandanaira pada bulan Februari sampai dengan De-

sember 2011. Identifikasi jenis ikan madidihang mengacu pada Collete & Nauen (1983). 
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Ikan tersebut diukur panjang cagak (FL=fork length), ditimbang berat (kilogram), dan 

dibedah untuk diambil gonadnya dan dilihat tingkat kematangan gonad berdasarkan  

kriteria seperti Tabel 1a dan 1b. Kemudian  sampel gonad diawetkan dengan formalin 

10%. Analisis gonad dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakar-

ta. Pembuatan preparat histologis menurut Angka et al. (1996). Preparat diiris setebal 6 

µm dan diberi pewarnaan dengan Hematoxylen-Eosin. 

 

Tabel 1a.  Tingkat kematangan gonad betina (Schaefer & Orange 1956). 

 

Tabel 1b.  Tingkat kematangan gonad jantan (Schaefer & Orange 1956) 

 

 

 

 

 

TKG Keadaan Keterangan 

1 Dara berkembang 
(immature) 

Gonad memanjang dan ramping, jenis kelamin dapat ditentukan 
dengan kaca pembesar. Ovari jernih bewarna abu-abu hingga ke-
merah-merahan, telur satu persatu dapat dilihat dengan kaca pem-
besar. 

2 Perkembangan I 
 (early maturing) 

Gonad membesar tetapi telur tidak dapat dilihat satu persatu de-
ngan mata biasa seperti serbuk putih, ovari berbentuk bulat telur, 
bewarna kemerah-merahan dengan pembuluh kapiler, ovari 
mengisi sekitar setengah ruang bawah. 

3 Perkembangan II  
(late maturing)   

Gonad membesar dan membengkak, telur dapat dilihat dengan 
mata biasa, ovari berwarna oranye kemerah-merahan, ovari meng-
isi 2/3 ruang bawah. 

4 Bunting/matang 
 (ripe)  

Ovari sangat membesar, telur jernih dan masak, mudah keluar da-
ri lumen ovari kalau perut ikan ditekan, gonad mengisi penuh ru-
ang bawah. 

5 Memijah  
(spawned)  

Termasuk yang mijah sekarang (salin) dan mijah sebelumnya 
(post-spawning), ovari sangat besar dan lunak (karena mijah). Telur 
matang yang tertinggal dalam keadaan terserap, telur jernih dan 
ada yang masih tertinggal dalam ovari. Telur akan keluar dengan 
sedikit tekanan pada perut.   

TKG Keadaan Keterangan 

1 Jaka berkembang 
(Immature) 

Testis sangat halus, pipih seperti pita tetapi jenis kelamin 
dapat dibedakan dengan kaca pembesar. Sebagian sperma 
terdapat dalam saluran pusat. 

2 Perkembangan (maturing) Testes membesar, penampang melintang berbentuk segiti-
ga, bewarna kemerah-merahan dengan pembuluh kapiler.   

3 Matang (ripe)   Gonad membesar dan membengkak, sperma keluar bebas 
melalui saluran testes, dapat dilihat dengan mata biasa.  

4 Salin (partly spent)   Testes sangat membesar, bewarna bintik-bintik merah, mu-
dah keluar kalau perut ikan ditekan sedikit. 

5 Pulih salin  (spent)  Testes lunak, bewarna merah suram 
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Hubungan panjang berat dianalisis menggunakan rumus Bal &Rao (1984): 

baLW   

W =  berat total ikan (kg) 

L =  panjang cagak ikan (cm) 

a dan b =  konstanta hasil regresi 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui pola pertumbuhan ikan madidihang 

yang diamati. Nilai b yang diperoleh digunakan untuk menentukan pola pertumbuhan 

dengan kriteria Bal & Rao (1984) : 

a) Jika b=3, pertumbuhan bersifat isometrik, yaitu pertumbuhan panjang sama de-

ngan pertumbuhan berat, 

b) Jika b>3, maka pola pertumbuhan bersifat allometrik positif, yaitu pertambahan 

berat  lebih cepat daripada pertambahan panjangnya, 

c) Jika b<3, maka pola pertumbuhan bersifat allometrik negatif, yaitu pertambahan 

panjang lebih cepat daripada pertambahan berat.  

