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Abstrak: Informasi mengenai reproduksi karang di Indonesia terbilang masih kurang, dipihak 
lain studi mengenai reproduksi karang dapat digunakan sebagai dasar untuk prediksi 
rekruitmen populasi karang. Karang A. gomezi merupakan suatu spesies karang yang 
melimpah di P. Sambangan Kep. Karimunjawa. Studi mengenai  gametogenesis A. gomezi 
adalah pertama kali dilakukan di Indonesia. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siklus gametogenesis dan karakteristik 
reproduksi A. gomezi  di P. Sambangan Kep. Karimunjawa, Jepara, yang harapannya dapat 
memberikan informasi mengenai data reproduksi karang di Indonesia khususnya A. gomezi 
untuk pendugaan pola reproduksi dan rekruitmen.  
 
Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
mengenai  gametogenesis A. gomezi. Pengambilan sampel dilakukan mulai Bulan Juni 2008-
Maret 2009 di tiga stasiun yang berbeda. Pembuatan dan pengamatan preparat histologi 
dilakukan di Laboratorium Terpadu Kampus Ilmu Kelautan UNDIP Tembalang dan di Balai 
Besar Veteriner Wates Yogjakarta. Persentase kemunculan gamet jantan dan betina dihitung 
dengan cara pengamatan mikroskopis untuk mengetahui siklus gametogenesisnya. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karang A. gomezi adalah hermaphrodite protogynous. 
Oosit dan Testis ditemukan dalam satu polip dengan waktu kemunculan yang berbeda, Oosit 
ditemukan lebih awal daripada Testis. Oosit setadium I detemukan paling banyak pada bulan 
Juni selanjutnya Oosit stadium II paling banyak ditemukan pada bulan Juli. Oosit stadium III 
paling banyak di bulan Desember sedangkan Oosit setadium IV melimpah pada bulan Maret 
tahun berikutnya. Pada bulan Maret Testis ditemukan pertama kali dan persentase spermatosit 
stadium IV paling banyak ditemukan. 
 
Kematangan gonad pada karang A. gomezi terjadi sekali dalam satu tahun. Pembentukan Oosit 
dimulai kuarter awal sampai bulan baru dan matang pada periode akhir kuarter awal sampai 
bulan purnama bulan Maret. Sedangkan pembentukan Testis dimulai kuarter awal dan matang 
pada bulan purnama atau akhir kuartel awal pada bulan Maret. 
 
Kata Kunci : Gametogenesis, Gonad Jantan, Gamet Betina, Histologi, Acropora  gomezi. 

 
PENDAHULUAN 
Terumbu karang memiliki bentuk dan 

struktur yang membuatnya unik sebagai 

salah satu habitat di laut. Terumbu karang 

disusun oleh karang-karang dari Kelas 

Anthozoa Ordo Scleractinia (Tomascik et al, 

1997). Terumbu karang mempunyai 

peranan sebagai tempat tinggal sementara 
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atau tetap, tempat mencari makan, berpijah, 

daerah asuhan dan tempat berlindung bagi 

hewan laut lainya (Suharsono, 2008). 

Namun saat ini terumbu karang 

menghadapi ancaman yang besar dari 

dampak berbagai kegiatan manusia 

(Wilkinson, 2002 dalam Hughes et al. 

2003).  

Studi mengenai karakteristik 

reproduksi terumbu karang telah menjadi 

topik yang menarik sejak dilaporkan adanya 

spawning masal 156 jenis karang tahun 

1983 di Great Barrier Reef, Australia. Di 

Indonesia informasi dan studi mengenai 

reproduksi terumbu karang masih terbatas. 

Jenis kelamin, susunan gonad, fekunditas 

dan model reproduksi serta masa 

reproduksi suatu jenis karang sangat 

bermanfaat dalam prediksi rekruitmen 

populasi karang (Munasik, 2002).  

