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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Ikan Mas 

Menurut Suseno (1994) klasifikasi ikan mas sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Osteichthyes 

Subkelas : Teleostei 

Ordo : Ostariophysi 

Subordo : Cyprinoidea 

Famili : Cyprinidae 

Genus : Cyprinus 

Spesies : Cyprinus carpio L 

Gambar ikan mas dapat dilihat pada gambar 2. 

 
        Gambar 2. Ikan  mas (Cyprinus carpio L.) 
        Sumber : (Data Primer Penelitian ) 
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 Ikan mas merupakan ikan air tawar yang paling populer dibudidayakan. 

Ikan mas mempunyai ciri-ciri badan memanjang dan agak pipih, lipatan mulut 

dengan bibir yang halus, dua pasang kumis (barbels), ukuran dan warna badan 

sangat beragam (Murtidjo, 2001). 

 Ikan mas menyukai perairan tawar yang airnya tidak terlalu dalam dan 

alirannya tidak terlalu deras, seperti di pinggiran sungai atau danau. Ikan mas 

dapat hidup baik di daerah dengan ketinggian 150-600 meter di atas permukaan 

air laut (dpl) dan pada suhu 25-30 °C. Meskipun tergolong ikan air tawar, ikan 

mas kadang-kadang ditemukan di perairan payau atau muara sungai yang 

bersalinitas (kadar garam) 25-30 g/l ppt (Suseno, 1994). 

Ikan mas tergolong jenis omnivora, yakni ikan yang dapat memakan 

berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun organisme 

renik. Namun, makanan utamanya adalah tumbuhan dan binatang yang terdapat di 

dasar dan tepi perairan. Siklus hidup ikan mas dimulai dari perkembangan di 

dalam gonad (ovarium pada ikan betina yang menghasilkan telur dan testis pada 

ikan jantan yang menghasilkan sperma). Sebenarnya pemijahan ikan mas dapat 

terjadi sepanjang tahun dan tidak tergantung pada musim. Namun, di habitat 

aslinya, ikan mas sering memijah pada awal musim hujan, karena adanya 

rangsangan dari aroma tanah kering yang tergenang air (Sito, 2009).  

 
B. Reproduksi Ikan 

Menurut Sito (2009), reproduksi merupakan hal yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup suatu organisme. Ikan melakukan reproduksi secara 

eksternal, ikan jantan dan betina akan saling mendekat satu sama lain kemudian 

betina akan mengeluarkan telur. Selanjutnya jantan akan segera mengeluarkan 
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spermanya, lalu sperma dan telur tersebut bercampur di dalam air. Cara 

reproduksi tersebut dikenal sebagai oviparus, yaitu telur dibuahi dan berkembang 

di luar tubuh ikan. 

 
1. Karakteristik Sperma Dan Telur 

a. Sperma 

Menurut Lahnsteiner (2003), testis ikan berbentuk memanjang dalam 

rongga badan di bawah gelembung renang di atas usus. Jaringan pengikat yang 

disebut menesterium menempelkan testis pada rongga badan dibagian depan 

gelembung renang. Struktur testis terdiri dari rongga-rongga yang tidak teratur 

dan banyak jumlahnya disekitar dinding rongga (lumia) terdapat spermatogonia. 

Spermatozoa atau sperma adalah gamet jantan yang dihasilkan oleh testis. 

Sperma dari beberapa spesies ikan famili Cyprinidae berwarna kekuning-

kuningan menyerupai susu. Cairan sperma adalah larutan spermatozoa yang 

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

seminal plasma dengan spermatozoa disebut semen (Sito, 2009).  

Menurut Lahnsteiner  (2003), sperma merupakan suatu sel kecil, kompak, 

sangat khas yang tidak bertubuh dan membelah diri.  Pada dasarnya, sperma 

terdiri kepala yang membawa materi keturunan paternal dan ekor yang berperan 

sebagai alat penggerak. Sperma tidak memegang peranan apapun dalam fisiologi 

hewan yang menghasilkannya dan hanya melibatkan diri dalam pembuahan untuk 

membentuk individu baru. 
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1.1 Morfologi Sperma 

Menurut Lahnsteiner dan Patzner dalam Billard (2008), bentuk 

spermatozoa ikan yang sudah matang terdiri dari kepala, leher dan ekor flagella. 

