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ABSTRAK 

 
     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas media 
skim milk kuning telur pada proses pengenceran spermatozoa ikan 
mas serta dalam meningkatkan hasil dari fertilisasi in vitro. 
Penelitian ini dimulai dari pembuatan media skim milk kuning telur 
dengan bahan yaitu 50 ml aquades, 5 g skim milk, 2,5 g kuning telur, 
0,5 g fruktosa, 0,17 g penisilin dan 0,08 g streptomisin; pemasangan 
induk jantan dan betina di dalam kolam pemijahan dan stripping 
induk ikan mas untuk mendapatkan telur dan spermatozoa; 
pengenceran spermatozoa ikan mas pada beberapa konsentrasi media 
pengencer dengan perbandingan 1:10 (1 ml sperma dan 10 ml 
pengencer); perlakuan fertilisasi in vitro pada spermatozoa dan sel 
telur; pengamatan perkembangan embrio yang terjadi; serta analisis 
data menggunakan analisis statistik non-parametrik dengan uji chi-
square (ki kuadrat), dan BNT (�= 0,05). Hasil penelitian 
menunjukkan spermatozoa dalam media pengencer konsentrasi 4% 
skim milk kuning telur/mL tidak efektif digunakan sebagai pengencer 
spermatozoa dibanding spermatozoa tanpa pengenceran dan 
spermatozoa dalam media dengan konsentrasi 1% skim milk kuning 
telur/mL. Sedangkan durasi penyimpanan yang efektif dari media 
pengencer 2% skim milk kuning telur/mL untuk mengencerkan 
spermatozoa 2 jam.  
 
Kata kunci : fertilisasi in vitro, ikan mas, media skim milk kuning 

telur. 
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ABSTRACT 
 

The goals of this experiment is to determine the effectiveness of 
egg yolk-skim milk  dilution medium on carp sperm dilution process 
and also to improving the result of in vitro fertilization. The 
experiment was prepared by making of standart dilution medium that 
composed of egg yolk-skim milk  medium with materials like 50cc 
aquades, 5 g skim milk, 2,5 g egg yolk, 0,5 g fructose, 0,17 g 
penicillin and 0,08 g streptomycin; male and female carp were mate 
in sexing pool booth were striped to get egg and sperm; 1 ml sperm 
were diluted on 10 ml of three kind dilution medium as prepared; 
sperm and egg in vitro fertilization process; embryos growth 
observation; datas were analysed by using chi-square  non-
parametrical analysis and BNT (�= 0,05). The result show that sperm 
on the dilution medium with 4% egg yolk-skim milk/mL 
concentration was not effective for dilution medium when compared 
with spermatozoa without dilution, as well as sperm on the dilution 
medium with 1% egg yolk-skim milk/mL concentration. While, the 
effective duration of 2% egg yolk-skim milk/mL dilution medium 
was 2 hours.  

 
Key word: in vitro fertilization, carp, egg yolk-skim milk  medium. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Ikan mas (Cyprinus carpio L.) merupakan ikan yang hidup di air 
tawar dan termasuk dalam familia Cyprinidae (Fcps, 2005). Ikan mas 
mempunyai nilai ekonomi yang besar. Sebagai bahan pangan, ikan 
mas mempunyai kandungan protein yang tinggi. Kebutuhan pasar 
terhadap ikan mas sangat tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan 
produksi ikan mas yang memadai.  
     Produksi ikan mas yang didapatkan dari fertilisasi alami 
menghasilkan kuantitas benih ikan mas yang rendah, sehingga 
dilakukan suatu cara yang lebih efektif dan efisien untuk 
meningkatkan produksi benih ikan mas, yaitu dengan fertilisasi in 
vitro. Salah satu permasalahan fertilisasi pada budidaya ikan air 
tawar adalah rendahnya tingkat fertilisasi di kolam. Hal ini 
mengakibatkan banyaknya sel telur yang tidak terfertilisasi secara 
sempurna. Dalam satu siklus reproduksi ikan dapat dihasilkan sel 
telur sampai jutaan per ekor, tetapi yang terfertilisasi hanya mencapai 
5% dari total (Hidayaturrahmah, 2007).  
     Spermatozoa yang telah dikeluarkan oleh ikan mas tidak bertahan 
hidup lama jika telah terkena air. Kemampuan spermatozoa hidup 
secara normal setelah keluar dari testis hanya berkisar antara 1–2 
menit pada saat berada di dalam air. Di alam durasi motilitas terjadi 
dalam periode yang sangat pendek pada ikan air tawar. Motilitas 
spermatozoa ikan dibatasi pada periode detik dan menit pada 
pembuahan ikan air tawar karena adanya osmotic injury. Osmotic 
injury dapat diamati dalam spermatozoa setelah pelepasan ke dalam 
medium pembuahan alami. Kerusakan ini tidak dapat diperbaiki dan 
bisa menyebabkan kematian dalam hitungan detik untuk beberapa 
jenis ikan air tawar (Hidayaturrahmah, 2007). Sehingga perlu 
dilakukan suatu cara agar spermatozoa dapat digunakan dengan lebih 
efektif pada proses fertilisasi ikan mas.       

Fertilisasi merupakan proses bertemunya gamet jantan dan gamet 
betina yang akan menghasilkan individu baru sebagai penerus siklus 
keturunan dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup 
spesiesnya. Tahapan fertilisasi yaitu kapasitasi sperma, pengikatan 
sperma ke zona pelusida, reaksi akrosom, penetrasi zona pelusida, 
pengikatan sperma dengan oosit, aktivasi sel telur dan reaksi 
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kortikal, reaksi zona, post fertilisasi, selanjutnya akan terjadi 
pembelahan sel sampai terbentuk zigot (Bowen, 2000). Proses 
fertilisasi memiliki dua cara yaitu secara in vitro dan in vivo. 
Fertilisasi In Vitro (FIV) ialah fertilisasi yang terjadi di luar tubuh 
induk betina dan  dilakukan dengan bantuan manusia atau secara 
buatan. Menurut Budiono (2005),  teknik Fertilisasi In Vitro 
merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari koleksi oosit dan 
spermatozoa, fertilisasi dan kultur secara in vitro. Salah satu faktor 
yang menentukan keberhasilan fertilisasi adalah proses kapasitasi, 
yaitu proses maturasi fungsional dari spermatozoa. Kapasitasi 
spermatozoa ikan sampai saat ini belum teridentifikasi, tetapi jika hal 
tersebut terjadi, kemungkinan bertepatan dengan saat terjadinya 
kontak dengan lingkungan eksternal (Pozo et al., 2001). Proses 
kapasitasi berhubungan dengan reaksi akrosom, yaitu perubahan 
untuk melengkapi spermatozoa dengan penghancur enzimatik agar 
spermatozoa dapat melewati zona pelusida oosit (Bowen, 2000).  
     Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan teknik fertilisasi 
in vitro adalah ketahanan spermatozoa dan sel telur pada lingkungan 
luar. Spermatozoa dapat bertahan hidup pada kondisi luar jika 
terdapat media yang sesuai. Media ini disebut sebagai media 
pengencer spermatozoa, yang berfungsi untuk mempertahankan 
kelangsungan hidup dan motilitas spermatozoa (Yatim, 1994). Media 
pengencer spermatozoa sangat banyak macamnya dan sering 
digunakan untuk mempertahankan kondisi spermatozoa ternak 
sebelum proses fertilisasi berlangsung. Karena itu dipilih salah satu 
dari jenis media pengencer tersebut yang bahannya lebih mudah 
didapat dan terjangkau untuk masyarakat, tetapi tetap efektif untuk 
digunakan pada pengenceran spermatozoa ikan mas. 
     Media yang digunakan pada penelitian ini ialah media skim milk 
kuning telur yang pernah digunakan pada ternak yang telah terbukti 
mampu memelihara ketahanan spermatozoa ternak selama beberapa 
waktu, dalam penelitian ini media tersebut diujicobakan pada 
spermatozoa ikan untuk mengetahui keefektifannya dalam 
mengoptimalkan hidup spermatozoa ikan sebelum dilakukan 
fertilisasi in vitro. Media skim milk kuning telur memiliki bahan-
bahan yang sesuai  dengan syarat sebagai pengencer, antara lain: 
kuning telur, berfungsi sebagai buffer karena mengandung 1% skim 
milk kuning telur/mL air dan sepertiga adalah lemak, trigliserida 
(65,5%), fosfolipid (28,3%) dan kolesterol (5,2%), sumber energi; 
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antibiotik (penisilin dan streptomisin), berfungsi mencegah 
pertumbuhan mikroorganisme; fruktosa, berfungsi menyediakan zat-
zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa; serta skim 
milk yang berfungsi menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber 
energi bagi spermatozoa waktu pembekuan dan merupakan bahan 
pengencer organik (Bitnak, 2006).  
       Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui keefektifan 
media skim milk kuning telur untuk mengencerkan spermatozoa ikan 
mas sehingga dapat memaksimalkan hasil fertilisasi pada ikan mas.  
 
1.2 Permasalahan 

     Permasalahan penelitian ini adalah : 
Dapatkah media skim milk kuning telur digunakan untuk 
meningkatkan keefektifan fertilisasi in vitro ikan mas?  
 
1.3 Tujuan 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas media 
skim milk kuning telur pada proses pengenceran spermatozoa ikan 
mas serta dalam meningkatkan keberhasilan dari fertilisasi in vitro 
ikan mas. 
 
1.4 Manfaat 

     Manfaat yang dapat diperoleh adalah mendapatkan alternatif 
metode baru bagi masyarakat khususnya peternak ikan untuk 
meningkatkan hasil produksi ikan mas dengan menggunakan 
fertilisasi secara in vitro dan media pengencer spermatozoa.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Ikan Mas 

     Ikan mas dapat dikenali dari matanya yang kecil, bibir yang tebal 
dengan dua barbel pada sudut mulut. Ikan mas mempunyai tulang 
belakang yang besar dan kuat di bagian dalam sirip anal dan dorsal. 
Ikan mas mempunyai warna yang bervariasi, tetapi kebanyakan 
berwarna hijau keabu-abuan seperti perak pada bagian dorsal, 
berwarna kuning keperakan pada bagian atas perut. Ikan mas dapat 
tumbuh dengan panjang lebih dari 1 m, dan beratnya dapat mencapai 
60 kg. Ikan mas merupakan pemakan segala, menghisap lumpur dari 
dasar dan menghisap serangga dan tanaman dari permukaan air 
(Amonline, 2006 dan Fcps, 2005). 
    Pengelolaan budidaya ikan (khususnya ikan mas) perlu 
memperhatikan efisiensi dan produktivitas usaha serta kualitas ikan. 
Hal ini harus diimbangi dengan upaya perbaikan dan peningkatan 
kualitas induk maupun benih ikan mas. Saat ini disinyalir telah 
terjadi penurunan kualitas induk maupun benih ikan mas yang 
dipelihara oleh petani ikan. Beberapa usaha maupun penelitian telah 
dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas (produksi) dan 
perbaikan serta peningkatan kualitas genetik ikan mas seperti 
program seleksi, manipulasi jenis kelamin melalui perlakuan 
hormonal maupun manipulasi kromosom (Mukti dkk., 2001). 
 
2.2 Spermatogenesis 

2.2.1 Spermatogenesis Secara Umum 

Spermatogenesis merupakan proses yang melibatkan sel stem 
primitif atau spermatogonia, bersama-sama membelah dan 
memproduksi kembali untuk memperbaharui sel stem itu sendiri atau 
untuk memproduksi sel anakan yang akan membentuk spermatosit. 
Spermatosit kemudian membelah dan berkembang menjadi sel 
matang yang kemudian menjadi spermatid. Spermatid mengalami 
transformasi menjadi spermatozoa. Transformasi ini termasuk di 
dalamnya terjadi kondensasi nukleus, formasi akrosom, hilangnya 
sebagian besar sitoplasma, berkembangnya ekor sperma, dan 
pengaturan mitokondria sperma yang digunakan untuk 
menggerakkan ekor. Sekelompok sel germinatif berkumpul untuk 
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berkembang dan bersama-sama melalui spermatogenesis. Terdapat 
enam tahap dari perkembangan epitel seminiferus. Perkembangan 
dari tahap awal hingga melalui tahap keenam membentuk satu siklus. 
Durasi dari tiap siklus pada manusia berkisar antara 16 hari dan 4,6 
siklus diperlukan menjadi sperma yang matang untuk perkembangan 
dari spermatogonia awal. Durasi keseluruhan siklus spermatogenesis 
pada manusia adalah 4,6 siklus dikali 16 hari sama dengan 74 hari 
(Shaban, 2005). 

