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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Ikan Koi (Cyprinus carpio) 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Koi (Cyprinus carpio) 

Menurut Susanto (2008) bahwa klasifikasi ikan koi adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. Ikan Koi (Cyprinus carpio) 

Sumber : dokumen pribadi 

Kingdom  : Animalia  

Phyllum   : Chordata 

Subphyllum  

Classis   

Subclass 

Ordo   

Sub-ordo  

: Vertebrata 

: Esteichthyes   

Actinopterygii  

Ostariophysi    

Telestoi



Familia   : Cyprinidae  

Subfamilly : Cyprinidae 

Genus : Cyprinus 

Species : Cyprinus carpio 

2.1.2 Morfologi Ikan Koi (Cyprinus carpio) 

Ikan koi secara umum memiliki bentuk tubug seperti torpedo dengan alat 

gerak berupa sirip. Sirip pada ikan koi terbagi atas sebuah sirip punggung, 

sepasang sirip dada, sepasang sirip perut, sebuah sirip anus, dan sebuah sirip ekor. 

Alat penggerak yang terdapat pada ikan koi terdiri dari jari-jari keras, jari-jari 

lunak, dan selaput sirip. Jari-jari keras adalah jari-jari sirip yang kaku dan patah 

jika dibengkokkan. Sebaliknya, jari-jari lunak adalah jari-jari sirip yang tidak 

patah jika dibengkokkan dan terletak di belakang jari-jari keras. Selaput sirip 

banyak disebut dengan sayap memungkinkan ikan koi memiliki tenaga untuk 

mendorong cukup kuat ketika berenang. Sedangkan sirip pada bagian ekornya 

hanya memiliki jari-jari lunak. Pada sirip punggung terdapat tiga buah jari-jari 

lunak. Sirip perutnya hanya terdiri dari jari-jari lunak yang berjumlah 9 buah dan 

pada sirip anus terdapat tiga buah jari-jari keras dan 5 buah jari-jari lunak 

(Susanto, 2008). 

Khairuman (2008) berpendapat bahwa ikan koi memiliki bentuk tubuh 

yang memanjang serta memipih tegak (compressed). Bentuk dari mulut ikan koi 

terletak diujung tengah (terminal) dan dapat menyembulkan (protaktil). Pada 

bagian anterior (depan) mulut terdapat dua pasang sungut. Ikan koi memiliki gigi 
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kerongkongn (pharyngeal teeth) yang terdapat diujung dalam mulut yang tersusun 

dari tiga baris gigi geraham. Tubuh ikan koi sebagian besar tertutupi oleh sisik, 

kecuali pada beberapa varietas yang hanya memiliki sedikit sisik. Sisik ikan koi 

berukuran relatif besar dan tergolong dalam sisik tipe lingkaran (sikloid).  

Badan koi tertutup oleh selaput yang terdiri dari dua lapisan. Lapisan 

pertama terletak dibagian luar dikenal dengan sebutan epidermis dan lapisan 

bagian dalam disebut endodedermis. Epidermis terdiri dari sel-sel getah yang 

dapat menghasilkan lendir (mucus) di permukaan badan, berguna untuk melindngi 

tubuh dari parasite yang menyerang koi. Lapisan endodedermis terdiri dari serat-

serat yang penuh dengan sel. Pangkal sisik dan urat-urat darah terdapat pada 

lapisan ini, juga sel warna. Sel warna ini memiliki corak yang sangat kompleks. 

Dengan cara kontraksi, sel ini memproduksi larutan dengan empat sel warna yang 

berbeda. Keempat sel warna yang dapat diproduksi antara lain melanophore 

(hitam), xanthopore (kuning), erythoropore (merah), dan guanaphore (putih) 

(Awan, 2016). 

Organ perasa dan sistem saraf mempunyai hubungan yang erat dengan 

penyususnan dan penyerapan sel-sel warna. Organ ini sangat reaktif dengan 

cahaya. Tempatnya diantara lapisan epidermis dan urat saraf pada jaringan lemak 

yang terletak di bawah sisik (Susanto, 2008). 

2.1.3 Habitat Ikan Koi (Cyprinus carpio) 

Habitat ikan koi berada di perairan tawar yang airnya tidak terlalu dalam 

dan alirannya tidak terlalu deras. Ikan ini mampu bertahan hidup di daerah dengan 

ketinggian 150-600 meter di atas laut (dpl) dan pada suhu 25-30 
o
c. Ikan koi 
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terkadang ditemukan di perairan payau atau muara sungai yang bersalinitas (kadar 

garam) 25-30
o
/oo (Susanto, 2008). 

