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BAB 1V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Kualitas Semen Segar Sapi Peranakan Ongole 

  Semen segar sapi PO yang diperoleh dari hasil penampungan di laboratorium lapang 
sumber sekar dilakukan pemeriksaan semen meliputi pengematan secara makroskopis yaitu 
volume, konsistensi, pH, dan warna serta secara mikroskopis meliputi motilitas massa, 
motilitas individu, konsentrasi, viabilitas, dan abnormalitas sebelum dilakukan pengenceran 
dan disimpan pada suhu 3-50C. Karakteristik semen segar sapi PO dapat dilihat pada Tabel 2 
dan Lampiran 1. 

 
Tabel 2. Karakteristik Kualitas Semen Segar Sapi Peranakan Ongole. 

Parameter Rataan 
Makroskopis  

Volume (ml) 1,5±0,79 
Bau Khas Semen 
Warna Putih Susu 
pH 7 
Konsistensi Sedang 

Mikroskopis  
Motilitas Massa + Sampai ++ 
Motilitas Individu (%) 52,27±4.67 
Konsentrasi (1.000.000/ml) 1391,81±254,35 
Viabilitas (%) 76,81±5.56 
Abnormalitas (%) 7,64±1.91 

  
Hasil penelitian yang dilakukan pada uji kualitas semen didapatkan rataan volume 

semen segar sapi PO dalam 10 kali ulangan yaitu 1,5±0,79 ml. Sesuai 
dengan pendapat Garner and Hafez (2008)yang menyatakan bahwa volume semensapi 
bervariasi setiap penampungan antara1-15 ml atau 5-8 ml per ejakulasi.Rosmaidar 
dkk.(2013) menyatakan bahwa ragam volume semen diakibatkan oleh umur, bangsa, 
kualitas pakan, kualitas reproduksi ternak dan metode yang digunakan dalam penampungan 
semen. 

Warna semen yang diamati dalam penelitian adalah putih susu dan memiliki bau 
yang khas semen, dimana warna semen masih tergolong dalam kisaran normal. Sesuai 
dengan pendapat. Wiratri et al., (2014) yang menyatakan bahwa warna semen putih susu 
masih dikatakan normal. 

  Rataan pH semen yang digunakan dalam penelitian adalah 7. Dimana pH semen 
dalam penelitian ini dapat dikatakan normalsebagaimanayang disampaikan oleh Ax et al., 
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(2008)bahwa pH semen sapi berkisar antara 6,4sampai 7,8. Sedangkan menurut Ismaya 
(2014), semen sapi mempunyai pH 6,2sampai 6,8. 

  Konsistensi semen sapi PO yang digunakan dalam penelitian memiliki konsistensi 
yang sedang. Susilawati (2011) menjelaskan bahwa konsistensi berkorelasi dengan  
konsentrasispermatozoa. Konsistensi encer mengandung <1000.106 spermatozoa/ml semen, 
konsistensi sedang mengandung 1000.106-1500.106spermatozoa/ml semendan konsistensi 
pekat mengandung >1500.106spermatozoa/ml semen. 

  Motilitas massa yang di dapat dalam penelitian ini adalah + sampai ++, sedangkan 
rataan motilitas individu adalah 52,27±4.67. Motilitas semensegar sapi normal berkisaran 
antara 50-70% (Garner and Hafez, 2008).Kualitas semen segar yang diperoleh sudah 
memenuhi SNI untuk IB yaitu motilitas massa minimal ++ (Hafez, 2008). 

  Rataan konsentrasi semen segar sapi PO yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
1391,81±254,35. Sudah sesuai dengan standar yaitu di atas 1000 juta/ml. Sesuai dengan 
pendapat (Susilawati, 2013; Garner and Hafez, 2008) bahwa konsentrasi semen sapi 
bervariasi dari 1000-1800 juta spermatozoa tiap mililiter.Konsentrasi tersebut sudah sesuai 
dengan standar yaitu berjumlah ≥1000.106 spermatozoa/ml (Susilawati, 2011). 