Inti spermatozoa terdapat pada bagian kepala. Ada juga sperma yang mempunyai 

middle piece sebagai penghubung atau penyambung antara leher dan ekor. Middle 

piece mengandung mitokondria yang berfungsi dalam metabolisme sperma. 

Secara umum bentuk morfologi sperma dapat dilihat pada  gambar 3.  

 
Gambar 3. Morfologi sperma 

                    Sumber: (Wongso, 2008) 

Kepala spermatozoa secara umum berbentuk bulat atau oval, spermatozoa 

berbentuk sabit ditemukan pada sidat. Bagian tengah mengikuti pola ultrastruktur 

umum, terdiri dari selubung flagel tengah dan selubung mitokondrial. Pada 

kebanyakan spermatozoa teleostei, mitokondria ada sedikit tidak termodifikasi 

dan terletak di dalam sebuah low collar (lengkung bawah) agak jauh di belakang 

nukleus bulat. Morfologi sperma ikan yang terlihat pada mikroskop 1000 kali, 

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

nampak agak menebal antara kepala dan leher (Toelihere dalam 

Hidayahturrahmah, 2007).  
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 Menurut Gusrina (2008), spermatozoa pada ikan teleostei mempunyai 

struktur yang sederhana dan ukuran yang hampir sama. Umumnya ukuran panjang 

kepala sperma antara 2-3 µm dan panjang total dari spermatozoanya antara 40-60 

µm. Lebar kepala sperma ikan mas lebih besar dibanding ikan nilem dan tawes, 

sehingga jika sperma ikan mas digunakan untuk membuahi telur ikan nilem dan 

tawes maka diperoleh jumlah larva yang relatif rendah karena kepala spermanya 

tidak mampu membuahi telur. Sebaliknya sperma ikan nilem dan tawes dapat 

membuahi telur ikan mas yang berukuran diameter mikrofil telurnya lebih besar. 

 Menurut Toelihere dalam Gusrina (2008), walaupun ukuran dan bentuk 

spermatozoa berbeda pada berbagai jenis ikan/hewan, namun struktur 

morfologinya adalah sama. Permukaan sperma dibungkus oleh suatu membran 

lipoprotein. Apabila sel tersebut mati, permeabilitas membrannya meninggi, 

terutama di daerah pangkal kepala dan hal tersebut merupakan dasar perwarnaan 

semen yang membedakan sperma hidup dari yang mati. 

 Menurut Isnaeni (2006), kepala sperma terisi materi inti, kromosom terdiri 

atas DNA yang bersenyawa dengan protein. Informasi genetika yang dibawa oleh 

spermatozoa diterjemahkan dan disimpan di dalam molekul DNA pada mamalia 

sifat-sifat bawaan di dalam inti sperma termasuk ke dalam embrio. Sebagai hasil 

pembelahan reduksi selama spermatogenesis, sperma hanya mengandung 

setengah jumlah DNA pada sel-sel somatik dari spesies yang sama dan terbentuk 

dua macam spermatozoa, sperma yang membran kromosom-x akan menghasilkan 

embrio betina sedangkan sperma yang mengandung kromosom-y akan 

menghasilkan embrio jantan. 
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Ekor sperma dapat dibagi atas tiga bagian, bagian tengah, bagian utama 

dan bagian ujung, dan berasal dari sentriol spermatid selama spermiogenesis. Ekor 

sperma berfungsi memberi gerak maju kepada spermatozoa dengan gelombang-

gelombang yang dimulai di daerah implantasi ekor kepala dan berjalan ke arah 

distal sepanjang ekor seperti pukulan cambuk (Isnaeni, 2006). 

