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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pemeriksaan Kualitas Semen Segar 

Pemeriksaan semen segar dilakukan segera setelah penampungan semen, hal ini dilakukan 

untuk mengetahui kualitas semen secara makroskopis dan miksroskopis. Pemeriksaan 

makroskopis semen meliputi volume, bau, warna, konsistensi dan pH. Pemeriksaan miksroskopis 

meliputi motilitas massa, motilitas individu (%), viabilitas (%), abnormalitas (%) dan konsentrasi. 

Penelitian ini menggunakan semen segar yang berasal dari 1 ekor pejantan sapi PO yang 

berumur 4-5 tahun. Motilitas semen segar diatas 50%. Rataan kualitas semen segar sapi PO yang 

digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rataan Kualitas Semen Segar Sapi PO 

Parameter Rataan Standart Nasional Indonesia 

Makroskopis   

Volume (ml) 

Warna 

pH 

Konsistensi 

4,5±1,3 

Putih Susu 

7±0.0 

Sedang 

6-15 

Putih Susu 

6.4-6.8 

- 

Mikroskopis   

Motilitas Massa +++ ++ 

Motilitas Individu (%) 74±2,1 70% 

Konsentrasi (juta/ml) 1445,8±56.91 >1000 Juta/ml 

  

Hasil penelitian menunjukan volume semen berkisar 4,5±1,3 ml. Volume semen yang 

digunakan untuk penelitian memiliki nilai dibawah standar yang telah ditetapkan yaitu 6-15 ml. 

Feradis (2010) menyatakan bahwa volume semen sapi berkisar 5-8 ml. Semen segar yang 

dihasilkan berwarna putih susu, kondisi tersebut menunjukkan semen dalam keadaan normal 

seperti pendapat Nursyam (2007) yang mengatakan bahwa semen sapi normal berwarna putih susu 

atau krem keputihan dan keruh, Susilawati (2013) menambahkan, warna semen sapi yang normal 

adalah putih susu atau putih kekuningan. Hal ini disebabkan karena adanya riboflavin yang 

terkandung di dalam semen, sedangkan semen yang abnormal berwarna kuning kemerahan karena 

adanya air, nanah dan darah. Semen segar yang diperoleh pada penelitian memiliki bau khas sapi. 

Semen yang memiliki bau khas menunjukkan bahwa dalam keadaan normal tanpa adanya 

kontaminasi akibat bakteri atau penyakit yang menyebabkan bau busuk (Setiono, dkk, 2015). 

Rataan pH semen segar yang diperoleh 7±0 dan memiliki konsistensi semen sedang. Hal tersebut 

didukung oleh Sholikah, dkk (2016) bahwa pH sapi berkisar 7±0 dengan konsistensi sedang. 

Hasil pemeriksaan mikroskopis semen mendapatkan hasil motilitas massa ++, hal tersebut 

menunjukkan semen layak untuk diproses, sesuai dengan pendapat Rizal (2002) semen segar yang 

memenuhi syarat prosesing adalah semen segar dengan motilitas massa ++ atau +++. Persentase 

motilitas individu dengan rata-rata 74±2,1 (%) untuk semen segar. Hertoni (2007) mengatakan 

bahwa motilitas spermatozoa berhubungan dengan penentuan persentase spermatozoa hidup, 
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karena jumlah spermatozoa yang hidup menentukan terjadinya keberhasilan fertilisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian motilitas individu semen segar dalam keadaan normal, hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Susilawati (2011) bahwa motilitas semen segar sapi berkisar antara 70-

90%. 

Rata-rata konsentrasi semen segar sebesar 1445,8±56,91(juta/ml). Mukminat, dkk (2014) 

konsentrasi semen berhubungan dengan konsistensi semen, konsistensi sedang memiliki jumlah 

konsentrasi sebesar 1.000-1.500 juta, dan konsentrasi sapi yang baik berkisar 800-2000x106. 