Spermatogenesis berlangsung pada tubulus seminiferus dan 
diatur oleh hormon gonadotropin dan testosteron. Tahap 
pembentukan spermatozoa dibagi atas tiga tahap yaitu (Yatim, 
1994):  
1. Spermatositogenesis merupakan proses dimana spermatogonia 

mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit 
primer. Spermatogonia, merupakan struktur primitif dan dapat 
melakukan reproduksi (membelah) dengan cara mitosis. 
Spermatogonia ini mendapatkan nutrisi dari sel-sel sertoli dan 
berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer 
mengandung kromosom diploid (2n) pada inti selnya dan 
mengalami meiosis. Satu spermatosit akan menghasilkan dua sel 
anak, yaitu spermatosit sekunder. 

2. Tahapan Meiois : spermatosit I (primer) menjauh dari lamina 
basalis, sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 
I yang kemudian diikuti dengan meiosis II. Sitokenesis pada 
meiosis I dan II ternyata tidak membagi sel benih yang lengkap 
terpisah, tapi masih berhubungan melalui suatu jembatan 
(Interceluler bridge). Dibandingkan dengan spermatosit I, 
spermatosit II memiliki inti yang gelap. 

3. Tahapan Spermiogenesis merupakan transformasi spermatid 
menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase yaitu fase golgi, fase 
tutup, fase akrosom dan fase pematangan. Hasil akhir berupa 
empat spermatozoa masak. Dua spermatozoa akan membawa 
kromosom penentu jenis kelamin wanita “X”. Apabila salah satu 
dari spermatozoa ini bersatu dengan ovum, maka pola sel 
somatik manusia yang 23 pasang kromosom itu akan 
dipertahankan.  

     Spermatogenesis terjadi didalam medullary sex cords yang 
dikenal sebagai tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus merupakan 
bagian dari gonad jantan atau testis. Kapasitas produksi sperma 
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tergantung pada (Rci, 2007) : 
1. Spesies 
2. Ukuran testis  
3. Produksi sperma/gram jaringan, melibatkan ukuran dan efisiensi 

spermatogenesis  
4. Produksi sperma harian, melibatkan ukuran testis dan produksi 

sperma/gram jaringan 
Sel sertoli berguna untuk mendukung perkembangan 

spermatozoa. Ruangan bagian basal yang rapat mengadakan kontak 
dengan sistem sirkulasi dan merupakan tempat spermatogonia 
berkembang menjadi spermatosit primer. Sel sertoli memiliki 
sejumlah fungsi yang berperan selama spermatogenesis, sel tersebut 
mendukung perkembangan gamet dalam beberapa cara (Parrish, 
2005): 
1. Memelihara lingkungan yang penting bagi perkembangan dan 

pemasakan spermatozoa  
2. Mensekresikan subtansi yang memicu meiosis  
3. Mensekresikan cairan testikular  
4. Mensekresikan androgen 
5. Mensekresikan hormon polipeptida, inhibin  
6. Pengeluaran sitoplasma residu phagositosis pada saat  

spermiogenesis  
     Sel sertoli merupakan sel germinatif yang digunakan untuk 
perkembangan dan pemasakan spermatozoa, substansi pemicu 
meiosis yang menyebabkan pembelahan sel dari diploid menjadi sel 
haploid, dan sinyal hormonal yang merangsang kelenjar pituitari 
untuk digunakan sebagai pengontrol proses spermatogenesis (Rci, 
2007). 
     Epitel tubulus seminiferus manusia dan spesies lain sangat sensitif 
terhadap peningkatan temperatur, jika temperatur melebihi 4-5°C 
dari temperatur tubuh standar maka akan berpengaruh bagi sel 
tersebut (Whitmore, 1985). Kekurangan zat-zat tertentu (seperti 
vitamin B, E dan A), steroid anabolik, metal (kadmium dan lead), 
terpapar x-ray, dioxin, alkohol, dan penyakit infeksi juga dapat  
berpengaruh kurang baik terhadap spermatogenesis (Parrish, 2005). 
Spermatozoa mudah sekali terganggu oleh faktor lingkungan yang 
berubah. Kekurangan vitamin E menyebabkan sperma tidak 
bertenaga saat melakukan pembuahan (Yatim, 1994). Menurut Uwyo 
(2007), sel sperma tidak dapat matang pada temperatur tubuh 
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kebanyakan mamalia. Testis berada pada posisi luar tubuh untuk 
beradaptasi. Testikel turun dari bagian abdomen secara normal 
berlangsung selama fetal atau neonatal life. 
     Pada tubulus seminiferus testis terdapat sel-sel induk spermatozoa 
atau spermatogonium, sel sertoli yang berfungsi memberi nutrisi 
pada spermatozoa juga sel leydig yang terdapat diantara tubulus 
seminiferus yang berfungsi menghasilkan testosteron. Proses 
pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon. 
Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel (FSH) 
dan hormon lutein (LH). LH merangsang sel leydig untuk 
menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen / 
testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. FSH 
merangsang sel sertoli  untuk menghasilkan ABP (Androgen Binding 
Protein) yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses 
spermatogenesis (Shaban, 2005). 
     Sel sertoli mampu memproduksi hormon estradiol dan inhibin 
(Parrish, 2005). Spermatogenesis tergantung pada regulasi hormon 
gonadotropin dan testosteron. Temperatur juga berperan penting 
pada proses tersebut. Spermatogenesis tidak berjalan normal jika 
pada temperatur tubuh. Temperatur testis normalnya dipelihara 2°C 
lebih rendah daripada temperatur badan inti (Taylor dan Francis, 
2001). 
 
2.2.2 Spermatogenesis Ikan 

     Spermatogenesis ikan memiliki proses yang sama dengan 
vertebrata mamalia. Tubulus seminiferus vertebrata mamalia 
mengandung  beberapa generasi dari sel germinatif yang saling 
berurutan dan bergantung pada sel sertoli yang sama. Testis ikan 
mempunyai struktur sistik yang sama pada semua sel germinatif pada 
tahapan spermatogetesis yang sama (Pozo et al., 2004). Berlawanan 
dengan germinal compartment cells, sel konektif testis pada ikan 
belum dikarakterisasi dengan baik. Gamet yang membuahi dalam air 
seperti pada ikan, ketahanan sperma itu sangat singkat yaitu hanya 
sepuluh menit (Yatim, 1994). 
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2.3 Morfologi dan Fisiologi Testis Ikan  

2.3.1 Testis Ikan 

     Testis ikan melekat ke bagian dorsal rongga abdominal oleh 
perluasan mesenterium. Testis memiliki lebar relatif dan pendek, 
organ berlobus dua, dengan lobus kanan sedikit lebih pendek, ketika 
tahap istirahat, kedua lobus yang merupakan titik apikal menjadi 
membulat ketika masak. Setelah perkembangan dan selama periode 
istirahat yang sangat pendek testis seringkali berbentuk filli 
(filliform), dikondisikan secara dorsal ke insang posterior (Fishelson 
et al., 2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adanya pemasakan sperma terlihat dari dua lobus testes yang 
menjadi tebal dan membengkak. Lobus saluran sperma primer 
meluas dari sisi dalam, yang dilekatkan pada pembukaan anal dari 
bentukan ejakulat yang terbuka diatas papila urogenital pendek. 
Saluran ini tertutup oleh epitel mikropillar yang mengirim protusion 
ke dalam lumen. Testis ikan mempunyai ukuran yang lebih besar 

Gambar 2.2 (A) Spermatid berwarna ungu lebih tebal, sedangkan yang berwarna pucat 
adalah nukleus spermatogonia. Tiap tubulus mengandung spermatosit yang berada pada 
tahapan perkembangan sama. (B) Spermatozoa masak dapat dikenali oleh kepala membujur 
dan ekor yang terwarnai pink (ditunjukkan oleh panah hijau). 

Gambar 2.1 Jalur reproduktif dari ikan lebih sederhana. saluran sperma pada ikan terbagi 
dengan tempat sistem urinari. Ikan betina mempunyai saluran urinari yang terpisah 
dengan sistem reproduksi (Ucdavis, 2006). 

(Ucdavis,2006) 

A B 
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pada saat tahapan spawning (Fishelson et al., 2005). 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                (Ucdavis, 2006) 

 
Ikan teleostei jantan memiliki testes dengan ukuran beragam 

tergantung dengan periode perkawinan. Sperma dilepaskan dari 
tubulus seminiferus ke lingkungan eksternal melalui saluran sperma 
dan bersama-sama dengan bagian akhir saluran urinari (Ucdavis, 
2006).  
 
 

Gambar 2.3 (A)Spermatogonia merupakan sel germ dari testis. (B) Tiap tubulus 
mengandung spermatosit pada tahapan perkembangan yang berbeda, yang terwarna lebih 
pekat menyerupai  spermatid. Pusat tubulus mengandung spermatozoa matang. 

Gambar 2.4 . (A) Kepala spermatozoa mengandung kromosom haploid. (B) Ekor sperma 
merupakan flagelum yang dapat menggerakkan sperma. (C) Spermatogonia merupakan 
germ cell dari testis. 

 

. 
(Ucdavis, 2006) 

 

A B 

A B 

C
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2.3.2 Bentuk, Struktur dan Jumlah Sperma Ikan 

  Sperma yang berkualitas baik terlihat seperti susu kental, 
berwarna putih susu, penuh dan menyebar dengan mudah ketika 
diteteskan dalam air tawar atau garam fisiologis. Di bawah 
mikroskop terlihat sperma dengan kepadatan tinggi dan semuanya 
berbentuk normal serta pergerakannya sangat aktif. Juga dikatakan 
bahwa tanda-tanda kualitas sperma yang baik tidak sama untuk 
setiap jenis ikan, misalnya pada ikan mas : sperma berwarna putih 
kekuningan, mempunyai kekentalan seperti krim susu dan dengan 
kisaran pH 6,8 – 7,6 (Pangestuningtyas, 1993). 

Kepala sperma ikan berbentuk bulat (isodiametrik), diameter 
1.8–2.0 �m, tetapi pada Apogon fleurieu, Apogon apogonoides, dan 
Apogon talboti, kepala sperma mempunyai bentuk oval memanjang 
(anisodiametrik), dengan diameter 1.6×2.2 �m, hal ini hampir sama 
pada A. imberbis. Kromatin pada kepala ikan homogen, dengan 
kepadatan garis dasar pada titik pemasangan ekor sperma. Sperma 
monoflagelar mempunyai lebar flagel 200 nm, panjang 12–18 �m, 
dengan 9+2 tubulus dalam, dipasangkan pada tubuh basal dari 9+0 
tubulus. Badan ini berhubungan secara apikal menuju distal ikatan 
sentriol oleh mikrotubulus menuju nukleus. Bagian tengah memiliki 
collar pendek dan 8-12 mitokondria (Fishelson et al., 2005). 
     Jumlah total spermatozoa ikan sangat tinggi pada ikan yang 
terinjeksi dengan gonadotropin-releasing hormone analogue + 
domperidon (6.5×108–7.6×108) dibanding dengan ikan yang tidak 
terinjeksi  (1.3×108–1.8×108). Kebalikannya, kepadatan spermatozoa 
yang ditemukan pada ikan terinjeksi gonadotropin-releasing 
hormone analogue + domperidon lebih rendah daripada ikan kontrol. 
Kepadatan spermatozoa berada pada jangkauan 4.1×108–4.4×108 
spermatozoa mL-1 dan 38.1–39.4%, berturut-turut, pada ikan 
terinjeksi, berfluktuasi diantara 6.0×108–7.8×108 spermatozoa mL-1 
dan 61,5–63,1%, berturut-turut pada ikan tidak terinjeksi. Tidak 
terdapat perbedaan signifikan pada laju motilitas spermatozoa 
diantara ikan eksperimen dan kontrol (Basavaraja dan 
Shubaschandra, 2005). 
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      Gambar 2.5 Bentuk dan struktur sperma ikan 

 
     Pada sperma biflagela tubuh basal dari kedua flagel berpasangan 
secara tertutup (Gambar 2.5, D dan E), anterior akhir pada kepingan 
padat elektron kepala sperma, setiap flagelum, 10–12 �m, melingkari 
9+2 mikrotubulus dan kedua flagela yang tampak pada membran 
sitoplasmik, terbentuk bersama mengelilingi ekor sperma seluas 
400 nm. Pada A. imberbis kanal dibentuk antara sisi dalam flagela 
batang sitoplasma, seringkali tampak seperti vakuola yang 
memanjang (Gambar 2.5, F dan G) (Fishelson et al., 2005). Hewan 
yang melakukan pembuahan di luar tubuh induk seperti ikan, jumlah 
gamet yang dihasilkan sama banyak antara jantan dan betina. Jumlah 
gamet ikan dapat mencapai ribuan sampai jutaan, sekali dikeluarkan 
pada musim kawin, yang disebut spawning (Yatim, 1994). 