 
1.2 Motilitas dan Daya Tahan Sperma 

Menurut Hora (1991), sperma ikan tidak langsung aktif bergerak setelah 

keluar dari testis, sperma akan aktif bergerak apabila terkena air. Pola pergerakan 

sperma biasanya bergerak maju terus ke depan berbentuk spiral. Menurut Cosson 

dalam Billard (2008), kemampuan sperma bertahan setelah keluar dari testis 

hanya mampu bertahan selama 0,5-2 menit. Ketika ada rangsangan dari luar, 

sperma akan keluar (ejakulasi) dengan volume dan jumlah tertentu.  

Munkittrick dan Moccia dalam Gusrina (2008) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara volume semen dengan motilitas spermatozoa, yaitu 

semakin encer semen ikan maka motilitas sperma semakin tinggi karena 

spermatozoa memperoleh zat makanan yang cukup dari plasma semen. 

Selanjutnya dijelaskan semakin encer semen ikan, maka kadar sodium yang 

terdapat dalam semen semakin tinggi sehingga motilitas dan derajat pembuahan 

spermatozoa akan semakin tinggi. 

Menurut Hora (1991), konsentrasi spermatozoa yang tinggi dapat 

menghambat aktifitas spermatozoa, karena berkurangnya daya gerak, sehingga 

spermatozoa sukar menemukan atau menembus mikrofil sel telur yang 

mengakibatkan rendahnya derajat pembuahan spermatozoa. Konsentrasi 

spermatoza yang lebih tinggi kurang memberikan peluang kepada spermatozoa 
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untuk membuahi sel telur, karena spermatozoa secara bersama-sama bersaing 

memasuki mikrofil sel telur. Kemudian Nurman (1998) menyatakan bahwa semen 

yang encer dengan konsentrasi rendah mempunyai motilitas lebih tinggi dan 

selalu diikuti oleh derajat pembuahan yang lebih tinggi. 

Daya tahan hidup spermatozoa dipengaruhi oleh pH, tekanan osmotik, 

elektrolit, non elektrolit, suhu dan cahaya. Pada umumnya, sperma sangat aktif 

dan tahan hidup lama pada pH sekitar 7,0. Motilitas partial dapat dipertahankan 

pada pH antara 5-10 (Hora, 1991). Penyimpanan spermatozoa di dalam in- vitro 

paling baik kelangsungan hidup apabila disimpan di dalam medium isotonik 

dengan pH netral yang mengandung fruktosa atau glukosa sebagai sumber 

energinya. Pada kondisi anaerobik, fruktolisis menghasilkan banyak asam laktat, 

sehingga perlu adanya pengenceran yang mengandung buffer, tetapi dalam 

kondisi anaerobik dengan adanya O2 asam laktat dapat dioksidasi. Kandungan 

fosfat pengencer memiliki pengaruh nyata pada jumlah asam laktat yang dapat 

dioksidasi (Bagnara dan Turner, 1971)  

  Kualitas sperma sangat berperan penting untuk menentukan keberhasilan 

pembuahan telur.  Kualitas sperma adalah  ukuran dari kemampuan sperma dapat 

berhasil membuahi telur. Kualitas sperma dapat dioptimalkan melalui 

pemeliharaan dan seleksi induk yang baik, sehingga dapat menghasilkan kualitas 

sperma yang baik dan dapat membuahi telur (Taborsky dalam Rurangwa dkk, 

2003).   

 
b. Telur 

 Telur dihasilkan pada stadia induk yang sudah memiliki kemampuan 

untuk bereproduksi. Dalam stadia tersebut gonad ikan betina sudah dapat 
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memproduksi telur. Ikan dengan stadia demikian sudah dapat melakukan aktivitas 

reproduksi atau pemijahan (Effendi, 2009).  

 
1.1  Morfologi Telur 

Telur ikan adalah sel gamet betina yang mempunyai program 

perkembangan untuk menjadi individu baru, setelah program perkembangan 

tersebut diaktifkan oleh spermatozoa. Larva adalah stadium tertentu dari 

perkembangan individu yang memiliki pola perkembangan tidak langsung. 

