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Sperma Ikan Mas Punten (Cyprinus carpio) di Instalasi Budidaya Air Tawar 

Punten – Batu, Propinsi – Jawa Timur. Dosen Pembimbing Abdul Manan, 

S.Pi., M.Si 

 

 Ikan Mas (Cyprinus  carpio) merupakan jenis ikan air tawar yang 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dipacu pertumbuhan 

produksinya, guna pemenuhan gizi masyarakat. Ikan mas juga termasuk salah satu 

jenis ikan budidaya air tawar yang banyak dibudidayakan petani baik pembenihan, 

pembesaran di kolam pekarangan atau air deras. Pada tahun 1933, ikan mas 

punten pertama kali dikembangkan di Desa Punten, Kota Batu, Jawa Timur. 

Perkembangan budidaya ikan mas (Cyprinus carpio) di Indonesia mengalami 

kemajuan pesat dengan sistem pembudidayaan yang bermacam-macam. Namun, 

usaha dan peningkatan produksi benih ikan mas perlu dikembangkan terus 

menerus dikarenakan hambatan yang terjadi pada proses pemijahan ikan mas yang 

dilakukan hanya satu tahun sekali, gonad jantan dan gonad betina ikan mas tidak 

matang di waktu yang sama pada kolam budidaya, selain itu, viabilitas dan 

motilitas sperma akan terus menurun jika dikeluarkan dari tubuh ikan. Untuk itu, 

dilakukan Praktek Kerja Lapang yang bertujuan untuk mempelajari tentang 

penundaan fertilisasi pada sperma ikan mas punten (Cyprinus carpio). 

 Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di Instalasi Budidaya Air Tawar 

Punten – Batu, Propinsi – Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 

Januari 2016 sampai 18 Februari 2016. 

 Studi penundaan fertilisasi pada sperma ikan mas punten (Cyprinus 

carpio) dilakukan dengan memulai tahap seleksi induk jantan matang gonad, 

pengambilan sperma (stripping) menggunakan spuit, pengenceran  sperma dengan 

NaCl dan air kran, pengamatan sperma secara mikroskopis dengan menggunakan 

alat mikroskop, Pengamatan sperma secara makroskopis tanpa menggunakan alat 

mikroskop. Pengenceran sperma dilakukan dengan 2 bahan yaitu dengan NaCl 

dan air kran. Apabila sperma dilakukan pengenceran menggunakan air kran maka 
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tingkat motilitasnya rendah. Namun, jika sperma dilakukan pengenceran 

menggunakan NaCl dengan perbandingan 1:9 maka tingkat motilitasnya tinggi. 

Untuk kegiatan penundaan fertilisasi ini disarankan agar pengenceran sperma 

dilakukan dengan beberapa perlakuan yang berbeda dan pengawetan sperma perlu 

adanya perlakuan juga yang dapat menyimpan sperma dengan waktu yang lama 

sehingga sperma dapat berfungsi kembali saat diperlukan pada proses 

fertilisasi/pemijahan. 
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SUMMARY 

 

RIZAL AWAN MUSTAWAN MALIK. The Delay Studies on Sperm 

Fertilization of Punten Carp (Cyprinus carpio) in Installation of Freshwater 

Aquaculture Punten - Batu, Propinsi – East Java. Academic Advisor Abdul 

Manan, S.Pi., M.Si 

 

Carp (Cyprinus carpio) is a freshwater fish that has great potential in 

growth of production to be developed and stimulated, in order to fulfilled the 

society nutrition. Carp also included among the types of freshwater aquaculture 

fish that often cultured by fish farmers (hatchery, enlargement in the yard pool or 

jetted tub). In 1933, Punten Carp were first developed in Punten Village, Batu, 

East Java. The development of Carp aquaculture (Cyprinus carpio) in Indonesia 

has made remarkable progress with the various kinds of culture system. However, 

efforts and increase of Carp fish fry production needed to be developed 

continuously because of the obstacles that could occured in the process of Carp 

spawning that only done once a year, the gonads of male and female Carp not 

mature at the same time on aquaculture pond, beside that, the viability and the 

motility of sperm would continue to decrease if continuosly removed from the 

body of the fish. For that reason, Field Work Practice needed to be held and has 

purpose to learn about the delay fertilization of sperm on Punten Carp (Cyprinus 

carpio). 

Field Work Practice was held at Instalasi Budidaya Air Tawar Punten – 

Batu, Propinsi – Jawa Timur. This event was held on January 18th, 2016 until 

February 18th, 2016. 

The delay fertilization studies of Punten Carp (Cyprinus carpio) sperm was 

done by started the selection phase of male broodstock that already have mature 

gonad, sperm retrieval (stripping) using a spuit, dilution of sperm with NaCl and 

water, microscopic sperm observation using microscopes, macroscopic sperm 

observation without using a microscope. The dilution of sperm made by two 
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materials, namely with NaCl and water. If the process of sperm dilution using 

water then the level of motility was low. But, if the process of sperm dilution 

using NaCl with 1:9 ratio, the level of motility was high. To did the delay 

fertilization activity, has been suggested that sperm dilution was done with several 

different treatment and preservation of sperm also needed to be treated so that the 

sperm could be stored in a long time so the sperm can function again when needed 

in the process of fertilization/spawning. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Lapang (PKL) tentang Studi 

Penundaan Fertilisasi pada Sperma Ikan Mas Punten (Cyprinus Carpio) di 

Instalasi Budidaya Air Tawar Punten, Kota Batu, Jawa Timur. Karya ilmiah 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada program Studi Budidaya Perairan, 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga.  

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah Praktek Kerja Lapang (PKL) ini 

masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap 

semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi kepada 

semua pihak, khususnya bagi Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan, 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya guna kemajuan 

serta perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang perikanan, terutama 

budidaya perairan. 

 

Surabaya, 11 Juni 2016  

 

Penulis  



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Ibu Dr. Mirni 

Lamid., drh., M.P. 

2. Dosen wali, Ibu Dr. Hj. Gunanti Mahasri, Ir., M.Si. yang sering memberikan 

pengarahan akademik dan non-akademik. 

3. Dosen Pembimbing PKL, Bapak Abdul Manan, S.Pi., M.Si.  yang telah 

memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan PKL ini. 

4. Dosen Penguji, Bapak Sudarno, Ir., M.Kes. dan Ibu Dr. Ir. Endang Dewi 

Masithah, MP. yang telah memberikan arahan dalam penulisan laporan PKL. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga. 

Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan. 

6. Bapak Budi Setyono, S.Pi, M.Agr. dan pegawai, terima kasih telah 

mengijinkan dan membantu saya saat menimba ilmu di Instalasi Budidaya 

Air Tawar Punten. 

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ir. Santoso., M.Ma. dan Ibu Dyah Ratih 

Iswandari terima kasih atas doa yang tulus, cinta dan kasih sayang, semangat 

dan kerja kerasnya yang menjadi motivasi terbesar saya dalam menjalani 

kehidupan.  

8. Teman-teman Redline, anak bimbingan Pak Manan dan Jellyfish 2013. 

Terima kasih telah mendukung saya selama kuliah dan dalam menyelesaikan 

laporan PKL. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

9. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima 

kasih atas saran dan kritik yang menambah semangat saya dalam perbaikan 

Laporan PKL dan seluruh kegiatan akademik lainnya di Fakultas Perikanan 

dan Kelautan Universitas Airlangga. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

 

HALAMAN JUDUL  i 

HALAMAN PENGESAHAN  ii 

RINGKASAN  iii 

SUMMARY  v 

KATA PENGANTAR  vii 

UCAPAN TERIMA KASIH  viii 

DAFTAR ISI  x 

DAFTAR TABEL........................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................... xiv 

I  PENDAHULUAN  1 

1.1 Latar Belakang  1 

1.2 Tujuan  3 

1.3 Manfaat  3 

II  TINJAUAN PUSTAKA  4 

2.1  Ikan Mas (Cyprinus carpio)  4 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi  4 

2.1.2 Habitat............................................................................................  5 

2.1.3Siklus Hidup  6 

2.1.4 Seleksi Induk................................................................................... 7 

2.2  Sperma ikan......................................................................................... 8 

2.2.1 Pengertian Sperma  8 

2.2.2 Pengertian Spermatozoa  9 

2.2.3 MorfologiSperma………………………………………………… 10 

2.2.4 FisiologiSperma………………………………………………….. 10 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

2.2.5 AnatomiSperma…………………………………………………..  11 

2.2.6 Proses PembentukanSperma……………………………………... 11 

2.2.7 Proses Perkembangan Spermatozoa……………………………… 15 

2.2.8 KualitasSperma………………………………………………….... 16 

2.2.9 ViabilitasSperma………………………………………………….. 17 

2.2.10 MotilitasSperma…………………………………………………. 17 

2.2.11 Cara PengawetanSperma ……………………………………...... 18 

 

