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ABSTRACT 

 

This research was done to find out the effect of addition 

of moringa leaf extract to the quality of Senduro goat  semen, 

seen from motility, viability, abnormality and integrity of 

membrane at 3-5°C cold temperature storage.The material used 

was semen  from Senduro goat aged 1.5-2 years with the criteria 

of ± 70% individual motility and mass motility 2+. The method 

used in this research was laboratory experimetal method using 

Randomized Block Design with 5 treatments and 10 replication. 

Semen is diluted on 5 treatments is P0 (egg yolk tris + 0% 

moringa leaf extract), P1 (80% tris aminomethan + 20% egg 

yolk + 1% moringa leaf extract), P2 (80% tris aminomethan + 

20% egg yolk + 3%  moringa leaf extract ), P3 (80% tris 

aminomethan + 20% egg yolk + 5% moringa leaf extract), and 

P4 (80% tris aminomethan + 20% egg yolk + 7% moringa leaf 

extract). The data of the research was analyzed using analysis 

of variance (ANOVA) and continued by Duncan Multiple 

Range Test. The results showed that the addition of moringa 

oleifera leaf extract to tris aminomethan without raffinose had 

highly significant effect (P<0.01) on motility, and had 

significant effect (P<0.05) on viability and integrity of the 

membrane, but had no significant effect (P>0.05) on 
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abnormality. So it can be concluded that the addition of 

Moringa leaf extract can maintain the quality of Senduro goat 

in the cold storage with the best treatment with the addition of 

5% moringa leaf extract. 

 

Keyword : egg yolk tris diluter, moringa extract leaf, semen 

quality, Senduro goat 
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RINGKASAN 

 

Salah satu upaya untuk peningkatan populasi dan 

perbaikan genetik pada kambing dilakukan melalui program 

Inseminasi Buatan (IB). Faktor keberhasilan program IB salah 

satunya dipengaruhi oleh kualitas semen yang digunakan. Pada 

proses penyimpanan semen pada suhu dingin masih mengalami 

kendala yaitu penurunan kualitas semen akibat adanya radikal 

bebas sehingga perlu ditambahkan bahan pengencer. Tujuan 

dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

penambahan berbagai konsentrasi ekstrak daun kelor dalam 

pengencer tris aminomethan kuning telur terhadap kualitas 

semen kambing Senduro pada penyimpanan suhu dingin.  

Materi yang digunakan yaitu semen dari pejantan 

kambing Senduro yang berumur 1,5-2 tahun dengan kriteria 

motilitas individu ≥70% dan motilitas massa 2+. Penampungan 

dilakukan setiap satu minggu sekali menggunakan metode 

vagina buatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental laboratorium menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan 10 kali 

ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini antara lain  P0 (Tris 

Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% + Ekstrak Daun Kelor 
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(EDK) 0%), P1 (Tris Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

+ EDK 1%), P2 (Tris Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

+ EDK 3%), P3 (Tris Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

+ EDK 5%, P4 (Tris Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

+ EDK 7%). Masing-masing perlakuan diamati selama 

penyimpanan suhu dingin 3-5°C dengan pengamatan pada jam 

ke 0, 2, 4, 24, 48, 72, 96, dan 120. Adapun variabel yang diamati 

meliputi motilitas individu, viabilitas, abnormalitas, dan 

integritas membran. Analisa data yang digunakan adalah 

analisis ragam/ analysis of variance (ANOVA) apabila dalam 

pengamatan terdapat perbedaan nyata (P<0,05) atau sangat 

nyata (P<0,01) dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil analisa data menunjukan bahwa penambahan 

ekstrak daun kelor memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) pada pengamatan terhadap motilitas individu, dengan 

rataan tertinggi pada penambahan ekstrak daun kelor 5% (P3). 

