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ABSTRAK 

 

 Proses pematangan sel sperma dan sel telur ikan mas (Cyprinus carpio) 

tidak terjadi secara bersamaan, maka dibutuhkan usaha penyimpanan sperma 

agar sperma siap kapanpun sel telur sudah matang. Penyimpanan sperma harus 

dilakukan menggunakan larutan yang mengandung nutrisi bagi sperma, salah 

satu bahan yang bernutrisi baik adalah madu. Penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan madu kedalam ringer 

terhadap motilitas dan fertilitas sperma ikan mas pada proses preservasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan metode Rancangan 

Acak Lengkap menggunakan 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Madu yang 

digunakanan adalah madu multiflora dengan perlakuan P0 (0 ml), P1 (0,2), P2 

(0,4), P3 (0,6), dan P4 (0,8) yang ditambahkan pada 8 ml ringer pada masing-

masing perlakuan yang selanjutnya disebut larutan ekstender, lalu 0,1 ml sperma 

ikan mas disimpan pada masing-masing larutan dan dilakukan pengamatan 

selama 120 menit.Data dianalisa dengan Anova dan dilanjutkan dengan Uji LSD. 

Berdasarkan uji analisis One-Way ANOVA diperoleh data bahwa penggunaan 

madu dan ringer berpengaruh terhadap pergerakan (motilitas) sperma ikan mas. 

Interaksi yang mampu menghasilkan nilai motilitas tertinggi adalah P2 namun 

penelitian ini belum bisa menunjukkan pengaruh penggunaan madu dan ringer 

terhadap fertilitas sperma ikan mas. 

 

Kata kunci: madu, reservasi, ikan mas (Cyprinus carpio) 

A. PENDAHULUAN 

 Ikan mas (Cyprinus carpio) merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang 

banyak dibudidayakan. Bila dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya, 

ikan mas memiliki beberapa keunggulan yaitu pertumbuhannya yang cepat, 

mudah dipelihara, memiliki nilai gizi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. 
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 Usaha dan peningkatan produksi benih ikan mas perlu dikembangkan 

terus-menerus dikarenakan hambatan yang terjadi saat pemijahan ikan mas 

secara alami yang hanya terjadi setahun sekali, telur dan semen tidak tersedia 

sepanjang tahun karena termasuk ikan petelur musiman, gonad jantan dan 

betina ikan mas tidak matang pada waktu yang sama di kolam budidaya, selain 

itu motilitas dan viabilitas spermatozoa akan terus menurun setelah dikeluarkan 

dari tubuh ikan. Salah satu cara yang bisa menyediakan ikan mas sepanjang 

tahun yaitu melalui penyimpanan spermatozoa induk jantan (Rustidja, 2000) 

 Penyimpanan sperma bertujuan untuk mengoptimalkan jangka waktu 

penggunaan spermatozoa induk jantan yang unggul untuk membuahi sel telur 

betina yang sejenis secara buatan. Selain memudahkan persilangan antara 

jenis-jenis ikan yang waktu matang gonad yang berbeda juga untuk 

memudahkan transportasi penyebaran semen ke daerah yang membutuhkan. 

Proses penyimpanan ini memerlukan bahan pengencer yang dapat mengurangi 

aktifitas spermatozoa sehingga menghambat pemakaian energi dan dapat 

mempertahankan kehidupan spermatozoa (Sunarma, 2007).  

 Energi yang dibutuhkan oleh spermatozoa ini disediakan oleh gula 

sederhana (monosakarida) seperti fruktosa dan glukosa. Suehartojo (1995) 

dalam Hidayaturrahmah (2007) menyatakan bahan utama yang dipakai 

spermatozoa sebagai sumber energi dari luar testis adalah fruktosa yang diubah 

menjadi asamlaktat dan energi dengan bantuan enzim fruktolisin dalam proses 

glikolisis Gula sederhana (monosakarida) yang dibutuhkan oleh spermatozoa 

untuk menjaga kelangsungan hidupnya terkandung dalam madu. Berdasarkan 

data United States Department of Agriculture (USDA), madu mengandung 

38% fruktosa; 31% glukosa; 17,1 % air; 7,2% maltose; 4,2% trisakarida dan 

beberapa polisakarida, 1,5% sukrosa, 0,5% mineral, vitamin dan enzim (PPAP, 

2003), hal ini didukung oleh Hasil penelitian Rahardhianto, 2012 bahwa  

penambahan madu dalam NaCl dapat mempertahankan pergerakan (motilitas) 