Perkembangan tidak langsung adalah pola perkembangan hewan yang dalam 

tahapan atau stadium hidupnya memiliki tahapan bentuk larva yang memiliki 

perkembangan postnatal yang melibatkan satu atau lebih tahapan bentuk larva. 

Larva berasal dari sel telur yang dibuahi atau biasanya disebut zigot. Sel tunggal 

zigot selanjutnya akan berkembang melalui cara cleavage, yaitu pembelahan 

mitosis biasa dari sel dalam stadium awal perkembangan (Effendi, 2009). 

Sifat khusus telur ikan antara lain adalah ukuranya besar, memiliki 

bungkus telur, memiliki mikrofil, dan memiliki cadangan makanan. Sifat telur 

ikan secara umum adalah bersifat totipotensi yaitu memiliki kemampuan 

berkembang menjadi suatu individu. Sifat lainnya adalah sel telur yang tengelam 

dan melayang. Serta memiliki polaritas yaitu ada dua kutub berlawanan yang 

berbeda (Effendi, 2009). 

Ovulasi adalah proses keluarnya telur dari tubuh induk. Telur yang 

dikeluarkan pada proses ovulasi tersebut telah mencapai kematangan fisiologis 

dan siap dibuahi oleh sperma (Effendi, 2009). Pada telur yang belum dibuahi, 

bagian luarnya dilapisi oleh selaput yang dinamakan selaput kapsul atau khorion. 

Selaput yang mengelilingi plasma telur dinamakan selaput plasma. Bagian telur 
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yang terdapat sitoplasma biasanya berkumpul di sebelah telur bagian atas 

dinamakan kutub anima. Bagian bawahnya yaitu pada kutub yang berlawanan 

terdapat banyak kuning telur. Kuning telur pada ikan hampir mengisi seluruh 

volume sel. Kuning telur yang ada di bagian tengah keadaannya lebih padat 

daripada kuning telur yang ada pada bagian pinggir karena adanya sitoplasma. 

Selain dari itu sitoplasma banyak terdapat pada sekeliling inti telur (Nagahama 

dalam Gusrina, 2008). 

 Chorion telur yang masih baru lunak dan memiliki sebuah mikrofil yaitu 

suatu lubang kecil tempat masuknya sperma ke dalam telur pada waktu terjadi 

pembuahan. Ketika telur dilepaskan ke dalam air dan dibuahi, alveoli kortek yang 

ada di bawah chorion pecah dan melepaskan material koloid mucoprotein ke 

dalam ruang perivitelin, yang terletak antara membran telur dan chorion. Air 

tersedot akibat pembengkakan mucoprotein. chorion mula-mula menjadi kaku 

dan licin, kemudian mengeras dan mikrofil tertutup. Sitoplasma menebal pada 

kutup telur yang ada intinya, ini merupakan titik dimana embrio berkembang. 

Pengerasan chorion akan mencegah terjadinya pembuahan oleh sperma. Dengan 

adanya ruang perivitelin di bawah chorion yang mengeras, maka telur dapat 

bergerak selama dalam perkembangannya (Nagahama dalam Gusrina, 2008). 

 
1.2  Sifat Telur 

   Stadia telur (yang dibuahi) adalah output dari aktivitas pemijahan ikan 

ketika menetas berubah manjadi stadia larva. Telur ikan setelah keluar dari tubuh 

induk bersipat melekat (adesif) dan tidak melekat (non adesif). Telur yang 

melekat memiliki lapisan pelekat pada dinding cangkang dan menjadi aktif ketika 

terjadi kontak dengan air. Sifat pelekat telur dibagi menjadi dua macam, yaitu 
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pada obyek (substrat) dan antar telur sehingga membentuk rumpun atau masa 

telur. Telur melekat kuat pada substat sehingga menjadi rusak koyak ketika dicoba 

untuk dicabut atau diangkat dan kekuatan pelekat tersebut menjadi berkurang 

sejalan dengan perkembangan telur (embryogenesis) hingga menetas (Effendi, 

2009). 