III  PELAKSANAAN   20 

3.1  Tempat dan Waktu   20 

3.2 Metode Kerja   20 

3.3  Metode Pengumpulan Data   20 

3.3.1 Data Primer   20 

A. Observasi  21 

B. Wawancara  21 

C. Partisipasi Aktif  22 

3.3.2 Data Sekunder   22 

IV  HASIL DAN PEMBAHASAN   23 

4.1  Keadaan Lokasi Praktek Kerja Lapang   23 

4.1.1 Sejarah Instalasi Budidaya Air TawarPunten ..............................  23 

4.1.2 Visi dan MisiInstalasiBudidaya Air TawarPunten  24 

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi  25 

4.1.4 Organisasi dan Tenaga Kerja  26 

4.1.5 Letak  27 

4.1.6 Fasilitas ..........................................................................................  27 

4.2  Kegiatan PraktekKerjaLapang  29 

4.2.1 Persiapan  29 

 4.2.1.1 Kolam Pemeliharaan Induk Ikan Mas Punten ............................ 29 

 4.2.1.2 Seleksi Induk JantanMatang Gonad SecaraFisiologis……….. 30 

 4.2.1.3 Persiapan Alat dan Bahan .......................................................... 31 

 

4.2.2 Analisa Hasil  32 

4.2.2.1 AlurKerjaPengamatandanDayaTahanSperma......................  32 

4.2.2.2 PengenceranSperma ..................................................................  32 

4.2.2.3 Parameter Mikroskopik  33 

4.2.2.4 Parameter Makroskopis  34 

 

4.2.3ManajemenKualitas Air  35 

 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

4.2.4 Pakan  36 

4.2.5 Hama danPenyakit ………………………………………………  37 

V   Kesimpulan dan Saran  38 

5.1  Kesimpulan   38 

5.2  Saran   38 

DAFTAR PUSTAKA   39 

LAMPIRAN   42 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

1. Fasilitas Utama IBAT Punten  27 

2. Fasilitas Penunjang Bangunan IBAT Punten....................................  28 

3. Fasilitas Penunjang Teknis IBAT Punten.........................................  28 

4. Alat dan Fungsi Alat pada Pengamatan dan Daya Tahan Sperma....  31 

5. Bahan dan Fungsi Bahan pada Pengamatan dan Daya Tahan Sperma  32 

6. Parameter Mikroskopis....................................................................  33 

7. Parameter Makroskopis...................................................................  35 

8. ManajemenKualitas Air………………………………………….  36 

  



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar Halaman 

1.  Ikan Mas (Cyprinus carpio L.)  4  

2.  Struktur Organisasi IBAT Punten  26 

3.  Kolam Pemeliharaan Induk Ikan Mas Punten  30 

4.  Kelamin Jantan pada Induk yang Matang Gonad  31 

  



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Peta lokasi IBAT Punten, Kota Batu, Jawa Timur  42 

2. Denah Situasi di Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten, Kota Batu,  

 Jawa Timur  43 

3. Dokumentasi Praktek Kerja Lapang pada saatPengamatan dan Daya Tahan 

Sperma dan Proses Berlangsungnya .........................................................  44 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Ikan mas (Cyprinus carpio) merupakan jenis ikan air tawar yang memiliki 

potensi besar untuk dikembangkan dan dipacu pertumbuhan produksinya, guna 

pemenuhan gizi masyarakat. Hal ini beralasan karena ikan mas memiliki 

kandungan gizi yang cukup tinggi dan disukai oleh masyarakat (Arsyad dan 

Hadirini, 1991). Ikan mas juga termasuk salah satu jenis ikan budidaya air tawar 

yang banyak dibudidayakan petani baik pembenihan, pembesaran di kolam 

pekarangan atau air deras. Ikan mas hidup mulai dari perairan di dataran rendah 

sampai dataran tinggi pada ketinggian sekitar 1800 mdpl. Ikan mas tergolong jenis 

ikan yang mudah ditangani karena mempunyai daya tahan yang relatif tinggi, 

relatif cepat pertumbuhannya dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang 

baru dan dapat hidup sampai kadar garam 4 promil (Sunandar, 2010). 

Di Indonesia, ikan mas mulai dikenal pertama kali di daerah Galuh, 

Ciamis, Jawa Barat sekitar tahun 1810. Namun, mulai dipelihara baru sekitar  

tahun 1860, dan selanjutnya berkembang  ke daerah lain di sekitar Jawa Barat 

(Khairuman  dkk.,  2002). Menurut Sunandar (2010), varietas ikan mas banyak 

dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, antara lain: ikan mas  Sinyonya, ikan 

mas Majalaya, ikan mas Kumpay, ikan mas Kaca, ikan mas Kancra Domas, ikan 

mas Koi dan ikan mas Punten. Untuk ikan mas Punten pertama kali 

dikembangkan pada tahun 1933 di Desa Punten, Kota Batu, Jawa Timur. 

Usaha dan peningkatan produksi benih ikan mas perlu dikembangkan 

terus-menerus dikarenakan hambatan yang terjadi saat pemijahan ikan mas secara 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

alami yang hanya terjadi setahun sekali, telur dan semen tidak tersedia sepanjang 

tahun karena termasuk ikan petelur musiman, gonad jantan dan betina ikan mas 

tidak matang pada waktu yang sama di kolam budidaya, selain itu motilitas dan 

viabilitas spermatozoa akan terus menurun setelah dikeluarkan dari tubuh ikan. 

Salah satu cara yang bisa menyediakan ikan mas sepanjang tahun yaitu melalui 

penyimpanan spermatozoa induk jantan (Rustidja, 2000). 

  Penyimpanan sperma bertujuan untuk mengoptimalkan jangka waktu 

penggunaan spermatozoa induk jantan yang unggul untuk membuahi sel telur 

betina yang sejenis secara buatan. Selain memudahkan persilangan antara jenis-

jenis ikan yang waktu matang gonad yang berbeda juga untuk memudahkan 

transportasi penyebaran semen ke daerah yang membutuhkan. Proses 

penyimpanan ini memerlukan bahan pengencer yang dapat mengurangi aktifitas 

spermatozoa sehingga menghambat pemakaian energi dan dapat mempertahankan 

kehidupan spermatozoa (Sunarma, 2007). 

 Tingkat kelangsungan hidup sperma di luar tubuh umumnya singkat, 

hanya dalam hitungan detik hingga menit. Jika berada diluar tubuh sperma akan 

terus bergerak hingga akhirnya mati karena kehabisan tenaga. Sperma mampu 

bertahan lebih lama jika suhu penyimpanan dan tekanan osmotiknya diatur. Pada 

suhu yang sangat rendah seperti pada nitrogen cair, sperma dapat hidup sampai 

beberapa tahun. Proses pembekuan yang cepat dapat melindungi sperma dari 

kerusakan akibat efek larutan tetapi dapat mengakibatkan cold shock dan 

pembentukan kristal es yang akan merusak sperma. Sedangkan proses pembekuan 

yang lambat akan mencegah munculnya kristal es tetapi akan menyebabkan 
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naiknya konsentrasi garam dan tekanan osmotik yang akan merusakan protein 

yang dikandung oleh sel. 

1.2  Tujuan 

Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah mempelajari tentang 

penundaan fertilisasi pada sperma ikan mas punten (Cyprinus carpio) di Instalasi 

Budidaya Air Tawar Punten – Batu, Propinsi – Jawa Timur. 

1.3  Manfaat 

Manfaat dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk menambah wawasan 

mahasiswa tentang penundaan fertilisasi pada sperma ikan mas punten (Cyprinus 

carpio) yang berguna untuk masa yang akan datang. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Ikan Mas Punten 

2.1.1  Klasifikasi dan Morfologi 

 Ikan mas memiliki ciri-ciri yaitu badan memanjang sedikit pipih ke 

samping (compressed) (hardjamulia, 1979 dalam sunandar, 2010). Klasifikasi 

ikan mas menurut Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (2011), 

adalah sebagai berikut:  

 Kerajaan : Animalia  

 Filum    : Chordata  

 Kelas   : Actinopterygii  

 Ordo   : Cypriniformes  

 Famili   : Cyprinidae  

 Genus   : Cyprinus 

 Spesies  : Cyprinus carpio L. 

 

 
 

Gambar 1. Ikan Mas (Cyprinus carpio L.) 