dan ketahanan hidup (viabilitas) sperma ikan Patin (Pangasius pangasius). 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Condro, 2012 dengan hasil dari 

penelitian bahwa penambahan madu pada media pengencer NaCl fisiologis 
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berpengaruh terhadap persentase hidup dan ketahanan hidup spermatozoa ikan 

komet namun tidak berpengaruh terhadap lama gerak spermatozoa ikan komet 

(Carassius auratus auratus) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  madu sebagai 

larutan ekstender terhadap kehidupan dan daya tetas sperma terhadap telur 

selama proses preservasi pada sperma ikan mas (Cyprinuscarpio). 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Program Studi 

Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.Jenis dari penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian eksperimental dengan rancangan penelitian menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pada faktorial yang terdiri dari 1 faktor 

dengan 5 perlakuan dan masing-masing perlakuan menggunakan 3 kali ulangan 

dalam kondisi yang dapat dikontrol. 

Dalam penelitian eksperimental ini alat yang dibutuhkan meliputi: 

Tabung reaksi, timbangan, bak parafin, spet, baskom, pipet tetes, gelas ukur, 

mikroskop, object glass, deck glass , gelas ukur, rak tabung reaksi. Bahan-

bahan penelitian yang digunakan meliputi: sperma dari ikan mas yang berusia 

1-2 tahun, sel telur dari ikan mas yang berusia 1-2 tahun, Ikan mas yang 

digunakan diperoleh dari peternakan di wilayah Janti Kabupaten Klaten, 

larutan ringer, aquades, madu multiflora yang diperoleh dari wilayah 

JatipuroKaranganyar. 

Pen itian dimulai dengan persiapan yang meliputi alat penelitian berupa 

botol flacon, bak parafin, , spet, baskom, pipet tetes, gelas ukur, mikroskop, , 

object glass, deck glass, , gelas ukur. Mempersiapkan bahan penelitian berupa 

sperma dari ikan mas yang berusia 1-2 tahun, sel telur dari ikan mas yang 

berusia 1-2 tahun, Ikan mas yang digunakan diperoleh dari peternakan di 

wilayah Janti Kabupaten Klaten. Kemudian menyiapkan larutan ringer, 

aquades, madu multiflora. Tahap selanjutnya Pembuatan Larutan Ekstender 

yang dibuat dibuat dengan cara menggunakan  madu yang dilarutkan dalam 
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Ringer. Campuran  madu dan Ringer  yang selanjutnya akan disebut sebagai 

Larutan Ekstender. Variasi larutan pengencer yaitu dariP0 (0 ml sperma + 0 ml 

madu dalam 8 ml Ringer), P1(2 ml sperma + 0,2 ml  madu dalam 8 ml Ringer), 

P2 (2 ml sperma + 0,4 ml  madu dalam 8 ml Ringer), P32 ml sperma + 0,6 ml  

madu dalam 8 ml Ringer, P4 larutan (sperma + 0,8 ml  madu dalam 8 ml 

ringer). Tahap seanjutnya adalah tahap sperma dengan cara meletakkan ikan 

mas jantan pada bak parafin lalu melakukan pengurutan perlahan pada wilayah 

abdomen mengarah ke anal lalu menghisap sperma yang keluar dengan spet 

lalu disimpan dalam botol flacon. Selanjutnya sperma hasil ekstraksi 

ditambahkan pada masing-masing larutan ekstender dengan perbandingan 1:9 

yang berarti 0,9 untuk larutan ekstender dan 0,1 ml untuk sperma lalu semua 

tabung disimpan pada suhu kamar yaitu berkisar antara 25-28
o. 

