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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Ikan Papuyu (Anabas testudineus) 

2.1.1 Klasifikasi  

Klasifikasi ikan papuyu menurut Akbar (2012), adalah sebagai berikut: 

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Kelas  : Pisces  

Sub Kelas : Teleostei 

Ordo  : Labyrinthici 

Famili  : Anabantidae 

Genus  : Anabas 

Species : Anabas testudineus 

 

Gambar 1. Ikan Papuyu (Anabas testudineus) 

2.1.2 Morfologi  

Ikan papuyu umumnya berukuran besar, panjang hingga sekitar 25 cm, 

berkepala besar dan bersisik keras kaku, bentuk badan agak lonjong. Sisi atas 

tubuh (dorsal) gelap kehitaman agak kecoklatan atau kehijauan.Sisi samping 
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(lateral) kekuningan, terutama di sebelah bawah, dengan garis-garis gelap 

melintang yang samar dan tak beraturan. Sebuah bintik hitam (terkadang tak jelas 

kelihatan) terdapat di ujung belakang tutup insang. Sisi belakang tutup insang 

bergerigi tajam seperti duri.Ikan betok memiliki tipe warna abu-abu sampai 

kehijauan, dengan satu titik hitam pada bagian dasar ekor dan titik lainnya lagi 

hanya pada bagian belakang lempeng insang. Bagian ujung sisik dan sirip 

berwarna cerah. (Anonim, 2014) 

Ikan  papuyu  termasuk  ke  dalam  sub ordo Anabantoidei, menurut 

Moyle dan Cech (2004),  lebih  dari  80  species  yang  termasuk dalam sub ordo 

ini berukuran kecil (< 10 cm), tipe  surface-  oriented  fish  dan  deep  bodies, ekor 

membulat dan sirip dubur yang panjang. 

Menurut Akbar (2012) secara morfologi ikan betok (papuyu) mempunyai 

bentuk tubuh lonjong, lebih ke belakang menjadi pipih. Seluruh badan dan 

kepalanya bersisik kasar dan besar-besar. Warna kehijau-hijauan, gurat sisi 

sempurna, tetapi di bagian belakang dibawah sirip punggung yang berjari-jari 

lunak menjadi terputus dan dilanjutkan sampai ke pangkal ekor. Pinggiran 

belakang disirip ekor berbentuk bulat. Sirip punggung memanjang mulai dari 

kuduk sampai depan pangkal sirip ekor, bagian depan disokong oleh 16-19 jari-

jari keras, bagian belakang lebih pendek dari bagian depan dengan 7-10 jari-jari 

lunak. Sirip dubur lebih pendek dari sirip punggung dan sebelah depannya 

disokong oleh 9-10 jari-jari keras yang tajam dan bagian belakangnya disokong 

oleh 8-11 jari-jari lunak. Sirip dada tidak mempunyai jari-jari keras, disokong oleh 

14-16 jari-jari lunak yang letaknya lebih ke bawah pada badan di belakang tutup 

insang. Sirip perut letaknya di depan, dibawah sirip dada, disokong oleh jari-jari 
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keras yang besar berujung runcing dan jari-jari lunak. Jari-jari keras dari sirip 

dapat digerakkan dan dapat digunakan untuk bergerak pada permukaan lumpur 

yang kering. Pangkal-pangkal dari sirip dada, sirip ekor, sirip punggung, dan sirip 

dubur yang ada mempunyai jari-jari lunak, semuanya mengandung otot dan 

ditutupi dengan sisik yang kecil-kecil. 

2.1.3 Habitat dan Penyebaran  

Ikan  betok (Anabas  testudineus)  adalah  ikan  air  tawar  yang  biasa 

hidup  diperairan rawa,  sungai,  danau, dan  saluran-saluran  air  hingga  ke 

sawah-sawah(Suriansyah, 2010).  

Menurut Cholik, et. al. (2005), ikan betok ini memiliki kemampuan untuk  

mengambil  oksigen  langsung  dari  udara  karena  adanya  organ  labirin  yang 

terdapat pada bagian atas rongga insang, alat pernapasan tambahan ini sangat 

berguna pada  saat  ikan  berada di perairan  berlumpur.  

Di Indonesia, ikan ini dapat ditemukan di Sulawesi, Daratan Sunda, 

Sumatra, Kalimantan, dan termasuk ikan introduksi untuk Irian Jaya. Penyebaran 

ikan betok di dunia cukup luas mulai dari India, Tiongkok, Srilangka, Cina bagian 

Selatan, Philipina, Asia Tenggara lainnya, dan juga sepanjang garis Wallacea. 