Banyaknya sperma yang dapat dikeluarkan dari satu ekor jantan 
bergantung kepada umur, ukuran, dan frekwensi pengeluaran 
sperma. Volume sperma ikan mas yang dapat dikeluarkan per-
ejakulasi adalah sebanyak 2,36 – 3,44 cc dengan rata-rata 2,90 cc. 
Jumlah spermatozoa per cc minimum 23,8 x 10 pangkat 9, 
maksimum 25,6 x 10 pangkat 9 dengan rata-rata 24,7 x 10 pangkat 9. 
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(Pangestuningtyas, 1993). 
Spermatozoa masak terdiri dari (Yatim, 1994) : 

1. Kepala (caput), tidak hanya mengandung inti (nukleus) dengan 
kromosom dan bahan genetiknya, tetapi juga ditutup oleh 
akrosom yang mengandung enzim hialuronidase yang 
mempermudah fertilisasi ovum. 

2. Leher (servix), menghubungkan kepala dengan badan. 
3. Badan (corpus), bertanggungjawab untuk memproduksi tenaga 

yang dibutuhkan untuk motilitas. 
4. Ekor (cauda), berfungsi untuk mendorong spermatozoa masak ke 

dalam vas defern dan ductus ejakulatorius.  
 
2.3.3 Spermatozoa Abnormal 

     Spermatozoa dapat berbentuk lain dari biasanya. Bentuk 
abnormal terjadi karena berbagai macam gangguan dalam 
spermatogenesis, terutama pada saat spermiogenesis. Gangguan itu 
disebabkan adanya gangguan hormonal, nutrisi, obat, akibat radiasi 
atau oleh penyakit. Sperma abnormal yang ditemukan pada manusia 
dapat berupa : kepala sperma gepeng, kepala raksasa, kepala kecil, 
kepala dua, fantom (ekor pendek), letak ekor abaksial (Yatim, 1994). 
 
2.3.4 Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa 

     Kemampuan spermatozoa hidup secara normal setelah keluar dari 
testis hanya berkisar antara 1–2 menit. Di alam durasi motilitas 
terjadi dalam periode yang sangat pendek pada ikan air tawar. 
Motilitas spermatozoa ikan dibatasi pada periode detik dan menit 
pada pembuahan ikan air tawar karena adanya osmotic injury. 
Osmotic injury dapat diamati dalam spermatozoa setelah pelepasan 
ke dalam medium pembuahan alami. Kerusakan ini tidak dapat 
diperbaiki dan bisa menyebabkan kematian dalam hitungan detik 
untuk beberapa jenis ikan air tawar (Hidayaturrahmah, 2007). 
     Penggunaan larutan fruktosa dapat meningkatkan derajat 
metabolisme spermatozoa (motilitas fast progressive tinggi dan 
viabilitas menurun). Derajat metabolisme spermatozoa adalah derajat 
dimana spermatozoa dapat menggunakan substrat energinya dan 
salah satu substrat energi spermatozoa adalah fruktosa. Penurunan 
derajat metabolisme dapat memperpanjang daya hidup spermatozoa 
dalam penyimpanan. Sejumlah faktor memiliki kontribusi untuk 
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mengurangi derajat metabolisme dan memperpanjang kehidupan 
spermatozoa dalam epididimis yang dapat bertahan lama. Sebaliknya 
didalam semen segar, spermatozoa hanya bertahan hidup selama 
beberapa jam jika derajat metabolismenya tidak ditekan 
(Hidayaturrahmah, 2007).  
     Fertilisasi dapat didukung oleh kualitas spermatozoa yang baik. 
Untuk mengetahui tingkat ferilisasi yang lebih tinggi, perlu dicari 
larutan fisiologis yang dapat menambah daya motilitas dan viabilitas 
spermatozoa. Penggunaan larutan fisiologis yang mengandung NaCl 
dan urea dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa antara 20-
25 menit (Hidayaturrahmah, 2007). 
    Fruktosa adalah substrat energi utama di dalam plasma semen 
yang telah diproduksi kelenjar vesikularis. Selain itu fruktosa 
merupakan turunan karbohidrat yang dapat dijadikan sumber energi 
untuk mendukung pergerakan (motilitas) dan ketahanan spermatozoa 
(Toelihere, 1985). 
 
2.4 Gonad Ikan Betina 

Ciri-ciri ikan betina yang siap pijah adalah: pergerakan ikan 
lamban, pada malam hari sering meloncat-loncat, perut 
membesar/buncit ke arah belakang dan jika diraba terasa lunak, 
lubang anus agak membengkak/menonjol dan berwarna kemerahan 
(Infokebun, 2008). 

 Ciri kelamin ikan nila yang matang gonad adalah berumur lebih 
dari satu tahun dan kelamin memerah pada kedua induk. Pada jantan 
kelaminnya tidak lancip dan pada betina kelaminnya lancip dengan 
perut membuncit dan jika ditekan akan keluar sel telur berwarna 
kuning. Sedangkan pada jantan jika perutnya ditekan akan 
mengeluarkan cairan putih sperma. Hal ini diikuti dengan tingkah 
laku jantan yang aktif dan betina yang pasif (Wira, 2007). 

Ciri–ciri lele betina matang gonad adalah kepalanya lebih besar 
dibanding induk lele jantan, warna kulit dada cerah, kelamin 
berbentuk oval atau bulat daun dengan warna kemerahan, lubangnya 
agak lebar, letaknya di belakang anus, gerakannya lambat, tulang 
kepala pendek dan agak cembung, perutnya lebih gembung dan 
lunak, bila diurut dari bagian perut ke arah ekor indukan betina akan 
mengeluarkan cairan kekuning-kuningan berupa sel ovum (Wira, 
2007). 
     Ciri ikan mas betina matang gonad berumur lebih dari 12 bulan 
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dengan berat 2 kg. Pada ikan mas betina alat kelaminnya berwarna 
kemerahan dengan perut yang membuncit. Jika di striping maka akan 
keluar sel telur yang berwarna kekuningan (Wira, 2007).   
 
2.5 Fertilisasi 

     Fertilisasi merupakan proses bertemunya gamet jantan 
(spermatozoa) dan gamet betina (oosit) yang akan menghasilkan 
individu baru sebagai penerus siklus keturunan dan dapat 
mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya di lingkungan luar. 
Tahapan fertilisasi antara lain : kapasitasi sperma yaitu proses 
maturasi fungsional dari spermatozoa; pengikatan sperma ke zona 
pelusida; reaksi akrosom yaitu perubahan yang terjadi untuk 
melengkapi spermatozoa dengan pengebor enzimatik agar 
spermatozoa dapat masuk melewati zona pelusida oosit; penetrasi 
zona pelusida, pengikatan sperma dengan oosit; aktivasi sel telur dan 
reaksi kortikal yaitu pengeluaran granula kortikal yang terjadi setelah 
sperma dan oosit melebur; reaksi zona yaitu perubahan struktur dari 
zona pelusida yang dikatalis oleh protease dari granula kortikal, post 
fertilisasi yaitu peristiwa setelah peleburan dimana kepala sperma 
masuk ke dalam sitoplasma sel telur, selanjutnya akan terjadi 
pembelahan sel sampai terbentuk zigot (Bowen, 2000). 
 
2.6 Perkembangan Telur Ikan 

Pada telur ikan, pembelahan hanya terjadi pada blastodis, yaitu 
bagian tipis dari sitoplasma yang tidak terdapat kuning telur dan 
berada pada ujung telur. Isi telur kebanyakan adalah kuning telur. 
Pembelahan sel tidak dilengkapi dengan pembelahan telur, sehingga 
pembelahan ini disebut sebagai meroblastik. Pada saat hanya 
sitoplasma dari blastodis menjadi embrio, tipe dari pembelahan 
meroblastik ini disebut diskodial. Awal pembelahan berupa 
pembelahan secara meridian dan equatorial. Pembelahan ini sangat 
cepat yaitu sekitar 15 menit setiap pembelahannya (Gilbert, 2000). 
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Gambar 2.6. Pembelahan diskodial pada telur zebrafish. (A) Embrio 1 sel. Terdapat 

bentukan seperti gundukan pada sitoplasma bagian atas yang 
merupakan bagian blastodis. (B) Embrio 2 sel. (C) Embrio 4 sel. 
(D) Embrio 8 sel, terdapat 2 baris dari 4 sel yang terbentuk. (E) 
Embrio 32 sel. (F) Embrio 64 sel, pada blastodis terdapat bagian 
atas dari sel kuning telur (Gilbert, 2000). 

      
    Pergerakan sel pertama dari gastrulasi ikan adalah epiboli dari sel 
blastoderm atas kuning telur. Pada fase awal, sel-sel blastoderm 
dalam bergerak dari luar ke tengah dengan banyak sel superficial. 
Kemudian, sel-sel tersebut bergerak ke atas permukaan kuning telur 
untuk menyempurnakan proses penyelubungan. Setelah sel 
blastoderm dikelilingi oleh setengah sel kuning telur, penebalan 
terjadi melalui tepi blastoderm epibolis. Penebalan ini disebut germ 
ring, terdiri dari lapisan superficial (epiblas) dan lapisan dalam 
(hipoblas) (Gilbert, 2000). 
 

 
Gambar 2.7. Blastula ikan. (A) Sebelum gastrulasi, sel-sel dalam dikelilingi oleh 

EVL. Permukaan sel-sel kuning telur rata dan mengandung nukleus 
YSL. Mikrotubulus meluas melalui sitoplasma kuning telur dan 
melalui bagian eksternal YSL. (B) Embrio pada tahap blastula akhir. 
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Nukleus berasal dari sel-sel pada tepi blastoderm, yang mengeluarkan 
nukleusnya kedalam sitoplasma kuning telur. (C) Peta peran dari sel-
sel dalam setelah percampuran sel berhenti (Gilbert, 2000).  

 

 
 
Gambar 2.8. Pergerakan sel selama gastrulasi (A) Blastoderm pada saat terbentuk 

30% dari epiboli (sekitar 4,7 jam). (B) Hipoblas, baik oleh 
keterlibatan sel pada tepi blastoderm epibolis atau oleh delaminasi sel 
dari epiblas (6 jam). (C) Mendekatnya bagian tepi. (D) 90% epiboli 
(9jam), mesoderm mengelilingi kuning telur, antara endoderm dan 
ectoderm. (E) Gastrulasi lengkap (10,3 jam) (Gilbert, 2000). 

     Sel dari epiblas dan hipoblas interkalatus pada sisi dorsal embrio 
membentuk bagian tebal yang disebut pelindung embrionik. Sel-sel 
hipoblas berkumpul dan kemudian meluas pada aksis anterior, akan 
tetapi kemudian setelah mencapai garis tengah dorsal hipoblas sel-sel 
tersebut mulai menyempit kembali. Pergerakan ini membentuk 
kordamesoderm, yang merupakan prekursor dari notokord. 
Sedangkan sel-sel yang dekat dengan kordamesoderm, yaitu sel 
paraksial mesoderm, adalah prekursor dari somit mesoderm. Sel-sel 
syaraf dari atas epiblas tersebut akan membentuk pangkal syaraf 
(Gilbert, 2000). 
    Aksis anterior posterior terbentuk selama oogenesis. Aksis ini 
stabil selama gastrulasi melalui dua pusat sinyal yang berbeda. Yang 
pertama, kelompok kecil dari sel syaraf anterior pada batas antara 
syaraf dan permukaan ektoderm (bagian yang menjadi kelenjar 
pituitari, nasal plakod dan anterior otak depan) mengeluarkan 
komponen yang menyebabkan anterior berkembang. Pusat sinyal 
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kedua adalah pada posterior embrio, terdiri dari prekursor 
mesendoderm lateral pada tepi blastoderm gastrulasi (Gilbert, 2000). 
 
2.7 Fertilisasi In Vitro 

Fertilisasi in vitro dapat diartikan sebagai proses fertilisasi yang 
berlangsung diluar tubuh induk betinanya. IVF adalah perlakuan 
utama pada infertilitas ketika metode lain dari konsepsi menuju 
keberhasilan telah gagal (Emedicinehealth, 2005).  

Fertilisasi in vitro (IVF) saat ini telah digunakan untuk mengetes 
infertilitas yang disebabkan oleh rendahnya jumlah sperma, penyakit 
saluran tuba dan infertilitas yang tidak dapat dijelaskan. Dalam 
proses IVF pada manusia, induk betina menerima Follicle 
Stimulating Hormone (FSH) dengan injeksi. FSH kemudian 
menstimulasi perkembangan dari telur didalam ovary. Pemasakan 
telur dimonitor dari kenaikan hormon estrogen, dan dengan 
pengukuran pertumbuhan folikel. FSH diberikan hingga sel telur 
masak. Pada manusia, chorionic gonadotropin (hCG) diatur 36 jam 
sebelum telur diperoleh kembali. Sel telur diperoleh kembali secara 
transvagina (melalui vagina) menggunakan jarum yang digerakkan 
oleh ultrasound. Sampel semen kemudian dipersiapkan untuk 
menginseminasi sel telur. setelah sperma masuk dan menembus 
membran telur (zona pelusida) yang mengakibatkan fertilisasi, 
sehingga dapat berkembang hingga embrio. Embrio kemudian 
ditempatkan didalam inkubator dan dibiarkan untuk membelah 
selama 3-5 hari. Embrio berumur 5 hari (blastocysts) ditransfer ke 
uterus ibunya sehingga dalam perkembangannya akan menyebabkan 
kehamilan (Silverman, 2005). 