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah nilai b yang diperoleh lebih besar, sama 

dengan atau lebih kecil dari 3 dilakukan uji t pada selang  kepercayaan 95% (Steel & 

Torrie 1989). 

Panjang pertama kali matang gonad (length of first mature, Lm) dilakukan sesuai 

dengan prosedur perhitungan metode Spearman-Karber yang dilakukan Udupa (1968): 

m=xk+x/2-(x∑Pi) 

m  = logaritma kelas panjang pada kematangannya yang pertama 

x  = selisih logaritma dari pertambahan nilai tengah panjang 

xk = logaritma nilai tengah panjang di mana ikan 100% matang gonad (Pi =1) 

Pi  = proporsi ikan matang gonad pada kelompok ke-i 

Fekunditas total diduga dengan cara menimbang sub sampel gonad dari gonad 

tingkat IV. Analisis fekunditas menurut Effendie (1979). 

F =
GxVxX

Q
 

F = fekunditas yang dicari 

G = berat gonad total (gram) 

V = volume pengenceran 

X = jumlah telur yang ada dalam 1 cc 

Q = berat telur contoh 

 

Hasil dan pembahasan 

Hubungan panjang-berat 

Pertumbuhan secara sederhana adalah perubahan ukuran baik panjang maupun 

berat dalam satuan waktu tertentu. Pertumbuhan dalam individu adalah pertambahan 

jaringan akibat pembelahan sel secara mitosis. Terdapat dua faktor yang memengaruhi 

pertumbuhan yaitu faktor dalam yang sukar dikontrol antara lain keturunan, sex, 

umur, parasit dan penyakit; dan faktor luar adalah makanan dan suhu perairan (Effen-

die 1997). Analisis hubungan panjang berat ikan dimaksudkan untuk mengetahui kege-

mukan, kesehatan ikan, serta untuk mengkonversi panjang ke berat dan sebaliknya. 
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Gambar 1. Hubungan panjang berat ikan madidihang (Thunnus albacares) hasil tangkap-
an handline di perairan Banda pada bulan Februari sampai dengan Desember 2011.  
 

Hasil analisis hubungan panjang cagak dan berat ikan madidihang (Thunnus al-

bacares) hasil tangkapan hand line berdasarkan jenis kelamin disajikan pada  Gambar 1. 

Hubungan panjang cagak dan berat ikan madidihang  betina dalam satu tahun ditun-

jukkan oleh persamaan W =0,00002L2.990 dengan koefisien korelasi 0,914, sedangkan 

ikan jantan ditunjukkan oleh persamaan W=0,00002L2.961 dengan koefisien korelasi 

0,986. Apabila ikan jantan dan betina digabungkan, maka persamaan hubungan pan-

jang-beratnya adalah W = 0,0005 L 2,919, R2 = 0,957. Berdasarkan hasil uji t terhadap nilai 

b pada selang kepercayaan 95% diperoleh t hitung < ttabel (thitung jantan = 0.77281; thitung betina= 

0.24293  ; ttabel = 1.64), yang artinya b=3. Hal ini menunjukkan pola pertumbuhan ikan 

madidihang baik jantan maupun betina di perairan Laut Banda bersifat isometrik, di 

mana pertumbuhan panjang seimbang dengan pertumbuhan beratnya. Menurut Suki-

min et al. (2002), pertumbuhan ikan di suatu perairan banyak dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan di antaranya adalah ukuran makanan yang dimakan, jumlah ikan di perair-

an tersebut, jenis makanan yang dimakan, kondisi oseanografi perairan (suhu, oksigen 

dan lain sebagainya) dan kondisi ikan (umur, keturunan dan genetik). Pertumbuhan 

ikan madidihang dalam penelitian ini ternyata didukung oleh hasil penelitian sebelum-

nya. Hasil penelitian Zhu et al. (2008) menyebutkan yellowfin tuna di Samudera Hindia 

bagian Barat hasil tangkapan rawai tuna bersifat isometrik. Selanjutnya Kaymaram et al. 