  Persentase viabilitas spermatozoa yang digunakan dalam penelitian adalah 
76,81±5.56. Viabilitas semen tersebut termasuk katagori baik karena persentase viabilitas di 
atas 70% atau persentase viabilitas harus di atas persentase motilitas. Penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Arifiantini dkk (2005) bahwa persentase viabilitas spermatozoa pada 
semen segar  yang diperoleh adalah 83,38-88,94%, ini artinya persentase 
viabilitasspermatozoa pada penelitian ini masih tergolong baik. 

  Hasil rataan abnormalitas semen segar yang digunakan dalam penelitian adalah 
7,64±1.91. Abnormalitas semen tersebut termasuk kategori baik dan memenuhi kriteria 
semen segar yang baik. Semen yang berkualitas baik memiliki 5-15% spermatozoa abnormal 
(Campbell et al., 2003 dalam Arifiantini dkk., 2005), sedangkan Garner and Hafez (2008) 
menyatakan bahwa abnormalitas spermatozoa tidak boleh melebihi 20%. 

 
4.2 Penurunan Kualitas Semen Cair Sapi Peranakan Ongole Menggunakan Pengencer 

Tris Aminomethan Kuning Telur Pada Media Simpan Yang Berbeda 
 
4.2.1 Motilitas Individu Spermatozoa 

  Persentase motilitas spermatozoa diamati per jam dimulai dari jam ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, sampai jam ke-8. Pola penurunan persentase motilitas individu spermatozoa selama 
penyimpanan suhu 3-50C ditampilkan pada Gambar 3 dan Lampiran 2. 
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Gambar 3. Persentase Motilitas Individu Spermatozoa Selama 

Penyimpanan Suhu 3-50C. 
Keterangan  
P0: Tetap berada di refrigerator 
P1: Termos kosong 
P2: Termos berisi es batu 
P3: Termos berisi air es 
P4: Termos berisi air ledeng 

 
  Berdasarkan Gambar 3. Rataan persentase motilitas spermatozoa selama penelitian 

dapat dijelaskan bahwa semakin lama penyimpanan pada suhu dingin, motilitas spermatozoa 
akan mengalami penurunan. Pada penyimpanan jam ke-0 sampai jam ke-5 motilitas individu 
spermatozoa tidak mengalami penurunan yang derastis, sedangkan pada penyimpanan jam 
ke-6 sampai jam ke-8 motilitas individu spermatozoa menurun dengan tajam.Penurunan 
motilitas individu selama penyimpanan diduga akibat pengaruh zat toksik yang ditimbulkan 
oleh spermatozoa mati terhadap spermatozoa yang masih hidup. Yulnawati dan Setiadi 
(2005) menyatakan bahwa zat toksik yang ditimbulkan oleh spermatozoa mati maupun yang 
berasal dari bahan pengencer yang mengalami oksidasi akibat penyimpanan dapat 
menyebabkan tingginya radikal bebas yang dapat merusak keutuhan membran plasma 
spermatozoa dan berdampak negatif pada metabolisme yang mengakibatkan kematian 
spermatozoa. Rataan persentase motilitas spermatozoa pada berbagai perlakuan ditampilkan 
pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Persentase Motilitas Spermatozoa pada Berbagai Perlakuan Selama Penyimpanan. 
Waktu 
(Jam) 

Motilitas (%) 
P0 P1 P2 P3 P4 

0 40±2,36 39,5±2,84 39,5±2,84 39,5±2,84 39±2,11 
1 37,5±2,64b 35,5±2,84ab 37,5±3,54b 35±4,08ab 34±3,16a 
2 33±5,37 34±3,94 33,5±4,12 32±3,50 31±5,16 
3 31,5±3,37 31±5,16 31±3,16 28,5±3,37 29±5,68 
4 29,5±3,69 28±5,87 30,5±3,69 27,5±2,64 28±6,75 
5 28±3,50 26±5,68 27±3,50 28±4,83 27±6,75 
6 25,±3,33 20±6,24 23±4,22 24±3,94 20,5±8,64 
7 23,5±3,37b 17±5,37a 20,5±4,97ab 21±5,16ab 16±8,43a 
8 22±4,22b 12,5±5,89ab 17,5±4,86b 17±5,87b 11±6,15a 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang 
nyata (P<0,05) 
Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01). 
 

