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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan koi strain showa termasuk ikan yang memiliki ekonomis penting, 

ikan koi dengan kriteria yang unggul dapat dijadikan ikan koi kontes sehingga 

banyak pembudidaya berupaya untuk meningkatkan produksinya. Untuk 

meningkatkan produksi, metode yang banyak pembudidaya lakukan, yaitu 

pemijahan secara alami maupun buatan. Faktor utama dalam kegiatan peningkatan 

produksi dibutuhkan induk unggulan yang sudah matang gonad sehingga 

menghasilkan benih yang memiliki kualitas dan kuantitas sel sperma yang baik.

 Untuk menghasilkan indukan unggul diperlukan waktu yang cukup lama 

dan biaya mahal, oleh karena itu induk unggul harus dimanfaatkan seoptimal 

mungkin. Pada saat musim reproduksi, penyimpanan sperma induk unggul perlu 

dilakukan sehingga pada saat sel sperma dibutuhkan dapat langsung digunakan 

tanpa harus menunggu atau mendatangkan induk jantan matang gonad kembali. 

Gonad merupakan salah satu organ reproduksi yang dimiliki oleh setiap individu 

baik jantan maupun betina, pada organ reproduksi jantan berupa testes yang 

merupakan penghasil sperma, sedangkan organ reproduksi betina berupa ovarium 

sebagai penghasil sel telur. 

Penyimpanan sperma sederhana memiliki keuntungan karena dapat 

disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama sehigga dapat digunakan pada saat 

diperlukan. Masa hidup sperma ikan mas (Cyprinus carpio) di dalam air tawar 
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hanya bertahan 1 menit 12 detik. Sedangkan masa hidup sperma yang belum 

terkontaminasi dengan cairan maupun larutan apapun bertahan 3 menit 47 detik. 

Penyimpanan sperma membutuhkan bahan pengencer yang dapat 

melindungi sperma dari suhu rendah dan memberikan sumber energi selama proses 

penyimpanan, karena tanpa adanya bahan pengencer sperma akan rusak dan mati 

selama penyimpanan. Pengencer yang dibutuhkan dapat mensuplai nutrisi dan 

bersifat isotonik yang dapat mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan 

elektrolit yang sesuai, sehingga sperma dapat bertahan hidup. Salah satu pengencer 

yang dapat digunakan sebagai bahan pengencer adalah air kelapa, karena air kelapa 

dapat dijadikan sebagai sumber energi bagi spermatozoa. 

Air kelapa mengandung glukosa dan fruktosa yang juga terkandung dalam 

sperma, sehingga dapat dimanfaatkan spermatozoa sebagai sumber energi, dan 

diharapkan sperma akan bertahan hidup selama penyimpanan. Selain air kelapa 

sebagai bahan pengencer, penambahan gliserol juga diperlukan sebagai pelindung 

(Protective Agent) spermatozoa selama proses penyimpanan. Penambahan gliserol 

dalam pengencer diduga dapat melindungi sperma dari suhu rendah cold shock 

yang dapat mematikan sel sperma dalam penelitian Novianto (2014). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyimpanan sel 

sperma menggunakan kombinasi air kelapa dengan gliserol terhadap kondisi 

motilitas dan viabilitas spermatozoa ikan koi (Cyprinus carpio). Penelitian ini 

mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnan et.al., (2013) 

tentang Penambahan Air Kelapa dan Gliserol Pada Penyimpanan Sperma Terhadap 
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Motilitas dan Fertilitas Spermatozoa Ikan Mas (Cyprinus carpio) dengan lama 

waktu 4 hari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penyimpanan sel sperma menggunakan kombinasi air 

kelapa dan gliserol terhadap kondisi motilitas dan viabilitas spermatozoa 

ikan koi (Cyprinus carpio) ?  

2. Berapa konsentrasi yang optimal untuk penyimpanan sel sperma 

menggunakan air kelapa dan gliserol terhadap motilitas dan viabilitas 

sperma ikan koi (Cyprinus carpio) ? 

 

1.3  Tujuan 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penyimpanan sel sperma menggunakan 

kombinasi air kelapa dan gliserol terhadap kondisi motilitas dan viabilitas 

sperma ikan koi (Cyprinus carpio). 

2. Untuk  mengetahui konsentrasi yang optimal dalam penyimpanan sel 

sperma menggunakan air kelapa dan gliserol terhadap motilitas dan 

viabilitas sperma ikan koi (Cyprinus carpio). 
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1.4 Manfaat 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pembaca 

tentang pengaruh penyimpanan sel sperma menggunakan kombinasi air kelapa 

dan gliserol terhadap kondisi motilitas dan viabilitas spermatozoa ikan koi 

(Cyprinus carpio). Diharapkan dapat memperpanjang daya simpan 

spermatozoa menggunakan penyimpanan sederhana.  

1.5 Hipotesis 

H0 : Diduga perbedaan perlakuan penyimpanan sel sperma dengan kombinasi 

air kelapa dan gliserol tidak berpengaruh nyata terhadap motilitas 

spermatozoa ikan koi (Cyprinus carpio). 

H1 : Diduga perbedaan perlakuan penyimpanan sel sperma dengan kombinasi  

air kelapa dan gliserol berpengaruh nyata terhadap motilitas spermatozoa 

ikan koi (Cyprinus carpio). 