 
1.3  Membran Telur 

 Selama oogenesis pada teleostei, salah satu yang paling mencolok adalah 

pembentukan sebuah zona tebal yang sangat berdiferensiasi (membran telur, 

membran vitelin, zona radiata dan zona pelusida) yang terletak diantara lapisan-

lapisan granulosa dan oosit. Bergantung pada spesies maupun tahap 

pertumbuhan oosit, membran telur bervariasi dalam hal ketebalan, tebalnya 7-8 

mikron pada oosit telur ikan mas koki dan sekitar 30 mikron pada rainbow trout. 

Perubahan morfologis yang dialami membran mungkin mencerminkan adaptasi 

terhadap berbagai kondisi ekologis (Nagahama dalam Gusrina, 2008).   

 Dalam mikrograf cahaya, membran tersebut dicirikan oleh polanya yang 

bergaris-garis berkaitan dengan penembusan mikrovilli tonjolan-tonjolan dari 

oosit maupun dari sel folikel. Pada spesies Cynolebias ladigest dan Cynolebias 

melanotaenia, lapisan terluar membran telur dibentuk oleh sel folikel sehingga 

diklasifikasikan sebagai selubung sekunder; komponen tubular yang disintesis 

dan disekresi oleh sel folikel bertanggung jawab atas pembentukan lapisan ini 

(Nagahama dalam Gusrina, 2008). 
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2.  Fertilisasi (Pembuahan) 

Perkembangan embrio diawali saat proses impregnasi, dimana sel telur 

(ovum) dimasuki sel jantan (spermatozoa). Proses pembuahan pada ikan bersifat 

monospermik, yakni hanya satu spermatozoa yang akan melewati mikropil dan 

membuahi sel telur. Pada pembuahan ini terjadi pencampuran inti sel telur dengan 

inti sel jantan. Kedua macam inti sel ini masing-masing mengandung gen 

(pembawa sifat keturunan) sebanyak satu set (haploid). Sel telur dan sel jantan 

yang berada dalam cairan fisiologis masing-masing dalam tubuh induk betina dan 

jantan masih bersifat non aktif. Ada beberapa hal yang mendukung 

berlangsungnya pembuahan dengan baik. Pada saat sel telur dan spermatozoa 

dikeluarkan ke dalam air mereka menjadi aktif. Spermatozoa yang tadinya non 

aktif bergerak (motil) dengan menggunakan ekornya yang berupa cambuk. 

Berjuta-juta spermatozoa dikeluarkan pada saat pemijahan dan menempel pada sel 

telur, tetapi hanya satu yang dapat melewati mikropili satu-satunya lubang masuk 

spermatozoa pada sel telur. Kepala spermatozoa masuk melalui mikropil dan 

bersatu dengan inti sel telur sedangkan ekornya tertinggal pada saluran mikropil 

tersebut, dan berfungsi sebagai sumbat untuk mencegah sel-sel jantan yang lain 

ikut masuk (Effendi, 2009). Secara umum proses fertilisasi dapat dilihat pada 

gambar 4. 

        Kepala sperma          lubang mikrofil                      kepala sperma 
 
 
 
                                                                             
  Ekor sperma                      telur             Ekor sperma                      proses                                                                                        

pembuahan 
 
Gambar  4. Proses fertilisasi atau pembuahan (digambar ulang oleh penulis  

berdasarkan  Nurman  dalam Gusrina, 2008). 
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Masuknya spermatozoa lewat mikropil harus berlangsung dengan cepat 

sekali supaya persatuan kedua inti sel kelamin tersebut dapat terjadi, karena inti 

sel telur akan bergerak dan daya gerak sperma itu sendiri sangat terbatas 1-2 menit 

saja (Effendi, 2009). Spermatozoa lainnya yang bertumpuk pada saluran mikropil, 

ada yang mengatakan akan dilebur dijadikan makanan sel telur yang telah dibuahi 

atau zigot. Tetapi ada pula yang mengatakan dibuang, didorong keluar oleh reaksi 

korteks. Demikian juga halnya dengan spermatozoa yang menempel pada 

permukaan chorion harus dibuang karena akan mengganggu proses pernapasan 

(metabolisme) zigot yang sedang berkembang. Cara pembuangan atau pelepasan 

spermatozoa dengan reaksi korteks (Horvath, 2003). 