Ikan ini merupakan ikan asli di wilayah Asia Tenggara, Sri Langka, Filipina, 

Cina. Ikan ini menyebar di kepulauan Indo-Australia (Berra, 2001). 

2.1.4 Kebiasaan Hidup dan Makanan 

Menurut (Berra, 2001) Kebiasaan cara makan ikan adalah cara ikan 

mendapatkan makanannya. Kebanyakan cara ikan mencari makanan dengan 

menggunakan mata. Penciuman dan persentuhan digunakan juga untuk mencari 

makanan terutama oleh ikan pemakan dasar dalam perairan yang kekurangan 
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cahaya atau dalam perairan keruh. Ikan yang menggunakan mata dalam mencari 

makanan akan mengukur apakah makanan itu cocok atau tidak untuk ukuran 

mulutnya. Tetapi ikan yang menggunakan penciuman dan persentuhan tidak 

melakukan pengukuran, melainkan kalau makanan sudah masuk mulut akan 

diterima atau ditolak.  

 Hasil penelitian Samuel (2002), juga disebutkan bahwa berdasarkan 

analisa organisme makanan ikan papuyu yang terdapat di Danau Arang-Arang, 

Jambi adalah dominan detritus, kemudian juga terdapat cacing dan ikan.  

 Ikan  papuyu  ini  termasuk  ikan  pemakan segala (omnivora) dan juga 

termasuk golongan ikan  yang melakukan pemijahan total, telur ikan betok 

bersifat terapung dan tidak menempel (Suriansyah et. al., 2011). 

2.1.5 Spermatozoa 

Spermatozoa ikan biasanya immotile dan tidak aktif ketika berada di 

dalam testis. Motilitas dari sperma dimulai setelah spermiasi di dalam lingkungan 

air di dalam sistem reproduksi betina dengan demikian aktivitas dari sperma 

mungkin terjadi ketika faktor tekanan dicairkan, pH menjadi alkalin dan 

osmolalitas menjadi hipotonik, secara berturut-turut. Rata-rata panjang total 

spermatozoa ikan teleostei adalah 40-60 µ dengan panjang kepala hanya 2-3 µ 

(Fujaya, 2002). 

Secara rinci di jelaskan oleh Yatim (1994), bahwa zat – zat yang 

terkandung dalam spermatozoa ada berbagai macam, dan masing-masing 

memiliki fungsi khusus, antara lain: 

a)  Fruktosa,  dihasilkan  oleh  vesikula  seminalis.  Berada  dalam  plasma,  

sebagai sumber energi bagi sperma untuk bergerak. 
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b)  Asam sitrat, diduga berfungsi untuk menggumpalkan sperma pasca ejakulasi. 

c)  Spermin, memberikan bau yang khas pada sperma. 

d)  Seminin, untuk merombak (melysis) sehingga sperma menjadi encer. 

e)  Enzim  fosfatase  asam,  glokorunidase,  lisozim  dan  amylase,  berperan  

dalam memelihara atau memberi nutrisi bagi sperma pada saat di luar tubuh. 

f)  Prostaglandin,  dihasilkan  oleh  vesikula  seminalis.  Mempunyai  peranan  

untuk melancarkan  pengangkutan  sperma  dalam  saluran  kelamin  jantan  pada  

waktu ejakulasi. Juga untuk vasodilatasi (mengembangkan pembuluh darah). 

g)  Elektolit, terutama Na, K, Zn, dan Mg dihasilkan oleh vesikula seminalis yang 

berfungsi  untuk  memelihara  plasma  (sebagai  buffer  untuk  menjaga 

keseimbangan pH plasma). 

h)  Enzim  pembuahan  (hyalorunidase,  neuronidase,  protease  mirip  tripsin  dan 

protease  mirip  kemotripsin),  enzim  ini  sebagian  ada  di  akrosom  sperma  dan 

sebagian  di  plasma.  Selama  belum  bereaksi  dengan  ovum  enzim  ini  dalam 

keadaan non aktif, karena adanya inhibitor. 

i)  Inhibitor,  dihasilkan  kelenjar-kelenjar  kelamin  jantan  dan  terkadang  dalam 

plasma.  Inhibitor  ini  bekerja  atau  berpengaruh  terutama  terhadap  enzim  –

enzim pembuahan. 