Rataan viabilitas spermatozoa pada semen segar sebesar 73,39±7,7 (%). Hal ini menunjukkan 

bahwa semen dalam keadaan normal, karena memiliki viabilitas lebih dari 70%. Nugroho, dkk 

(2014) menyatakan bahwa viabilitas dikatakan sangat baik apabila persentase viabilitas lebih dari 

70% atau viabilitas harus diatas persentase motilitas. Persentase abnormalitas sebesar 6,9±5,2 (%), 

hal tersebut dalam keadaan baik. Semen yang baik memiliki persentase abnormalitas berkisar 5-

15% (Cambell et al., 2003 dalam Nugroho, dkk 2014). Evaluasi semen segar hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semen segar dapat digunakan sebagai bahan penelitian semen cair dan layak 

untuk dilakukan prosesing semen. 

4.2 Persentase Motilitas Spermatozoa selama Penyimpanan Suhu 3-5oC 

 Persentase motilitas spermatozoa diamati setiap 24 jam sekali dimulai pada hari pertama 

penyimpanan hingga hari kedelapan atau hingga motilitas mencapai 30%. Pola penurunan 

motilitas spermatozoa selama penyimpanan suhu 3-5oC ditampilkan pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Pola Penurunan Persentase Motilitas Spermatozoa 

Keterangan: 
P0: 90% CEP-2 + 10% Kuning Telur 

P1: 90% CEP-2 + 10% Kuning Telur + 0,2% BSA 

P2: 90% CEP-2 + 10% Kuning Telur + 0,4% BSA 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semen sapi PO dengan penambahan CEP-

2+10% kuning telur dan berbagai level BSA mampu mempertahankan motilitas spermatozoa 
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hingga hari ke-8. Motilitas P2 menunjukkan motilitas tertinggi sebesar 51,80%, sedangkan pada 

P0 motilitas spermatozoa sebesar 49,41% dan pada P1 sebesar 51,32%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa motilitas individu pada ketiga perlakuan diatas SNI, yaitu ≥ 40%. Nugroho, 

dkk (2014) menyatakan bahwa nilai motilitas 41,5±2,11% menunjukkan hasil diatas standar yang 

ditetapkan oleh SNI untuk dilakukannya IB. Wahana, dkk (2014) menambahkan bahwa 

penambahan BSA secara nyata (P<0,05) dapat mempertahankan motilitas progresif spermatozoa 

kalkun bila dibandingkan dengan kontrol. BSA dapat bertindak sebagai senyawa krioprotektan 

ekstraseluler yang dapat melindungi dan mengikat membran plasma dan gugus fosfolipid yang 

berikatan dengan protein dan glikoprotein yang dapat menyebabkan partikel-partikel intra 

membran terkumpul akibat pengaruh cold shock selama penyimpanan pada suhu dingin. 

Penurunan persentase motilitas dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya individu sapi dan 

faktor lingkungan. Komariah, dkk (2013) menjelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 

perbedaan nilai motilitas spermatozoa diantaranya umur, bangsa, kematangan spermatozoa dan 

kualitas plasma spermatozoa. Pengaruh penambahan BSA pada pengencer CEP-2+10% kuning 

telur disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rataan Persentase Motilitas Spermatozoa Pada Berbagai Perlakuan Selama Penyimpanan 

Waktu Pengamatan   Motilitas (%)  

  P0 P1 P2 

Jam ke-0 

Jam ke-1 
 69,5±1,6 

64,5±1,6 

69±2,1 

64,5±1,6 

69,5±1,6 

64±2,1 

Jam ke-2  62,5±2,6 62,8±2,5 60±0,0 

Jam ke-3  58±2,6 58±2,6 54,5±1,6 

Hari 2  51±5,2 p 53±2,6pq 54,5±1,6 q 

Hari 3  48±2,6 52,8±2,5 49,5±1,6 

Hari 4  43±2,6 a 47,8±2,5 ab 48±2,6 a 

Hari 5  43±2,6 42,8±2,5 46±5,2 

Hari 6  38±2,6 40±0,0 43±2,6 

Hari 7  33±2,6 a 38±2,6 ab 42,8±2,5 b 

Hari 8  33±2,6 a 35±0,0 ab 38±2,6 b 

Keterangan: 

(p,q) Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05). 

