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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I Latar Belakang 

Produksi ikan mas pada tahun 2012 ditargetkan mencapai 380.000 ton. 

Target Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini naik dibanding target awal 

sebesar 280.400 ton. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) merevisi target 

tahun 2012 karena melihat realisasi produksi tahun 2011 yang tumbuh melampaui 

target. Data Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan, produksi 

benih ikan mas di tahun 2011 mencapai 374.112 ton. Jumlah ini melampaui target 

awal sebanyak 267.100 ton (Kontan, 2013). Untuk meningkatkan produksi, 

Kementrian Kelautan dan Perikanan  (KKP) berjanji membantu produksi benih ikan 

mas unggul, seperti  jenis Sinyonya, Majalaya dan Punten. Benih-benih tersebut 

bakal disebar ke seluruh sentral budidaya ikan mas terutama di Jawa Barat, 

Bengkulu dan Manado. Manfaat ikan mas (Cyprinus carpio Linneaus) antara lain 

sebagai sumber penyediaan protein hewani atau sebagai ikan hias.   

 Pertumbuhan ikan mas dimulai dari perkembangan di dalam gonad (ovarium 

pada ikan betina yang menghasilkan telur dan testis pada ikan jantan yang 

menghasilkan sperma). Salah satu faktor agar mendapatkan benih yang baik yaitu 

faktor sel telur. Untuk mendapatkan sel telur yang baik kita harus memilih indukan 

yang sudah matang gonad. Salah satu teknik yang dapat diterapkan dalam 

pengawetan telur yang baik adalah melalui teknik kriopreservasi. Kriopreservasi 

yaitu proses penghentian untuk sementara kegiatan hidup dari sel tanpa mematikan 

fungsi sel, dimana proses hidup dapat berlanjut setelah pembekuan dihentikan. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonad&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ovarium
http://id.wikipedia.org/wiki/Telur
http://id.wikipedia.org/wiki/Testis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sperma
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
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Penelitian mengenai kriopreservasi telah di kembangkan secara instensif untuk 

tujuan memperpanjang kemampuan sel dengan teknik penyimpanan pada 

temperature rendah sehingga dapat mengurangi aktifitas metabolik sel tersebut. 

Keberhasilan proses pengawetan telur ditentukan oleh bahan pengencer (ekstender), 

bahan pengawet (chryoprotectant), rasio pengencer (dilution ratio), laju 

pembekuan, pencairan kembali (freezing dan thawing rate) dan larutan pengencer. 

Pada penelitian ini, akan dikaji mengenai efektifitas penggunaan ekstender madu 

yang mengandung Fruktosa 38.2%, Glukosa 31.3%, Sukrosa 1.3%, Maltosa 7.1%, 

Air 17.3%, Gula paling tinggi 1.5%, Abu (analisis kimia) 0.2%, Lain-lain 3.2% 

dikombinasikan dengan krioprotektan dimethyl sulfoxide (DMSO) terhadap kualitas 

telur ikan mas (Cyprinus carpio linneaus) (Purbaya, 2007). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pengaruh ekstender madu dengan dosis yang berbeda pada proses 

kriopreservasi terhadap kualitas telur ikan mas (Cyprinus carpio Linneaus) ? 

2. Pada dosis berapakah ekstender madu yang baik terhadap warna dan bentuk 

telur ikan mas (Cyprinus carpio Linneaus) pada proses kriopreservasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstender madu dengan dosis yang 

berbeda pada proses kriopreservasi telur ikan mas (Cyprinus carpio 

Linneaus). 
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2. Untuk mengetahui dosis ekstender madu yang baik pada proses 

kriopreservasi telur ikan mas (Cyprinus carpio Linneaus). 

 

1.4 Sasaran 

 Pada penelitian ini sasaran yang ingin di capai adalah agar penulis 

dapat memperoleh ilmu baru, pengetahuan dan keterampilan, sehingga 

nantinya dapat dimanfaatkan dan menerapkan secara mandiri sebagai dasar 

kewirausahaan, sumber permasalahan/topik untuk tugas akhir atau kegunaan 

lain yang terkait dengan peluang kerja, serta dalam penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan pemberian dosis ekstender yang baik 

terhadap kualitas telur ikan mas (Cyprinus carpio Linneaus) pada proses 

kriopreservasi. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca. 

 

1.6 Hipotesa 

H0 : Diduga pemberian ekstender madu dengan dosis yang  berbeda 

            tidak berpengaruh pada proses kriopreservasi telur ikan mas 

  (Cyprinus carpio Linneaus). 
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H1 : Diduga   pemberian   ekstender   madu  dengan   dosis  yang 

           Berbeda berpengaruh  pada  proses kriopreservasi  telur  ikan  mas 

  (Cyprinus carpio Linneaus). 


