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Dalam usaha perikanan budidaya, kesinambungan penyediaan benih ikan yang cukup dan 
berkualitas, menuntut selalu tersedianya induk sehat dan berkualitas pula yang siap untuk 

dipijahkan. Hal ini akan menyulitkan apabila waktu kematangan gonad antara induk jantan dan 
betina tidak sama atau jumlah induk jantan yang dipelihara sangat terbatas. Teknik penyimpanan 
semen ikan dapat dikembangkan demi menjawab permasalahan di atas. Namun, penggunaan Tris 

aminomethane sebagai pengencer dan pengaruh penyimpanan semen ikan pada suhu 5° C belum 
banyak dilaporkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tunggal tingkat perbandingan 
pengencer Tris dan lama waktu penyimpanan, serta pengaruh kombinasi keduanya terhadap 
kualitas semen ikan mas yang disimpan pada suhu 5° C. Di samping itu juga untuk mengetahui 

pengaruh terbaik baik pengaruh tunggal maupun pengaruh interaksi dari kedua perlakuan 
tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11-15 September 2006 di laboratorium Balai Besar 
Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah 
eksperimen dengan rancangan percobaan menggunakan pola faktorial 5 x 5 dalam Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Faktor pertama adalah 5 tingkat perbandingan pengencer Tris yaitu 3 : 1, 
5 : 1, 7 : 1, 9 : 1 dan 11 : 1, sedangkan faktor kedua adalah lama waktu penyimpanan yaitu 24, 

48, 72, 96 dan 120 jam pada suhu penyimpanan 5° C. Masing-masing perlakuan tersebut diulang 
sebanyak 4 kali. 
Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat perbandingan pengencer Tris 

dan lama waktu penyimpanan masing-masing berpengaruh secara nyata terhadap motilitas, 
persentase spermatozoa hidup dan pH semen yang disimpan pada suhu 5° C. Tingkat 

perbandingan pengencer Tris yang terbaik adalah 11 : 1 dengan nilai motilitas, persentase 
spermatozoa hidup dan pH semen masing-masing sebesar 57.75%, 61.20% dan 6.90, sedangkan 
lama waktu penyimpanan yang terbaik adalah selama 24 jam karena menghasilkan persentase 

motilitas dan spermatozoa hidup serta nilai pH semen terbaik dengan nilai masing-masing 
sebesar 69.25%, 69.40% dan 6.90. Kombinasi tingkat perbandingan pengencer Tris dan lama 

waktu penyimpanan berpengaruh terhadap motilitas spermatozoa dan pH semen, tapi tidak 
berpengaruh terhadap persentase spermatozoa hidup. Kombinasi kedua perlakuan yang masih 
menghasilkan semen ikan mas berkualitas terdapat pada perbandingan 9 : 1 dan 11 : 1 dengan 

lama waktu penyimpanan 120 jam karena didapatkan nilai motilitas masing-masing sebesar 40% 
dan 46.25%, dan nilai spermatozoa hidup masing-masing sebesar 41.50% dan 46.50%. 

Untuk mendapatkan semen cair ikan mas yang masih berkualitas tinggi disarankan menggunakan 
pengencer Tris dengan perbandingan 9 : 1 atau 11 : 1 dengan lama waktu penyimpanan tidak 
lebih dari 120 jam, namun penggunaan tingkat perbandingan 9 : 1 lebih menguntungkan karena 

mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dari perbandingan 11 : 1, dan perlu penelitian lebih lanjut 
untuk mengetahui keberhasilan fertilisasi di lapangan.  