Pencampuran inti sel telur dan spermatozoa terjadi dalam sitoplasma telur. 

Persatuan kedua inti (pronuklei) dari sel betina dan sel jantan bersatu dalam 

proses yang disebut amfimiksis (Effendi, 2009).  

Ada dua fungsi utama fertilisasi yaitu fungsi reproduksi dan fungsi 

perkembangan.  Pada fungsi reproduksi, fertilisasi memungkinkan perpindahan 

unsur-unsur genetik dari para tetuanya. Jika pada gametogenesis terjadi reduksi 

unsur genetik dari 2n (diploid) menjadi n (haploid), maka pada fertilisasi 

memungkinkan pemulihan kembali unsur genetiknya, n dari tetua jantan dan n 

dari tetua betina sehingga diperoleh individu normal 2n.  Tanpa fertilisasi 

(kecuali pada kasus-kasus tertentu), kesinambungan keturunan suatu spesies 

tidak akan terjadi.  Pada fungsi perkembangan, fertilisasi menyebabkan stimulus 

atau rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses pembelahan 

meiosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur dengan 

pronukleus jantan membentuk zigot. Jika tidak terjadi fertilisasi atau 
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pembuahan, maka sel telur tetap bertahan pada tahap metafase II yang 

selanjutnya akan berdegerasi (atresia) tanpa mengalami proses perkembangan 

selanjutnya (Nurman, 1998).    

 
C. Fruktosa 

Menurut Fessenden dan Fessenden (1997), fruktosa atau gula buah adalah 

komponen sederhana monosakarida yang ditemukan dalam banyak tanaman. 

Fruktosa ditemukan oleh kimiawan Prancis Augustin-Pierre Dubrunfaut pada 

tahun 1847. Fruktosa kering adalah kristal padat yang sangat manis, putih, tidak 

berbau, dan yang paling larut air dari semua gula. Fruktosa biasanya berasal dari 

tebu dan jagung.  

Fruktosa, selain terdapat dari sari buah-buahan dan madu juga terdapat 

pada sayur-sayuran. Fruktosa adalah satu dari unit monosakarida dalam disakarida 

sukrosa (gula pasir). Fruktosa rasanya paling manis dari semua gula. Batas relatif 

dari rasa manis, sukrosa diberi ukuran 100, fruktosa 173, glukosa 74, galaktosa 

73, dan laktosa (gula susu) 16. Karena laktosa kurang manis, sukrosa sering 

ditambahkan dalam produk susu sebagai pemanis (Prentis dalam Sardjoko, 1991). 

Penggolongan monosakarida berdasarkan urutan cincin. D-Fruktosa juga 

ada dalam bentuk siklik dalam larutan. Karena fruktosa suatu keton, cincinnya 

merupakan hemiketal siklik dan hemiasetal seperti yang terjadi pada aldosa. Bila 

fruktosa dilarutkan dalam air, suatu keseimbangan akan terjadi di antara bentuk 

rantai terbuka, cincin lima anggota, dan cincin enam anggota. Alfa dan beta 

anomer dari tiap ukuran cincin terbentuk. Reaksi fruktosa bila dilarutkan ke dalam 

air dapat dilihat pada gambar 5. 
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  cincin 6-anggota (80%)                                               cincin 5-anggota (20%) 
 

Gambar 5. Reaksi fruktosa bila dilarutkan ke dalam air 
        Sumber. Fessenden dan Fessenden (1997)  
 

Untuk membedakan ukuran ke dua cincin yang berbeda, kita tambahkan 

istilah piran dan furan pada nama gula. Piran nama cincin enam anggota atau atom 

oksigen dan dua ikatan rangkap. Furan adalah nama yang berhubungan dengan 

cincin lima anggota (Fessenden dan Fessenden, 1997) 

Menurut Hidayatuhrahmah (2007), fruktosa dapat anaerobik difermentasi 

oleh ragi atau bakteri. Enzim ragi mengkonversi gula (glukosa atau fruktosa) 

untuk etanol dan karbon dioksida. Fruktosa mengalami reaksi maillard, yaitu  

pencoklatan non-enzimatik, dengan asam amino. Fruktosa memiliki kelarutan 

yang lebih tinggi dari gula lainnya serta alkohol gula lainnya dan memiliki ion-ion 

Ca2+, Na2+, Mg2+, Zn+ berfungsi dalam membantu menjaga sperma tetap hidup. 