(Sumber : KPPKP, 2011) 

  Ikan mas adalah ikan yang merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, 

berbadan memanjang pipih kesamping dan lunak, yang termasuk dalam golongan 

teleostei. Tubuhnya terbungkus oleh kulit yang bersisik, berenang dengan 

menggunakan sirip dan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan mas saat ini 
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memiliki banyak ras atau strain. Beberapa strain yang telah ditemukan adalah ikan 

mas Punten, ikan mas Majalaya, ikan mas Taiwan, dan ikan Koi. Perbedaan sifat 

dan ciri dari setiap ras yaitu adanya interaksi dari tiap genotip dan lingkungan 

alam, musim dan cara pemeliharaan yang terlihat dari penampilan bentuk fisik, 

bentuk tubuh dan warnanya. Ciri-ciri dari strain ikan mas punten adalah sisik 

berwarna hijau gelap, potongan badan paling pendek, bagian punggung tinggi 

melebar, mata agak menonjol, gerakannya gesit, perbandingan antara panjang 

badan dan tinggi badan antara 2,3 : 1 (KPPKP, 2011). 

Secara morfologis bagian anterior mulut terdapat dua pasang sungut 

berukuran pendek. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi sisik 

dan hanya sebagian kecil saja yang tubuhnya tidak ditutupi sisik. Sisik ikan mas 

berukuran relatif besar dan digolongkan dalam tipe sisik sikloid berwarna hijau, 

biru, merah, kuning keemasan atau kombinasi dari warna-warna tersebut sesuai 

dengan rasnya (KPPKP, 2011).  

2.1.2   Habitat 

 Ikan mas secara umum terdaftar sebagai spesies yang tersebar luas dan 

jumlahnya berlimpah. Ikan mas menempati rata-rata kedalaman pada perairan 

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

biasanya menempati daerah yang tenang diantara kayu terendam dan vegetasi air 

(Jones et al., 2007). Menurut Khairuman dkk. (2002), ikan mas menyukai tempat 

hidup di perairan air tawar yang tidak terlalu dalam dan alirannya tidak terlalu 

deras, misalnya di pinggiran sungai atau danau. Ikan ini dapat hidup baik di 

ketinggian 150-600 m di atas permukaan laut (dpl) dan pada suhu 25-30° C. 
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Meskipun tergolong ikan air tawar, ikan mas terkadang juga ditemukan di 

perairan payau atau di muara sungai yang bersalinitas 25-30%. 

2.1.3  Siklus Hidup 

 Di dalam sungai, danau dan rawa-rawa ikan mas dapat memijah sepanjang 

tahun tanpa mengenal musim, namun demikian pemijahan ini biasanya terjadi 

pada awal musim penghujan. Perairan yang ditumbuhi tanaman air atau rumput-

rumputan merupakan habitat yang disukai oleh ikan mas untuk berpijah karena 

tanaman air merupakan tempat untuk penempelan telurnya (Sunandar, 2010). 

 Telur ikan mas menempel pada substrat. Telur tersebut berbentuk bulat, 

berwarna bening, berdiameter 1,5–1,8 mm, dan berbobot antara 0,17–0,20 mg. 

Ukuran telur bervariasi, tergantung umur dan ukuran atau bobot induk. Embrio 

akan tumbuh di dalam telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa. Antara 2–3 hari 

kemudian, telur-telur tersebut akan menetas dan tumbuh menjadi larva. Larva ikan 

mas mempunyai kantung kuning telur yang berukuran relatif besar sebagai 

cadangan makanan bagi larva. Kantung kuning telur tersebut biasanya akan habis 

dalam waktu 2–4 hari. Larva ikan mas bersifat menempel dan bergerak vertikal. 

Ukuran larva antara 0,5–0,6 mm dan bobotnya antara 18–20 mg. Larva kemudian 

berubah menjadi larva stadia akhir dalam 4–5 hari. Pada stadia akhir ini, ikan mas 

memerlukan pasokan makanan dari luar untuk menunjang kehidupannya.  

 Pakan alami larva terutama berasal dari zooplankton, seperti rotifera, 

moina, dan daphnia. Kebutuhan pakan alami untuk larva dalam satu hari sekitar 

60-70% dari bobotnya. Setelah 2–3 minggu, larva tumbuh menjadi benih yang 

berukuran 1-3 cm dan beratnya 0,1-0,5 g. Antara 2-3 minggu kemudian benih 
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tumbuh menjadi benih yang siap untuk didederkan yang berukuran 3-5 cm dan 

berbobot 0,5-2,5 g. Benih tersebut akan tumbuh terus. Tiga bulan kemudian 

menjadi benih yang bobot per ekornya sekitar 100 g. Benih tersebut akan tumbuh 

terus menjadi induk. Setelah enam bulan dipelihara, induk ikan jantan dapat 

mencapai bobot 0,5 kg. Sementara itu, induk ikan betina dapat mencapai bobot 

1,5 kg setelah berumur minimum 15 bulan (Khairuman dkk., 2002). 

2.1.4  Seleksi Induk 

Seleksi induk diusahakan induk yang benar-benar jenis unggul dengan 

pertumbuhan bagus, berumur setahun atau lebih, sehat, tidak cacat, dan bersisik 

besar dengan letak beraturan. Induk yang telah diperoleh kemudian segera 

dipisahkan dan dipelihara tersendiri di kolam pemeliharaan induk. Setelah seleksi 

pertama tersebut, calon induk perlu di seleksi lagi berdasarkan jenis kelaminnya. 

Bila sudah diseleksi, induk jantan dipelihara di kolam khusus untuk jantan, 

sedangkan induk betina di kolam khusus untuk betina. Namun, yang harus diingat 

bahwa pemilihan induk sebaiknya hanya satu jenis kelamin saja. Misalnya, hanya 

memilih calon induk betina saja dan menyisihkan calon induk jantan. Hal ini 

bertujuan untuk menghindarkan turunnya mutu induk ikan karena perkawinan 

pada satu keturunan. Calon induk jantan sebaiknya didatangkan dari luar daerah 

dengan seleksi yang sama (Susanto dan Rochdianto, 1997). 

Penentuan jenis kelamin ikan mas dapat dilakukan dengan mudah. 

Pemilihan ikan mas berkelamin jantan dapat dilakukan dengan cara menekan 

bagian perut kearah ekor. Bila dari lubang kelaminnya mengeluarkan cairan 

berwarna putih susu (sperma) maka kita dapat memastikan ikan tersebut 
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berkelamin jantan. Pemilihan induk betina yang layak kawin dapat ditentukan 

dengan cara melihat bagian perut kearah lubang kelamin (urogenital). Bila di 

bagian perut membengkak, dapat dipastikan ikan tersebut berkelamin betina. Jika 

cara tersebut kurang memuaskan, maka dapat dicoba menggunakan cara mengurut 

perut yang membengkak tersebut kearah ekor. Bila dari lubang kelamin 

mengeluarkan cairan yang berwarna kuning bening maka pasti calon induk 

tersebut berkelamin betina dan layak untuk dikawinkan (Susanto dan Rochdianto, 

1997). 

Selama dipelihara di kolam induk, sebaiknya calon induk dijaga 

kesehatannya serta memberi pakan yang teratur, bergizi, dan berprotein tinggi. 

Pakan tersebut biasanya berupa pelet yang mempunyai kandungan protein 20-

25%. Selain pelet, sesekali diberi pakan alami berupa dedaunan atau cacing tanah, 

sehingga diharapkan induk - induk tersebut akan menghasilkan benih yang 

bermutu baik. Pemilihan induk matang kelamin juga dilakukan dengan cara 

memperhatikan dari fisik induk dan juga tingkat kematangan gonad (TKG) 

(Susanto dan Rochdianto, 1997). 

2.2  Sperma ikan 

2.2.1  Pengertian Sperma 

Spermatozoa atau sperma adalah gamet jantan yang dihasilkan oleh testis. 

Sperma dari beberapa spesies ikan family Cyprinidae berwarna kekuning-

kuningan menyerupai susu. Cairan sperma adalah larutan spermatozoa yang 

berada dalam cairan seminal dan dihasilkan oleh testis. Campuran antara seminal 

plasma dengan spermatozoa disebut semen (Tang dan Effendi, 2001). 
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Sperma merupakan suatu sel kecil, kompak dan sangat khas yang tidak 

bertumbuh dan membagi diri. Pada dasarnya sperma terdiri dari kepala yang 

membawa materi keturunan paternal dan ekor yang berperan sebagai alat 

penggerak. Secara garis besar struktur spermatozoa ikan yang sudah matang 

terdiri dari kepala, leher dan ekor flagel. Inti spermatozoa terdapat pada bagian 

kepala. Ada juga sperma yang mempunyai “middle piece” sebagai penghubung 

atau penyambung antara leher dan ekor. “middle piece” ini mengandung 

mitokondria yang berfungsi dalam metabolisme sperma (Lagler et al, 1977). 