(a,b) superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapati rataan motilitas individu spermatozoa pada jam ke-0 

hingga jam ke-2 dengan penambahan BSA pada P1 dan P2 serta P0 tanpa penamabahan BSA 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05). Selanjutnya pada jam ke-3 dan 

hari ke-2 pada masing-masing perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01), namun pada hari ke-3 pada P0, P1 dan P2 menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05), yang kemudian dilanjutkan pada hari ke-4 hingga hari ke-8 pada masing-masing 

perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

Hasil penelitian menunjukkan motilitas P2 sebesar 38±2,6% dengan penambahan 0,4% BSA 

mampu mempertahankan motilitas individu hingga hari kedelapan paling tinggi dibandingkan 

dengan P0 dan P1. Penambahan BSA pada pengencer+10% kuning telur mampu mempertahankan 
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motilitas tetap tinggi, hal ini sesuai dengan pernyataan Alvarenga et al (2004) manfaat BSA adalah 

mengikat Ca2+, mencegah masuknya Ca2+ yang berlebihan ke sitosol sehingga memungkinkan 

membran untuk menghambat akumulasi Ca2+ di dalam sel agar tidak dalam tingkat yang toksik 

bagi spermatozoa, sehingga viabilitas dan motilitas dapat dipertahankan tetap tinggi. Wahyudi, 

dkk (2016) menambahankan bahwa pengencer dengan penambahan BSA mampu 

mempertahankan motilitas dengan baik. Penambahan BSA pada pengencer mampu 

mempertahankan motilitas karena BSA memiliki kemampuan mengikat Ca2+ sehingga 

menghambat akumulasi Ca2+ didalam sitosol agar tidak sampai pada tahap yang dapat menjadi 

racun bagi spermatozoa. 

4.3 Persentase Viabilitas Spermatozoa selama Penyimpanan Suhu 3-5oC 

Viabilitas atau daya hidup spermatozoa diamati melalui perubahan warna spermatozoa 

setelah diulas dengan pewarna eosin negrosin. Spermatozoa yang hidup ditandai dengan warna 

yang masih terang atau tidak menyerap warna sedangkan spermatozoa mati akan menyerap warna 

akibat rusaknya membrane sel spermatozoa. Hasil ulasan diamati menggunakan mikroskop 

dengan perbesaran 400x. perbedaan spermatozoa hidup dan mati ditampilkan pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Perbedaan Spermatozoa Hidup dan Mati 

Keterangan: 
A: Spermatozoa mati berwarna pink 

B: spermatozoa hidup berwarna transparan 

Persentase viabilitas spermatozoa selama penyimpanan dingin ditampilkan pada Gambar 8. 

A 

B 
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Gambar 8. Persentase Viabilitas Spermatozoa 

Keterangan: 
P0: 90% CEP-2 + 10% Kuning Telur 

P1: 90% CEP-2 + 10% Kuning Telur + 0,2% BSA 

P2: 90% CEP-2 + 10% Kuning Telur + 0,4% BSA 

 

Grafik diatas menunjukkan pola penurunan viabilitas semen cair yang disimpan hingga hari 

ke-5 yang kemudian terjadinya peningkatan viabilitas pada hari ke-6 hingga hari ke-8 pada P0, 

sedangkan pada P1 terjadinya peningkatan viabilitas pada hari ke-6 dan kemudian mengalami 

penurunan pada hari ke 7 dan kembali mengalami peningkatan pada hari ke-8, dan pada P2 

terjadinya peningkatan pada hari ke-6. 

Viabilitas P1 lebih tinggi dibandingkan viabilitas P0 dan P2. Rataan persentase viabilitas 

selama penyimpanan dingin dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5 Persentase Viabilitas Spermatozoa Pada Berbagai Perlakuan Selama Penyimpanan 

Waktu Pengamatan   Viabilitas (%)  

  P0 P1 P2 

Jam ke-0 

Jam ke-1 
 85,94±4,89 

79,65±2,29a 

82,21±4,89 

92,13±7,76 ab 

83,72±4,39 

81,17±4,50a 

Jam ke-2  84,41±3,52 83,84±5,46 85,03±3,24 

Jam ke-3  86,62±9,38 84,43±4,24 86,67±5,80 

Hari 2  85,48±3,42 81,88±11,03 84,54±7,74 

Hari 3  84,03±2,99 83,89±2,46 82,90±4,06 

Hari 4  77,96±7,01 82,54±5,44 78,22±8,40 

Hari 5  75,20±6,13 75,33±6,06 77,42±7,44 

Hari 6  82,15±4,03 83,15±2,70 82,59±3,08 

Hari 7  84,34±3,14 78,06±4,76 83,91±3,68 

Hari 8  87,06±1,57p 88,25±3,88pq 83,91±3,79p 

Keterangan: 

(p,q) Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05). 