Menurut Budiono (2005), teknik fertilisasi in vitro (FIV) 
merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari koleksi dan 
maturasi oosit dan spermatozoa, fertilisasi serta kultur secara in vitro, 
dengan pengetahuan mengenai kondisi optimum dari sistem maturasi 
sel gamet dan fertilisasi akan didapatkan tingkat fertilisasi yang 
tinggi untuk dikembangkan sampai tahap blastosis.  

 
2.7.1 Fertilisasi In Vitro Pada Ikan 

     Pemijahan ikan dilakukan dengan cara memasangkan induk ikan 
mas jantan dan betina di dalam kolam pemijahan ikan dengan 
perbandingan jantan dan betina adalah 3:1. Ikan mas akan melakukan 
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perkawinan secara alami dan biasanya baru berlangsung pada malam 
hari (tengah malam) dengan selang waktu 11-18 jam setelah 
dipasangkan. Setelah nampak tanda-tanda ikan mulai memijah, induk 
betina dan jantan ikan mas ditangkap dan dilakukan pengurutan 
(stripping). Telur-telur yang diperoleh ditampung dalam petridish 
dan sperma ditampung dalam tabung reaksi yang berisi larutan NaCl 
Fisiologis dengan pengenceran 10 kali. Larutan sperma disimpan 
sementara dalam refrigerator suhu 4oC (Mukti dkk., 2001).          
     Perlakuan poliploidisasi dilakukan sebagai berikut: larutan 
sperma diteteskan pada telur sebanyak 2-3 tetes dan dilakukan 
pengadukan. Larutan sperma dan telur ditambahkan air bersih 
sebanyak 3-4 tetes untuk melangsungkan proses fertilisasi telur dan 
secara perlahan-lahan diaduk. Setelah satu menit, telur yang telah 
terfertilisasi dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan dan disebar pada 
masing-masing saringan yang telah ditempatkan dalam wadah berisi 
larutan urea dan garam 3:4 untuk 1 liter air. Telur-telur kontrol tanpa 
perlakuan kejutan suhu (diploid) langsung dimasukkan bak 
penetasan (inkubasi) telur. Telur-telur terfertilisasi yang termasuk 
dalam kelompok triploidisasi, 3 menit setelah fertilisasi dilakukan 
perlakuan kejutan suhu panas 40oC selama 1,5 menit. Telur 
dimasukkan dalam bak inkubasi. Telur-telur terfertilisasi dalam 
kelompok tetraploidisasi, 29 menit setelah fertilisasi dilakukan 
perlakuan kejutan suhu panas 40oC selama 1,5 menit dan kemudian 
dimasukkan bak penetasan (inkubasi) telur (Mukti dkk., 2001). 
     Penetasan telur dilakukan dengan cara meletakkan telur-telur 
terfertilisasi dalam saringan yang telah diperlakukan triploidisasi dan 
tetraploidisasi serta kontrol dalam bak penetasan yang telah 
diberikan methylen blue. Suhu air diatur 28oC. Lebih kurang 8-10 
jam setelah fertilisasi, dilakukan penghitungan telur terfertilisasi dan 
tidak terfertilisasi. Laju penetasan dan larva cacat (secara 
morfologis) dihitung pada saat telur-telur menetas 2-3 hari setelah 
fertilisasi. Setelah seminggu lamanya, larva ikan dipindahkan ke 
dalam akuarium. Selama pemeliharaan, pakan yang diberikan adalah 
pakan alami Artemia sp., cacing Tubifex sp. dan pakan pelet yang 
diberikan secara bertahap (Mukti dkk., 2001). 
 
2.7.2 Perbedaan Fertilisasi Mamalia dan Ikan 

     Telur ikan ovipar mempunyai struktur unik yang dinamakan 
mikropil pada permukaan lapisan telur, sperma hanya dapat masuk 
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melaluinya dan memasuki membran plasma oosit, struktur ini tidak 
terdapat pada telur mamalia. Kesuksesan fertilisasi pada mamalia 
adalah sperma harus teikat pada lapisan telur, yaitu zona pelusida. 
Lapisan telur mamalia mengandung tiga glikoprotein penting yaitu 
ZPA, ZPB dan ZPC. Setelah sperma terikat ke ZPC, komponen 
akrosom sperma yang terdapat pada kepala sperma, yang disebut 
akrosin dikeluarkan untuk menghancurkan glikoprotein lapisan telur 
yang memungkinkan terjadi fusi antara membran plasma sperma dan 
oosit (reaksi akrosomal). Masuknya membran plasma sperma ke 
dalam membran plasma oosit menginduksi gelombang Ca2+ pada 
telur  di sisi yang berlawanan dari sisi masuknya sperma-telur, 
diikuti dengan keluarnya kandungan kortikal granula telur (reaksi 
kortikal). Selama reaksi kortikal, kandungan kortikal granula 
berinteraksi dengan lapisan telur (zona reaksi) dan tidak akan ada 
lagi sperma yang dapat masuk ke dalam oosit. Perbedaan dengan 
proses fertilisasi mamalia, oosit ikan memiliki mikropil yang 
mengandung vestibul dan kanal mikropil dimana pada umumnya 
berbentuk corong/kerucut. Sperma dapat masuk ke dalam membran 
plasma oosit hanya melalui mikropil, sperma ikan tidak terlalu 
penting untuk mengikat lapisan telur (korion), sehingga sperma ikan 
tidak memiliki akrosom. Setelah sperma masuk ke dalam membran 
plasma oosit, gelombang fertilisasi bergerak melalui korteks telur 
dari sisi masuknya sperma ke sisi yang berlawanan, proses ini sama 
pada telur mamalia (Murata, 2006).  
 
2.8 Media Pengencer Sperma 

Usaha untuk menjaga kualitas semen tetap baik dan dapat 
dimanfaatkan sewaktu-waktu adalah dengan dilakukan pengenceran 
dan pengawetan pada suhu tertentu. Agar daya pembuahan 
spermatozoa tetap tinggi, maka semen perlu ditambahkan suatu 
larutan atau bahan pengencer. Penambahan pengencer bertujuan 
untuk memperpanjang daya tahan hidup spermatozoa, sehingga dapat 
digunakan dalam waktu yang relatif lama (Toelihere, 1985). Tujuan 
pengenceran selain untuk menyediakan makanan bagi  spermatozoa 
juga untuk meningkatkan volume dengan menurunkan konsentrasi 
semen (Bitnak, 2006). Selain berfungsi memperbanyak volume, 
pengencer semen harus memenuhi syarat : 1) mengandung sumber 
energi untuk kelangsungan hidup spermatozoa seperti fruktosa, 
glukosa dan laktosa, 2) mengandung anti kejutan dingin seperti 
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lipoprotein dan lesitin, 3) memiliki penyangga seperti sitrat, tris dan 
fosfat, 4) memiliki keseimbangan elektrolit seperti an organik, 5) 
mengandung antibiotik yang melindungi semen dari kontaminasi 
mikroba (Herdis dkk., 2005). Fungsi bahan pengencer sperma adalah 
: Memperbanyak volume, supaya sperma yang diperoleh tersebut 
dapat dibagikan untuk memenuhi tujuan; Pelindung sperma, 
pengencer sperma harus mengandung komponen penyangga, 
sehingga dapat mempertahankan pH dalam waktu lama; serta 
Bakteriostatik, pengencer sperma harus mengandung zat 
bekteriostatik sehingga aktivitas jasad renik dalam sperma dapat 
dihentikan (Pangestuningtyas, 1993). 
     Masa pematangan gamet jantan dan betina ikan mas yang tidak 
terjadi secara bersamaan akan mengakibatkan kesulitan di dalam 
pemijahan serta mengganggu kesinambungan penyediaan benih. Hal 
tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan penyimpanan 
spermatozoa. Penyimpanan spermatozoa memerlukan penambahan 
bahan pengencer dan sumber energi untuk mendukung daya hidup 
spermatozoa. Salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh 
spermatozoa diperoleh dari gula sederhana seperti glukosa 
(Shiantiningsih, 2007). Pengenceran sperma dilakukan dengan 
perbandingan 1:10 (1 bagian sperma : 10 bagian pengencer) 
(Litbang, 2006).     
  
2.9 Pengencer Skim Milk Kuning Telur 

Pengencer sperma yang umum digunakan adalah campuran Tris-
glukosa kuning telur dan gliserol. Pengencer yang mengandung 20% 
kuning telur dan 4% gliserol dapat mempertahankan kehidupan 
spermatozoa domba setelah thawing (Yani dkk., 2006). Pengenceran 
sperma pada metode inseminasi buatan ternak kambing dengan 
bahan pengencer dilakukan pada media yang terdiri dari glukosa 
sitrat dan 10% kuning telur. Glukosa sitrat dibuat dari 5,6 g Na-sitrat 
2H2O dan 5,7 g glukosa dilarutkan ke dalam 200 mL air, dan 
penambahaan 1 mg/mL streptomisin. Perbandingan semen dan bahan 
pengencer sebesar 1:10 apabila motilitas sperma (+), 1:15 apabila 
motilitas sperma (++), dan 1:20 apabila motilitas sperma (+++), 
selanjutnya siap untuk diinseminasi atau disimpan pada suhu 5oC 
selama maksimal tujuh hari. Semen yang telah diencerkan tersebut 
diinseminasikan dengan takaran 0,2-0,5 mL (Litbang, 2005). 

Pembuatan semen beku dapat menggunakan pengencer organik 
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(skim milk) dan anorganik (Tris) (Bitnak, 2000). Media skim milk 
kuning telur memiliki bahan-bahan yang sesuai  sebagai pengencer, 
antara lain: kuning telur yang berfungsi sebagai buffer, sumber 
energi; antibiotik (penisilin dan streptomisin), berfungsi mencegah 
pertumbuhan mikroorganisme; fruktosa, berfungsi menyediakan zat-
zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa; serta skim 
milk yang berfungsi menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber 
energi spermatozoa pada saat freezing dan merupakan bahan 
pengencer organik (Bitnak, 2006). 

Larutan fruktosa dipilih sebagai bahan pengencer untuk 
spermatozoa karena plasma semen secara biokimia mengandung 
berbagai persenyawaan organik spesifik yang salah satunya adalah 
fruktosa. Fruktosa adalah substrat energi utama di dalam plasma 
semen yang telah diproduksi kelenjar vesikularis. Selain itu fruktosa 
merupakan turunan karbohidrat yang dapat dijadikan sumber energi 
untuk mendukung pergerakan (motilitas) dan ketahanan 
spermatozoa. Di alam durasi motilitas terjadi dalam periode yang 
sangat pendek pada ikan air tawar. Motilitas spermatozoa ikan 
dibatasi pada periode detik dan menit karena adanya osmotic injury. 
osmotic injury dapat diamati dalam spermatozoa setelah pelepasan 
kedalam medium pembuahan alami. Kerusakan ini tidak dapat 
diperbaiki dan bisa menyebabkan kematian dalam hitungan detik 
untuk beberapa jenis ikan air tawar. Pada penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya ternyata waktu motilitas dan viabilitas tanpa 
perlakuan fruktosa menunjukkan waktu yang sangat singkat. Pada 
pengamatan semen spermatozoa tanpa diberi pengenceran apapun 
diperoleh motilitas fast progressive 43 detik, slow progressive 35 
detik dan viabilitasnya 6 menit. Semen spermatozoa dengan 
pengencean aquades diperoleh motilitas fast progressive 45 detik, 
slow progressive 52 detik dan viabilitasnya 5 menit. Pada pemberian 
konsentrasi fruktosa 3 % terhadap waktu motilitas dan viabilitas 
telah didapatkan konsentrasi yang optimal untuk peningkatan 
kualitas spermatozoa ikan mas. Konsentrasi optimal adalah 
konsentrasi yang mempunyai waktu motilitas fast progressive yang 
paling lama  (Hidayaturrahmah, 2007). 

 Telur yang digunakan sebagai bahan pengencer adalah telur 
ayam kampung segar. Kuning telur yang didapat dicampur dengan 
penyanggah fosfat dengan perbandingan 1:4 kemudian ditambahkan 
antibiotika streptomisin 1000 ug per mL pengencer (Bebas, 2002). 
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Susu yang digunakan ialah susu jenis skim, menurut Dewi (2007) 
Motilitas terbaik diperoleh sperma dengan bahan pengencer susu 
bubuk skim pada pengamatan 12 jam dan motilitas terendah terdapat 
pada sperma dengan bahan pengencer NaCl fisiologis pada 
pengamatan 42 jam. Perlakuan dengan bahan pengencer susu bubuk 
skim pada pengamatan 6 jam memberikan daya hidup tertinggi 
sedangkan daya hidup terendah terdapat pada perlakuan bahan 
pengencer NaCl fisiologis pada pengamatan 42 jam. 