 Menurut Munasik, (2002) Famili 

Acroporiidae adalah hermafrodit tetapi 

dapat memiliki model reproduksi dan 

fekunditas yang berbeda-beda. Karang 

Acropora aspera di Pulau Panjang, Jepara 

adalah hermaphroditic-spawner memiliki 

jumlah oosit per polip lebih rendah daripada 

Acropora spp berjenis kelamin sama di Laut 

Merah (Munasik dan Azhari, 2002). 

Sedangkan Acropora palivera dan A. 

cuneata di Heron Island Great Barrier Reef 

mempunyai model reproduksi dengan 

mengerami larvae-nya atau hermaphrodite 

brooder (Kojis, 1986). 

Genus Acropora umumnya memiliki 

4 stadia. Setiap stadium memiliki 

karakteristik dan ukuran berbeda-beda 

(Vargas-Angel, et al., 2006). 

 

Perumusan Masalah  
Munasik (2002) mengatakan bahwa 

karakteristik reproduksi karang pada suatu 

wilayah dapat dijadikan pijakan dalam 

manajemen ekosistem terumbu karang. 

Jenis kelamin, susunan gonad, fekunditas 

dan model reproduksi serta masa 

reproduksi suatu jenis karang sangat 

bermanfaat dalam prediksi rekruitmen 

populasi karang.  

Studi gametogenesis betujuan untuk 

melihat stadium perkembangan gonad yang 

nantinya digunakan untuk melihat waktu 

kematangan gonadnya. Menurut Vargas-

Angel et al., (2006) pemijahan (spawning) 

dapat dilihat dari stadium kematangan 

gamet karang. Penelitian reproduksi 

seksual karang Acropora telah dilakukan di 

beberapa belahan dunia. Berbagai 

penelitian menunjukkan waktu spawning 

yang berbeda menurut lokasi atau wilayah 

terumbu (Richmond dan Hunter, 1990) 

namun, di Indonesia data mengenai waktu 

pemijahan karang Acropora secara umum 

belum diketahui.  

Penelitian mengenai gametogenesis 

reproduksi karang A. gomezi di Pulau 

Sambangan, Kep. Karimunjawa ini dapat 

memberikan informasi mengenai 
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pendugaan waktu pemijahan (spawning) 

dan data reproduksinya.  

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Untuk mengetahui siklus 

gametogenesis dan karakteristik reproduksi 

A. gomezi  di Pulau Sambangan, 

Karimunjawa, Jepara. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi pijakan 

pendugaan cara reproduksi, spawning dan 

rekruitmen A. gomezi.  

 
MATERI DAN METODE 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan pada 

bulan Juni 2008-Maret 2009, sedangkan 

pengamatan preparat histologi hingga Bulan 

Agustus 2009. Lokasi penelitian di Pulau 

Sambangan, Kep. Karimunjawa, Jawa 

Tengah. Pemotongan sampel dan 

pewarnaan preparat dilakukan di Balai 

Besar Veteriner, Wates, Yogyakarta. 

Sedangkan pengamatan preparat di 

Laboratorium Terpadu Kampus Ilmu 

Kelautan UNDIP, Tembalang.  

 
Materi Penelitian 
 Materi penelitian ini adalah gonad 

yang terdapat dalam jaringan karang 

Acropora gomezi. Perkembangan gonad 

karang A. gomezi  diamati dengan terlebih 

dulu dilakukan  pengambilan sampel koloni 

karang secara berulang setiap bulan. 

Pengamatan  gonad dilakukan dengan 

penyedian preparat jaringan dengan 

metode histologi kemudian diamati 

menggunakan mikroskop. 

Metode 
Metode penelitian 
 Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai  gametogenesis Acropora 

gomezi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode Histologi dengan cara 

menghitung jumlah telur dan sperma yang 

terdapat di dalam sampel preparat. 