Bedasarkan Tabel 3. Dapat dijelaskan bahwa motilitas individu pada jam ke-1 
menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05) dimulai dari perlakuan ke-4 yaitu 34±3,16a 
dilanjutkan Perlakuan ke-3, 2, 1 dan perlakuan ke-0 yaitu 35±4,08ab, 37,5±3,54b, 
35,5±2,84ab, dan 37,5±2,64b. Perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) ditunjukan pada jam ke-
7 dan jam ke-8, pada jam ke-7 dimulai dari perlakuan ke-4, 1, 2, 3, 0 berturut-turut yaitu 
16±8,43a, 17±5,37a, 20,5±4,97ab, 21±5,16ab, 23,5±3,37b dan jam ke-8 dimulai dari perlakuan 
ke-4, 1, 2, 3, 0 berturut-turut yaitu 11±6,15a, 12,5±5,89ab, 17,5±4,86b, 17±5,87b, 22±4,22b. 

 Penurunan persentase motilitas individu spermatozoa bisa dilihat pada jam ke-0 
diperoleh dari perlakuan P0 (40%) diikuti berturut-turut oleh perlakuan P1 (39,5%), P2 
(39,5%), P3 (39,5%), dan P4 (39%). Kualitas spermatozoa mengalami penurunan sebanding 
dengan lama simpan pada suhu dingin. Agustian, dkk (2014) menyatakan bahwa penurunan 
motilitas spermatozoa selama penyimpanan dingin disebabkan karena adanya proses 
adaptasi akibat dari lingkungan dan suasana baru. Ihsan (2011) menyatakan bahwa proses 
adaptasi spermatozoa terhadap bahan pengencer dapat mengakibatkan gangguan 
permeabilitas membran. Rizal, Herdis, Boediono (2004) menambahkan bahwa penurunan 
kualitas spermatozoa selama penyimpanan, baik persentase motilitas progresif maupun 
keutuhan membran plasma disebabkan banyaknya spermatozoa yang mati dan menjadi 
toksik terhadap spermatozoa lain yang masih hidup, sehingga secara umum kualitasnya 
menjadi menurun. 

 
4.2.2 Persentase Viabilitas Spermatozoa 

  Viabilitas atau daya hidup spermatozoa dapat dilakukan dengan teknik pembuatan 
preparat ulas eosin–negrosin. Pembuatannya dengan cara meneteskan satu tetes semen di 
atas objek glass dan ditambahkan satu tetes pewarna eosin-negrosin kemudian dengan 
menggunakan objek glass lain ditarik ke arah lain dengan membentuk sudut 450. Preparat 
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ulas kemudian dikeringkan dan diamati menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 
400 kali. Penghitungan viabilitas dengan cara menghitung spermatozoa yang hidup yaitu 
spermatozoa yang tidak menyerap warna dan spermatozoa yang mati yaitu spermatozoa 
yang menyerap warna (Susilawati, 2011).Perbedaan spermatozoa hidup dan mati 
ditampilkan pada Gambar 4 dan Lampiran 3. 

 

 
Gambar 4. Perbedaan Spermatozoa Hidup Mati 

Keterangan: 
A) Spermatozoa yang hidup tidak berwarna 
B) Spermatozoa yang mati berwarna merah 

 
Pola penurunan persentase viabilitas selama penyimpanan dingin ditampilkan pada Gambar 
5. 
 