 Peranan susu skim terletak pada lesitin yang dikandungnya 
yakni mencegah terjadinya efek kejutan dingin (cold-shock) selama 
proses pembekuan semen. Laktosa berperan sebagai sumber energi 
yang melindungi spermatozoa terhadap pengaruh buruk selama 
proses pendinginan, pembekuan dan thawing. Sebagai krioprotektan, 
laktosa seluler akan melindungi membran plasma sel spermatozoa 
dari luar akibat terbentuknya kristal-kristal es selama proses 
pembekuan semen (Tambing, dkk., 2000). 

Kuning telur pada pengencer spermatozoa memiliki fungsi 
sebagai buffer dan juga sumber energi. Buffer berfungsi sebagai 
pengatur tekanan osmotik dan juga berfungsi menetralisir asam laktat 
yang dihasilkan dari sisa metabolisme spermatozoa. Selain itu 
kuning telur memiliki fungsi sebagai bahan anti cold shock (anti 
kejutan dingin). Bahan anti cold shock yang umum ditambahkan 
adalah kuning telur atau kacang kedelai, yang dapat melindungi 
spermatozoa pada saat perubahan suhu dari suhu ruang (28oC) pada 
saat pengolahan ke suhu ekuilibrasi (5oC) (Arifiantini dan Yusuf, 
2006). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

     Penelitian tentang Efektifitas Pengencer Skim Milk Kuning Telur 
sebagai Pengencer Sperma Ikan Mas (Cyprinus carpio L.) pada 
Proses Fertilisasi In Vitro dilaksanakan pada bulan Januari 2008 
sampai Maret 2009 di Laboratorium Fisiologi, Struktur dan 
Perkembangan Hewan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang dan di Balai 
Benih Ikan (BBI) Punten, Batu. 
 
3.2 Parameter Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua parameter pembeda yaitu 
konsentrasi dari media pengencer (1% skim milk kuning telur/mL, 
2% skim milk kuning telur/mL, dan 4% skim milk kuning telur/mL) 
dimana media konsentrasi 2% skim milk kuning telur/mL merupakan 
konsentrasi media skim milk kuning telur yang biasa digunakan 
untuk mengencerkan spermatozoa ternak (Bitnak, 2000) ( keterangan 
lebih lanjut pada pembuatan media skim milk kuning telur dan 
lampiran 7) dan durasi penyimpanan spermatozoa ikan mas dalam 
pengencer sebelum proses fertilisasi dilakukan. Pada perlakuan ini, 
setelah pencampuran spermatozoa dalam pengencer kemudian 
spermatozoa  disimpan pada suhu 40C selama 2 jam sebelum 
dilakukan proses fertilisasi. Setelah fertilisasi dilakukan, 
spermatozoa yang tersisa dalam media pengencer kembali disimpan 
selama 2 jam pada suhu yang sama, sehingga didapatkan 
spermatozoa dalam pengencer dengan durasi penyimpanan 4 jam, 
dan kemudian difertilisasikan kembali. Perlakuan tersebut diulang 
hingga didapatkan spermatozoa dalam pengencer dengan durasi 
penyimpanan 8 jam. Dipilihnya 8 jam sebagai durasi penyimpanan 
terakhir karena diperkirakan spermatozoa masih aktif dalam media 
pengencer selama penyimpanan  berlangsung. Perlakuan 
penyimpanan ini dilakukan pada tiap konsentrasi media pengencer 
(1% skim milk kuning telur/mL, 2% skim milk kuning telur/mL, dan 
4% skim milk kuning telur/mL) serta spermatozoa tanpa perlakuan 
pengenceran. 
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3.3 Persiapan  Aquarium 

Aquarium bersih dan steril diisi dengan air bersih, kemudian 
dipasang heater supaya suhunya sesuai untuk fertilisasi (suhu 26-
27oC), diberi methylene blue untuk menghindari dan meminimalisasi 
adanya kontaminasi oleh mikrobia seperti jamur yang mengganggu 
terjadinya proses fertilisasi, setelah itu dipasang aerasi untuk 
mempertahankan telur yang terfertilisasi sehingga dapat tumbuh 
menjadi larva ikan baru.  
 
3.4 Pembuatan Media Skim Milk Kuning Telur 

Media skim milk kuning telur menggunakan bahan antara lain 50 
mL aquades, 5 g skim milk, 2,5 g kuning telur, 0,5 g fruktosa, 0,17 g 
penisilin dan 0,08 g streptomisin. Pembuatan dilakukan dengan cara 
aquades dipanaskan hingga mendidih kemudian diturunkan suhunya 
hingga berkisar 37oC diruang ber-AC, setelah itu ditambah dengan 
skim milk, fruktosa, penisilin, dan streptomisin. Larutan 
dihomogenkan 15 menit menggunakan stirer dan pengaduk 
magnetik, kemudian larutan ditambah dengan kuning telur dan 
dihomogenkan kembali selama 30-60 menit. Media disaring dengan 
kertas whatman untuk menghilangkan gumpalan atau endapan bahan 
yang terjadi selama proses homogenisasi sebelum digunakan untuk 
mengencerkan sperma ikan mas. Media disimpan dalam lemari es 
pada suhu 4oC untuk mempertahankan keawetannya sampai akan 
digunakan (Bitnak, 2000).  

Konsentrasi ini merupakan konsentrasi media skim milk kuning 
telur untuk mengencerkan spermatozoa ternak dan dianggap sebagai 
konsentrasi 2% skim milk kuning telur/mL. Kemudian dibuat lagi dua 
konsentrasi sebagai pembanding yaitu konsentrasi 1% skim milk 
kuning telur/mL dan 4% skim milk kuning telur/mL. Yang dimaksud 
dengan konsentrasi 1% skim milk kuning telur/mL yaitu apabila akan 
membuat 50 mL media maka bahan yang digunakan adalah 50 mL 
aquades, dan semua bahan selain antibiotik (skim milk, kuning telur, 
dan fruktosa) selanjutnya dibagi dua. Sedangkan konsentrasi 4% 
skim milk kuning telur/mL yaitu apabila akan membuat 50 mL media 
maka bahan yang digunakan adalah 50 mL aquades, dan semua 
bahan selain antibiotik selanjutnya dikali dua (keterangan lengkap di 
Lampiran 7). 
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3.5 Koleksi Spermatozoa dan Oosit (Sel Telur) Ikan Mas  

     Pemijahan ikan dilakukan dengan cara memasangkan induk ikan 
mas jantan dan betina di dalam kolam pemijahan dengan 
perbandingan jantan dan betina adalah 3:1. Ikan mas akan melakukan 
perkawinan secara alami dan biasanya baru berlangsung pada malam 
hari (tengah malam) dengan selang waktu 11-18 jam setelah 
dipasangkan. Menurut Wira (2007), ciri- ciri ikan mas yang matang 
gonad adalah berumur lebih dari 9 bulan dengan berat ½ kg. 
sedangkan betina matang gonad berumur lebih dari 12 bulan dengan 
berat 2 kg. alat kelamin ikan mas jantan yang sudah matang gonad 
akan terlihat menonjol dan jika di stripping akan mengeluarkan 
cairan berwarna putih susu. Sedangkan pada ikan mas betina alat 
kelaminnya berwarna kemerahan dengan perut yang membuncit. Jika 
di stripping maka akan keluar sel telur yang berwarna kekuningan. 

Saat melakukan pemijahan umumnya ikan mas jantan dan betina 
akan berkejar-kejaran. Bahkan sesekali induk betina akan meloncat–
loncat karena didekati terus oleh ikan jantan. Pemijahan terjadi pada 
sepanjang tahun dan tidak tergantung pada musim. Pemijahan terjadi 
antara tengah malam sampai fajar. Setelah nampak tanda-tanda ikan 
mas mulai memijah, induk betina dan jantan ikan mas ditangkap dan 
dilakukan pengurutan (stripping) untuk mendapatkan telur dan 
sperma ikan mas. Telur-telur yang diperoleh ditampung dalam cawan  
petri, sedangkan sperma ditampung dalam spuit (alat suntikan) 
ukuran 5 mL serta ditutup dengan kertas aluminium untuk 
menghindari kontak udara dan sinar secara langsung yang dapat 
menyebabkan kematian sperma.  

 
3.6 Pengenceran Spermatozoa Ikan Mas  

     Sperma yang telah diambil kemudian dicampurkan ke dalam 
media pengencer dengan perbandingan 1:10 (1 mL sperma dan 10 
mL pengencer). Setelah itu dihomogenisasi dengan stirer dan 
pengaduk magnetik dengan kecepatan lambat (30-40 RPM) dalam 
waktu singkat agar sperma dapat tersebar merata diseluruh bagian 
media pengencer. Sperma tersebut didiamkan dalam pengencer pada 
suhu 4oC selama 8 jam dan tiap 2 jam sekali dilakukan perlakuan 
fertilisasi in vitro.  
 
 



 26 

3.7 Fertilisasi In Vitro 

     Fertilisasi In Vitro dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
telur ikan mas hasil stripping diletakkan dalam mangkok plastik 
kecil, larutan sperma diteteskan pada telur sebanyak kurang lebih 
satu mL dan dilakukan pengadukan secara perlahan dengan bulu 
ayam. Setelah satu menit, telur yang telah terfertilisasi ditebarkan 
pada cawan petri (diameter 6 cm) berisi air bersih, sehingga selama 
proses fertilisasi tersebut dapat diamati perkembangannya serta 
pembelahan selnya dibawah mikroskop hingga didapatkan anakan 
yang baru. Setelah dilakukan pengamatan, cawan petri berisi telur 
yang telah teraktivasi diletakkan didalam aquarium. 
 
3.8 Pengamatan Perkembangan Embrio 

     Telur teraktivasi dari spermatozoa yang difertilisasikan secara 
in vitro diamati dan dihitung jumlahnya, kemudian setiap 3 jam 
sekali selama 9 jam (diamati pada jam ke-0, ke-3, ke-6 dan ke-9) 
diamati apakah telur yang teraktivasi tadi telah mati atau mengalami 
tahapan selanjutnya dalam pembelahan. Telur kembali diamati dan 
dihitung pada tahapan perkembangan yang sedang terjadi. Untuk 
mengamati dan menghitung embrio yang terbentuk dibutuhkan 
kurang lebih dua hari setelah proses fertilisasi. Pada setiap jam 
pengamatan tersebut diamati tahap perkembangan embrio ikan mas 
yang terjadi, yaitu proses aktivasi, pembelahan sel (2 sel, 4 sel, 6 sel, 
8 sel dan seterusnya), hingga terbentuknya embrio. Tiap pengamatan 
diperlukan waktu kurang lebih 15 menit, sehingga jika pengamatan 
dimulai pada pukul 09.00 dan selesai pada pukul 09.15 maka 
pengamatan selanjutnya dilakukan pada pukul 12.00. Selanjutnya 
didokumentasikan setiap tahapan perkembangan embrio tersebut.  

 
3.9 Analisis Data 

     Data hasil penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu berupa 
jumlah sel telur yang terfertilisasi dari spermatozoa yang diencerkan 
pada beberapa konsentrasi pengencer dan durasi waktu penyimpanan 
yang berbeda hingga membentuk embrio. Data ini juga didapatkan 
secara deskriptif menggunakan pengamatan secara langsung selama 
proses terjadinya fertilisasi, dan terdapat dua pembeda yaitu 
konsentrasi pengencer dan durasi waktu penyimpanan. Hasil yang 
didapat merupakan data berbentuk frekuensi atau jumlah sel telur 
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yang teraktivasi hingga perkembangannya menjadi embrio.  
Pada penelitian ini dilakukan tiga kali ulangan pada tiap 

konsentrasi media pengencer spermatozoa. Data yang didapat dari 
tiga kali ulangan tersebut dicari rata- ratanya. Dari hasil rata-rata 
kemudian di analisis secara statistik menggunakan analisis statistik 
non-parametrik dengan uji chi-square (ki kuadrat), dan BNT (�= 
0,05). Setelah dilakukan analisis secara statistik didapatkan x2 hitung 
yang akan disesuaikan dengan x2 tabel pada rumus chi-square yang 
akan menentukan efektivitas dari  media skim milk kuning telur 
sebagai pengencer spermatozoa ikan mas dan keberhasilannya pada 
fertilisasi in vitro. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Fertilisasi In Vitro  

Penelitian tentang Fertilisasi In Vitro ini digunakan untuk 
mengetahui efektifitas media pengencer  skim milk kuning telur pada 
proses pengenceran spermatozoa ikan mas serta dalam meningkatkan 
hasil dari fertilisasi in vitro buatan ikan mas. 