Metode penentuan lokasi  
 Penentuan lokasi sampling yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling Methods. Menurut 

Suwignyo (1986), metoda sampling ini 

dipilih untuk menentukan lokasi 

pengambilan sampel berdasar pada 

pertimbangan bahwa pada masing-masing 

stasiun pengambilan sampel dapat mewakili 

wilayah penelitian. Sisi Timur, Selatan dan 

Barat Pulau Sambangan dipilih menjadi 

lokasi penelitian. Sisi timur (lokasi 1) 

memiliki kondisi perairan yang tenang dan 

jernih yang berada di daerah terlindung di 

area Pulau Genting, Pulau Sambangan, dan 

Pulau Seruni. Sisi Selatan (lokasi 2) 

memiliki perairan cenderung berarus karena 

lebih dekat dengan selat sedangkan Sisi 

Barat (lokasi 3) memiliki kondisi perairan 

yang bergelombang, karena langsung 

menghadap ke laut lepas (Gambar 1). 
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Gambar 1. Peta lokasi pengambilan sampel di Pulau Sambangan, Jepara, Jawa Tengah 
 
Metode pengambilan sampel 
 Pengambilan sampel karang 

dilakukan dengan memotong cabang 

karang Acropora gomezi yang berada di 

tengah koloni sepanjang 3-5 cm. Masing-

masing koloni dipilih yang telah memasuki 

masa reproduksi (berdiameter ≥15 cm).  

 

Metode pemrosesan sampel 
Sampel yang sudah diambil 

kemudian diawetkan didalam larutan 

formalin 10% dalam air laut. Sampel 

didekalsifikasi didalam larutan 10% 

Formalin dan 10 % Asam asetat, kemudian 

didehidrasi dengan larutan alkohol 

bertingkat dengan konsentrasi yang 

berbeda. Selanjutnya dimasukkan ke dalam 

larutan  Xilen dan Xilen-parafin dan di-

embedding menggunakan parafin. Sampel  

yang telah di-embedding diproses untuk 

dibuat preparat histologi sesuai prosedur  

 

Junqueira et al. (1998) di Balai 

Veteriner, Wats, Yogyakarta. Pengambilan 

sampel dilakukan mulai bulan Juni 2008-

Maret 2009 pada bulan baru atau kuarter 

pertama sebelum dan sesudah bulan 

purnama. Pertimbangan penentuan waktu 

sampling didasarkan pada beberapa 

pengamatan yang menunjukkan bahwa 

masa reproduksi karang pada genus 

Acropora umumnya saat dan setelah bulan 

purnama ( http://www.usno.navy.mil, 30 Nov 

2009 jam 20.00 WIB) 

Tabel 1. Tanggal pengambilan sampel 
serta penanggalan dalam periode bulan  

Tanggal 
Sampling 

Penanggalan 
 Lunar 

Stasiun

27 Juni 2008 22 I 

26 Juni 2008 21 II 

28 Juni 2008 23 III 

21 Juli 2008 17 I 

22 Juli 2008 18 II 

20 Juli 2008 16 III 
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8 Agus 2008 5 I 

7 Agus 2008 4 II 

7 Agus 2008 4 III 

6-Sep-08 5 I 

6-Sep-08 5 II 

10-Sep-08 9 III 

23 Okt 2008 22 I 

24 Okt 2008 23 II 

25 Okt 2008 24 III 

04 Des 2008 5 I 

05 Des 2008 6 II 

06 Des 2008 7 III 

08 Maret 2009 11 I 

09 Maret 2009 12 II 

10 Maret 2009 13 III 

 

Metode penghitungan dan pengukuran 
Oosit dan Testis 
 Penghitungan oosit dan testis 

dilakukan dengan mengamati preparat 

menggunakan mikroskop cahaya Olympus 

dengan perbesaran 100-400 kali. Setiap 

oosit dan testis yang ditemukan 

diidentifikasi stadianya kemudian diambil 

gambarnya dengan kamera Canon Power 

Shot A 580. Pengidentifikasi stadia 

berdasarkan atas Vargas-Angel,et 

al.,(2006). Pengukuran oosit dan testis 

dilakukan dengan cara mengambil gambar 

oosit atau testis dan  micrometer dalam 

mikroskop dengan perbesaran 400 kali 

kemudian kedua gambar tersebut 

ditumpang-tindih melalui software Adobe 

Photoshop kemudian diukur diameter 

terpanjang dan terpendek oosit atau testis.  