Ion Na+ berfungsi mempertahankan daya hidup sperma dan pengganti elektrolit 

dalam tubuh. Oleh karena itu fruktosa sulit untuk mengkristal dari larutan berair. 

Fruktosa lebih cepat untuk menyerap kelembaban dan lambat untuk 

melepaskannya ke lingkungan dibandingkan sukrosa, dekstrosa, atau pemanis 

nutrisi lainnya.  

 Fruktosa dan galaktosa merupakan sumber energi utama bagi spermatozoa 

ikan mas, sehingga motilitas spermatozoa dapat meningkat kandungan semen 



21 
 

pada spermatozoa yang encer banyak mengandung glukosa, sehingga memberikan 

motilitas yang lebih baik terhadap spermatozoa. Penelitian Scott dan Baynes 

dalam Gusrina (2008) tentang komposisi kimia semen ikan menyatakan bahwa 

semen yang kental dengan konsentrasi tinggi mengandung kadar potassium lebih 

tinggi akan menghambat pergerakan spermatozoa, sehingga motilitasnya rendah. 

Kandungan yang terdapat pada gula (fruktosa) pembentukan ester. 

 Ester organik yang paling penting dari gula adalah ester fosfat, yang 

merupakan hasil antara kunci dari metabolisme karbohidrat. Pembentukan derifat 

fosfat yang khusus adalah langkah pertama dalam oksidasi biologis.  Pada reaksi 

ini, glukosa di fosforilasi dengan ATP (adenosine trifosfat). Reaksi ini dikatalisa 

oleh enzim glukokinase, (Akhiran kinase menunjukan bahwa enzim mentransfer 

fosfat dari ATP ke akseptor,  dalam hal ini glukosa). Reaksi glukosa mentransfer 

fosfat dari ATP ke akseptor dapat dilihat pada gambar 6. 

                                                                                                                    O 
 
                                                                                                           CH2OPO 
          CH2OH                            O       O          O                                        O 
                      O                                                                                                O 
          OH                       + R     OP     OP      OPO     glukokinase            OH 
   HO                 OH                                                       Mg

2+          HO                   OH 
                      OH                       O       O       O                                              OH 
   α-D-Glukosa 
 

Gambar 6. Reaksi glukosa mentransfer fosfat dari ATP ke akseptor  
            Sumber. Fessenden dan Fessenden (1997)  
 

Menurut Prentis dalam Sardjoko (1991), hampir setiap aktivitas sel 

memerlukan energi, untuk bergerak, untuk sintesis berbagai senyawa yang 

diperlukan, energi untuk tumbuh dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan dalam 

metabolisme sel terutama yang bertujuan untuk membangun senyawa-senyawa 
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yang diperlukan sel, dan sebagian untuk pembuatan makanan dan diuraikan 

kembali untuk mendapatkan energinya. Meskipun zat hara yang mencapai sel 

mengandung banyak energi, tetapi energi itu tidak secara langsung dapat 

digunakan oleh sel, melainkan lebih dulu harus dibebaskan dari zat hara yang 

disimpan sebagai senyawa yang kaya akan energi, di antaranya adalah ATP. 

ATP dapat dianggap sebagai energi sel. Energi masuk ke dalam sel dalam 

berbagai bentuk (zat hara) dan energi sel dalam metabolisme kebanyakan diubah 

menjadi ATP, kemudian disimpan atau digunakan diseluruh tempat dalam sel 

(Prentis dalam Sarjoko, 1991). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