(2000) juga menyatakan bahwa pertumbuhan pertumbuhan madidihang di Laut Oman 

bersifat isometrik. 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat panjang cagak dan berat ikan madidihang maksi-

mum dan minimum. Ukuran ikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhati-

kan karena dengan mengetahui ukuran ikan, kedewasaan ikan dapat ditentukan. Kisar-

an panjang ikan madidihang  yang sudah dianggap dewasa adalah 91-100 cm dan seta-

ra deng an umur 1,6 tahun (Lehodey et al. 1999).  Salah satu penyebab mengapa ukuran 

tingkat kedewasaan ikan tuna bervariasi adalah adanya variasi geografis suatu perairan 

(Hampton & Williams 2005 dan Schaefer et al. 2005 in Zhu et al. 2011) ). Dari hasil pene-

litian diperoleh ukuran ikan madidihang berkisar antara 88-178 cm. Jika dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya, Wudianto et al. (2002) menyebutkan bahwa ukuran yel-

lowfin  tuna yang tertangkap di perairan Sendang biru hasil tangkapan pancing ulur 

memiliki ukuran yang mirip dengan yellowfin tuna hasil tangkapan longline di Cilacap 
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pada bulan Agustus 2001 yaitu berkisar 91-170 cm FL dan di Muara Baru dengan kisar-

an antara 151-160 cm FL. 

 

Tingkat kematangan gonad 

Perkembangan gonad dapat menggambarkan waktu pemijahan dan juga me-

nentukan sediaan ikan-ikan yang belum matang.  Sebagian besar makanan yang di-

makan ikan digunakan untuk perkembangan produk kelamin. Oleh karena itu makan-

an yang digunakan untuk pertumbuhan biasanya menjadi berkurang.  Menurut Effen-

die (1997) berat gonad semakin bertambah dan mencapai maksimum ketika ikan akan 

memijah, kemudian setelah memijah beratnya cenderung menurun. 

 

Tabel 2. Rata-rata, kisaran panjang cagak dan berat ikan madidihang di perairan Banda 
pada bulan Februari – Desember 2011 

Bulan N (ekor) Panjang cagak(cm) Berat (kilogram) 

 
 

Min Max Rata-rata Min Max Rata-rata 

Feb 206 109 170 122.981 20 85 33.731 

Mrt 386 100 178 127.470 19 101 39.073 

Apr 57 88 151 124.772 14 70 35.684 

Mei 107 108 174 131.645 22 87 41.093 

Jun 13 117 161 134.077 25 84 42.154 

Jul 8 100 171 131.500 18 84 46.250 

Agt 83 114 170 144.096 28 88 58.108 

Sep 86 105 167 140.837 20 93 52.128 

Okt 141 109 168 138.778 25 102 49.361 

Nov 164 119 170 141.165 30 90 51.646 

Des 76 126 168 144.474 36 87 56.289 

Total 1327 88 178 134.709 14 102 45.956 

 

 

 

Gambar 2. Distribusi bulanan tingkat kematangan gonad ikan madidihang dari perair-
an Banda pada bulan Februari sampai Desember 2011. 
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Gambar 3. Irisan gonad ikan madidihang dengan tingkat kematangannya (H&E x100)      

Berdasarkan pengamatan secara histologi gonad ikan madidihang (Gambar 3), 

terlihat bahwa ukuran diameter oosit sangat bervariasi dalam satu gonad, hal ini me-

nunjukkan ikan madidihang mempunyai pemijahan berganda (multiple spawner) atau 

pemijahan sepanjang tahun.  Hal ini didasarkan pada perkembangan diameter telur 

menurut Murua & Kraus (2003),  yang menyatakan bahwa tipe perkembangan oosit 

pada ikan tuna termasuk dalam tipe perkembangan asinkroni, yaitu oosit setiap tahap 

perkembangan dan berbagai ukuran diameter ada dalam telur dan tidak ditandai de-

ngan populasi yang dominan. Pada saat proses pematangan terjadi, maka akan tampak 

adanya perbedaan ukuran diameter telur terutama telur tahap hidrasi dan pengumpul-

an kuning telur. Biasanya terjadi pada spesies ikan yang memiliki musim pemijahan re-

latif panjang/berlanjut. Hal ini sesuai dengan penelitian Itano (2000), yang menyatakan 

bahwa pola sebaran oosit pada ikan madidihang dari perairan Hawaii dan Samudera 

Pasifik bersifat tidak homogen. 