2.2.2  Pengertian Spermatozoa 

Menurut Evans (1993), spermatozoa ikan biasanya immotile dan tidak 

aktif ketika berada di dalam testis. Motilitas dari sperma dimulai setelah spermiasi 

di dalam lingkungan air atas di dalam sistem reproduksi betina dengan demikian 

aktivitas dari sperma mungkin terjadi ketika faktor tekanan dicairkan, pH menjadi 

alkalin dan osmolalitas menjadi hipotonik, secara berturut-turut. Proses 

spermatogenik dapat dibagi menjadi 3 tingkatan utama. Spermatogenesis adalah 

perkembangan dari spermatogonium menjadi spermatosit primer dan sekunder. 

Dua tahap terakhir meiosis, yang mana pembagian dua sel terjadi dan jumlah dari 

kromosom di spermatid adalah perbedaan dari spermatid menjadi spermatozoa. 

Waktu yang dilewati dari pembuatan sperma menjadi ejakulasinya biasanya 

sekitar 59 hari (Svendsen and Anthony, 1974). 
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2.2.3  Morfologi Sperma 

Morfologi sperma ikan yang terlihat pada mikroskop perbesaran 1000x, 

sebagian besar hanya bagian kepala yang berisi inti (nukleus), ekor dan leher yang 

nampak agak menebal antara kepala dan leher. Pada ikan mas, nilem, dan tawes 

kepala sperma berbentuk oval sedikit lebih besar daripada leher kepala. 

Spermatozoa pada ikan teleostei mempunyai struktur yang sederhana dan ukuran 

yang hampir sama. Umumnya ukuran panjang kepala sperma antara 2-3 um dan 

panjang total spermatozoa antara 40-60 um (Tang dan Afandi, 2001). 

2.2.4  Fisiologi Spermatozoa 

Setiap spermatozoa terdiri atas sebuah kepada, sebuah bagian tengah dan 

sebuah ekor. Nukleus meluas melalui seluruh kepala dan mengandung materi 

genetik yang dibutuhkan untuk fertilisasi dari ovum. Sebagai sebuah hasil 

meiosis, inti sperma mengandung setengah dari asam dioksiribonukleat NA yang 

banyak sebagai inti dari spermatogonium. Bagian tengah terdiri atas mitokondria 

yang mana sistem enzim yang berhubungan dengan aktivitas metabolik ditemukan 

mereka menyediakan energi untuk motilitas sperma. Ekor sperma sangat panjang 

seperti cambuk. Dua sentriol terletak pada bagian tengah dari yang fibril pusat 

dikelilingi oleh cincin dari sembilan pasang, fibril ini bertanggung jawab untuk 

motilitas sperma dan dengan demikian merupakan memfasilitasi pergerakan 

sperma melalui saluran alat kelamin betina (Svendsen and Anthony, 1984). 

Kemampuan spermatozoa hidup secara normal setelah keluar dari testis 

hanya berkisar antara 1-2 menit. Menurut suguest (1994) dalam Cosson et al 

(1999) bahwa di alam durasi motilitas terjadi dalam periode yang sangat pendek 
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pada ikan air tawar. Billard dalam Jamierson (1990) menyatakan bahwa motilitas 

spermatozoa ikan dibatasi pada periode detik dan menit karena adanya osmotic 

injung (Hidayaturrahmah, 2007). 

2.2.5  Anatomi Sperma 

Testis (gonad jantan) berbentuk memanjang dan menggantung pada bagian 

atas rongga tubuh dengan perantaraan mesorkium, berjumlah sepasang. Pada 

Chonduricthyes testis yang satu lebih besar dari testis yang lain. Testis tersusun 

dari folikel-folikel tempat spermatozoa berkembang. Ukuran dan warna gonad 

dapat mencapai 12% atau lebih dari bobot tubuhnya. Kebanyakan testis berwarna 

dan halus pada sikuroisea testisnya tegak (Raharjo dkk. 1989). Testis vertebrata 

terdiri atas ribuan saluran (tubulus) sperma. Dinding tubuh tubulus sperma 

tersebut dilapisi oleh sel gersmital primitif yang mengalami kekhususan disebut 

spermatogonium (Vuhaniosperma, bibit genes keturunan) (Villee dkk. 1998). 

2.2.6  Proses Pembentukan Spermatozoa 

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa. Proses ini 

dimulai dengan sel benih primitif, yaitu spermatogonium. Pada saat terjadinya 

perkembangan sel kelamin, sel ini mulai mengalami mitosis, dan menghasilkan 

generasi sel-sel yang baru. Sel-sel yang baru dibentuk dapat mengikuti satu dari 

dua jalur. Sel-sel ini dapat terus membelah sebagai sel induk, yang 

disebut spermatogonium tipe A, atau dapat berdeferensiasi selama siklus mitosis 

yang progresif menjadi spermatogonium B. Spermatogonium B merupakan sel 

progenitor yang akan berdeferensiasi menjadi spermatosit primer. Segera setelah 
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terbentuk, sel-sel ini memasuki tahap profase dari pembelahan meiosis pertama. 

Spermatosit primer merupakan sel terbesar dalam garis keturunan spermatogenik 

ini dan ditandai dengan adanya kromosom dalam berbagai tahap proses 

penggelungan di dalam intinya (Fawcett, 2002).  

Dari pembelahan meiosis pertama ini timbul sel berukuran lebih kecil 

yang disebut spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder sulit diamati dalam 

sediaan testis karena merupakan sel berumur pendek dan berada dalam tahap 

interfase yang sangat singkat dan dengan cepat memasuki pembelahan meiosis 

kedua. Pembelahan spermatosit sekunder menghasilkan spermatid. Karena tidak 

ada fase-S (sintesis DNA) yang terjadi antara pembelahan meiosis pertama dan 

kedua pada spermatosit, jumlah DNA per sel berkurang setengah selama 

pembelahan kedua ini, yang menghasilkan sel haploid (n). Oleh karena itu, 

proses meiosis menghasilkan sel dengan jumlah kromosom haploid. Dengan 

adanya pembuahan, sel memperoleh kembali jumlah diploid yang normal 

(Junqueira et al., 2007). 

Pada proses spermatogenesis terjadi proses-proses dalam istilah sebagai berikut:    

a. Spermatositogenesis  

  Spermatocytogenesis adalah tahap awal dari spermatogenesis,  yaitu 

peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer mitosis, 

selanjutnya spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis menjadi 

spermatosit sekunder dan spermatid. Istilah ini biasa disingkat proses pembelahan 

sel dari spermatogonium menjadi spermatid. 
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b.    Spermiogenesis 

 Spermiogensis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang 

dewasa. Spermiogenesis terjadi di dalam epididimis dan membutuhkan waktu 

selama 2 hari. Terbagi menjadi tahap 1) Pembentukan golgi, axonema dan 

kondensasi DNA, 2) Pembentukan cap akrosom, 3) Pembentukan bagian ekor, 4) 

Maturasi, reduksi sitoplasma difagosit oleh sel Sertoli. 

c.   Spermiasi  

 Spermiation adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel sertoli 

ke lumen tubulus seminiferus selanjutnya ke epididimidis. Sperma belum 

memiliki kemampuan bergerak sendiri (non-motil). Sperma non motil ini 

ditransport dalam cairan testicular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju 

epididimis karena kontraksi otot peritubuler. Sperma baru mampu bergerak dalam 

saluran epidimis namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan 

karena motilitas sperma sendiri melainkan karena kontraksi peristaltik otot 

saluran. 

 Ada dua fase atau tahap spermatogenesis : 

1)    Fase spermatocytogenesis, yaitu fase pertumbuhan jaringan spermatogenik 

dengan pembelahan sederhana. 

2)     Fase spermiogenesis, yaitu fase terjadinya metamorfosis atau perubahan 

bentuk dari spermatid menjadi spermatozoa muda dan sempurna. 

Spermatogenesis atau proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis, 

tepatnya pada tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel 

epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Hal ini 
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bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus 

seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididimis. Tubulus 

seminiferus terdiri dari sejumlah besar sel epitel germinal atau sel epitel benih 

yang disebut spermatogonia. Spermatogonia terletak di dua sampai tiga lapisan 

luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia terus-menerus membelah 

untuk memperbanyak diri. Sebagian dari spermatogonia berdiferensiasi melalui 

tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. 

Pada tahap pertama spermatogenesis, spermatogonia yang bersifat diploid 

berkumpul di tepi membran epitel germinal yang disebut spermatogonia tipe A. 

Spermatogonia tipe A membelah secara mitosis menjadi spermatogonia tipe B. 