Pada pengamatan viabilitas dan integritas mebran perlakuan 

penambahan kelor memberikan pengaruh berbeda nyata 

(P<0,05), dengan perlakuan terbaik tetap pada P3. Pada 

pengamatan abnormalitas penambahan ekstrak daun kelor 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan ekstrak 

daun kelor dapat mempertahankan kualitas semen kambing 

Senduro dilihat dari motilitas individu, viabilitas dan integritas 

membran dengan penambahan optimal pada konsentrasi 5%, 

sedangkan dilihat dari abnormalitas penambahan ekstrak daun 

kelor memberikan pengaruh tidak nyata. Oleh karena itu 

disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan pada proses 

inseminasi buatan menggunakan semen cair dengan pengencer 

tris aminomethan yang telah ditambahkan ekstrak daun kelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

DAFTAR ISI 

 

Isi            Halaman 

RIWAYAT HIDUP ..........................................................  i 

KATA PENGANTAR ......................................................  iii 

ABSTRACT .......................................................................  v 

RINGKASAN ...................................................................  vii 

DAFTAR ISI .....................................................................  ix 

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

DAFTAR GAMBAR  .......................................................  xiii 

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

DAFTAR SINGKATAN ..................................................  xv 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  ...............................................  1 

1.2. Rumusan Masalah  ..........................................  3 

1.3. Tujuan  ............................................................  3 

1.4. Manfaat Penelitian ..........................................  4 

1.5. Kerangka Pikir ................................................  4 

1.6. Hipotesis .........................................................  8 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Karakteristik Kambing Senduro ....................  9 

2.2. Semen Kambing  ...........................................  10 

2.3. Pengenceran Semen  ......................................  16 

2.4. Pengencer Tris Aminomethan Kuning  

Telur  ..............................................................  18 

2.5. Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera) ........  21 

2.6. Penyimpanan Semen pada Suhu  

Dingin (3-5°C) ...............................................  26 

 

BAB III. MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ......................  29 

3.2 Materi Penelitian .........................................  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

3.2.1. Penampungan Semen Kambing  

Senduro ............................................  30 

3.2.2. Pembuatan Pengencer Tris 

 Aminomethan Kuning Telur ...........  31 

3.2.3. Pembuatan Ekstrak Daun Kelor  

(Moringa oleifera)  ...........................  33 

3.2.4. Pembuatan Pengencer Tris  

Aminomethan Kuning Telur  

ditambah Ekstrak Daun Kelor ..........  33 

3.2.5. Prosedur Persiapan Pengencer  .........  34 

3.2.6. Kebutuhan Pengencer  ......................  36 

3.2.7. Pembuatan Larutan HOST ...............  41 

3.3 Metode Penelitian .....................................  41 

3.4 Variabel Penelitian ....................................  42 

3.4.1. Pemeriksaan Makroskopis Semen...  43 

3.4.2. Pemeriksaan Mikroskopis Semen ...  44 

3.5 Analisis Data  ............................................  48 

3.6 Batasan Istilah ...........................................  48 

3.7 Kerangka Operasional Penelitian ..............  49 

 

BAB IV. PEMBAHASAN 

4.1 Evaluasi Kualitas Semen Segar Kambing  

Senduro ....................................................  51 

4.2 Pengamatan Motilitas Spermatozoa  

selama Proses Pendinginan......................  56 

4.3 Pengamatan Viabilitas Spermatozoa  

selama Proses Pendinginan......................  62 

4.4 Pengamatan Abnormalitas Spermatozoa 

 selama Proses Penginginan .....................  66 

4.5 Pengamatan Integritas Membran  

Spermatozoa selama Proses Pendinginan  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan................................................  76 

5.2. Saran ..........................................................  76 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................  77 

LAMPIRAN ......................................................................  89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel             Halaman 

1. Kandungan nilai nutrisi daun kelor kering ...........  24 

2. Kandungan mineral daun kelor kering .................  25 

3. Komposisi kimia pengencer tris  

aminomethan kuning telur ....................................   31 

4. Hasil pengamatan semen segar  

kambing Senduro .................................................  51 

5. Persentase motilitas spermatozoa selama 

penyimpanan suhu dingin (3-5°C) .......................  57 

6. Persentase viabilitas  spermatozoa selama 

penyimpanan suhu dingin (3-5°C) .......................  62 

7. Persentase abnormalitas spermatozoa selama 

penyimpanan suhu dingin (3-5°C) .......................  67 

8. Persentase integritas membran spermatozoa  

selama penyimpanan suhu dingin (3-5°C) ...........  72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar                                                                      Halaman 