j) Hormon,  antara  lain  testosteron,  FSH  dan  LH  yang  terlibat  dalam  proses 

spermatogenesis. 

k) Zat  organik  lain  (asam  amino,  protein  dan  lemak),  asam  amino  yang  

menjadi ciri  sperma  adalah  tirosin  dan  asam  glutamate.  Sedangkan  protein  

yang  utama adalah  karnitin.  Zat  organis  ini  berasal  dari  testis,  saluran  dan  

kelenjar. Sedangkan karnitin dihasilkan oleh vesikula seminalis. 
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Walaupun ukuran dan bentuk spermatozoa berbeda pada jenis ikan hewan, 

namun struktur morfologinya adalah sama. Permukaan sperma dibungkus oleh 

suatu membran lipoprotein. Apabila sela tersebut mati, permeabilitas membrannya 

meninggi, terutama di daerah pangkal kepala dan hal ini merupakan dasar 

pewarnaan sperma yang membedakan sperma yang hidup dan yang mati. 

(Rurangwaa, dkk, 2004) 

Sperma ikan papuyu terdiri dari tiga bagian utama yaitu kepala, bagian 

tengah, dan ekor sperma. Ukuran panjang total, panjang kepala, panjang bagian 

tengah, dan panjang ekor adalah berturut-turut 35.54±4.66 µm; 1.83±0.20 µm; 

0.93±0.23 µm; dan 33.05±1.40 µm, sedangkan lebar kepala sebesar 1.48±0.21 

µm. Total estimasi durasi pergerakan sperma dalam air adalah selama 116±34 

detik. Tingkat osmolaritas tubuh dan testis ikan papuyu berkisar antara 390-405 

mOsmol/kg, setara dengan osmolaritas larutan NaCl 13 g/L (407 mOsmol/kg). 

Larutan fisiologis NaCl 13 g/L efektif dalam preservasi sperma jangka pendek 

(maks 60 menit) pada suhu ruang (26 °C) dan pada suhu dingin (4 °C), sedangkan 

penyimpanan yang dilakukan tanpa pengenceran dapat bertahan selama 360 menit 

pada suhu ruang (26 °C) (Maulana, 2014) 

2.2 Madu Karet 

2.2.1 Syarat Larutan Pengencer 

Terdapat 5 syarat pengencer spermatozoa yang ideal, yakni: isotonic, 

memiliki kemampuan menyangga dengan baik, mengandung nutrisi yang 

menstabilkan koloid-koloid dan antioksidan, anti bakteri dan mampu melindungi 

sperma dari kejutan dingin. Bahan pengencer berhubungan erat dengan komposisi 

ionic plasma seminal atau plasma darah. (Fujaya, 2002) 
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2.2.2 Lebah Penghasil 

Klasifikasi lebah madu menurut Sihombing (1997) adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Animalia  

Phylum  : Arthropoda  

Kelas   : Insekta  

Ordo   : Hymenoptera  

Famili   : Apidae  

Genus   : Apis 

Saat ini telah diketahui bahwa genus Apis mempunyai sembilan spesies, 

yaitu A. andreniformis, A cerana, A. florea, A. mellifera, A. dorsata, 

A.koschevnikovi, A. Laboriosa, A. nigrocincta dan A. nuluensis (Rusfidra, 2006) 

Lebah  madu,  Apis  mellifera,  adalah  salah  satu  dari  beberapa  jenis  

lebah yang menghasilkan madu. Lebah madu hidup dalam koloni, atau gatal -

gatal, dari 50.000 lebah rata-rata. Sebuah koloni lebah madu terdiri dari ratu, 

lebah jantan, dan  pekerja.  Semua  memainkan  peran  dalam  kelangsungan  

hidup masyarakat. Sebanyak 29 subspesies dari Apis mellifera ada. Lebah madu 

Italia, Apis  mellifera  ligustica,  yang  paling  sering  disimpan  oleh  peternak  

lebah  di belahan  bumi  barat.  Lebah  madu  Italia  digambarkan  sebagai  cahaya  

atau  warna emas di perut mereka bergaris-garis kuning dan coklat. Kepala 

berbulu membuat mata  majemuk  besar  mereka  muncul  dikelilingi  dengan  

rambut. Lebah  madu memakan nektar dan serbuk sari dari bunga. Lebah pekerja 

memberi makan larva royal jelly yang pertama, dan kemudian menawarkan 

serbuk sari. Meskipun asli ke Eropa dan Afrika, Apis mellifera sekarang  
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didistribusikan  di  seluruh  dunia, sebagian besar karena praktek perlebahan 