Spermatosit primer yang masih bersifat diploid. Setelah beberapa minggu, setiap 

spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk dua buah spermatosit 

sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi 

secara meiosis membentuk empat buah spermatid. Spermatid merupakan calon 

sperma yang belum memiliki ekor dan bersifat haploid. Setiap spermatid akan 

berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Proses perubahan spermatid 

menjadi sperma disebut spermiasi. 

Spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer melalui pembelahan 

mitosis. Selanjutnya, spermatosit primer membelah diri secara miosis menjadi dua 

spermatosit sekunder yang haploid dan berukuran sama. Spermatosit sekunder 

mengalami pembelahan meiosis dua menghasilkan empat spermatid. Spermatid 

adalah calon sperma yang belum berekor. Spermatid yang telah mempunyai ekor 

disebut sperma. Pada manusia spermatogenesis berlangsung lebih kurang 16 hari. 
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Selama spermatogenesis, sperma menerima bahan makanan dari sel-sel sertoli. Sel 

sertoli merupakan tipe sel lainnya di dalam tubulus seminiferus. 

2.2.7  Proses Perkembangan Spermatozoa 

Perkembangan spermatozoa bermula dari tiap spermatogonium bertambah 

ukurannya dan dinamakan spermatocyte primer. Pada spermatocyte primer, 

kromosom memendek dan menebal, bentuk spindel dan susunan tetrad secara 

random pada bidang equatorial. Kemudian dari tetrad menjadi 2 sel dengan n 

chromosom yang dinamakan spermatocyte sekunder atau 2n chromatid. 

Spermatocyte primer kemudian pecah menjadi 4 spermatid masing-masing terdiri 

n chromosom, jumlahnya haploid. Kemudian diikuti pembelahan kedua, tiap 

spermatid mengalami metamorphose. Ini merupakan gamet yang masak disebut 

spermatozoa (Narato, 2009 ). 

Pembentukan spermatozoa dari spermatogonia di dalam testis disebut 

spermatogenesis. Proses ini meliputi poliferasi spermatogonia melalui 

pembelahan mitosis yang terulang dan tumbuh membentuk spermatocyte primer, 

kemudian melalui pembelahan reduksi (meiosis) membentuk spermatocyte 

sekunder. Spermatozoit sekunder membelah menjadi spermatid yang mengadakan 

metamorphose menjadi gamet yang “motile” (dapat bergerak) dan mempunyai 

potensi fungsional yang dinamakan spermatozoa. Proses metamorphose spermatid 

sering dinamakan “spermatogenesis” (Narato, 2009). 
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2.2.8  Kualitas Sperma 

2.2.8.1 Mikroskopis 

Menurut pengestuningtyas (1993) dalam Azzura (2009), sperma yang 

berkualitas baik terlihat seperti susu kental berwarna putih susu, penuh dan 

membayar dengan mudah ketika diteteskan dalam air tawar atau garam fisiologis. 

Di bawah mikroskop terlihat sperma dengan berkepadatan tinggi dan semuanya 

berbentuk normal serta pergerakannya sangat aktif. Menurut Darmawan (2009), 

kualitas sperma yang baik secara mikroskopik adalah didapatkan konsentrasi lebih 

dari 20 juta sel bening dalam tiap ml sairan sperma. Apabila spermatozoa lebih 

dari 50% mampu bergerak cepat dan lebih 50% punya bentuk sel normal, 

morfologi dan motilitas spermatozoa baik sperma bisa disebut baik. 

2.2.8.2 Makroskopis 

Secara makroskopis sperma yang baik jika volumenya lebih dari 2 ml 

dalam sekali ejakulasi, berwarna agak keputihan terdapat gumpalan seperti lapofit 

(Darmawan, 2009). Menurut Rustidja (2000), berdasarkan hasil pengamatan 

mikroskopis dan makroskopis terdapat sperma segera hasil stripping dari induk 

donor ikan mas (Cyprinus carpio) yang digunakan untuk pembukuan memiliki 

kualitas yang bagus dengan itilitus tinggi yaitu 80-85%. 

2.2.8.3 Biokimiawi 

Penilaian konsentrasi sperma (juta sel/ml) sangat penting karena faktor 

inilah yang menggambarkan sifat-sifat semen dan dipakai sebagai salah satu 

faktor penentuan kualitas sperma (Toelihere, 1981 dalam Rustidja, 2000). 
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Menurut Darmawan (2000), jika sperma berwarna kemerahan mungkin ada 

perdarahan sedangkan sperma yang berbau tidak seharusnya mungkin karena 

adanya infeksi koagulan berisi zat gula (fraktosa) yang berfungsi sebagai sumber 

energi spermatozoa. 

2.2.9  Viabilitas Sperma 

Kemampuan hidup (viabilitas) spermatozoa sangat dipengaruhi oleh suhu 

dan secara umum akan hidup lebih lama dalam suhu rendah. Penurunan suhu dari 

suhu kamar ke suhu dingin dan suhu beku perlu dilakukan secara bertahap untuk 

menghindari card shock (Teolihere, 1981 dalam Rustidja, 2000). Yomagimochi 

dalam Harvey dan Hear (1979), mengemukakan bahwa sperma ikan kering 

(Dupea hereoneus) masih dapat bergerak 4-5 menit, selanjutnya dikatakan oleh 

Gunzburg (1972) bahwa sperma ikan mas hanya hidup selama 30-60 detik dalam 

menit (Arie, 2010). 

2.2.10 Motilitas Sperma 

Menurunnya motilitas, menentukan bahwa terjadi kematian sebagian dari 

spermatozoa yang bisa dilakukan antara lain oleh kejutan dingin (cold shock) yang 

menyebabkan terjadinya perubahan fisika kimia. Spermatozoa terutama pada 

proses pembukuan dan pencairan kembali (Rustidja, 2000). Menurut Rustidja 

(1999), ukuran spermatozoa yang besar maka kecepatan pengendapan akan lebih 

besar dibandingkan spermatozoa dengan ukuran yang lebih kecil dengan ukuran 

yang besar, energi motilitasnya yang dimiliki akan mampu memperbesar daya 
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motilitasnya dalam menembus lapisan dengan gradien konsentrasi yang besar 

dibawahnya. 

2.2.11 Cara Pengawetan Sperma 

Pengawetan sperma untuk beberapa lama perlu dicampur dengan bahan 

pengencer yang mampu menjamin kebutuhan fisik dan kimianya. Pemakaian 

bahan pengencer dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas spermatozoa sehingga 

menghambat pemakaian energi dan dapat memperpanjang hidup spermatozoa 

tersebut. Berkurangnya aktivitas spermatozoa menyebabkan produksi asam laktat 

menurun sehingga penurunan pH menjadi terlambat, akibatnya mengurangi 

pengaruh negatif terhadap kehidupan spermatozoa (Hardjopranjoto, 1995 dalam 

Rustidja, 2000). Menurut Tuelihere (1981) dalam Rustidja (2000) dalam 

penyimpanan sperma harus dihindarkan dari pemanasan yang tinggi atau 

penurunan suhu secara mendadak, kontaminasi dengan air, urina dan bahan-bahan 

kimia, goncangan yang berlebihan dan sinar matahari, berlangsung agar daya 

fertilisasi optimumnya terjaga. 

Sperma segar yang mau dikeringkan disedot ke dalam tabung 0,25 ml 

sehingga melumuri dinding bagian dalam tabung kemudian gas nitrogen 

dihembuskan ke dalamnya sambil tetap ditutupi dengan gas nitrogen tabung itu 

dimasukkan ke dalam tabung yang lebih besar (0,5 ml), lalu ditutupi 

menggunakan pemanasan (heart seal) agar lebih aman, tabung itu dimasukkan ke 

dalam kantung alumunium foil kedap udara dan diisi dengan gas nitrogen bisa 

dipakai untuk 1700 tabung plastik. Kalau sperma awetan hendak digunakan maka 

tabung itu dikeluarkan dari kantungnya lalu dipotong ujung-ujungnya. Agar 
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sperma bisa mengalir keluar, tabung dialiri medium bisa berupa medium M2 

(untuk menangani embrio), MT-6 untuk sperma atau garam fisiologis sperma akan 

hanyut bersama medium itu. Dan siap dipakai pembuahan (Bioma, 2008). 
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III  PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1  Tempat dan Waktu  

 Praktek Kerja Lapang ini telah dilaksanakan di Instalasi Budidaya Air 

Tawar Punten, Kota Batu, Jawa Timur. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 

tanggal 18 Januari sampai 18 Februari 2015. 

3.2  Metode Kerja 

 Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah 

metode deskriptif dimana kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkannya dengan variabel lain (Kurniawan, 2012). Metode deskriptif 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya (Zulnaidi, 2007). 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang 

ini adalah dengan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder. 