1. Kerangka pikir penelitian ......................................  7 

2. Kambing Senduro..................................................  10 

3. Daun kelor (Moringa oleifera) ..............................  23 

4. Prosedur persiapan pengencer kontrol (P0) ..........  34 

5. Prosedur persiapan pengencer perlakuan  

(P1, P2, P3 dan P4) ...............................................  35 

6. Kerangka operasional penelitian ...........................  49 

7. Pengamatan viabilitas spermatozoa 

 kambing Senduro  ................................................  65 

8. Pengamatan abnormalitas spermatozoa  

kambing Senduro ..................................................  68 

9. Pengamatan integritas membran spermatozoa  

kambing Senduro ..................................................  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran                                                                   Halaman 

1. Data pengamatan semen segar  

kambing Senduro ..................................................  89 

2. Analisa statistik motilitas individu semen 

 kambing Senduro .................................................  90 

3. Analisa statistik viabilitas semen 

 kambing Senduro .................................................  104 

4. Analisa statistik abnormalitas semen  

kambing Senduro ..................................................  122 

5. Analisa statistik integritas membran semen 

 kambing Senduro .................................................  138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

DAFTAR SINGKATAN 

 

%  = Persen 

±  = Kurang lebih 

°C  = Derajat Celcius 

µm  = mikro meter 

µl  = mikro liter 

ANOVA = Analysis of Variance 

ATP  = Adenosine triphosphate  

EDK  = Ekstrak Daun Kelor 

g  = gram 

HTC  = Hand Tally Counter 

IB   = Inseminasi Buatan 

KT  = Kuning Telur 

m  = meter 

ml   = mili liter 

mg  = mili gram 

NaCl  = Natrium Chlorida 

pH  = potential Hydrogen 

RAK  = Rancangan Acak Kelompok 

ROS  = Reaction Oxygen Species 

rpm  = rotation per minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Peningkatan konsumsi protein yang terjadi di masyarakat 

saat ini, belum disertai dengan produksi yang optimal. 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan terjadi peningkatan konsumsi protein 

sebanyak 7,03% pada tahun 2016. Untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi protein salah satu upaya yang dilakukan yaitu adanya 

program swasembada protein yaitu pemenuhan kebutuhan 

protein ditunjang dari berbagai sektor diantaranya protein yang 

berasal dari daging kambing. Kambing merupakan salah satu 

pilihan untuk pemenuhan kebutuhan yang cukup diminati 

masyarakat Indonesia karena harganya cukup terjangkau 

dibandingkan dengan daging sapi. Kambing Senduro 

merupakan salah plasma nutfah Indonesia yang perlu 

dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dalam negeri. Salah satu upaya  yang dilakukan yaitu 

dengan program Inseminasi Buatan (IB), hal tersebut dilakukan 

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan semen pada ternak 

sehingga semen yang berasal dari pejantan unggul dapat 

digunakan untuk beberapa betina. Inseminasi buatan dilakukan 

dengan menggunakan semen yang telah diencerkan untuk 

meningkatkan volume dari semen serta menjaga proses 

metabolisme spermatozoa. Alasan dilakukan pengenceran 

diantaranya alasan teknis untuk dapat menginseminasi lebih 

banyak betina dari semen pejantan unggul, sedangkan alasan 

biologis agar dapat memberikan media yang cocok sebagai 

sumber nutrisi, kontrol pH serta mempertahankan tekanan 

osmotik spermatozoa. Pada proses inseminasi salah satu faktor 
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yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan IB adalah 