(a,b) superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa viabilitas spermatozoa pada jam ke-0 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan viabilitas semen segar. Nilai viabilitas P0 lebih 

tinggi dibandingkan dengaan P1 dan P2 yaitu 85,94±4,89 (%), pada masing-masing perlakuan 

menunjukkan tidak adanya perubahan nyata, sedangkan pada jam ke-1 dan hari ke-7 menunjukkan 

adanya perubahan yang sangat nyata (P<0,01) yang terjadi pada masing-masing perlakuan, 

perubahan ini pun terjadi dengan adanya peningkatan nilai viabilitas spermatozoa dibandingkan 

dengan jam dan hari sebelumnya. Viabilitas pada hari ke-8 menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (P<0,05) pada masing-masing perlakuan dengan nilai tertinggi pada P1 sebesar 88,25±3,88 

%, sedangkan pada hari dan jam lainnya tidak terjadi perbedaan. Berdasarkan hal tersebut didapati 

bahwa penambahan BSA mampu mempertahankan viabilitas spermatozoa karena memiliki rataan 

persentase viabilitas spermatozoa ≥70% sampai hari ke-8 selama penyimpanan dingin. 

Penambahan kadar BSA pada pengencer+10% kuning telur dinilai mampu mempertahankan 

viabilitas spermatozoa hingga hari ke-8, dikarenakan BSA mempunyai fungsi untuk melindungi 

membran spermatozoa dari keadaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Uysal dam 

Bucak (2007) fungsi BSA dalam pengencer adalah untuk melindungi integritas membran 

spermatozoa dari keadaan lingkungan misalnya keadaan panas ataupun reaksi oksidatif. 

Penambahan kadar BSA yang dinilai lebih mampu mempertahankan viabilitas spermatozoa 

terdapat pada level BSA 0,2%. Komposisi dan konformasi dari BSA yaitu: satu molekul BSA 

mengandung 583 asam amino dalam rantai polipeptida tunggal dengan berat molekul sekitar 

66.000 g/mol2 (Li et al; 2008 dalam Solikha 2016), sedangkan tinggginya persentase viabilitas 

pada pengencer CEP-2 dengan kuning telur disebabkan karena kandungan lipoprotein dan 

fosfolipid yang terdapat pada kuning telur mampu melindungi membran plasma spermatozoa 

karena terjadinya peningkatan proposi kolesterol dan fosfolipid yang melindungi spermatozoa dari 

cold shock (Crespilho et al., 2012 dalam Arif, dkk 2015). 

Penurunan viabilitas terjadi karena nutrisi dalam spermatozoa mengalami penurunan 

semakin harinya selama penyimpanan dingin. Hal ini sesuai dengan pernyataan Danang, dkk 
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(2012) persentase viabilitas spermatozoa yang menurun seiring dengan bertambahnya lama 

simpan dipengaruhi oleh jumlah nutrisi spermatozoa dalam pengencer ikut mengalami penurunan, 

sehingga viabilitas spermatozoa mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah nutrisi spermatozoa 

disebabkan oleh penggunaan energi untuk aktivitas mekanik (gerak) dan kimiawi (biosintesa). 

4.4 Persentase Abnormalitas Spermatozoa selama Penyimpanan Suhu 3-5oC 

Abnormalitas merupakan keadaan spermatozoa yang mengalami kelainan atau cacat pada 

bagian tubuh spermatozoa. Abnormalitas spermatozoa dapat terjadi pada bagian kepala ataupun 

ekor sperma, seperti ekor ganda, kepala terputus ataupun ekor melingkar. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Susilawati (2013) abnormalitas terdapat dua macam yaitu abnormalitas primer dan 

sekunder. Abnormalitas primer meliputi kepala tanpa ekor, ekor ganda, kerusakan akrosom, 

macrocephalus, microcephalus, ekor melintang, dan ekor pyriform. Abnormalitas sekunder 

meliputi ekor melipat, butiran sisa sitoplasma, kepala tanpa ekor (putus), ataupun ekor tanpa 

kepala (putus). Spermatozoa normal dan abnormal dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Perbedaan Spermatozoa Normal dan Abnormal 

Keterangan: 
A: Spermatozoa abnormal (kepala spermatozoa terputus) 

B: Spermatozoa normal 

 

Persentase abnormalitas spermatozoa selama penyimpanan dingin pada perlakuan P0, P1 

dan P2 menunjukkan adanya perubahan peningkatan. Pola perubahan abnormalitas spermatozoa 

dapat dilihat pada Gambar 10. 