 

Analisis data  
 Diameter gonad dihitung 

menggunakan metode Geometrik mean 

dengan menghitung rata-rata geometrisnya, 

yaitu akar dari perkalian diameter 

terpanjang dan diameter terpendek gonad 

jantan (Testis) maupun gamet betina (Oosit) 

yang ditemukan (Permata et al., 2000).  

 

Persentase kemunculan gonad 

dihitung dengan mencatat kemunculan 

masing-masing stadium kematangan yang 

ditemui pada keseluruhan koloni, baik 

jantan, betina maupun hermafrodit pada 

setiap tanggal sampling. Hal ini bertujuan 

untuk melihat apakah koloni karang 

Acropora gomezi menghasilkan gonad 

jantan dan betina sepanjang tahun.  

Perhitungan persentase kemunculan 

gonad dilakukan sesuai penelitian Szmant 

et al. (1985) dengan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil  

Berdasarkan pengamatan preparat 

jaringan karang, diketahui Acropora gomezi 

merupakan species karang hermaphrodite 
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yang memiliki ovarium dan testis dalam satu 

polip. Ovarium dan testis terletak 

berdampingan yang dipisahkan oleh 

mesenteri. Perkembangan gamet meliputi 

gamet jantan (Spermatogenesis) dan gamet 

betina (Oogenesis) mempunyai 4 stadia 

untuk mencapai kematangan gonad, setiap 

stadium mempunyai perkembangan yang 

berbeda. 

 

Oogenesis 
 Hasil pengamatan menunjukkan 

oosit mulai ditemukan pada 27 Juni 2008 - 

Maret 2009. Berdasarkan persentase 

kemunculannya, oosit ditemukan paling 

sedikit pada Bulan Maret, terutama oosit 

Stadium IV. 

Oosit mengalami empat stadia 

perkembangan yang berbeda untuk 

mencapai kematangan gonad. Oosit 

stadium I dicirikan dengan diameter gonad 

berkisar 55 µm, dengan bentuk sel telur 

tidak beraturan dan sel telur masih ada di 

dalam lapisan mesoglea (Gambar 2A). 

Oosit stadium II menunjukkan bertambah 

besarnya nukleus dan nukleolus, bentuk sel 

telur berbentuk oval, terlihat penambahan 

yolk dan rata-rata diameter telur dapat 

mencapai 82 µm (Gambar 2B). Oosit 

stadium III ukuran diameter telur bertambah 

besar berkisar 91 µm, yolk mulai tampak 

berbintik-bintik dengan volume semakin 

banyak (Gambar 2C). Oosit stadium IV 

merupakan stadium akhir telur untuk 

matang, pada stadium ini germinal vesicle 

sudah tidak terlihat kemudian yolk semakin 

berbintik-bintik dan semakin bergerak ke 

pinggir telur, ukuran diameter oosit berkisar 

238 µm (Gambar 2D). 