 
Gambar 5. Persentase Viabilitas Selama Penyimpanan Dingin 
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P0: Tetap berada di refrigerator 
P1: Termos kosong 
P2: Termos berisi es batu 
P3: Termos berisi air es 
P4: Termos berisi air ledeng 
 

  Rataan persentase Viabilitas spermatozoa selama penyimpanan pada interval waktu 
jam ke  0 sampai jam ke 8 menunjukkan bahwa  persentase viabilitas mempunyai rataan 
paling tinggi pada jam ke 0 yaitu rataan persentase viabilitas terendah pada jam ke-0 yaitu 
pada perlakuan P3 dimana spermatozoa disimpan pada termos yang berisi air es. Lama 
simpan pada jam ke 1 sampai jam ke 8 terlihat mengalami penurunan. Persentase Viabilitas 
pada jam ke-8 mengalami penurunan secara bertahap dimulai dari PO yaitu tetap berada di 
refrigerator, P3 yaitu penyimpanan dengan termos berisi air es, P2 yaitu penyimpanan 
dengan termos berisi es batu, P1 yaitu penyimpanan dengan termos kosong, P4 yaitu 
penyimpanan di termos yang berisi air ledeng. Rataan persentase viabilitas Spermatozoa 
pada berbagai perlakuan ditampilkan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Persentase Viabilitas Spermatozoa pada Berbagai Perlakuan Selama Penyimpanan 

 
Waktu 
(Jam) 

Viabilitas (%) 
P0 P1 P2 P3 P4 

0 68,5±7,35 75,±9,61 69,5±6 67,7±15 77,1±10,4 
1 70,6±8,96 70,2±13,31 68,7±8,9 71,6±12 77±6,43 
2 70,3±10,1 72,2±10,2 67,6±10,5 69,9±9,1 71,2±8,77 
3 70,9±7,15 68,8±11,4 67,1±6,4 69,8±10,4 67±9,43 
4 66,6±8,46 70,6±8,8 68,1±11,4 64,2±11,8 67±9,48 
5 65±14,12 64,3±14 64,7±5,6 66,7±6,7 65,7±6,69 
6 67,7±13,26 57,7±10,3 66,9±4,4 61,7±9,3 62±9,89 
7 66,7±9,13 58,9±5 61,±10,8 63,5±7,2 59,5±9,97 
8 64,8±6,92 58,2±12 61,9±11 61,5±11,6 56,2±9,8 

 
  Hasil analisis ragam menunjukan nilai viabilitas tidak berbeda nyata pada perlakuan 

(P>0,05). Selama penyimpanan pada interval waktu jam ke-0 sampai jam ke 8 menunjukkan 
bahwa  persentase viabilitas mempunyai rataan paling tinggi pada P4 jam ke-0 sebesar 
77,1±10,4% pada perlakuan P4 yaitu dengan penyimpanan di termos yang berisi air ledeng, 
dan rataan viabilitas terendah pada perlakuan P4 yaitu 56,2±9,8% pada jam ke-8. Hal ini 
didukung oleh Agustian, Ihsan dan Isnaini (2014) menegaskan bahwa penurunan persentase 
viabilitas spermatozoa terjadi pada saat dilakukan pengenceran yang mengakibatkan adanya 
kerusakan membran sel sehingga terjadi kematian sel. 

  Viabilitas spermatozoa terendah berada pada penyimpanan pada jam ke-8. Penurunan 
ini terjadi pada saat dilakukan pengenceran yang mengakibatkan adanya kerusakan 
membran sehingga terjadi kematian spermatozoa. Viabilitas spermatozoa juga dipengaruhi 
oleh penurunan suhu kondisi lingkungan. Susilawati (2011) menyatakan bahwa penurunan 
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temperatur akan menurunkan metabolisme spermatozoa yang berakibat pada menurunnya 
produksi energi yang bisa digunakan sebagai energi mekanik (pergerakan) atau sebagai 
energi kimiawi (biosintesis). 

 
4.2.3 Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

 Pengamatan abnormalitas dilakukan dengan menggunakan pewarnaan eosin-negrosin 
dan diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pengamatan abnormalitas 
dilihat dari spermatozoa yang mempunyai bentuk abnormal seperti ekor putus, tidak ada 
kepala spermatozoa, ekor menggulung dan adanya bentuk kepala yang tidak normal. 
Penghitungan dilakukan dengan cara mengamati jumlah spermatozoa yang abnormal dari 
total jumlah spermatozoa yang diamati (Susilawati, 2011). Spermatozoa normal maupun 
abnormal dapat dilihat pada Gambar 6 dan Lampiran 4. 

 

 
Gambar 6. Perbedaan Spermatozoa Abnormal dan Normal. 