Perkembangan embrio ikan mas mulai dari proses teraktivasi 
hingga terbentuknya embrio dipengaruhi oleh konsentrasi media 
pengencer skim milk kuning telur yang digunakan untuk 
mengencerkan spermatozoa ikan mas dan juga durasi penyimpanan 
spermatozoa di dalam media pengencer (Lampiran 2 dan 3).  

Pada spermatozoa yang disimpan tanpa media pengencer 
menunjukkan adanya pengaruh berbeda nyata terhadap 
perkembangan embrio. Hasil ini juga terjadi pada spermatozoa 
dengan media pengencer 2% skim milk kuning telur/mL dan 
konsentrasi 1% skim milk kuning telur/mL yang juga menunjukkan 
adanya pengaruh berbeda nyata pada perkembangan embrio. Akan 
tetapi hasil ini berbeda pada spermatozoa dalam media pengencer 
konsentrasi 4% skim milk kuning telur/mL yang menunjukkan tidak 
ada pengaruh dari spermatozoa yang disimpan pada media pengencer 
konsentrasi 4% skim milk kuning telur/mL dengan perkembangan 
embrio yang terjadi. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa media 
pengencer dengan konsentrasi 4% skim milk kuning telur/mL tidak 
sesuai untuk digunakan pada spermatozoa karena tidak menghasilkan 
perkembangan embrio yang optimal. Sedangkan spermatozoa dalam 
media pengencer dengan konsentrasi 2% skim milk kuning telur/mL 
dan konsentrasi 1% skim milk kuning telur/mL menunjukkan 
pengaruh terhadap perkembangan embrio (Lampiran 2 dan 4).  

Sedangkan dari keempat durasi penyimpanan spermatozoa (2 
jam, 4 jam, 6 jam, dan 8 jam), menunjukkan hasil yang sama yaitu 
durasi penyimpanan spermatozoa pada beberapa konsentrasi media 
pengencer berpengaruh terhadap perkembangan embrio (Lampiran 3 
dan Lampiran 5). 

Hasil yang telah didapat menunjukkan bahwa pengencer dengan 
konsentrasi 4% skim milk kuning telur/mL tidak berpengaruh 
terhadap perkembangan embrio, dengan kata lain media dengan 
konsentrasi 4% skim milk kuning telur/mL tersebut tidak efektif 
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digunakan untuk pengenceran spermatozoa karena tidak dapat 
digunakan dalam proses fertilisasi. Sedangkan untuk spermatozoa 
tanpa pengencer, dengan pengencer konsentrasi 2% skim milk kuning 
telur/mL dan konsentrasi 1% skim milk kuning telur/mL 
menunjukkan adanya pengaruh berbeda nyata pada perkembangan 
embrio. Begitu juga dari segi durasi penyimpanan spermatozoa 
membuktikan bahwa durasi yang berbeda dari penyimpanan 
memiliki pengaruh terhadap perkembangan embrio. Lebih lanjut, 
dari tiga jenis konsentrasi pengencer dan empat macam durasi 
penyimpanan spermatozoa (2jam, 4jam, 6 jam, dan 8 jam) yang 
berpengaruh terhadap perkembangan embrio dibuat grafik dari 
jumlah tahapan perkembagan embrio yang terjadi untuk lebih 
memudahkan dalam mengetahui konsentrasi pengencer dan durasi 
penyimpanan yang lebih sesuai untuk mengencerkan spermatozoa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.1. Perbandingan jumlah tahapan teraktivasi dengan durasi 

spermatozoa dalam media pengencer. 
 
Pada perlakuan fertilisasi dari spermatozoa yang disimpan 

selama 2 jam terlihat bahwa spermatozoa tanpa pengencer dapat 
mengaktivasi sel telur lebih banyak daripada spermatozoa yang 
diencerkan pada media pengencer. Hal tersebut juga terlihat pada sel 
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telur yang teraktivasi dari spermatozoa yang disimpan selama 6 dan 
8 jam. Meskipun sudah tak sebanyak sel telur yang teraktivasi pada 
spermatozoa yang disimpan dalam pengencer selama 2 jam dan 4 
jam, akan tetapi spermatozoa yang disimpan tanpa pengencer masih 
dapat mengaktivasi sel telur lebih banyak dari pada spermatozoa 
yang disimpan pada media pengencer (Gambar 4.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.2. Perbandingan jumlah tahapan blastula dengan durasi spermatozoa 

dalam media pengencer. 
 
 
 
Begitu juga saat tahapan blastula terbentuk, sel telur yang 

teraktivasi dari spermatozoa tanpa pengencer memberikan hasil 
perkembangan blastula lebih banyak dibanding sel telur yang 
teraktivasi dari spermatozoa pada media pengencer.  Akan tetapi 
perbedaan dari sel telur yang teraktivasi dari spermatozoa tanpa 
pengencer dengan sel telur teraktivasi dari spermatozoa pada media 
pengencer 2% skim milk kuning telur/mL tidak begitu besar pada 
durasi penyimpanan 2 jam dan 4 jam (Gambar 4.2). Hal tersebut 
dapat terjadi karena meskipun tanpa media pengencer, suhu 
penyimpanan yang rendah dapat membantu mempertahankan 
keaktifan spermatozoa pada proses fertilisasi dalam waktu singkat.  
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Gambar 4.3. Perbandingan jumlah tahapan gastrula dengan durasi spermatozoa 

dalam media pengencer . 
 
 
Setelah memasuki tahapan gastrula, mulai terlihat penurunan 

jumlah telur yang berkembang pada tahapan tersebut dari 
spermatozoa tanpa pengencer. Penurunan ini terjadi karena 
banyaknya telur yang telah teraktivasi sebelumnya telah mati atau 
berhenti pada fase blastula saja dan kemudian tak bisa meneruskan 
perkembangan ke tahapan selanjutnya. Pada sel telur yang teraktivasi 
dari spermatozoa pada media pengencer 2% skim milk kuning 
telur/mL  dengan durasi penyimpanan 6 dan 8 jam terlihat masih ada 
yang dapat melalui tahapan gastrula, sedangkan pada sel telur yang 
teraktivasi dari spermatozoa tanpa pengencer terjadi penurunan yang 
sangat drastis hingga pada sel telur yang teraktivasi dari spermatozoa 
tanpa pengencer dengan durasi penyimpanan 8 jam tak ada lagi 
gastrula yang terbentuk (Gambar 4.3).  
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Gambar 4.4. Perbandingan jumlah tahapan embrio dengan durasi spermatozoa 

dalam media pengencer. 
 
Memasuki tahapan terbentuknya embrio semakin terlihat bahwa 

telur yang teraktivasi dari spermatozoa yang disimpan tanpa 
pengencer terus mengalami penurunan jumlah karena telah berhenti 
pada fase gastrula atau mati. Pada pengencer 2% skim milk kuning 
telur/mL, penurunan itu terjadi lebih lambat dibandingkan pada 
spermatozoa tanpa pengencer, sehingga masih banyak sel telur yang 
berkembang menjadi embrio. Hal tersebut terjadi karena 
spermatozoa yang disimpan tanpa pengencer telah kehilangan 
motilitas lebih banyak jika dibandingkan dengan spermatozoa yang 
disimpan didalam media pengencer 2% skim milk kuning telur/mL 
sehingga kemampuannya dalam mengaktivasi sel telur hingga 
terbentuknya embrio juga berkurang.  Dari segi durasi penyimpanan, 
penyimpanan selama 2 jam pada spermatozoa masih dapat 
mempertahankan kondisi dari perkembangan embrio dibanding 
durasi penyimpanan yang lain. Sedangkan pada durasi penyimpanan 
spermatozoa selama 6 dan 8 jam tidak dapat lagi  mempertahankan 
perkembangan embrio yang terjadi sehingga sudah tidak ada lagi sel 
telur yang melalui tahapan perkembangan embrio dari spermatozoa 
yang disimpan selama 6 dan 8 jam (Gambar 4.4).  

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa spermatozoa yang 
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telur/mL dengan durasi penyimpanan 2 jam lebih baik daripada 
spermatozoa tanpa pengenceran dalam mempertahankan 
perkembangan sel telur yang teraktivasi hingga terbentuknya embrio 
karena media pengencer memiliki bahan-bahan yang mendukung 
dalam mempertahankan kondisi spermatozoa selama penyimpanan 
dan pada saat proses fertilisasi berlangsung.  

Media pengencer skim milk kuning telur merupakan media 
pengencer spermatozoa yang sering digunakan untuk 
mempertahankan kondisi spermatozoa dari lingkungan luar selama 
beberapa waktu sebelum di gunakan dalam proses fertilisasi secara in 
vitro buatan. Beberapa jenis bahan yang digunakan dalam pengencer 
inipun terbukti mampu mempertahankan kelangsungan hidup 
spermatozoa selama beberapa waktu. Bahan-bahan tersebut 
diantaranya seperti kuning telur, susu skim, fruktosa, serta antibiotik 
penisilin dan streptomisin. Menurut Bebas (2002), bahan pengencer 
yang digunakan pada proses penyimpanan Semen Ayam Hutan 
adalah kuning telur fosfat. Telur yang digunakan sebagai bahan 
pengencer adalah telur ayam kampung segar. Kuning telur yang 
didapat dicampur dengan penyangga fosfat dengan perbandingan 1:4 
kemudian ditambahkan antibiotika streptomisin 1000 ug per mL 
pengencer. Gunawan (2007) menambahkan, bahwa media pengencer 
Tris-kuning telur, Susu skim-kuning telur, dan Andro Med (Minitub) 
dapat digunakan dalam proses pembuatan spermatozoa beku sapi PO 
dengan kualitas yang memenuhi syarat IB. Lebih lanjut bahwa 
pengencer yang mengandung 20 % kuning telur dan 4 % gliserol 
dapat mempertahankan kehidupan spermatozoa domba setelah 
thawing (Yani dkk.,2006). Penggunaan larutan fruktosa sebagai 
bahan pengencer untuk spermatozoa karena plasma semen secara 
biokimia mengandung berbagai persenyawaan organik spesifik yang 
salah satunya adalah fruktosa. Fruktosa adalah substrat energi utama 
di dalam plasma semen yang telah diproduksi kelenjar vesikularis. 
Selain itu fruktosa merupakan turunan karbohidrat yang dapat 
dijadikan sumber energi untuk mendukung pergerakan (motilitas) 
dan ketahanan spermatozoa (Hidayaturrahmah, 2007). Pengencer 
Tris amino methan kuning telur dan pengencer skim milk kuning 
telur merupakan pengencer yang baik untuk mempertahankan 
motilitas dan integritas membran spermatozoa Sapi Madura selama 
pembekuan (Ihsan, 2008). 

Pada penelitian ini penggunaan media skim milk kuning telur 
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pada spermatozoa ikan mas dikarenakan masih jarangnya 
penggunaan media pengencer tersebut pada ikan, khususnya ikan 
mas. Media ini lebih banyak digunakan pada ternak untuk fertilisasi 
secara In Vitro. Sedangkan pada ikan khususnya ikan mas, pengujian 
pengencer tersebut hanya sebatas pada motilitas dan viabilitasnya 
saja, sehingga perlu dilakukan uji lebih lanjut hingga proses 
fertilisasi untuk mengetahui apakah selain mempertahankan motilitas 
spermatozoa, media pengencer tersebut juga efektif dalam menjaga 
kelangsungan hidup spermatozoa selama proses fertilisasi 
berlangsung. Menurut Pangestuningtyas (1993), Harvey dan Hoar 
(1979) menyatakan bahwa kemampuan membuahi sperma tidak 
hanya dipengaruhi motilitasnya saja, tetapi sperma yang sudah mulai 
berkurang motilitasnya hanya mempunyai waktu singkat untuk 
membuahi. Sedangkan Hoar et al., (1983) menyatakan bahwa lama 
motilitas dan daya fertilitas sperma tiap jenis ikan berbeda-beda, 
tetapi pada umumnya motilitas dan kemampuan sperma untuk 
membuahi adalah sejalan. 

Penggunaan media skim milk kuning telur pada pengenceran 
spermatozoa ikan mas ini dimaksudkan untuk menyimpan dan 
mempertahankan kondisi spermatozoa dalam waktu singkat sebelum 
proses fertilisasi berlangsung sehingga dapat diketahui keefektifan 
media pengencer  skim milk kuning telur pada proses fertilisasi in 
vitro. Menurut Antugusa (2008), Harvey dan Hoar (1979) : Whiler 
(1980) Harvey dan Kelly (1988) membagi penyimpanan sperma 
berdasarkan lama penyimpanan yaitu penyimpanan jangka panjang 
dan penyimpanan jangka pendek. Dimana penyimpanan jangka 
pendek adalah cara pendinginan sperma yang dilakukan selama 
beberapa jam sampai beberapa hari, sedangkan penyimpanan jangka 
panjang adalah cara pembekuan sperma yang dapat disimpan dalam 
beberapa tahun. 