kualitas semen yang digunakan. Kualitas semen yang telah 

ditampung akan mengalami penurunan apabila tidak segera 

digunakan. Untuk mempertahankan kualitas dari semen yang 

telah ditampung dilakukan penyimpanan dengan penambahan 

pengencer. Pengencer yang banyak digunakan yaitu pengencer 

tris aminomethan kuning telur, karena dapat menjaga kualitas 

semen. Penelitian Rhochim, Salim, Isnaini dan Susilawati 

(2017) menyebutkan bahwa penggunaan pengencer tris 

aminomethan tanpa rafinosa lebih baik karena penggunaan 

rafinosa mengalami berbagai kendala antara lain harganya 

mahal dan bahan sulit didapat (impor) namun fungsi rafinosa 

dapat digantikan oleh sakarida lain untuk sumber energi dan 

kuning telur sebagai krioprotektan ekstraseluler. Bahan 

pengencer ditambahkan untuk menyediakan sumber energi dan 

menjaga kelangsungan hidup spermatozoa selama proses 

penyimpanan.  

Proses penyimpanan semen pada suhu dingin masih 

terdapat permasalahan yaitu  seiring proses metabolisme 

berjalan menyebabkan energi yang digunakan semakin lama 

akan menurun, kondisi ini akan meningkatkan asam laktat hasil 

metabolisme. Keadaan asam laktat yang tinggi menyebakan 

pengencer bersifat racun untuk spermatozoa. Selain itu saat 

pendinginan akan sangat rentan terjadi penurunan suhu secara 

tiba-tiba (cold shock), sehingga dalam pembuatan pengencer 

diperlukan penambahan bahan-bahan yang dapat menunjang 

keberlangsungan hidup spermatozoa sehingga dapat 

mengurangi tingkat penurunan kualitas semen. Antioksidan 

merupakan salah satu senyawa yang dapat menghambat terjadi 

penurunan kualitas dalam  proses penyimpanan semen, dengan 

cara  menekan reaksi radikal bebas.  
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Salah satu tanaman yang memiliki potensi kandungan 

antioksidan yaitu tanaman kelor. Daun kelor (Moringa oleifera) 

mengandung protein, lemak, kalsium, magnesium, pottasium, 

selenium, serta vitamin C, vitamin E dan senyawa polifenol 

yang dapat menunjang keberlangsungan hidup spermatozoa. 

Senyawa fenolik seperti flavonoid, quercetin, dan kaemferol 

yang terdapat dalam daun kelor memiliki aktivitas antioksidan 

yang mencegah terjadinya reaksi peroksidasi lipida pada 

membran plasma spermatozoa selama proses penyimpanan 

semen, sehingga membran plasma tetap dalam keadaan utuh. 

Penambahan pengencer dengan Ekstrak Daun Kelor (EDK) 

diharapkan mampu mempertahankan kualitas spermatozoa 

pada penyimpanan dingin. Oleh karena itu diperlukan 

penelitian untuk mengetahui tingkat konsentrasi EDK yang 

tepat untuk ditambahkan dalam pengencer tris aminomethan 

sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidup spermatozoa 

agar dapat digunakan untuk program IB. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera) pada pengencer tris aminomethan kuning 

telur dalam proses pendinginan dapat menjaga kualitas semen 

kambing Senduro dilihat dari motilitas individu, viabilitas, 

abnormalitas dan integritas membran ? 

 

1.3. Tujuan  

Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera) pada pengencer tris aminomethan kuning 

telur dalam proses pendinginan dapat menjaga kualitas semen 

kambing Senduro dilihat dari motilitas individu, viabilitas, 

abnormalitas dan integritas membran. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

referensi baru dalam pengembangan inseminasi buatan 

menggunakan semen cair dan peningkatan dan perbaikan mutu 

genetik kambing Senduro yang merupakan plasma nutfah lokal. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Peningkatan populasi manusia berdampak pula pada 

peningkatan konsumsi pangan khususnya konsumsi protein. 