 
Keterangan: 
A) Spermatozoa normal 
B) Spermatozoa abnormal (tidak ada kepala) 
 
 Persentase abnormalitas spermatozoa pada berbagai pengamatan ditampilkan pada 
Gambar 6. 
 

B

A 
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Gambar 6. Persentase Abnormalitas Spermatozoa pada   

Berbagai Pengamatan 
 

 
 

Keterangan 
P0: Tetap berada di refrigerator 
P1: Termos kosong 
P2: Termos berisi es batu 
P3: Termos berisi air es 
P4: Termos berisi air ledeng 

 
  Persentase abnormalitas spermatozoa selama penyimpanan pada interval waktu jam 

ke-0 sampai jam ke-8 menunjukkan bahwa nilai abnormalitas paling tinggi pada jam ke-0 
yaitu pada perlakuan P3 yaitu dengan penyimpanan di termos yang berisi es batu. Nilai 
abnormalitas terendah pada jam ke-0 yaitu pada perlakuan P2 dimana spermatozoa disimpan 
pada termos yang berisi air es. Lama simpan pada jam ke-1 sampai jam ke 6 terlihat 
mengalami peningkatan yang stabil sedangkan pada lama simpan jam ke-7 perlakuan P4 
mengalami peningkatan yang sangat tinggi dimana P4 yaitu spermatozoa yang disimpan 
pada termos yang diisi air ledeng. Pada jam ke-8 terlihat nilai abnormalitas yang paling 
tinggi yaitu pada P1 dimana spermatozoa disimpan dalam termos kosong. Menurut Sarder 
(2004) yang menjelaskan bahwa keadaan membran sel spermatozoa yang tidak sempurna 
akan meningkatkan abnormalitas spermatozoa. Wiratri dkk. (2014) menambahkan 
bahwaabnormalitas spermatozoa akan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh 
spermatogenesis dari ternak tersebut dan perlakuan setelah penampungan semen seperti, 
penanganan semen segar, pencampuran semen dengan pengencer dan pada saat pembuatan 
ulasan. Kerusakan spermatozoa atau abnormalitas spermatozoa saat pembuatan ulasan pada 
object glass dapat ditandai denganpatahnya ekor spermatozoa dan spermatozoa yang tidak 
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memiliki kepala (Firdausi dkk., 2014). Rataan persentase abnormalitas spermatozoa 
ditampilkan pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa Selama Penyimpanan 

Waktu 
(Jam) 

Abnormalitas (%) 
P0 P1 P2 P3 P4 

0 11,4±9,99 10±6,42 6,22±5,96 13,3±9,92 9,9±7 
1 11,3±7,18 9,49±7,36 8,33±5,48 10,9±6,98 10,6±6,7 
2 10,3±4,56 8,78±3,65 9.67±4,05 11,2±7,95 10±3,6 
3 10,5±4,10 9.94±4,91 10,8±3,94 9,39±6,33 10,2±6,37 
4 8,48±3,36a 9.34±3,56ab 8,20±3,19a 9,62±13ab 11,6±2,15b

5 6,84±3,23a 8,30±4,78ab 10,4±8,21b 12±7,57b 9,71±7,19ab

6 8,18±4,68 8,85±6,74 8,43±5,99 10±9,88 10,4±7,61 
7 9,±3,69ab 7,66±2,97a 10,2±4,06b 8,25±2,68ab 9,87±3,14b

8 11,5±5,74a 12,7±6,39a 11,2±4,95a 12,4±6a 18,7±10b

Keterangan: Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 

  Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang 
nyata (P<0,05) 