Proses pengenceran spermatozoa dalam media skim milk kuning 
telur dilakukan dengan perbandingan 1 : 10 (1 mL spermatozoa : 10 
mL pengencer). Hal ini didasarkan pada pengenceran spermatozoa 
ternak didalam media pengencer. Selama ini media skim milk kuning 
telur hanya digunakan pada spermatozoa ternak, sehingga 
perbandingan antara spermatozoa dan pengencer mengacu pada 
perbandingan pengenceran spermatozoa ternak. Menurut Litbang 
(2005) Perbandingan semen dan bahan pengencer sebesar 1:10 
selanjutnya siap untuk diinseminasi atau disimpan pada suhu 5oC 
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selama maksimal tujuh hari. Sedangkan menurut Litbang (2006),  
pengenceran sperma dilakukan dengan perbandingan 1 : 10 (1 bagian 
sperma : 10 bagian pengencer).  

Berakhirnya proses dari perkembangan telur tersebut sebelum 
mencapai tahap embrio dapat dikarenakan spermatozoa yang 
diaktivasikan sebenarnya sudah kehilangan kemampuannya untuk 
mengaktivasikan sel telur sehingga dalam keadaan yang sudah 
lemah, spermatozoa baru mencapai zona pellucida sel telur untuk 
melangsungkan proses fertilisasi. 

Melemahnya daya fertilitas spermatozoa tersebut terjadi selama 
dalam penyimpanan, sehingga diperlukan medium pengencer yang 
dapat mempertahankan kondisi spermatozoa sebelum digunakan 
untuk proses fertilisasi. Suhu penyimpanan perlu diperhatikan yaitu 
sekitar 4-50C. Menurut Antugusa (2008), ketahanan hidup sperma 
dipengaruhi oleh temperatur dan pada umumnya dapat hidup lebih 
lama pada temperatur rendah. Pertimbangan utama dalam 
penyimpanan sperma, yaitu terletak pada suhu tempat penyimpanan. 
Penyimpanan sperma dalam temperatur rendah memegang peranan 
penting dalam reproduksi sel.�Akan tetapi penyimpanan dalam suhu 
rendah belum menjamin spermatozoa dapat mempertahankan 
kemampuannya dalam proses fertilisasi. Beberapa peneliti 
menyatakan menyimpan semen ayam pada suhu 40C dapat 
mempertahankan daya hidup spematozoa sampai beberapa hari, 
tetapi spermatozoa sudah kehilangan daya fertilitasnya dalam waktu 
48 jam setelah ejakulasi. Peneliti lain mengatakan pada penyimpanan 
40C spermatozoa ayam tahan sampai 3-5 hari, tetapi akan kehilangan 
daya fertilitasnya dalam waktu beberapa jam.Selama proses 
penyimpana pada suhu 40C spermatozoa secara cepat kahilangan 
daya motilitasnya dan terjadi penghambatan terhadap aktivitas 
metabolisme baik secara fisik dan kimia (Bebas, 2002). 

Perlakuan semen yang diencerkan sebelum digunakan disimpan 
pada suhu 5oC untuk mengurangi kecepatan metabolisme dan 
memperpanjang kesuburan spermatozoa selama disimpan. (Yani 
dkk,2006). Menurut Antugusa (2008), penyimpanan sperma ikan 
mas (Cyprinus carpio L), jambal siam (Pangasius sutchi), Indian 
carp (Lbeo rohita) dan tawes (Puntius gionotus) dalam udara dingin 
atau dalam lemari es dan tanpa pengencer, sperma masih 
menunjukkan keaktifannya sampai 24 jam. Menurut 
Pangestuningtyas (1993), media pengencer dapat digunakan untuk 
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mempertahankan motilitas spermatozoa. Harvey dan Hoar (1979) 
menyatakan bahwa kemampuan membuahi sperma tidak hanya 
dipengaruhi motilitasnya saja, tetapi sperma yang sudah mulai 
berkurang motilitasnya hanya mempunyai waktu singkat untuk 
membuahi. Sedangkan Hoar et al., (1983) menyatakan bahwa lama 
motilitas dan daya fertilitas sperma tiap jenis ikan berbeda-beda, 
tetapi pada umumnya motilitas dan kemampuan sperma untuk 
membuahi adalah sejalan. 

Menurut Antugusa (2008), Toelihere (1985) menyatakan bahwa 
pendinginan sperma dari suhu tubuh ke suhu lemari es, menyebabkan 
sperma kehilangan motilitas secara bertahap sampai pergerakannya 
terhenti�� Sehingga meskipun daya hidup spermatozoa tanpa 
pengencer tinggi dan berhasil melalui proses aktivasi, tetapi sangat 
sulit bagi telur tersebut untuk melalui tahapan berikutnya. Sedangkan 
media pengencer konsentrasi 2% skim milk kuning telur/mL dapat 
mempertahankan motilitas spermatozoa lebih banyak jika dibanding 
dengan spermatozoa tanpa pengencer, meskipun daya hidup 
spermatozoa dalam pengencer konsentrasi 2% skim milk kuning 
telur/mL  lebih rendah. Penggunaan larutan fruktosa dapat 
meningkatkan derajat metabolisme spermatozoa (motilitas fast 
progressiove tinggi dan viabilitas menurun). Derajat metabolisme 
spermatozoa adalah derajat dimana spermatozoa dapat menggunakan 
substrat energinya dan salah satu substrat energi spermatozoa adalah 
fruktosa. Penurunan derajat metabolisme dapat memperpanjang daya 
hidup spermatozoa dalam penyimpanan. Sejumlah faktor memiliki 
kontribusi untuk mengurangi derajat metabolisme dan 
memperpanjang kehidupan spermatozoa dalam epididimis yang 
dapat bertahan lama. Sebaliknya didalam semen segar, spermatozoa 
hanya bertahan hidup selama beberapa jam jika derajat 
metabolismenya tidak ditekan (Hidayaturrahmah, 2007). Menurut 
Bebas (2002), selama proses penyimpanan pada suhu 4oC 
spermatozoa secara cepat kahilangan daya motilitasnya dan terjadi 
penghambatan terhadap aktivitas metabolisme baik secara fisik dan 
kimia. Sedangkan menurut Hidayaturrahmah (2007), waktu motilitas 
dan viabilitas akan berbanding terbalik yaitu semakin meningkatnya 
waktu motilitas maka waktu viabilitas akan menurun. Motilitas yang 
lama akan membutuhkan banyak energi untuk bergerak, sehingga 
mengakibatkan energi untuk bertahan hidup dan metabolisme untuk 
memperoleh nutrisi akan semakin berkurang dan mengakibatkan 
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viabilitasnya menurun. Keadaan viabilitas yang panjang belum tentu 
dapat menghasilkan fertilisasi yang tinggi, karena pada keadaan ini 
spermatozoa sangat membutuhkan banyak energi untuk membuahi 
sel telur. Viabilitas yang lama ini merupakan keadaan dimana terjadi 
penurunan derajat metabolisme spermatozoa.Menurut Bebas (2002), 
semen segar dengan atau tanpa bahan pengencer, sesudah ditampung 
pada suhu kamar harus dipakai dalam waktu tidak lebih dari 2 jam. 
Penundaan dalam beberapa jam dapat menurunkan fertilitas 
spermatozoa. 

Selama proses penyimpanan pada suhu 4oC spermatozoa secara 
cepat kahilangan daya motilitasnya dan terjadi penghambatan 
terhadap aktivitas metabolisme baik secara fisik dan kimia dengan 
ditandai penurunan metabolisme adenosin trifosfat dan adenosin 3,5 
monofosfat (Bebas, 2002). Menurut Antugusa (2008), Toelihere 
(1985) menyatakan bahwa pendinginan sperma dari suhu tubuh ke 
suhu lemari es, menyebabkan sperma kehilangan motilitas secara 
bertahap sampai pergerakannya terhenti��Penyimpanan semen dalam 
jangka waktu yang lama akan menurunkan fertilitas dan plasma 
semen menjadi tidak isotonis (Yani dkk.,2006).�

Data menunjukkan bahwa waktu penyimpanan spermatozoa 
berpengaruh besar terhadap perkembangan embrio, terlihat dari 
semakin sedikitnya telur teraktivasi dari spermatozoa yang disimpan 
pada durasi penyimpanan dalam jangka waktu yang semakin lama. 
Menurut Yani dkk. (2006), semakin lama waktu penyimpanan, 
motilitas terus mengalami penurunan karena persediaan energi 
semakin terbatas. Selama penyimpanan spermatozoa terus 
melakukan aktifitas seperti pergerakan dan metabolisme. 

Aktifitas spermatozoa membutuhkan energi yang cukup besar 
baik dari plasma semen maupun pengencer yang 
ditambahkan.Kekurangan zat-zat makanan pada bahan pengencer 
dapat mengurangi pergerakan spermatozoa, daya membuahi dan 
jumlah spermatozoa hidup. Tingginya persentase spermatozoa hidup 
pada awal penyimpanan dapat disebabkan oleh: tersedianya berbagai 
zat gizi yang dibutuhkan, larutan penyanggah yang masih stabil dan 
tekanan osmotik yang masih isotonis dan umur spermatozoa yang 
masih segar (Yani dkk.,2006).  

Bahan-bahan yang digunakan pada media pengencer skim milk 
kuning telur memiliki fungsi tersendiri yang dapat mempertahankan 
kondisi spermatozoa selama penyimpanan sebelum digunakan untuk 
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proses fertilisasi. Menurut Bitnak (2006), media skim milk kuning 
telur memiliki bahan-bahan yang sesuai  sebagai pengencer, antara 
lain: kuning telur yang berfungsi sebagai buffer, sumber energi; 
antibiotik (penisilin dan streptomisin), berfungsi mencegah 
pertumbuhan mikroorganisme; fruktosa, berfungsi menyediakan zat-
zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa; serta skim 
milk yang berfungsi menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber 
energi spermatozoa pada saat freezing dan merupakan bahan 
pengencer organik.  

Toelihere (1981), menyatakan semen perlu dicampur dengan 
larutan pengencer yang menjamin kebutuhan fisik dan kimiawinya 
dan disimpan pada kondisi dan suhu tertentu yang dapat 
mempertahankan kehidupan sperma selama waktu yang dianjurkan 
untuk kemudian dipakai sesuai dengan kebutuhan. fruktosa adalah 
substrat energi utama di dalam plasma semen yang telah diproduksi 
kelenjar vesikularis. Selain itu fruktosa merupakan turunan 
karbohidrat yang dapat dijadikan sumber energi untuk mendukung 
pergerakan (motilitas) dan ketahanan spermatozoa. Derajat 
metabolisme spermatozoa adalah derajat dimana spermatozoa dapat 
menggunakan substrat energinya dan salah satu substrat energi 
spermatozoa adalah fruktosa. Penurunan derajat metabolisme dapat 
memperpanjang daya hidup spermatozoa dalam penyimpanan 
(Hidayaturrahmah, 2007). Faktor lain terjadinya peningkatan waktu 
motilitas dan viabilitas spermatozoa diduga pemberian fruktosa 
sebagai larutan fertilisasi dapat mengurangi kecepatan rusaknya 
permeabilitas spermatozoa dibanding air sebagai larutan fertilisasi 
yang terjadi di alam. Seperti diketahui permeabilitas membran sangat 
berkaitan dengan transportasi nutrisi yang penting peranannya dalam 
metabolisme sel. Dengan mengurangi kecepatan rusaknya 
permeabilitas membran spermatozoa, maka kebutuhan akan nutrisi 
tidak terhambat dan selanjutnya sel spermatozoa tersebut dapat 
bertahan lama (Hidayaturrahmah, 2007). 

Bahan lain seperti susu skim juga turut membantu dalam 
mempertahankan motilitas dari spermatozoa karena susu skim 
menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi spermatozoa.   
Menurut Dewi (2007), motilitas terbaik diperoleh sperma dengan 
bahan pengencer susu bubuk skim pada pengamatan 12 jam dan 
motilitas terendah terdapat pada sperma dengan bahan pengencer 
NaCl fisiologis pada pengamatan 42 jam. Perlakuan dengan bahan 
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pengencer susu bubuk skim pada pengamatan 6 jam memberikan 
daya hidup tertinggi sedangkan daya hidup terendah terdapat pada 
perlakuan bahan pengencer NaCl fisiologis pada pengamatan 42 jam. 
Sedangkan menurut Tambing dkk., (2000), peranan susu skim 
terletak pada lesitin yang dikandungnya yakni mencegah terjadinya 
efek kejutan dingin (cold-shock) selama proses pembekuan semen. 
Laktosa berperan sebagai sumber energi yang melindungi 
spermatozoa terhadap pengaruh buruk selama proses pendinginan, 
pembekuan dan thawing. Sebagai krioprotektan, laktosa seluler akan 
melindungi membran plasma sel spermatozoa dari luar akibat 
terbentuknya kristal-kristal es selama proses pembekuan semen. 