 Ikan koi termasuk dari golongan ikan pemakan segala (omnivore), yakni 

ikan yang dapat mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Makanan utama ikan koi 

yaitu tumbuhan dan binatang yang terdapat di dasar dan di tepi perairan 

(Khairuman, 2008). Ikan koi terdaftar sebagai spesies yang tersebar luas dan 

jumlahnya cukup melimpah. Ikan koi menempati rata-rata kedalaman pada periran 

1118-1721 m dan melakukan pergerakan rata-rata harian 147-238 m. Ikan koi 

biasanya menempati daerah yang tenang diantara kayu terendam dan vegetasi air 

(Jones et al., dalam Awan, 2016). 

2.1.4 Siklus Hidup Ikan Koi (Cyprinus carpio) 

Siklus hidup ikan koi dimulai dari perkembangan di dalam gonad 

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

yang menghasilkan sperma). Pemijahan ikan koi ini dapat terjadi sepanjang tahun 

dan tidak tergantung pada musim. Namun di habitat aslinya, ikan koi sering 

memijah pada awal musim hujan karena adanya rangsangan dari aroma tanah 

kering yang tergenang air. Secara alami, pemijahan terjadi pada tengah malam 

sampai akhhir fajar. Menjelang memijah, induk-induk ikan koi aktif mencari 

tempat yang rimbun, seperti tanaman air atau rerumputan yang menutupi 

permukaan air. Substrat inilah yang nantinya akan digunakan sebgaai tempat 

menempel telur sekaligus membantu perangsangan ketika terjadi pemijahan 

(Khairuman, 2008). 
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 Sifat telur ikan koi adalah menempel pada substrat. Telur ikan koi 

berbentuk bulat, berwarna bening, berdiameter 1.5-1.8 mm, dan berbobot 0.17-

0.20 mg. ukuran telur bervariasi, tergantung dari umur dan ukuran atau bobot 

induk. Embrio akan tumbuh di dalam telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa. 

Antara 2-3 hari kemudian, telur-telur akan menetas dan tumbuh menjadi larva. 

Larva ikan koi mempunyai kantong kuning telur yang berukuran relatif besar 

sebagai cadangan makanan bagi larva. Kantong kuning telur tersebut akan habis 

dalam waktu 2-4 hari. Larva ikan koi bersifat menempel dan bergerak vertical. 

Ukuran larva antara 0.5-0.6 mm dan bobotnya antara 18-20 mg (Gusrina, 2008). 

 Larva berubah menjadi kebul (larva stadia akhir) dalam waktu 4-5 hari. 

Pada stadia kebul ini, ikan koi memerlukan pasokan makanan dari luar untuk 

menunjang kehidupannya. Pakan alami kebul terutama berasal dari zooplankton, 

seperti rotifer, moina, dan daphnia. Kebutuhan pakan alami untuk kebul dlam satu 

hari 60-70 % dari bubutnya (Susanto, 2008). 

 Setelah 2 minggu, kebul tumbuh menjadi burayak yang berukuran 1-3 cm 

dan bobotnya 0.1-0.5 gram. Antara 2-3 minggu kemudian burayak tumbuh 

menjadi putihan (benih yang siap diedarkan) yang berukuran 3-5 cm dan 

bobotnya 0.5-2.5 gram. Putihan tersebut akan terus tumbuuh. Setelah tiga bulan 

berubah menjadi gelondongan yang berbobot 100 gram. Gelondongan akan 

tumbuh terus menjadi induk. Setelah enam bulan dipelihara, bobot induk ikan 

jantan bias mencapai 500 gram. Sementara, induk betinanya mencapai bobot 1.5 

kg setelah berumur 15 bulan. Induk ikan koi memiliki kebiasaan mengaduk-aduk 

dasar perairan untuk mencari makanan (Rizal, 2016). 
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2.2 Spermatozoa 

Spermatozoa adalah gamet jantan yang dihasilkan oleh testis. Bentuk 

spermatozoa ini berbeda pada setiap spesiesnya dan mengandung bahan pembawa 

sifat yang berbeda pula. Setiap pelepasan sperma jumlahnya bias mencapai jutaan 

karena ukurannya yang kecil. Spermatozoa terdiri atas dua bagian utama yakni, 

kepala dan ekor.  Stoss dan Donaldson (1982) dalam Sartoyo (2005) menyatakan 

bahwa bagian kepala berbentuk bulat dan bagian leher mengalami reduksi. 

Ekornya mempunyai panjang 10-20 kali dari panjang kepala dan tipe susunan 

mitokondrianya 9 ± 2 µm. panjang rata-rata total spermatozoa ikan telestoi adalah 

40-60 mikron meter denganpanjang kepala hanya 2-3 mikronmeter. Spermatozoa 

ikan spesies (Cyprinus carpio) koi primitive, pada bagian kepala tidak terdapat 

akrosom. Betuk tersebut memungkinkan spermatozoa dapat bergerak. Pergerakan 

spermatozoa juga diatur oleh aktivitas asetilkolin yang terdapat pada kepala 

spermatozoa dan energy untuk bergerak diperoleh dari mitokondria berupa ATP. 