A 

B 
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Gambar 10. Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

 

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa abnormalitas pada jam ke-0 mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan abnormalitas semen segar yaitu sebesar 6,9±5,2 %. 

Abnormalitas P0 pada jam ke-0 merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan P1 dan P2 

yaitu sebesar 6,98±2,96 %. Masing-masing perlakuan mengalami peningkatan pada jam ke-1 

dengan nilai terbesar pada P2 sebesar 10,60±8,43 %, dan P1 dengan nilai terendah sebesar 

9,98±6,03% dan P0 sebesar 10.36±6.96%. Abnormalitas P0 pada jam ke-2 hingga hari ke-2 

mengalami penurunan. Abnormalitas P1 mengalami penurunan pada jam ke-2 hingga hari ke-4 

dan kembali meningkat pada hari ke-5. Abnormalitas P2 mengalami penurunan pada jam ke-2 

hingga hari ke-3 dan kembali meningkat pada hari ke-4. Masing-masing perlakuan mengalami 

penurunan hingga hari yang berbeda, namun pada P0, P1 dan P2 mengalami peningkatan hingga 

hari yang sama yaitu hari ke-6 yang kemudian mengalami penurunan kembali pada hari ke-7 

hingga ke-8. 

Rataan abnormalitas spermatozoa pada P1 lebih tinggi dibandingkan dengan P0 dan P2 yaitu 

sebesar 5,99±1,66%. Persentase rataan abnormalitas spermatozoa dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa Pada Berbagai Perlakuan Selama Penyimpanan 

Waktu Pengamatan   Abnormalitas(%)  

  P0 P1 P2 

Jam ke-1  10,36±6,96 9,98±6,03 10,60±8,43 

Jam ke-2  7,98±6,59 8,38±6,35 9,02±6,50 

Jam ke-3  6,92±1,92 6,23±2,24 6,14±1,74 

Hari 2  6,06±2,96 6,47±2,30 6,72±1,79 

Hari 3  7,78±2,25 6,10±1,64 6,63±2,41 

Hari 4  6,64±2,58 5,38±2,34 7,09±3,56 

Hari 5  4,67±1,95p 6,44±2,46pq 7,54±2,57 p 

Hari 6  6,53±1,28 p 7,89±2,84 pq 8,91±3,21 p 

Hari 7  6,49±2,03 6,70±1,40 7,30±3,15 

Hari 8  5,86±1,44 5,99±1,66 5,61±1,30 

Keterangan: 

(p,q) Superskrip yang berbeda baris yang sama menunjukan adanya perbedaan nyata (P<0,05). 

 

 Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa abnormalitas spermatozoa menunjukkan 

adanya perbedaan nyata (P<0,05) pada hari ke-6 dan hari ke-7 dengan masing-masing nilai 

abnormalitas tertinggi pada P2 sebesar 7,54±2,57% pada hari ke-6 dan 8,91±3,21% untuk hari ke-

7, sedangkan untuk jam dan hari lainnya tidak mengalami perubahan yang nyata. Adanya 

perbedaan nyata pada abnormalitas spermatozoa terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya 

terlalu lamanya pengulasan dan ketidak hati-hatian dalam pengulasan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Wahyudi, dkk (2016) perbedaan abnormalitas yang sangat nyata dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya adalah waktu penghitungan yang terlalu lama antara pengulasan dan 

pengamatan, selain itu perbedaan pengulasan dan ketidak hati-hatian juga dapat menimbulkan 

pengaruh yang nyata terhadap abnormalitas spermatozoa. Pengulasan yang salah dapat 

meningkatkan abnormalitas spermatozoa secara signifikan, hal ini terjadi akibat spermatozoa 

terputus kepala dan ekor akibat kesalahan pengulasan. 