(Siregar, et. al., 2011) 

2.2.3 Nektar 

Jenis  tanaman  sumber  pakan  yang  paling diandalkan sebagai penghasil 

madu adalah karet (Hevea  brasiliensis)  dan  rambutan  (Nephelium lapaceum)  

yang  hanya  menghasilkan  nektar. Tanaman  karet tidak  menghasilkan tepung  

sari, sehingga  lebah  mendapatkan  tepungsari  dari tanaman  lain  yang  berada  

di  sekitar  kawasan karet  (Minarti, 2010) 

2.2.4 Karakteristik Madu 

Produksi dan tipe madu yang dihasilkan oleh  lebah  madu  tergantung  

pada  bunga  vegetatif  alami  yang  berbunga  pada  musim  yang berbeda.  

Indonesia  memiliki  beberapa jenis madu berdasarkan jenis flora yang menjadi 

sumber nektarnya (Suranto, 2007). 

Sumber  nektar  yang  berbeda  akan  mempengaruhi sifat madu yang 

dihasilkan oleh lebah, diantaranya dari segi warna, rasa, dan komponen madu.  

Komposisi  madu  ditentukan  oleh  dua faktor utama yakni, komposisi nektar asal 

madu bersangkutan dan faktor-faktor eksternal tertentu (Sihombing, 2005). 

Sihombing  (2005)  menyatakan  bahwa  tanaman  karet  dan  rambutan  

merupakan tanaman sumber nektar, namun nektar yang  dihasilkan tanaman karet  

lebih banyak dibandingkan  dengan  nektar  yang  dihasilkan tanaman  rambutan  

dengan  kandungan  glukosa sebesar  62,14  %,  sehingga  kandungan  gula nektar  

tanaman  karet  lebih  tinggi  dibandingkan dengan tanaman rambutan. 

 Nuryati  (2006)  menjelaskan  bahwa  Indonesia  memiliki  angka  

kelembaban  udara  relatif yang tinggi, yaitu 80  %. Madu bersifat higroskopis  
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yang  dapat  menyerap  air  yang  ada  disekitarnya,  sehingga  menyebabkan  

peningkatan kadar  air  pada  madu.  Madu  dengan  kadar  air 18,3  % atau lebih 

kecil dari itu, akan menyerap uap  air  dari  udara  pada  kelembaban  relative  di 

atas 60  %, kadar air yang tinggi dapat mempercepat proses fermentasi di dalam  

madu. 

2.3 Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa 

Motilitas spermatozoa ikan patin ditentukan dari banyaknya jumlah 

spermatozoa yang bergerak dari suatu lapang pandang. (Rahardhianto, dkk, 2012) 

Motilitas yang semakin menurun mengakibatkan daya membuahi sel telur 

menjadi lemah (Adipu et al., 2011) 

Persentase spermatozoa yang hidup ditentukan berdasarkan penyerapan zat 

warna eosin yang dicampurkan pada sperma. Apabila spermatozoa mati, akan 

menyerap zat warna yang ada disekitarnya sedangkan yang hidup tidak menyerap 

zat warna. (Rahardhianto, dkk, 2012) 

2.4 Penyimpanan Sperma 

Semakin lama dilakukan penyimpanan ketersediaan cadangan makanan 

sebagai sumber energi akan semakin berkurang. Selain berkurangnya energi, 

penurunan persentase motilitas spermatozoa selama penyimpanan terjadi karena 

berkurangnya oksigen. Metabolisme spermatozoa dapat berlangsung secara aerob 

maupun anaerob. Ketika terdapat oksigen, metabolisme fruktosa 9 kali lebih 

efisien dalam menghasilkan energi dan dimetabolisir secara sempurna menjadi 

CO2 + H2O. Sebaliknya, jika ketersediaan oksigen tidak mencukupi maka 

metabolisme spermatozoa akan berjalan secara anaerob. Metabolisme 

spermatozoa dalam keadaan anaerob menghasilkan asam laktat yang 
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mengakibatkan racun bagi sperma. Pada kondisi lingkungan yang asam, daya 

gerak spermatozoa akan menurun dan dapat menyebabkan kematian sperma 

(Hidayaturrahmah, 2007) 

Tingginya fertilitas berhubungan dengan komposisi pengencer yang 

mampu memberikan sumber energi dan perlindungan pada spermatozoa selama 

disimpan (Iromo et al. 2007) 

 