 
Frekuensi kemunculan Gamet betina 
 Hasil yang diperoleh dari 

pengamatan Oosit sepanjang tahun, 

menunjukkan adanya perbedaan 

persentase kemunculan setiap stadium 

(Gambar 3). Oosit stadium I paling rendah 

ditemukan pada Bulan Maret  yaitu 0% dan 

tertinggi di Bulan Juni 60%. Stadium II 

paling rendah ditemukan pada Bulan Maret 

yaitu 5,41% dan paling tinggi pada Bulan 

Juli 43,59%. Untuk setadium III ditemukan 

persentase kemunculan yang paling rendah 

terdapat pada Bulan Maret sebesar 5,41% 

dan paling tinggi pada Bulan Desember 

sebesar 53,57%. Stadium IV kemunculan 

paling rendah terdapat pada Bulan Juni 

sebesar 0% dan tertinggi pada Bulan Maret 

sebesar 89,19%. 

 

Ukuran diameter Oosit per bulan 
berdasarkan Stadium kematangan 
 Diameter Oosit memiliki ukuran yang 

berbeda setiap bulan ukuran rata-rata Oosit 

Stadium I paling kecil terdapat pada Bulan 

Maret yaitu 0, atau tidak ditemukan Stadium 

I, sedangkan yang paling besar terdapat 

pada Bulan Juni yaitu 41.85 µm. Stadium II 

ukuran rata-rata Oosit paling kecil terdapat 
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pada Bulan Maret 36,50 µm sedangkan 

terbesar pada Bulan Juli 82,24 µm. Stadium 

III ukuran rata-rata Oosit paling kecil 

terdapat pada Bulan September sebesar 

51,95 µm sedangkan terbesar pada Bulan 

Juli sebesar 91,33 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Bulan Juni ukuran rata-rata Stadium 

IV ditemukan 0 µm dan paling besar 

ditemukan pada Bulan Maret yaitu 238,34 

µm (Gambar 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Stadium-Stadium Oogenesis pada Karang Acropora gomezi di P. Sambangan 

Karimunjawa; (A) Oosit Stadium I; (B) Oosit Stadium II; (C) Oosit Stadium III; (D) 

Oosit Stadium IV (nu: nukleus; m: mesentri; g: gastrodermis). 
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Gambar 3. Persentase kemunculan gamet betina(%) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4. Ukuran Diameter gamet betina (µm) 
 
Spermatogenesis 
Morfologi Spermatogenesis 
 Spermatogenesis mulai berlangsung 

pada Bulan Maret 2009. Gonad jantan atau 

disebut Testis menempel pada batang 

mesentri di rongga gastrodermis. Tua 

mudanya Testis tersebut dilihat dari tebal 

dan tipisnya dinding, ukuran testis serta  

 

morfologinya. Pada pengamatan ini 

ditemukan empat stadia kematangan sel 

testis yaitu stadium satu sampai empat 

(Gambar 5D). 

Stadium I atau stadium awal 

Spermatogenesis ditandai dengan 

munculnya kantong testis berukuran kecil 

berdinding tebal yang berisi sel spermatosit, 
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ukuran rata-rata diameter pada Stadium 

satu adalah 24µm (Gambar 5A). Stadium II 

dicirikan dengan terlihatnya Spermatosit 

yang berbentuk bintik-bintik dan mulai 

memenuhi kantong Testis tersebut, ukuran 

rata-rata kantong dapat mencapai 59µm 

(Gambar 5B). Stadium tiga dicirikan dengan 

dinding sperma yang masih tebal, kantong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testis yang sudah mulai membesar dan 

berdiameter rata-rata 72 µm (Gambar 5C). 

Sehingga terbentuk Testis Stadium IV 

dicirikan dinding kantong testis semakin 

tipis dan gonad berisi spermatozoa, ukuran 

kantong Testis semakin besar dengan 

diameter rata-rata 125µm.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Spermatogenesis Karang Acropora gomezi di P. Sambangan Karimunjawa; 
(A) Testis Stadium I; (B) Testis Stadium II; (C) Testis Stadium III; (D) Testis 
Stadium IV, (st: spermatid, m: mesentri, g: gastrodermis). 
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Frekuensi kemunculan stadium gonad 
jantan sepanjang tahun pengamatan. 
 Gonad jantan hanya ditemukan 

pada Bulan Maret sepanjang tahun 

pengamatan. Stadium I persentase 

kemunculan testis  2,44 %, Stadium II 

sebesar 9,76 %, stadium III 26,83 % dan 

Stadium IV atau Stadium terakhir 

persentase kemunculan Testis 60,98% 

(Gambar 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran diameter testis per bulan 
berdasarkan stadium kematangan 