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan konsumsi protein namun 

belum diiringi dengan produksi yang memadai. Oleh karen itu 

salah satuupaya yang dilakukan yaitu program swasembada 

protein untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap 

daging sapi, sehingga kebutuhan protein dapat ditunjang dari 

sumber protein lain seperti daging kambing. Kambing Senduro 

merupakan salah satu plasma nutfah Indonesia yang berasal dari 

Lumajang, kambing Senduro merupakan kambing persilangan 

dari kambing Kacang, Etawa, dan Jawarandu. Kambing 

Senduro merupakan kambing dwiguna yang dapat diambil 

daging maupun susunya. Kambing Senduro sangat potensial 

untuk dijadikan salah satu ternak yang perlu dikembangkan dan 

dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan protein di 

Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui 

program IB. Keunggulan program IB selain untuk memperbaiki 

mutu genetik ternak juga dapat meningkatkan populasi, karena 

dengan dilakukan proses IB maka semen yang digunakan 

adalah semen yang telah memenuhi persyaratan dan berasal dari 

pejantan yang unggul, selain itu program IB sendiri juga akan 

memudahkan peternak sehingga pengelolaan dan pemeliharaan 

ternak semakin efisien karena peternak tidak perlu untuk 

memelihara pejantan agar ternaknya bunting.  
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Inseminasi Buatan yang dilakukan dapat menggunakan 

semen cair, karena penggunaan semen cair lebih mudah 

penanganannya dan lebih murah karena tidak membutuhkan 

nitrogen cair yang terkendala juga dengan ketersediannya, 

semen cair juga memiliki kualitas semen yang lebih baik dan 

tingkat kebuntingan yang dihasilkan lebih tinggi. Sebelum 

dilakukan inseminasi semen diencerkan menggunakan 

pengencer tris amimomethan untuk meningkatkan volume 

semen serta sebagai sumber nutrisi spermatozoa. Prinsip 

pengenceran semen untuk menambah volume semen dari setiap 

ejakulasi dan sebagai sumber nutrisi untuk mempertahankan 

daya tahan hidup dan fertilitas spermatozoa. Pengencer 

kambing yang umum digunakan yaitu pengencer tris 

aminomethan kuning telur. Tris banyak digunakan karena 

mengandung asam sitrat dan fruktosa yang berperan sebagai 

penyangga (buffer), untuk mencegah perubahan pH akibat asam 

laktat dari hasil metabolisme spermatozoa serta 

mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit, 

sumber energi dan melindungi spermatozoa dari kejut dingin 

(cold shock). Manfaat kuning telur terletak pada lipoprotein dan 

lesitin yang terkandung di dalamnya  yang bermanfaat untuk 

mempertahankan dan melindungi integritas selubung 

lipoprotein pada sel spermatozoa. 

Selama penyimpanan semen pada suhu 3-5°C spermatozoa 

mengalami serangan radikal bebas (oksidan) yang dapat 

menyebabkan kerusakan pada sel, oleh karena itu dalam proses 

penyimpanan semen perlu ditambahkan suatu bahan yang dapat 

menanggulangi radikal bebas yaitu antioksidan kedalam 

pengencer. Dalam daun kelor terdapat berbagai macam 

kandungan bahan organik seperti protein, lemak, abu, NDF, 

ADF, serta senyawa polifenol. Di dalam senyawa polifenol 
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terdapat kandungan antioksidan yang dapat menangkal radikal 

bebas (Simbolan, Simbolan dan Katharina, 2007). Daun kelor 

merupakan sumber vitamin diantaranya vitamin E dan vitamin 

C. Kombinasi vitamin E dan Selenium mengandung 

antioksidan yang berfungsi sebagai co-dependen dalam tubuh 

untuk membantu menghacurkan radikal bebas. Interaksi 

selenium dan fungsi kekebalan berfokus pada selenoprotein dan 

glutathion peroksidase. Glutathion peroksidase menginaktifkan 

radikal bebas dan mencegah kerusakan seluler (Moyo et al., 

2011). Penambahan EDK dilakukan untuk menambah senyawa 

antioksidan dalam pengencer sehingga dapat mengurangi 

adanya radikal bebas yang terjadi selama penyimpanan dingin. 