Peningkatan abnormalitas spermatozoa sebanding dengan lamanya waktu penyimpanan, 

semakin lama waktu penyimpanan maka akan menghasilkan abnormalitas spermatozoa yang 

tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Irfanto (2015) peningkatan abnormalitas sebanding 

dengan lamanya waktu penyimpanan. Semakin lama disimpan abnormalitas sekunder semakin 

banyak. Abnormalitas sekunder disebabkan oleh perbedaan tekanan osmosis saat pengenceran, 

cold shock saat pendinginan, saat preparasi sampel dan pembuatan ulasan. 

Abnormalitas selama penyimpanan hingga hari ke-8 masih menunjukkan angka dibawah 

20% pada semua perlakuan, sehingga masih layak untuk digunakan IB. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Alawiyah dan Hartono (2006) spermatozoa yang memiliki persentase abnormalitas 

dibawah 20% dan tidak melebihinya maka masih layak untuk dilakukan IB. Pendinginan 

menyebabkan peningkatan abnormalitas dan kerusakan sel namun masih bisa teratasi dengan 

adanya peengencer yang mengandung kuning telur yang didalamnya mengandung lesitin dan 

lipoprotein. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif, dkk (2015) kandungan lesitin dan lipoprotein 

pada kuning telur untuk melindungi spermatozoa pada saat pengenceran, pendinginan maupun 

pembekuan. Nugroho, dkk (2014) menambahkan bahwa kuning telur merupakan krioprotektan 
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ekstraseluler mengandung lipoprotein dan lesitin yang melindungi membran sel spermatozoa 

untuk mencegah terjadinya cold shock. Penambahan BSA pada level 0.4% lebih mampu 

menghambat nilai abnormalitas dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan penambahan BSA 

pada level 0.2%. Hal ini sesuai dengan pernyatan Wahyudi, dkk (2016) yang mampu menjaga nilai 

abnormalitas adalah pengencer yang menggunakan BSA. 

4.5 Total Spermatozoa Motil 

Total spermatozoa motil perlu diketahui karena peluang terjadinya fertilisasi ditentukan oleh 

jumlah spermatozoa motil progresif yang ada dalam suatu ejakulat. Suatu ejakulat ataupun semen 

cair dan semen beku yang digunakan harus memiliki total spermatozoa motil yang optimal untuk 

terjadinya fertilisasi (Salim dkk., 2012 dalam Sholikah dkk., 2016). Susilawati (2013) menyatakan 

bahwa total spermatozoa motil dapat dihitung dengan mengalikan volume semen dengan 

konsentrasi kemudian dikalikan dengan persentase motilitas individu spermatozoa. Rataan hasil 

perhitungan total spermatozoa motil pada hari ke-7 dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan Total Spermatozoa Motil pada Pendinginan Hari 7 

Perlakuan  Total Spermatozoa Motil (juta/ml) 

   

P0  8.870,4±5,84 

P1  96.775±10,83 

P2  104.554±3,65 

   

Keterangan: 

P0: 90% CEP-2 + 10% Kuning Telur 

P1: 90% CEP-2 + 10% Kuning Telur + 0,2% BSA 

P2: 90% CEP-2 + 10% Kuning Telur + 0,4% BSA 

 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa total spermatozoa motil pada masing-

masing perlakuan lebih besar dari nilai harapan yaitu 40 juta/ml. Nilai harapan 40 juta spermatozoa 

motil per mililiter mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh SNI untuk inseminasi buatan 

yakni konsentrasi spermatozoa 100 juta/ml dengan motilitas individu 40% (BSN, 2005 dalam 

Nugroho, dkk., 2014). Anonimus (2005) menambahkan bahwa penentuan nilai harapan 40 juta 

spermatozoa motil per milliliter ditetapkan berdasarkan ketentuan SNI. 

 Total spermatozoa motil tertinggi ada pada P2 sebesar 104.554±3,65 juta/ml, kemudian P1 

sebesar 96.775±10,83 juta/ml dan P0 sebesar 8.870,4±5,84 juta/ml. Analisis dengan chi Square 

pada hari ke-7 dengan nilai harapan 40 juta/ml menunjukkan perbedaan yang sangat nyata X2 

hitung > X2 tabel, P<0,01. Penambahan BSA pada pengencer+10% kuning telur dapat 

diaplikasikan untuk IB karena menunjukkan hasil diatas nilai harapan sebesar 40 juta/ml 

spermatozoa motil. 

 