3.3.1 Data Primer 

 Data primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama 

yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti. Data Primer ini dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi ke 
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lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi atau kejadian serta 

data-data mengenai informan (Wahono, 2004). 

A.  Observasi 

 Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Susanti, 2010). 

Dalam Praktek Kerja Lapang (PKL), teknik observasi digunakan untuk 

memperkuat data. Dengan demikian hasil observasi berperan untuk 

mengkonfirmasikan data yang telah terkumpul dari wawancara dengan kenyataan 

yang sebenarnya. Selain itu, observasi digunakan untuk mengamati secara 

langsung dan tidak langsung mengenai kegiatan PKL di Instalasi Budidaya Air 

Tawar Punten, Kota Batu, Jawa Timur. 

B.  Wawancara 

 Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila 

ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam (Susanti, 2010). 

Dalam kegiatan Praktek Kerja Lapang ini, wawancara dipergunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memperoleh 

penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi 

dan dokumentasi. 
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C.  Partisipasi Aktif 

 Partisipasi aktif adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan hidup bersama secara langsung serta berada dalam sirkulasi kehidupan 

objek pengamatan untuk pengumpulan data (Burhan, 2009). 

3.3.2   Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya 

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Azwar, 2010). 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Keadaan Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1  Sejarah Berdirinya Instalasi Budidaya Air Tawar Punten 

 Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten dibangun pada tahun 1918 

dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1918. Instalasi Budidaya Air Tawar 

(IBAT) Punten di Batu ini adalah balai benih pertama didirikan di Jawa Timur, 

bahkan merupakan yang pertama di Indonesia dengan tujuan untuk 

mengembangkan penyuluhan perikanan dan penelitian ikan air tawar. Nama awal 

dari Instalasi Budidaya Air Tawar Punten (IBAT) ini adalah Balai Benih Ikan 

(BBI) Punten lalu berubah menjadi Balai benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Punten 

setelah itu berubah menjadi Unit Pengelola Budidaya Air Tawar (UPBAT) Punten 

dan saat ini kembali berubah menjadi Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) 

Punten. 

  Pada bulan Januari 1919 untuk pertama kalinya didatangkan ikan tombro 

(Cyprinus carpio, L) dari Tasikmalaya, Jawa Barat sebanyak 100 ekor jantan dan 

125 ekor betina, berukuran 20-30 cm, warna kemerah-merahan. Pada bulan Juli 

1919 mulai dipijahkan/dikawinkan dengan metode Dubish. Pada metode ini 

sebagai tempat meletakkan telur digunakan rumput yang sengaja ditanam. Hasil 

benih ikan UPBAT Punten, pada tahun-tahun permulaan (1919-1922) terbanyak 

ditebarkan di waduk-waduk dan rawa di daerah Bojonegoro, ada pula yang 

dikirim ke Flores dan Bali. Penjualan benih ikan rakyat untuk pertama kalinya 

masih sangat sulit, karena rakyat tidak suka ikan yang berwarna merah. Oleh 

karena itu kemudian dicoba mendatangkan tombro hitam atau hijau dari Eropa, 
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tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena terlalu banyak kesulitan dan resiko 

transportasinya. Untuk itu dilakukan seleksi ikan tombro yang didatangkan dari 

Sumber Pucung Kawedanan Kepanjen yang berwarna kehijauan sebagai induk 

yang mampu menghasilkan jenis ikan tombro dengan warna kehijauan secara 

beruntun. Akhir tahun 1922 baru didapatkan jenis tombro kehijauan dan hijau 

kelam yang dikenal dengan tombro Punten, dan pada tahun-tahun berikutnya 

pemeliharaan ikan tombro di Jawa Timur menjadi semakin memasyarakat.  

 Pada tahun 1923-1928 dibawah pimpinan yang baru Van Dragon dengan 

dibantu H. Haanse diadakan berbagai percobaan sampai akhirnya didapatkan jenis 

ikan mas/tombro Punten yang terkenal dikalangan perikanan seluruh Indonesia. 

Luas lahan seluruhnya adalah 3,6 Ha yang terdiri dari 2,4 Ha area kolam dan 

sisanya adalah fasilitas gedung kantor, mess, bangsal, laboratorium, mushola, dan 

aula. Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten ini adalah Balai benih ikan 

pertama yang didirikan di Jawa Timur dan pertama di Indonesia dengan maksud 

untuk mengembangkan penyuluhan perikanan air tawar di daerah Punten. 

Pembangunan dipimpin oleh E. J. Reintjes dan dibantu oleh pegawainya antara 

lain Supardi Niti Sumarto dan Makri (Cokro). 

4.1.2   Visi dan Misi Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten 

 Visi Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten adalah 

menumbuhkembangkan pengelolaan sistem usaha perbenihan budidaya ikan tawar 

secara berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para konsumen / 

pembeli ikan dan pembudidaya ikan. 
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 Misi dari Instalasi Budidaya Air Tawar Punten adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat 

pertumbuhan usaha perikanan budidaya. 

2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peran serta masyarakat 

dalam pengembangan perikanan budidaya. 

3. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. 

4. Mewujudkan usaha perikanan budidaya sebagai sumber pertumbuhan 

ekonomi. 

5. Mengembangkan budidaya dan pembenihan perikanan air tawar. 

6. Mengembangkan prasarana, teknologi dan informasi tentang budidaya 

perikanan air tawar. 

4.1.3  Tugas Pokok dan Fungsi Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) 

 Punten 

 Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten, Kota Batu, merupakan salah 

satu Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. IBAT 

Punten mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai tempat seleksi induk/benih yang unggul. 

2. Sebagai tempat adaptasi teknologi jenis-jenis ikan air tawar. 

3. Sebagai tempat penyuluhan di bidang perikanan. 

4. Sebagai tempat pembinaan petani pembenih ikan. 

5. Sebagai penghasil benih. 

 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

LAPORAN PKL STUDI PENUNDAAN FERTILISASI RIZAL AWAN 

4.1.4  Organisasi dan Tenaga Kerja 

 Berdasarkan Surat Keputuasan (SK) Gubernur No 23 tanggal 29 januari 

1987 struktur organisasi Bailai Benih Ikan (BBI) Punten yang sekarang bernama 

Instalasi  Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi IBAT Punten 

(Sumber : UPBAT Punten 2013) 

Sumber daya manusia sebagai salah satu motor keberhasilan operasional 

sebuah usaha, Sumber daya manusia mendapat perhatian khusus bagi Instalasi 

Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten. Dengan didukung 18 tenaga kerja yang 

beberapa diantaranya memiliki latar belakang pendidikan perikanan yang dapat 

mendukung bagi kemajuan dan keberhasilan operasional IBAT Punten. 
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4.1.5   Letak 

 Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten terletak di lereng Gunung 

Arjuna, tepatnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Berada di 

ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, suhu udara antara 19-27,5° 

Celcius, suhu air antara 17-25° Celcius dan kemiringan lokasi 35°. Untuk 

mengairi Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten diambil dari Sungai 

Brantas dengan melalui saluran primer perambatan B selanjutnya dengan 

perambatan Afstafing II. Air diambil khusus untuk IBAT Punten dengan debit air 

19 liter/detik. 

4.1.6  Fasilitas 

 Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh IBAT Punten, adalah sebagai berikut 

ini: 

Tabel 4.1. Fasilitas Utama IBAT Punten 
No Kolam Jumlah Ukuran Jenis 

1 Kolam pengendapan    1 338 m2 Permanen 

2 Kolam induk ikan mas    10 384-690 m2 Semi permanen 

3 Kolam induk ikan koi    2 340 m2 Permanen  

4 Kolam induk ikan nila    2 623-640 m2 Semi permanen 

5 Kolam induk ikan lele     2 130 m2 Permanen 

6 Kolam pemijahan    3 160-180 m2 Permanen 

7 Kolam pendederan    22 308-1101 m2 Tradsional, dan semi 

permanen 

Sumber : UPBAT Punten 2013 
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Tabel 4.2. Fasilitas Penunjang Bangunan IBAT Punten 

No Bangunan Keterangan  

1 Kantor 1 gedung 

2 Mess / Villa 1 gedung, berlantai 2 

3 Laboratorium 1 gedung 

4 Bangsal Pemberokan 1 gedung 

5 Karantina 1 gedung 

6 Asrama  7 kamar, 50 tempat tidur 

7 Aula  Maksimal 100 orang 

8 Menara Jaga 1 gedung 

 