 
  Berdasarkan tabel 5.Menunjukan bahwa abnormalitas pada jam ke-4 dan jam ke-8 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) dan jam ke-5 dan jam ke-7 menunjukan 
perbedaan yang nyata (P<0,05). Abnormalitas spermatozoamengalami peningkatan bisa 
dilihat pada P4 yaitu termos berisi air ledeng.Pada jam ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.Persentase 
abnormalitas dimulai dari jam ke-0 yaitu sebesar 9,9±7, dan jam ke-8 sebesar 
18,7±10.Peningkatandipengaruhi oleh spermatogenesis dari ternak tersebut dan perlakuan 
semen setelah ejakulasi, seperti penanganan semen segar, pencampuran semen dengan 
pengencer dan pada saat pembuatan ulasan, lamanya waktu penyimpanan juga 
mempengaruhi jumlah spermatozoa abnormal, seperti yang disampaikan Solihati dan Kune 
(2008) bahwa semakin lama waktu penyimpanan, maka persentase abnormalitas 
akansemakin tinggi. Wiratri dkk, (2014) menyatakan bahwa abnormalitas spermatozoa akan 
mengalami peningkatan yang disebabkan oleh spermatogenesis dari ternak tersebut dan 
perlakuan setelah penampungan semen seperti, penanganan semen segar, pencampuran 
semen dengan pengencer dan pada saat pembuatan ulasan. Kerusakan spermatozoa atau 
abnormalitas spermatozoa saat pembuatan ulasan pada object glass dapat ditandani dengan 
patahnya ekor spermatozoa dan spermatozoa yang tidak memiliki ekor (Firdausi dkk., 2014). 

  Berdasarkan hal tersebut pengencer Tris Aminomethan + 20% kuning telur 
memberikan hasil yang paling baik karena kandungan kuning telur dalam Tris 
Aminomethan lebih banyak daripada pengencer lain, yaitu sebanyak 20%.Kerusakan sel dan 
abnormalitas akanmeningkat saat pendinginan berlangsung,namun pengencer yang 
mengandung kuning telur akan melindungi dan mempertahankan integritas selubung 
spermatozoa karena adanya lesitin dan lipoprotein. Persentase abnormalitas pada 
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spermatozoa 8-10% tidak memberikan bengaruh terhadap kualitas semen, namun jika lebih 
dari 25%, maka akanberpengaruh terhadap penurunan fertilitas (Parera dkk, 2009). 

  Rataan abnormalitas spermatozoa memiliki persentase abnormalitas yang rendah 
sehingga dapat digunakan untuk IB. Persentase abnormalitas spermatozoa masih dalam 
kisaran normal yaitu kurang dari 20% yang mengindikasikan semen cair tersebut dapat 
digunakan untuk IB meskipun telah lama disimpan pada suhu dingin. Semen cair yang 
memiliki persentase abnormalitas spermatozoa dibawah 20% masih tergolong baik 
(Nugroho dkk., 2014). Ax  et al.  (2008) menyatakan bahwa spermatozoa dengan persentase 
abnormalitas lebih dari 20% tidak dapat digunakan untuk IB. 

 
4.2.4 Total Spermatozoa Motil 

  Peluang terjadinya fertilisasi ditentukan oleh jumlah spermatozoa motil progresif 
yang ada dalam suatu ejakulat. Suatu ejakulat ataupun semen beku dan semen cair haruslah 
memiliki total spermatozoa motil yang optimal untuk terjadinya fertilisasi (Salim, Susilawati 
dan Wahjuningsih, 2012). 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 dapat dilihat pada Tabel 6 dan Lampiran 8. 

 
Tabel 6. Total Spermatozoa Motil Pada Jam Ke-3 

Perlakuan Total Spermatozoa Motil Pada Jam Ke-3 (juta/mL) 
P0 28,5±3,3 
P1 31±5,1 
P2 31±3,1 
P3 28,5±3,3 
P4 29±5,6 

Nilai Harapan 40 Juta/ml.  
 

  Hasil analisis menggunakan Person Chi Squarepada jam ke-3 dengan nilai harapan 
40 juta spermatozoa motil per 100 juta konsentrasi meunjukan bahwa Perlakuan 
memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap motilitas spermatozoa. Semen cair 
pada P0 yaitu 28,5±3,3% P1 31±5,1% P2 31±3,1% P3 28,5±3,3% dan P4 29±5,6% tidak 
dapat digunakan untuk IB, karena standar yang ditetapkan oleh SNI yaitu 40% spermatozoa 
motil dari total konsentrasi (BSN, 2005). 

 
 
 
 
 
 