Kuning telur pada pengencer spermatozoa memiliki fungsi 
sebagai buffer dan juga sumber energi. Menurut Arifiantini dan 
Yusuf (2006), Buffer berfungsi sebagai pengatur tekanan osmotik 
dan juga berfungsi menetralisir asam laktat yang dihasilkan dari sisa 
metabolisme spermatozoa. Selain itu kuning telur memiliki fungsi 
sebagai bahan anti cold shock (anti kejutan dingin). Bahan anti cold 
shock yang umum ditambahkan adalah kuning telur atau kacang 
kedelai, yang dapat melindungi spermatozoa pada saat perubahan 
suhu dari suhu ruang (28oC) pada saat pengolahan ke suhu 
ekuilibrasi (5oC) (Arifiantini dan Yusuf, 2006). Sonjaya, dkk., (2005) 
menyatakan, motilitas spermatozoa hasil sexing mengalami 
penurunan secara terus menerus selama penyimpanan. Terjadinya 
laju penurunan tersebut disebabkan terjadinya penurunan fungsi 
pengencer kuning telur sebagai buffer. Motilitas yang tinggi, akan 
membutuhkan lebih banyak energi untuk pergerakan dan lebih cepat 
mengalami kematian karena zat nutrisi dalam pengencer kuning telur 
lebih cepat habis dibandingkan dengan spermatozoa yang 
motilitasnya lebih rendah, sehingga lebih sedikit menggunakan 
energi untuk bergerak dengan lama penyimpanan yang sama. Hal ini 
didukung oleh pendapat Susilawati, dkk., (2002) bahwa pengencer 
kuning telur menjadi sumber energi bagi spermatozoa untuk 
pergerakan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Media pengencer skim milk kuning telur efektif digunakan pada 
proses fertilisasi in vitro ikan mas dibandingkan dengan fertilisasi in 
vitro ikan mas menggunakan spermatozoa tanpa pengencer. Media 
pengencer  skim milk kuning telur  dapat digunakan untuk 
mempertahankan motilitas spermatozoa dan melindungi spermatozoa 
selama proses fertilisasi berlangsung.   

Spermatozoa yang disimpan dalam pengencer konsentrasi 2% 
skim milk kuning telur/mL dengan durasi penyimpanan 2 jam lebih 
baik digunakan pada proses fertilisasi in vitro dibandingkan 
spermatozoa yang disimpan dalam pengencer konsentrasi 1% skim 
milk kuning telur/mL serta spermatozoa tanpa pengencer dalam 
mempertahankan perkembangan sel telur yang teraktivasi hingga 
terbentuknya embrio. Sedangkan pengencer dengan konsentrasi 4% 
skim milk kuning telur/mL tidak efektif digunakan pada proses 
fertilisasi in vitro karena tidak optimal menghasilkan sel telur yang 
teraktivasi hingga terbentuknya embrio. 

 
5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui jenis 
media pengencer selain media skim milk kuning telur yang lebih 
efektif untuk mengotimalkan fertilitas dan ketahanan hidup 
spermatozoa ikan mas pada proses fertilisasi in vitro.   
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LAMPIRAN 1 
PERKEMBANGAN EMBRIO 

 
ULANGAN I 
TANPA PENGENCER 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 129 112 62 6 
Blastula 64 14 11 0 
Gastrula 95 22 0 0 
Embrio 59 16 0 0 

 
KONSENTRASI 2% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 138 120 42 4 
Blastula 51 25 12 0 
Gastrula 106 18 2 0 
Embrio 73 11 0 0 

 
KONSENTRASI 1% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 115 103 27 9 
Blastula 44 20 0 0 
Gastrula 58 12 0 0 
Embrio 48 4 0 0 

 
KONSENTRASI 4% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 93 97 32 5 
Blastula 21 9 0 0 
Gastrula 0 0 0 0 
Embrio 0 0 0 0 
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ULANGAN II 
 
TANPA PENGENCER 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 102 96 103 83 
Blastula 98 63 78 72 
Gastrula 57 32 6 0 
Embrio 31 10 1 0 

 
KONSENTRASI 2% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 84 89 72 26 
Blastula 78 26 22 3 
Gastrula 65 19 0 0 
Embrio 45 13 0 0 

 
KONSENTRASI 1% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 69 80 63 26 
Blastula 45 32 16 2 
Gastrula 24 7 0 0 
Embrio 11 3 0 0 

 
KONSENTRASI 4% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 51 48 37 38 
Blastula 0 0 0 0 
Gastrula 0 0 0 0 
Embrio 0 0 0 0 
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ULANGAN III 
 
TANPA PENGENCER 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 103 73 118 70 
Blastula 56 35 33 0 
Gastrula 51 29 3 0 
Embrio 36 7 0 0 

 
KONSENTRASI 2% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 95 97 70 62 
Blastula 67 59 35 20 
Gastrula 47 26 18 18 
Embrio 34 17 0 0 

 
KONSENTRASI 1% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 94 95 53 53 
Blastula 64 47 21 15 
Gastrula 31 6 9 7 
Embrio 0 2 0 0 

 
KONSENTRASI 4% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 82 78 58 13 
Blastula 5 3 0 0 
Gastrula 0 0 0 0 
Embrio 0 0 0 0 
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RATA-RATA 
 
TANPA PENGENCER 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 111 94 94 53 
Blastula 73 37 41 24 
Gastrula 68 28 3 0 
Embrio 42 11 0 0 

 
KONSENTRASI 2% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 106 102 61 32 
Blastula 65 37 23 8 
Gastrula 73 27 7 6 
Embrio 51 14 0 0 

 
KONSENTRASI 1% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 93 93 48 29 
Blastula 51 33 12 6 
Gastrula 38 8 3 2 
Embrio 20 3 0 0 

 
KONSENTRASI 4% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam 4 jam 6 jam 8 jam 

Aktivasi 75 74 42 19 
Blastula 9 4 0 0 
Gastrula 0 0 0 0 
Embrio 0 0 0 0 
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LAMPIRAN 2 
PENGHITUNGAN BERDASARKAN JENIS MEDIA PENGENCER SPERMA 

 
TANPA PENGENCER 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam  4 jam 6 jam 8 jam B 

Aktivasi  111 94 94 53 B1=352 
Blastula  73 37 41 24 B2=175 
Gastrula 68 28 3 0 B3=99 
Embrio  42 11 0 0 B4=53 

K K1=294 K2=170 K3=138 K4=77 T=679 
 
KONSENTRASI 2% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam  4 jam 6 jam 8 jam B 

Aktivasi  106 102 61 32 B1=301 
Blastula  65 37 23 8 B2=133 
Gastrula 73 27 7 6 B3=113 
Embrio  51 14 0 0 B4=65 

K K1=295 K2=180 K3=91 K4=46 T=612 
 
KONSENTRASI 1% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam  4 jam 6 jam 8 jam B 

Aktivasi  93 93 48 29 B1=263 
Blastula  51 33 12 6 B2=102 
Gastrula 38 8 3 2 B3=51 
Embrio  20 3 0 0 B4=23 

K K1=202 K2=137 K3=63 K4=37 T=439 
 
KONSENTRASI 4% skim milk kuning telur/mL 

Durasi sperma di dalam media pengencer Jumlah 
perkembangan 

embrio 2 jam  4 jam 6 jam 8 jam B 

Aktivasi  75 74 42 19 B1=210 
Blastula  9 4 0 0 B2=13 
Gastrula 0 0 0 0 B3=0 
Embrio  0 0 0 0 B4=0 

K K1=84 K2=78 K3=42 K4=19 T=223 
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LAMPIRAN 3 
PENGHITUNGAN BERDASARKAN DURASI SPERMA DI MEDIA PENGENCER 

2 JAM 
Jenis media pengencer sperma Jumlah 

perkembangan 
embrio 

Tanpa 
pengencer 

2% skim milk 
kuning 

telur/mL 

1% skim milk 
kuning 

telur/mL 

4% skim milk 
kuning 

telur/mL 

B 

Aktivasi  111 106 93 75 B1=385 
Blastula  73 65 51 9 B2=198 
Gastrula 68 73 38 0 B3=179 
Embrio  42 51 20 0 B4=113 

K K1=294 K2=295 K3=202 K4=84 T=875 
4 JAM 

Jenis media pengencer sperma Jumlah 
perkembangan 

embrio 
Tanpa 

pengencer 

2% skim 
milk kuning 

telur/mL 

1% skim 
milk kuning 

telur/mL 

4% skim 
milk kuning 

telur/mL 

B 

Aktivasi  94 102 93 74 B1=363 
Blastula  37 37 33 4 B2=111 
Gastrula 28 27 8 0 B3=63 
Embrio  11 14 3 0 B4=28 

K K1=170 K2=180 K3=137 K4=78 T=565 
6 JAM 

Jenis media pengencer sperma Jumlah 
perkembangan 

embrio 
Tanpa 

pengencer 

2% skim 
milk kuning 

telur/mL 

1% skim 
milk kuning 

telur/mL 

4% skim 
milk kuning 

telur/mL 

B 

Aktivasi  94 61 48 42 B1=245 
Blastula  41 23 12 0 B2=76 
Gastrula 3 7 3 0 B3=13 
Embrio  0 0 0 0 B4=0 

K K1=138 K2=91 K3=63 K4=42 T=334 
8 JAM 

Jenis media pengencer sperma Jumlah 
perkembangan 

embrio 
Tanpa 

pengencer 

2% skim 
milk kuning 

telur/mL 

1% skim 
milk kuning 

telur/mL 

4% skim 
milk kuning 

telur/mL 

B 

Aktivasi  53 32 29 19 B1=133 
Blastula  24 8 6 0 B2=138 
Gastrula 0 6 2 0 B3=8 
Embrio  0 0 0 0 B4=0 

K K1=77 K2=46 K3=37 K4=19 T=279 
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LAMPIRAN 6 
Gambar Tahapan Perkembangan Embrio Yang Terbentuk 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. telur tak teraktivasi (kiri) dan teraktivasi (kanan) dilihat 
pada mikroskop (100x). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. pembelahan 2 sel (kiri) dan 4 sel (kanan) dilihat pada 
mikroskop (100x). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. telur mengalami perkembangan blastula dilihat pada 
mikroskop (100x). 
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Gambar 4. telur mengalami perkembangan gastrula 50% (kiri) dan 
gastrula akhir (kanan) dilihat pada mikroskop (100x). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 5. tahapan perkembangan embrio dilihat pada 
mikroskop (100x). 
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LAMPIRAN 7 
Gambar Aquarium dan Cawan Tempat Pemeliharaan SelTelur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. aquarium tempat pemeliharaan sel telur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. telur teraktivasi (warna lebih gelap) dan tidak teraktivasi 

(putih) dalam cawan petri. 
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LAMPIRAN 8 
Bahan Pembuatan Media Skim Milk Kuning Telur 

 
a. Konsentrasi 2% skim milk kuning telur/mL : 

� 50 mL aquades 
� 5 g skim milk 
� 2,5 g kuning telur 
� 0,5 g fruktosa 
� 0,17 g penisilin  
� 0,08 g streptomisin. 

 
b. Konsentrasi 1% skim milk kuning telur/mL:  

� 50 mL aquades,  
� 2,5 g skim milk  
� 1,25 g kuning telur  
� 0,25 g fruktosa  
� 0,17 g penisilin  
� 0,08 g streptomisin. 

 
c. Konsentrasi 4% skim milk kuning telur/mL:  

� 50 mL aquades 
� 10 g skim milk 
� 5 g kuning telur 
� 1 g fruktosa 
� 0,17 g penisilin  
� 0,08 g streptomisin. 

 
Proses Pembuatan Media Skim Milk Kuning Telur 

Aquades dipanaskan hingga mendidih kemudian diturunkan 
suhunya hingga berkisar 37oC diruang ber-AC, setelah itu ditambah 
dengan skim milk, fruktosa, penisilin, dan streptomisin. Larutan 
dihomogenkan 15 menit menggunakan stirer dan pengaduk 
magnetik, kemudian larutan ditambah dengan kuning telur dan 
dihomogenkan kembali selama 30-60 menit. Media disaring dengan 
kertas whatman untuk menghilangkan gumpalan atau endapan bahan 
yang terjadi selama proses homogenisasi sebelum digunakan untuk 
mengencerkan sperma ikan mas. Media disimpan dalam lemari es 
pada suhu 4oC untuk mempertahankan keawetannya sampai akan 
digunakan. 
 