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, sdecara 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 
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khusus, antara lain (1)  Fruktosa,  dihasilkan  oleh  vesikula  seminalis.  Berada  

dalam  plasma,  sebagai sumber energi bagi sperma untuk bergerak; (2)  Asam 

sitrat, diduga berfungsi untuk menggumpalkan sperma pasca ejakulasi; (3)  

Spermin, memberikan bau yang khas pada sperma; (4)  Seminin, untuk merombak 

(melysis) sehingga sperma menjadi encer;(5)  Enzim  fosfatase  asam,  

glokorunidase,  lisozim  dan  amylase,  berperan  dalam memelihara atau memberi 

nutrisi bagi sperma pada saat di luar tubuh; (6)  Prostaglandin,  dihasilkan  oleh  

vesikula  seminalis.  Mempunyai  peranan  untuk melancarkan  pengangkutan  

sperma  dalam  saluran  kelamin  jantan  pada  waktu ejakulasi. Juga untuk 

vasodilatasi (mengembangkan pembuluh darah); (7)  Elektolit, terutama Na, K, 

Zn, dan Mg dihasilkan oleh vesikula seminalis yang berfungsi  untuk  memelihara  

plasma  (sebagai  buffer  untuk  menjaga keseimbangan pH plasma); (8)  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; (9)  Inhibitor,  dihasilkan  kelenjar-kelenjar  

kelamin  jantan  dan  terkadang  dalam plasma.  Inhibitor  ini  bekerja  atau  

berpengaruh  terutama  terhadap  enzim-enzim pembuahan; (10) Hormon,  antara  

lain  testosteron,  FSH  dan  LH  yang  terlibat  dalam  proses spermatogenesis; 

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

menjadiciri  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, 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 (E. 

Rurangwaa, dkk, 2004). 

2.2.1 Preservasi Sperma 

 Preservasi sperma adalah kegiatan penyimpanan sperma dalam waktu 

tertentu. Komposisi bahan pengencer semen harus dapat memenuhi kebutuhan 

dan dapat mempertahankan fungsi fisiologis spermatozoa selama penyimpnan. 

Bahan pengencer sperma, larutan yang digunakan haruslah memenuhi beberapa 

persyaratan, yaitu (1) tidak beracun; (2) mempertahankan dan tidak membatasi 

daya fertilisasi spermatozoa; (3) murah, sederhana dan praktis dibuat, tetapi 

sperma yang diencerkan mempunyai daya membuahi yang tinggi; (4) menjamin 

kehidupan sperma dalam waktu lama; (5) memberikan kemungkinan pengujian 

atau penilaian spermatozoa setelah pengenceran; dan (6) dapat memelihara 

kehidupan sperma, tetapi tidak menyebabkan sperma aktif selama penyimpanan 

(Hoar et al. 1971). Fungsi penyimpanan gamet atau materi genetik menurut Davy 

dan Chouinard (1980) adalah memudahkan pengangkutan (tidak mengangkut 

induk yang akan diambil gametnya, tetapi cukup mengangkut gametnya) dari satu 

tempat ke tempat lain dan mengurangi jumlah induk yang dipelihara, menghindari 

gamet mengalami overripening (lewat matang), memungkinkan untuk 

memproduksi benih sepanjang tahun, dan memudahkan melakukan pemijahan 
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dari induk yang diinginkan dengan pematangan gonad induk jantan dan betina 

pada saat yang berbeda. 

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 

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). 

2.2.2 Motilitas Spermatozoa 

Kime et al. (2003) menyatakan bahwa parameter yang sering digunakan 

untuk mengukur kualitas dari spermatozoa adalah motilitas dan viabilitas. Rough 

(2003) menjelaskan bahwa gerakan sperma ada dua yaitu motil dan tidak motil. 

Gerakan motil sendiri terbagi menjadi dua yaitu sperma yang bergerak progresive 

dan sperma yang bergerak tidak progresif. Motilitas spermatozoa ikan patin 

ditentukan dari banyaknya jumlah spermatozoa yang bergerak dari suatu lapang 
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pandang (Rahardhianto, dkk, 2012). Motilitas yang semakin menurun 

mengakibatkan daya membuahi sel telur menjadi lemah (Adipu et al, 2011). 