Gonad jantan yang ditemukan Bulan Maret 

(Gambar 7) memiliki ukuran diameter 

berbeda-beda. Diameter Testis Stadium I 

berkisar 24,49µm. Stadium II diameter 

Testis berkisar 67,84 µm, sedangkan 

Stadium III diameter rata-rata Testis 

mencapai 72,47 µm. Untuk Stadium terakhir 

yaitu Stadium IV berdiameter 125,83 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Persentase Kemunculan Tenstis (%) 
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Gambar 7. Ukuran diameter Testis setiap stadium 
 

Pembahasan 
 Berdasarkan hasil pengamatan 

susunan gonad dan ditemukannya Oosit 

dan Testis dalam satu polip dimana Oosit  

lebih awal ditemukan dari Testis, maka A. 

gomezi yang hidup di P. Sambangan 

merupakan karang tipe Hermaphrodite-

spawner protogynous. dan perkembangan 

gonadnya bertipe protogynous. Karang 

Acropora secara umum merupakan 

Hermaprodit yang memiliki model 

reproduksi dan fekunditas yang berbeda 

(Harrison dan Wallace, 1990; Harrison, 

1985). Hal serupa juga dilaporakan pada 

karang A. aspera di P. Panjang juga 

memiliki tipe reproduksi tipe hermaprodit 

yaitu hermaphroditic-spawner (Munasik dan 

Azhari, 2002). 

 Pembentukan gonad betina 

diperkirakan dimulai kuarter akhir sampai  

 

 

bulan baru, dapat dilihat adanya 

kemunculan Oosit  stadium I  terbesar pada 

kuarter akhir dan bulan baru. Kemunculan 

Oosit Stadium I yang juga nampak pada 

bulan purnama di bulan Agustus (34,41%) 

dan kuarter awal pada bulan 

Desember(11,61%) dapat berarti bahwa 

stadium awal gonad jantan juga tersedia di 

periode sekitar bulan purnama dan kuarter 

awal.  

 Tingginya kemunculan Oosit 

Stadium III hampir setiap bulan sepanjang 

tahun dapat berarti bahwa stadium ini 

memerlukan waktu perkembangan terlama. 

Hal ini dapat pula dilihat dari besarnya 

variasi ukuran yaitu antara (rerata 52,92-

91,33) μm. Stadium III dapat ditemui sekitar 

bulan baru-kuarter akhir dimana produksi 

yang paling tinggi pada bulan purnama. 
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Stadium IV dapat ditemui pada kuarter akhir 

sampai kuarter awal dan produksi paling 

tinggi pada kuarter awal mendekati bulan 

purnama pada bulan Maret. 

 Oosit stadium I,II,III mengalami 

penurunan kemunculan pada bulan bulan 

Maret sedangkan kemunculan Oosit 

stadium IV semakin besar ini dapat berarti 

bahwa  Oosit stadium I,II,III telah diproduksi 

menjadi Oosit stadium IV pada bulan Maret. 

Permata et al. (2000) menyatakan bahwa 

Oosit berukuran kecil yang teramati 

sepanjang siklus bulanan kemungkinan 

akan matang pada siklus reproduksi 

berikutnya. Pada bulan purnama bulan 

Maret diperkirakan gamet betina telah 

dilepas ke perairan hal ini diperkirakan 

karena pada kuarter awal bulan Maret 

ukuran Oosit stadium IV mencapai 

maksimal hingga 238,34µm dan dinding 

gastrodermis semakin menipis serta 

informasi dari penduduk lokal menyebutkan 

terjadinya spawning masal pada bulan 

purnama bulan Maret.  

