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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan  papuyu (Anabas testudineus) merupakan  salah  satu  ikan air tawar 

di Kalimantan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai  

ekonomis  cukup tinggi. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan papuyu 

yang mengandalkan tangkapan alam, kini membuat keberadaan ikan yang 

memiliki sebutan ‘betik’ di Pulau Jawa dan ‘betok’ di banyak daerah di Indonesia 

ini, kian menyusut keberadaanya di alam.  

Penyimpanan sperma bertujuan untuk perpanjangan jangka waktu 

spermatozoa induk jantan yang unggul untuk membuahi sel telur betina yang 

sejenis secara buatan. Selain itu untuk memudahkan transportasi penyebaran 

sperma ke daerah yang membutuhkan. Proses penyimpanan sperma memerlukan 

bahan pengencer yang dapat mengurangi aktifitas spermatozoa sehingga 

menghambat pemakaian energi dan dapat mempertahankan kehidupan 

spermatozoa. Bahan yang sering digunakan dalam proses penyimpanan sperma 

yaitu larutan NaCl. Menurut Isnaini (2000) yaitu larutan NaCl memberi sifat 

buffer, mempertahankan pH semen (spermatozoa) dalam suhu kamar, bersifat 

isotonis dengan cairan sel, melindungi spermatozoa terhadap coldshock dan 

penyeimbangan elektron yang sesuai.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahardhianto, dkk 

(2012) bahwa penggunaan larutan pengencer yang terbuat dari campuran madu 

dan NaCl fisiologis dalam penyimpanan sperma ikan patin (Pangasius pangasius) 

berpengaruh terhadap pergerakan (motilitas) dan ketahanan hidup (viabilitas) 
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spermatozoa ikan patin. Membuat penelitian serupa perlu diujicobakan pada jenis 

ikan yang berbeda. Masih adanya kekurangan dari hasil yang didapat yaitu (lanjut 

Rahardhianto, dkk) spermatozoa memiliki persentase motilitas 40% hanya sampai 

18 jam, sehingga belum bisa digunakan untuk inseminasi buatan. Memperkuat 

alasan bahwa penelitian untuk mendapatkan cairan sperma dalam kondisi baik 

dalam jangka waktu yang lebih panjang senantiasa harus dikembangkan. Hal 

tersebut didukung pula oleh pernyataan Maulana (2004) bahwa pelarut yang 

sesuai dan dapat digunakan sebagai cairan preservasi (penyimpanan) sperma ikan 

betok (papuyu) dalam jangka waktu yang panjang masih perlu diteliti lebih lanjut.  

Selama masa penyimpanan, spermatozoa membutuhkan energi yang dapat 

mendukung daya hidupnya sehingga setelah energi didalam tubuhnya habis maka 

spermatozoa membutukan asupan nutrisi dari luar sebagai energi. Menurut Pusat 

Perlebahan APIARI Pramuka atau PPAP (2003), energi yang dibutuhkan oleh 

spermatozoa disediakan oleh gula sederhana (monosakarida) seperti fruktosa dan 

glukosa. Penambahan fruktosa atau glukosa dalam pengencer berguna untuk 

mendukung daya hidup spermatozoa pasca pengenceran. Bahan nutrisi dengan 

kandungan glukosa dan fruktosa dalam jumlah tinggi memang sangat dibutuhkan 

sebagai cadangan energi bagi sperma. Sebagaimana pernyataan Rahardhianto, dkk 

(2012) bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari bahan 

pengencer alami yang bernutrisi lain yang dapat digunakan sebagai cadangan 

energi spermatozoa contohnya sari-sari buah yang memiliki kadar glukosa atau 

fruktosa yang cenderung tinggi. 

Madu merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki gula-gula 

sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Secara umum kandungan madu 
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berdasarkan data United States Department of Agriculture (ASDA) dalam PPAP 

(2003) yaitu 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. Madu yang merupakan hasil kemampuan lebah dalam mengambil 

nektar dari berbagai bunga yang kemudian diolah dan disimpan ini, memiliki 

beberapa jenis yaitu madu bunga pohon karet, sonokeling, randu, kelengkeng, 

kopi, mangga dan lain sebagainya. Madu bunga pohon karet memiliki kadar gula 

yang lebih tinggi dibanding jenis madu kebanyakan. Berdasarkan penelitian 

Nanda, dkk (2015), madu Karet memiliki kandungan yaitu 20,7% kadar air; 

glukosa 41,2%; dan fruktosa 31,4%. Total kandungan gula pada madu karet yaitu 

72,6%. Karenanya madu karet patut diujicobakan sebagai bahan tambahan dalam 

larutan pengencer untuk pengawetan spermatozoa ikan papuyu. 

Spermatozoa juga mengandung bahan glukosa, protein plasma, urea, 

garam-garam mineral, ion-ion dan lipid yang berfungsi sebagai medium pada 

spermatozoa. Madu karet sebagai penambah bahan energi/nutrisi dari pengencer 

NaCl fisiologis diharapkan dapat mendukung daya hidup dan pergerakan 

spermatozoa dalam proses penyimpanan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dikemukakan diawal dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1) Apakah penambahan larutan madu bunga pohon karet dalam NaCl 

fisiologis berpengaruh terhadap viabilitas dan motilitas spermatozoa ikan 

Papuyu (Anabas testudineus) selama masa penyimpanan? 
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2) Apakah penambahan konsentrasi madu bunga pohon karet yang berbeda 

dalam NaCl  fisiologis menunjukkan perbedaan viabilitas dan motilitas 

spermatozoa ikan Papuyu (Anabas testudineus)? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh adanya penambahan larutan madu bunga 

pohon karet dalam NaCl fisiologis terhadap viabilitas dan motilitas 

spermatozoa ikan Papuyu (Anabas tstudineus) selama masa penyimpanan 

2) Untuk mengetahui perbedaan setiap penambahan konsentrasi madu bunga 

pohon karet yang berbeda dalam NaCl fisiologis terhadap viabilitas dan 

motilitas spermatozoa ikan Papuyu (Anabas testudineus) 

1.4 Manfaat 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah semakin meningkatkan 

kapasitas di bidang perikanan khususnya reproduksi, kemampuan kepenulisan 

ilmiah dan analisis kritis dari penulis. Selain itu, berkembangnya upaya 

penyimpanan spermatozoa ikan Papuyu (Anabas testudineus) dengan tetap 

menjaga kuantitas maupun kualitas spermatozoa, diharapkan dapat meningkatkan 

perkembangan penelitian pada wilayah rekayasa genetika. Kemudian nantinya 

akan menghasilkan benih ikan papuyu (Anabas testudineus) unggul yang berguna 

bagi masyarakat. 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diperoleh 

hipotesis yang diajukan adalah diduga penggunaan konsentrasi madu bunga 
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pohon karet dalam NaCl fisiologis berpengaruh terhadap viabilitas dan motilitas 

spermatozoa ikan papuyu (anabas testudineus) selama masa penyimpanan. 

 