Presentase viabilitas merupakan salah satu indikator untuk menentukan 

baik atau buruknya kualitas spermatozoa dan mengetahui banyaknya spermatozoa 

tersebut hidup (viable) atau tidak hidup (unviable) yang pada penampakan 

spermatozoa tidak bergerak atau imotil dalam proses penyimpanan dengan 

penamabahan larutan pengencer (Arfah, dkk, 2015). 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). 

2.3 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 plasmseminal atau plasma darah (Fujaya, 2002). 

2.3.1 NaCl (Natrium Clorida) 

 Natrium (Na) adalah salah satu unsur alkali utama yang ditemukan di 

perairan dan merupakan kation penting yang mempengaruhi keseimbangan 

keseluruhan kation di perairan. Hampir semua senyawa natrium mmudah larut 

dalam air dan bersifat sangat reaktif. Salah satu sumber utama natrium di perairan 

adalah NaCl (Effendi, 2003). Menurut Joseph (1996), natrium (Na) merupakan 
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mineral makro yang memenuhi syarat-syarat sebagai unsur esensial untuk tubuh. 

Semua makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan, memerlukan mineral 

tersebut untuk metabolisme normalnya. Fungsi natrium dalam tubuh, yaitu untuk 

memelihara tekanan osmotik, menjaga keseimbangan asam-basa, mengatur 

masuknya zat makanan ke dalam sel dan mengatur metabolisme air. 

Chlor (Cl) merupakan unsur makro yang esensial untuk tubuh. Berbeda 

dengan natrium yang merupakan kation utama dalam tubuh, maka chlor 

merupakan salah satu anion utama dan berfungsi dalam mengatur tekanan osmose 

dan menjaga keseimbangan asam-basa tubuh (Joseph, 1996). Ion klorida adalah 

anion yang dominan di perairan laut. Unsur klor dalam air terdapat dalam bentuk 

ion klorida (Cl) dan ditemukan di perairan alami dalam jumlah yang lebih banyak 

daripada anin halogen lainnya (Effendi, 2003). 

2.3.2 Madu 

 Madu merupakan produk alam yang dihasilkan oleh lebah untuk 

dikonsumsi, karena mengandung bahan gizi yang sangat essensial. Madu bukan 

hanya meruppakan bahan pemanis, atau penyedap makanan, tetapi sering pula 

digunakan untuk obat-obatan. Madu dapat digunakan untuk menghasilkan rasa 

lelah dan letih (Purbaya, 2002). Madu umumnya memiliki rasa manis, ilai gizinya 

tinggi, dan sangat berkhasiat untuk mengobati penyakit. Setiap orang dapat 

mengkonsumsi mafu, baik anak-anak, orang dewasa, maupun manula. Banyak 

bahan makanan atau minuman lain yang dicampur dengan madu untuk 

meningkatkan khasiat makanan atau minuman tersebut (Suranto, 2004). 
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 Madu alami merupakan satu-satunya bahan pemanis yang dapat langsung 

dikonsumsi, dimakan atau digunakan tanpa harus diolah terlebih dahulu dan 

mengandung bahan gizi yang esensial. Jenis gula atau karbohidrat yang terdapat 

di dalam madu alami yakni fruktosa, yang memiliki kadar tinggi, yaitu mencapai 

38,5 gram per 100 gram madu alami. Sementara untuk kadar glukosa, maltosa dan 

sukrosa rendah (Murtidjo, 1991). 

2.3.2.1 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 telah ditemukan. Lebah 

madu Italia (Apis  mellifera  ligustica)  yang  paling  sering  disimpan  oleh  
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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  

mellifea  sekarang  didistribusikan  di  seluruh  dunia, sebagian besar karena 

praktek perlebahan (Siregar et al.,2011). 

2.3.2.2 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). 

 Nuryati (2006) menjelaskan bahwa Indonesia memiliki angka kelembaban 

udara relatif yang tinggi, yaitu 80%. Madu bersifat higroskopis 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. 
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Madu yang baik harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan, kadar yang 

sesui dengan standart SNI hanya terdapat pada madu murni, yaitu madu yang 

belum diberi campuran dengan bahan-bahan lain (Susanto, 2004). 

2.3.2.3 Madu Kelengkeng 

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnayani dkk (2008), mengenai penentuan 

kadar glukosa dan fruktosa dalam madu randu dan madu kelengkeng 

menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) didapatkan kadar glukosa 

pada madu randu dan madu kelengkeng sebesar 27,31% dan 28,09% sedangkan 

kadar fruktosa pada madu randu dan madu kelengkeng sebesar 40,99% dan 

40,03%. Endah (2009) juga melakukan penelitian mengenai kualitas madu yang 

beredar dipasaran berdasarkan kadar sukrosanya menggunakan metode iodometri, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa madu yang memenuhi syarat menurut SNI 

hanya 10% dan yang tidak memenuhi persyaratan 90%. 

 