 

Rata-rata ukuran pertama kali matang gonad 

Ukuran panjang pertama kali matang gonad merupakan parameter populasi 

yang dianggap sebagai indikator ketika individu telah mencapai tahap dewasa (Soares 

& Peret 1998 in Pinheiro & Lins-Oliveira 2006). Setiap spesies ikan mempunyai ukuran 

saat pertama kali matang gonad yang berbeda-beda, demikian juga pada ikan yang sa-

ma spesiesnya. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan panjang pertama kali ikan madi-

dihang tertangkap dengan hand line sebesar 100,6 cm FL. Jika dibandingkan hasil pene-

litian sebelumnya, menurut Itano (2004), ukuran pertama kali matang gonad  ikan ma-

didihang di perairan Samudera Pasifik bagian tengah dan barat (termasuk perairan se-

latan Maluku) memiliki panjang 104,6 cm. Menurut Effendie (1997), jika ikan-ikan yang 

sama spesiesnya secara geografis menyebar pada lintang yang perbedaanya lebih dari 

lima derajat, maka akan terdapat perbedaan ukuran dan umur ketika mencapai 

kematangan gonad yang pertama kalinya. Selain itu, perbedaan ukuran tersebut terjadi 

akibat adanya perbedaan kondisi ekologis perairan. 

 

Fekunditas dan diameter oosit 

Fekunditas adalah jumlah telur ikan betina sebelum dikeluarkan pada waktu 

akan memijah. Fekunditas pada ovari secara morfologis dapat diketahui dari telur yang  
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Gambar 4. Hubungan antara panjang cagak dan fekunditas ikan madidihang secara 
linear dan exponensial di perairan Banda  

 

telah matang gonad IV. Hasil perhitungan fekunditas terhadap ikan sampel bulan  Ma-

ret dan Agustus 2011. Hasil perhitungan pada 14 ekor ikan madidihang yang berukur-

an 111-145 cmFL didapatkan 14.595.000 - 45.720.000 butir. Diameter oosit Thunnus 

albacares di perairan Banda berkisar antara 34.60 sampai 50.97 µm. 

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti yang diungkap-

kan oleh June (1953), bahwa jumlah telur matang ikan madidihang berkisar antara 

2.000.000 – 8.000.000 butir telur. Selanjutnya menurut Joseph (1963) jumlah telur matang 

ikan madidihang yang berukuran 80-150 cm sebanyak 1.140.000 – 6.560.000 butir telur. 

Itano (2000) menyatakan bahwa jumlah telur yang matang dari ikan madidihang yang 

tertangkap di perairan Hawaii untuk setiap periode pemijahan adalah 425.000-

10.612.000 butir telur.  

Hubungan antara panjang cagak dan fekunditas (Gambar 4) terlihat bahwa di-

duga tidak ada hubungan yang erat antara fekunditas dan ukuran panjang cagak ikan. 

Untuk melihat hubungan ini telah dicoba dengan membuat regresi antara keduanya 

ternyata baik secara exponensial maupun linear mempunyai nilai koefisien korelasi 

yang sangat kecil (R2 = 0,127 dan R2 = 0,112). Keeratan hubungan antara panjang de-

ngan fekunditas ditunjukkan dengan koefisien korelasi (R2) yang diperoleh. Nilai R2  

mendekati 1 menunjukkan hubungan antara kedua peubah tersebut kuat dan terdapat 

korelasi yang tinggi, sebaliknya nilai R2 mendekati 0 berarti hubungan keduanya sangat 

lemah (Walpole 1992). Ikan yang berukuran besar tidak selalu mempunyai fekunditas 

yang lebih banyak. 

 

Simpulan 

Hubungan panjang berat ikan madidihang (T.albacares) yang tertangkap dari 

perairan Banda, bersifat isometrik (b=3). Tidak ada hubungan yang erat antara panjang 

cagak ikan  dan fekunditas. Fekunditas rata-rata ika madidihang (Thunnus albacares)  

berkisar antara 14.595.000 - 45.720.000  butir telur. Diameter oosit berkisar antara 34.60 

sampai 50.97µm untuk tingkat kematangan gonad IV. Pemijahan ikan madidihang 

(Thunnus albacares) diduga terjadi sepanjang tahun dengan pola pemijahan bersifat par-

sial (partial spawner atau multiple spawner). 
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