Tabel 4.3. Fasilitas Penunjang Teknis IBAT Punten  

No Teknis Keterangan 

1 Motor dinas 1 buah 

2 Mobil dinas 1 buah 

3 Mesin pemotong rumput 1 buah 

4 Mesin pembuat pakan 1 buah 

5 Gerobak  1 buah 

6 Motor tosa 1 buah 

Sumber : UPBAT Punten (2013) 
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4.2  Kegiatan Praktek Kerja Lapang 

4.2.1  Persiapan  

4.2.1.1 Kolam Pemeliharaan Induk Ikan Mas Punten 

Pemeliharaan induk – induk ikan mas punten terdapat 2 kolam 

beton yaitu kolam induk jantan dan kolam induk betina. Hal ini dilakukan 

agar tidak terjadi pemijahan secara acak. Menurut pendapat Suseno 

(2003) kolam pemeliharaan induk jantan dan betina dibuat terpisah 

bertujuan untuk menghindari pemijahan induk secara liar. Pakan untuk 

induk ikan mas punten berupa pelet terapung yang diberikan dengan 

dosis 2 % dari berat biomassa perhari. Frekuensi pemberian pakan 

dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pada pukul 08.00 pagi dan 15.00 

sore. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tiana dan Tim Lentera 

(2002) bahwa pemberian pakan pelet dapat dilakukan secara intensif dua 

kali sehari yakni pagi hari antara pukul 07.00–09.00 dan sore hari antara 

pukul 15.00–17.00. Karena pada interval waktu tersebut suhu air dalam 

kondisi hangat dan dapat meningkatkan nafsu makan ikan mas punten. 

Pengolahan kualitas air pada kolam pemeliharaan induk ikan mas 

punten di IBAT Punten menggunakan sistem resirkulasi dan filtrasi. Kedua 

sistem ini bertujuan agar air di dalam kolam tetap mengalir dan bersih 

sehingga kebutuhan oksigen terlarut tercukupi. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Djokosetiyanto dkk. (2006) bahwa sistem resirkulasi 

merupakan salah satu alternatif model budidaya yang memanfaatkan air 

secara berulang dan berguna untuk menjaga kualitas air. Selain itu, 
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menurut Widayat dkk. (2010) penggunaan filter juga dibutuhkan untuk 

menjernihkan air dan berfungsi biologis untuk menetralisasi senyawa 

amonia yang toksik menjadi senyawa nitrat yang kurang toksik (Widayat 

dkk., 2010). 

 
Gambar 2. Kolam pemeliharaan induk ikan mas punten 

4.2.1.2  Seleksi Induk Jantan Matang Gonad  Secara Fisiologis 

  Benih unggul merupakan sifat-sifat yang menonjol pada ikan seperti 

pertumbuhnnya cepat, daya tahan terhadap penyakit, dan mampu menyesuaikan 

terhadap lingkungan. Biasanya ikan yang unggul pertumbuhannya lebih cepat 

yaitu sekitar 3-4 bulan. Selain itu, benih ikan yang unggul sangat responsive 

terhadap pakan (Zay dkk., 2014). Untuk mendapatkan benih unggul, dilakukan 

seleksi induk yang matang gonad dengan ciri induk jantan antara lain: memiliki 

sirip panjang dan jari-jari melebar, lapisan dalam sirip kasar, badan bagian perut 

tidak melebar dan tidak lunak, lubang kelamin kelihatan menonjol dan berwarna 

kemerah-merahan, gerakan lincah serta gesit dan jika distriping mengeluarkan 

cairan berwarna putih (sperma). Menurut Sunandar (2010), induk jantan memiliki 

ciri-ciri antara lain: badan tampak ramping, gerakan lincah dan gesit dan jika pada 

bagian perut diurut / striping dari depan ke arah anal akan mengeluarkan cairan 
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berwarna putih (sperma) seperti santan kelapa. Berdasarkan hasil wawancara 

induk sebelum dipelihara di seleksi sesuai kreteria yaitu sehat, lincah, tidak cacat, 

cukup  umur (matang gonad) dan tidak ada luka. 

 
Gambar 3. Kelamin Jantan pada Induk yang Matang Gonad 

4.2.1.3 Persiapan Alat dan Bahan 

 Berikut berbagai alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan 

praktikum kerja lapang tentang penundaan fertilisasi pada sperma ikan mas 

punten dengan mengamati pergerakan dan daya tahan sperma di Instalasi 

Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten tertera di tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Alat dan Fungsi alat pada pengamatan dan daya tahan sperma 

No Alat Fungsi Alat 

1. Spuit Untuk pengambilan sperma ikan mas 

2. Petridisk Untuk wadah media air 

3. Objek glass Untuk wadah pengamatan sperma ikan mas 

4. Mikroskop Pegamatan pergerakan dan daya tahan sperma 

ikan mas 

5. Pipet Untuk mengambil air 

6. Spatula  Untuk mengaduk sperma dengan air 

7. Cover glass Untuk menutup sampel sperma ikan mas pada 

objek glass 
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8. Stopwatch Untuk menghitung berapa lama pergerakan dan 

daya tahan sperma ikan mas 

Tabel 4.5. Bahan dan Fungsi alat pada pengamatan dan daya tahan sperma  

No Bahan Fungsi Bahan 

1. Sperma ikan mas Sampel pengamatan pergerakan dan daya tahan 

sperma ikan mas 

2. Air Untuk media pengencer sperma 

3. NaCl Untuk mengetahui tingkat motilitas sperma 

 

4.2.2  Analisa Hasil 

4.2.2.1 Alur Kerja Pengamatan dan Daya Tahan Sperma 

1. Persiapan alat dan bahan yang telah disterilkan.  

2. Induk jantan ditangkap dan dipilih yang matang sperma (lalu perutnya 

distripping hingga mengeluarkan sperma dan diambil dengan spuit). 

3. Sperma yang terdapat pada spuit diteteskan pada object glass lalu 

sperma diberikan sedikit air lalu diaduk dengan spatula agar tercampur, 

selanjutnya ditutup dengan cover glass. 

4. Object glass yang sudah diberi sperma dilakukan pengamatan dibawah 

mikroskop dengan perbesaran 40x. 

5. Pengamatan pergerakan dan daya tahan sperma dilakukan setiap satu 

jam sekali dan dilakukan perhitungan berapa lama sperma masih hidup. 

4.2.2.2 Pengenceran Sperma 

  Pengenceran sperma pada praktek kerja lapang tentang studi penundaan 

fertilisasi pada sperma ikan mas punten yaitu dengan perlakuan pencampuran 
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sperma dan air. Sebagaimana air berfungsi sebagai bahan pergerakan sperma, air 

juga mengakibatkan motilitas sperma rendah. Berbeda halnya dengan NaCl 

fisiologis yang dapat memberikan pengaruh terhadap umur sperma sehingga 

indeks motilitasnya tinggi. Pada saat praktek kerja lapang juga memberi perlakuan 

sperma dengan memberi NaCl fisiologis yang dapat mempengaruhi indeks 

motilitas sperma. Pergerakan dan daya tahan sperma tidak bertahan lebih lama, 

sehingga sperma dapat mati dalam waktu yang singkat. Pergerakan sperma yang 

normal adalah seperti linear, biasanya pola pergerakannya berbentuk spiral. 

Ketika ada rangsangan dari luar, sperma dikeluarkan dalam volume dan jumlah 

tertentu, hal ini berhubungan dengan ukuran jantan, lama dan jumlah ejakulasi. 

Fruktosa dan galaktosa merupakan sumber energi utama spermatozoa ikan mas, 

sehingga motilitas spermatozoa meningkat (Kruger et al, 1984 dalam Affandi, 

2002). Diperkuat oleh Nurman (1985) dalam affandi (2002) yang melaporkan 

bahwa semen yang encer banyak mengandung glukosa, sehingga memberikan 

motilitas yang lebih baik terhadap spermatozoa.  