Pengamatan motilitas sperma dilakukan dengan mengamati motilitas 

sperma setiap 30 menit pada semua perlakuan mulai dari P0 (kontrol) hingga 

P4 Pengamatan motilitas dilakukan dengan cara menggunakan mengambil satu 

tetes sperma (± 0,01 ml) yang telah disimpan tadi dan letakkan pada obyek 

glass, selanjutnya ditutup dengan deck glass kemudian dilihat di bawah 

mikroskopdengan pembesaran 400x, untuk dihitung jumlah spermatozoayang 

hidup dan berapa jumlah spermatozoa yang mati agardapat diperoleh motilitas 

dari spermatozoa.. Pengamatan sperma dilakukan selama 160 menit dengan 

interval waktu pengamatan 30 menit sekali.
 

Analisis data diawali dengan uji normalitas dan uji homogenitas untuk 

parameter nilai motilitas sperma. Data yang diperoleh berdistribusi normal dan 

homogen, maka selanjutnya dilakukan uji lanjut One Way ANOVA. Analisis 

data dilakukan dengan mengaplikasikan SPSS versi 15.0. Untuk mengetahui 

pengaruh antar perlakuan analisis data .
 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Pemerikasaan makroskopis dan mikroskopis  Sperma Ikan Mas 

(Cyprinus carpio) 
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Hasil pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis terhadap 

sperma segar dari ikan mas (Cypinus carpio) yang diambil dengan cara 

stripping diperoleh data bahwa sperma yang dihasilkan berwarna 

putih, berbau amis, memiliki pH 7,2, tingkat motilitas 90%. 

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, 

menunjukkan bahwa kualitas sperma ikan mas tersebut masih 

memenuhi syarat digunakan untuk dijadikan sampel penelitian. 

Menurut Fujaya, 2002 dengan pH sperma yang dapat digunakan untuk 

penyimpanan adalah sperma yang memiliki pH 7,14-7,85 

danpersentase hidup spermatozoa lebih dari 70%.).  

b. Nilai Motilitas Sperma Ikan Mas (Cyprinus carpio) 

 Hasil penelitian menunjukkan pengaruh penambahan berbagai 

konsentrasi madu kedalam ringer terhadap motilitas sperma ikan mas 

(Cypinuscarpio),data ada pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Nilai Motilitas Sperma Ikan Mas (Cypinuscarpio) selama Proses 

Preservasi 

Perlakuan Konsentrasi Larutan Rata-rata Nilai Motilitas 

Sperma Ikan Mas 

P0 8 ml ringer + 0 ml madu 52,5 

P1 8 ml ringer + 0,2 ml madu 62,5 

P2 8 ml ringer + 0,4 ml madu 68,3 

P3 8 ml ringer + 0,6 ml madu 62,5 

P4 8 ml ringer + 0,8 ml madu 61,7 

  

 Berdasarkan tabel 4.1 diperlihatkan bahwa rata-rata nilai motilitas 

tertinggi ada pada perlakuan P2 dengan nilai 68,3 yang artinya 

pergerakan sperma melingkar dengan kurang dari 50% sperma motil, 

sedangkan rata-rata nilai motilitas terendah ada pada perlakuan P0 

dengan nilai 52,5 yang artinya semua sperma immotil atau tidak 

bergerak.  

c. Fertilitas Sperma Ikan Mas (Cypinuscarpio) terhadap Sel Telur 

 Hasil penelitian menunjukkan pengaruh penyimpanan sperma 

dengan larutan ekstender perlakuan P2 dan sperma tanpa perlakuan  
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terhadap fertilitas sperma ikan mas (Cypinuscarpio) adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.2.Pengaruh Penyimpanan terhadap Fertilitas Sperma Ikan 

Mas(Cypinuscarpio). 

 

  

 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 sampel telur ikan 

mas(Cypinuscarpio)  pada masing-masing perlakuan tidak terbuahi. 