 Gonad jantan hanya ditemukan 

pada kuarter awal pada bulan Maret. 

Perkembangan gonad jantan stadium I 

hingga stadium 4 pada A. gomezi sangat 

cepat, diduga pembentukan stadium I telah 

berlangsung pada bulan Januari karena 

kemunculan stadium IV dan III sangat tinggi 

serta kemunculan stadium I yang relatif 

rendah, hal ini diduga produksi stadium III 

dan IV berasal dari stadium I pada bulan 

Januari atau Feberuari, namun pada bulan 

November, Januari, Feberuari terjadi 

kekosongan data karena cuaca yang tidak 

memungkinkan sehingga sampling tidak 

dapat dilaksanakan. Perkembangan  gonad 

Jantan pada A. gomezi lebih cepat 

dibandingkan gamet Betina. Menurut 

Wallace,(1985); Heward, Iet al., (1987); 

Heyward, (1988) dalam Kenyon (1992) 

Pada Acropora, perkembangan Oosit dalam 

satu periode membutuhkan waktu sekitar 9 

bulan dan Testis sekitar lebih dari 10 

minggu pada siklus gametogenesis 

tahunan. 

 Gonad jantan diperkirakan spawning 

pada awal bulan purnama bulan Maret, hal 

ini diduga karena Stadium IV yang 

ditemukan pada kuarter awal bulan Maret 

tersebut memiliki ukuran rata-rata yang 

sangat besar (125,83µm), sel spermatid 

yang terdapat dalam kantong Testis telah 

menyatu dan dinding spermatoginial yang 

menipis menandakan spermatozoa siap 

untuk dilepaskan. 

 Kemunculan Stadium IV Gonad 

Jantan maupun Betina paling tinggi 

ditemukan pada kuarter awal bulan Maret 

hal ini menandakan bahwa gametogenesis 

A. gomezi di P. Sambangan, Jepara hanya 

terjadi sekali dalam satu tahun. Hal serupa 

menurut Richmont dan Hunter, (1990) 

Harrison dan Wallace, (1990), spawning 

karang Acropora biasanya terjadi sekali 

dalam setahun. Menurut Bachtiar, (2001) 
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karang Acropora dari jenis lainnya yaitu  

Acropora nubilis di Lombok NTT juga 

memijah mendekati Bulan Maret yaitu Bulan 

Feberuari akhir, sedangkan di Great Barrier 

Reef-Australia karang Acropora spawning di 

musim panas Oktober-Nopember (Babcock 

et al., 1986; Willis et al., (1985) 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1.  Acopora gomezi merupakan species 

karang hermaphrodite protogynous 

yang memiliki Gamet jantan (testis) dan 

betina (oosit) dalam satu polip dimana 

produksi gonad betina lebih awal dari 

gonad jantan.  

2.  Karang Acopora gomezi  ini mempunyai 

4 stadia kematangan (stadium I, 

stadium II, stadium III, dan stadium IV) 

yang ditemukan selama tahun 

pengamatan. 

3. Gametogenesis pada Acropora gomezi 

terjadi sekali dalam satu tahun. 

Pembentukan gamet betina dimulai 

kuarter awal sampai bulan baru dan 

matang pada periode akhir kuarter awal 

sampai bulan purnama bulan Maret. 

Sedangkan pembentukan gonad Jantan  

dimulai kuarter awal dan matang pada 

bulan purnama atau akhir kuartel awal 

pada bulan Maret.  

 

Saran 
 Penelitian ini merupakan penelitian 

awal mengenai Reproduksi Acropora 

gomezi yang terdapat di Pulau Sambangan 

Karimunjawa, diharapkan adannya 

penelitian lanjutan mengenai reproduksi 

Acropora gomezi dan menjadikan penelitian 

ini sebagai data awal. 
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