4.2.2.3 Parameter Mikroskopik 

 Berdasarkan data yang diperoleh pada praktikum kerja lapang mengenai 

penundaan fertilisasi pada sperma ikan mas punten maka didapatkan pengenceran 

sperma dengan pengamatan menggunakan mikroskop pada tabel 6 sebagai 

berikut:  

Tabel 4.6. Pengamatan Pergerakan dan Daya Tahan Sperma Ikan Mas secara 

Mikroskopis 

Pengamatan 

(jam) 

Lama daya tahan 

sperma 

Pergerakan sperma 
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08.00 WIB 1-2 menit Pergerakan maju dan bergerak 

sangat cepat 

09.00 WIB 35-40 detik Pergerakan tidak cepat tetapi 

sebagian kecil ada yang bergerak 

10.00 WIB 30-35 detik Pergerakan aktif dan cepat tetapi 

juga lebih cepat mati 

11.00 WIB 25-30 detik Pergerakan sangat cepat dan juga 

lebih cepat mati 

12.00 WIB 25-30 detik Pergerakan cepat dan cepat diam 

13.00 WIB 20-25 detik Pergerakan kearah kanan dan kiri, 

lebih cepat mati 

14.00 WIB 15 detik Kepadatan banyak, pergerakan 

sangat cepat, dan cepat mati 

15.00 WIB Mati Mati 

 Dengan data yang diperoleh dalam pengamatan pergerakan dan daya tahan 

sperma pada mikroskop dengan perbesaran 40x maka sperma tidak dapat 

dipergunakan dalam waktu yang lama dalam proses fertilisasi. Berdasarkan wasil 

wawancara, pergerakan dan daya tahan sperma hanya dapat diawetkan dalam 

waktu 12 jam tetapi berbeda dengan data yang didapat jika sperma hanya mampu 

bertahan hingga 8 jam. Pengamatan dilakukan beberapa perlakuan dengan 

pencampuran sperma dan NaCl dengan perbandingan 1:9 yang didapatkan hasil 

mikroskopis yang kurang tampak jelas.  

4.2.2.4 Parameter Makroskopis 

 Pengamatan makroskopis yaitu suatu pengamatan yang dilakukan hanya 

dengan asset mata tanpa menggunakan alat mikroskop. Pengamatann kualitas 

sperma bertujuan untuk mengetahui sperma segar yang dapat menunjang proses 

terjadinya fertilisasi. Jika didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa sperma 

segar dapat hidup dalam 8 jam maka setelah itu sperma tidak dapat digunakan 

dalam proses fertilisasi. 
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Tabel 4.7. Pengamatan Kualitas Sperma secara Makroskopis  

No Pengamatan Kualitas Sperma 

1. Warna sperma Putih susu 

2. Volume 3ml 

3. pH sperma 7 

4. Berat ikan 2 kg 

5. Umur ikan 1 tahun 

6. Bau Amis 

7. Kekentalan Encer 

4.2.3  Manajemen Kualitas Air 

 Dalam usaha budidaya perikanan ada perlunya usaha untuk melakukan 

agar produksi mendapatkan hasil yang tinggi. Salah satunya dengan melakukan 

pengelolaan atau manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air yaitu melakukan 

suatu pengukuran atau pengelolaan parameter air agar tetap baik dan terjaga. 

Parameter air terbagi menjadi parameter fisika, parameter kimia, dan parameter 

biologi. Di Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten berada pada ketinggian 

sekitar 1.100 meter diatas permukaan air laut yang tentunya kualitas air menjadi 

berbeda dengan tambak – tambak yang lain. Pengukuran kualitas air pada kolam 

pemeliharaan induk ikan mas punten dilakukan pada beberapa parameter antara 

lain suhu, kecerahan, kedalaman, pH, oksigen terlarut (DO), salinitas, bau dan 

warna. Pada pengukuran suhu dan pH dilakukan tiga kali dalam sehari , hal ini 

dikarenakan suhu pada pagi, siang, dan sore hari berbeda. Sama halnya dengan pH 
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pengukuran dilakukan tiga kali dalam sehari karena pH erat kaitannya dengan 

suhu. Pengukuran kualitas air pada kolam pemeliharaan induk ikan mas punten 

(Cyprinus carpio) didapatkan hasil dengan rata – rata pada tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Manajemen Kualitas Air pada kolam pemeliharaan ikan mas punten 

Parameter Air Rata – rata 

Suhu 250 

pH 6.27 

Oksigen Terlarut (DO) 5.23 ppm 

Kecerahan 16 cm 

Kedalaman 35 cm 

Salinitas 0 ppt 

Bau  Tidak berbau 

Warna Kecoklatan 

 Manajemen kualitas air juga mempengaruhi tingkat kematangan gonad, 

jika parameter air tidak dilakukan pengontrolan maka terjadi kualitas air yang 

tidak optimal yang dapat menyebabkan ikan stress, ikan tidak mau memijah, 

bahkan ikan dapat mengalami kematian.  

4.2.4  Pakan 

 Ikan mas akan tumbuh lebih cepat apabila kandungan nilai kadar protein 

dalam suatu pakan hewani tinggi. Selama pemeliharaan induk ikan mas punten 

diberi pakan berupa pakan komersil berupa pellet dengan kandungan protein 30%. 

Sifat-sifat pakan harus disesuaikan dengan kebiasaan makan ikan mas. Pakan 

yang tahan terhadap air atau tidak mudah hancur, pakan yang tidak cepat 

tenggelam. Pakan yang melayang dalam air dan tidak hancur selama 2-3 menit 

akan lebih baik. Pakan yang diberikan kepada ikan mas apabila nilai protein nya 

melebihi 40% maka akan memacu pertumbuhan berat, efisiensi makanan, retensi 
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atau pengikatan protein, dan retensi atau pengikatan lemak yang lebih baik 

dibandingkan dengan pemberian ransum-ransum yang lain. 

4.2.5  Hama dan Penyakit 

 Masalah utama dalam budidaya di Indonesia hingga saat ini salah satunya 

adalah hama dan penyakit. Penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomis karena 

dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, periode pemeliharaan lebih lama, 

tingginya konversi pakan, padat tebar yang tinggi dan kematian ikan, sehingga 

dapat mengakibatkan menurunnya atau hilangnya produksi (Handajani dan 

Samsundari, 2005). Penyakit adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan ikan 

sakit atau mengalami kematian, sedangkan hama adalah organisme yang dapat 

menimbulkan gangguan terhadap ikan baik sebagai kompetitor (pesaing), vektor 

(pembawa), predator (pemangsa). 

Penyakit dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan penyebabnya yaitu 

penyakit infeksius dan penyakit non infeksius. Penyakit infeksius dapat 

disebabkan oleh infeksi pathogen diantaranya adalah bakteri, virus, parasit, dan 

jamur. Sedangkan penyakit infeksius disebabkan adanya penurunan kualitas 

lingkungan, kekurangan pakan, dan adanya cacat pada genetik. Hama ikan mas 

bermacam-macam mulai dari ukuran besar seperti linsang, ular, kodok, biawak, 

burung, hingga organisme kecil seperti larva, kutu, dan jenis serangga lainnya. 

Hama pemangsa biasanya mengganggu budidaya dengan cara menyerang ikan 

secara langsung untuk dimakan. Hama pesaing mengganggu budidaya dengan 

mengambil sumber daya (seperti pakan, ruang, air, udara, dll) untuk tumbuh dan 

berkembang ikan, sehingga ikan budidaya kalah bersaing oleh hama. Sedangkan 
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hama pengganggu biasanya merusak habitat budidaya seperti membocorkan 

kolam atau menjadi vektor pembawa penyakit.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1   Kesimpulan 

  Studi penundaan fertilisasi pada sperma ikan mas punten (Cyprinus 

carpio) pada Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten dilakukan dengan 

pengamatan pergerakan dan daya tahan sperma melalui tahap seleksi induk jantan 

ikan mas punten, pengambilan sperma (stripping) menggunakan spuit, 

pengamatan sperma secara mikroskopis dan makroskopis. Pengamatan sperma 

dilakukan dengan dua cara yaitu pengenceran sperma menggunakan air kran dan 

NaCl fisiologis. Pengenceran sperma dengan NaCl dengan perbandingan 1:9, 

sedangkan pengenceran sperma dengan air kran dilakukan dengan satu tetes saja. 

Pengamatan sperma dapat dilakukan secara berkali-kali karena sperma ikan mas 

punten tersedia terus menerus. Apabila pengenceran sperma menggunakan air 

kran maka tingkat motilitasnya rendah, sedangkan pengenceran sperma dengan 

NaCl fisiologis tingkat motilitasnya tinggi. 

4.2  Saran 

 Saran yang dapat diberikan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah adanya 

pengawetan sperma dengan perlakuan yang berbeda yang dapat menyimpan 

sperma dengan waktu yang lama sehingga sperma dapat berfungsi kembali saat 

diperlukan pada proses fertilisasi/pemijahan. 
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Lampiran 1. Peta lokasi IBAT Punten, Kota Batu, JawaTimur 

  

(Sumber : http://googlemap.com, 2016) 
 

 

 

 

Lampiran 2. Denah Situasi di Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten, 

Kota Batu, JawaTimur 
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(Sumber : IBAT Punten, 2013) 

Lampiran 3. Dokumentasi Praktek Kerja Lapang Pada Saat Pengamatan 

dan Daya Tahan Sperma dan Proses Berlangsungnya 
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Pengenceran Sperma dengan NaCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleksi induk jantan matang gonad 
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Pengukuran DO dengan DO meter 

 

 

 

 
 

 

 

Pengukuran salinitas dengan refraktometer 
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