 Sesuai hasil penelitian Rahardiyanto, A dkk (2012) tentang 

PengaruhKonsentrasi Larutan Madu dalam NaClFisiologis terhadap 

Viabilitas dan MotilitasSpermatozoa Ikan Patin (pangasiuspangasius) 

selamaMasa Penyimpanan menunjukkan bahwa penggunaan 

larutanpengencer yang terbuat dari campuranmadu dan NaCl fisiologis 

sebagai dalam penyimpanan spermaikan patin (Pangasiuspangasius) 

berpengaruh terhadappergerakan (motilitas) dan ketahanan hidup 

(viabilitas) 

2. Pembahasan 

a. Nilai Motilitas Sperma 

 Hasil pengamatan nilai motilitas sperma ikan mas (Cyprinus 

carpio) yang disimpan dari berbegai perlakuan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.2. Bagan Nilai Motilitas Sperma Ikan Mas dengan Berbagai 

konsentrasi Penambahan Madu 

52,5

62,5
68,3

62,5 61,67

0

20

40

60

80

Rata-rata Nilai Motilitas

0 ml madu

0,2 ml madu

0,4 ml madu

0,6 ml madu

0,8 ml madu

Perlakuan Jumlah telur Telur terbuahi 

Tanpa Perlakuan 20 0 

P2.1 20 0 

P2.2 20 0 

P2.3 20 0 



7 

 

 

 Berdasarkan gambar 4.1. nilai motilitas sperma tertinggi 

didapatkan dari perlakuan  P2 yang merupakan kombinasi dari 

penambahan 0,4 ml madu kedalam 8 ml larutan ringer dengan nilai 

rata-rata 68,3. Rata-rata nilai ini diambil dari hasil pengamatan 

masing-masing perlakuan selama 120 menit yang berarti proses 

penyimpanan masih mampu mempertahankan motilitas sperma dengan 

klasifikasi sperma bergerak melingkar, kurang dari 50% sperma motil. 

Sperma mampu bertahan hidup karena disimpan pada larutan ringer 

dengan penambahan madu karena mengandung fruktosa (41%), 

glukosa (35%) yang dapat digunakan spermasebagai sumber energi 

dan juga madu mengandung mineral yaitu magnesium(Mg) sebagai 

kofaktor dalam proses glikolisis (N. Isnaini, 2000). Suehartojo (1995) 

dalam Hidayaturrahmah (2007) menyatakan bahan utama yang dipakai 

spermatozoa sebagai sumber energi dari luar testis adalah fruktosa 

yang diubah menjadi asamlaktat dan energi dengan bantuan enzim 

fruktolisin dalam proses glikolisis. Glukosa maupun fruktosa dalam 

proses glikolisis memerlukan magnesium (Mg)sebagai kofaktor pada 

beberapa tahap proses glikolisis (Musrinsalila, 2009) 

b. Fertilitas Sperma 

 Berdasarkan gambar 4.2 Daya tetas sel telur ikan mas (Cyprinus 

carpio), pada semua perlakuan sperma tidak dapat membuahi sel telur 

yang telah disediakan. Dari 20 telur pada masing-masing perlakuan 

tidak terjadi pembuahaan oleh sperma diduga dikarenakan kondisi 

telur indukan yang belum matang. Hal ini dibuktikan pada sperma 

tanpa penyimpanan tetap saja tidak dapat membuahi sel telur setelah 

24 jam, padahal tahap-tahap perkembangan telur menjadi larva ikan 

mas berlangsung selama 24-48 jam (Djarijah, 2001). Pada penelitian 

ini, walaupun motilitas terjaga namun tidak dapat mempertahankan 

fertilitas sperma, Sperma dapat kehilangan fertilitas sekalipun secara 

visual masih motil, ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang didapat 
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angka motilitas tinggi namun angka fertilitasnya kecil (Solihati, 2006). 

Nalbandov dalam Solihati ,2006 menyatakan penyimpanan semen 

ayam pada suhu 4
0
C dapat mempertahankan daya hidup sperma dalam 

beberapa hari tapi mulai kehilangan fertilitasnya dalam 48 jam. 

D. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan P2 (0,4 ml madu) mampu 

mempertahankan motilitas sperma ikan mas (Ciprinuscarpio) paling lama 

pada proses penyimpanan dengan rata-rata nilai motilitas akhir 68,3, namun 

penelitian ini belum dapat memperlihatkan pengaruh terhadap fertilitas 

sperma. 
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