Untuk mengurangi tingkat kematian spermatozoa yang 

disebabkan adanya radikal bebas yang mengakibatkan 

kerusakan struktur protein dan lemak, peningkatan stres oksida, 

peroksidasi lemak sehingga berakibat pada penurunan 

motilitas, viabilitas dan fungsi spermatozoa. Sehingga senyawa 

fenolik pada EDK yang mengandung antioksidan diharapkan 

mampu menjaga keberlangsungan hidup spermatozoa dan 

mengurangi penurunan kualitas  semen selama proses 

pendinginan.  
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Kerangka Konsep Penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

  

Kambing Senduro : 

• Plasma nutfah lokal  

Indonesia 

• Sumber protein hewani 

• Produktivitas baik 

Inseminasi Buatan : 

• Perbaikan mutu genetik 

dan peningkatan populasi 

• Efisiensi produksi 

Semen Cair : 

• Lebih mudah dan murah 

• Kualitas lebih baik 

Pengencer tris aminomethan  

kuning telur 

 

Penyimpanan semen cair 

kambing Senduro pada 

suhu 3-5ºC  

Terjadi radikal bebas yang 

dapat menurunkan kualitas 

semen 

Ditambahkan Ekstrak Daun 

Kelor yang mengandung 

senyawa polifenol berupa 

flavonoid, quercetin, dan 

kaemferol yang memiliki 

aktivitas antioksidan. 

Uji Kualitas Mikroskopis : 

• Motilitas 

• Viabilitas 

• Abnormalitas 

• Integritas membran 
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1.6. Hipotesis 

Ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) dalam pengencer tris 

aminomethan kuning telur dalam proses pendinginan dapat 

mengurangi penurunan kualitas semen cair kambing Senduro 

ditinjau dari motilitas, viabilitas, abnormalitas dan integritas 

membran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Karakteristik Kambing Senduro  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI tahun 2014 

menetapkan bahwa kambing Senduro merupakan kekayaan 

sumberdaya genetik ternak lokal Indonesia yang harus 

dilindungi dan dilestarikan. Secara genetik, kambing yang 

memiliki ciri khas bulu putih ini memiliki komponen darah 

kambing Etawa asal India, kambing Jawarandu dan kambing 

Kacang. Karakteristik kambing Senduro memiliki bentuk 

kepala cembung, telinga Panjang menggantung ke bawah, 

bertanduk dan tidak bertanduk, bentu punggung sedikit 

melengkung sampai bagian paling rendah dibagian tengah 

membentuk sudut dan semakin tinggi sampai ke pinggul, 

rambut tubuh bagian leher dan pinggul lebih Panjang dan pada 

jantan rambut lebuh panjang mengurai, ekor pendek dan bentuk 

ambing menggantung seperti kendi. 

Kambing Senduro memiliki kelahiran kembar (prolifik) 

pada saat lahir, tidak jarang kambing Senduro melahirkan 

secara kembar tiga atau bahkan empat, walaupun kelahiran 

yang ideal adalah kembar dua. Selain bersifat prolifik, kambing 

Senduro juga memiliki fertilitas (tingkat kesuburan reproduksi 

ternak) yang cukup tinggi. Umur rata-rata kambing Senduro 

saat beranak pertama. Rata-rata kambing Senduro sudah 

mampu beranak pertama ketika mencapai umur 394±58 hari, 

dengan jarak beranak (Kidding Interval) 220±17 hari. Hal Ini 

memberikan arti bahwa dalam jangka waktu dua tahun, 

kambing Senduro akan mampu partus hingga tiga kali dengan 

kelahiran rata-rata kembar (Siswanto, 2016). 
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Gambar 2. Kambing Senduro 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Kambing Senduro merupakan jenis kambing yang bertipe 

dwiguna (dual purposes). Selain sebagai penghasil daging, 

kambing Senduro juga merupakan kambing yang baik untuk 

ternak penghasil susu. Susu kambing Senduro memiliki rasa 

yang lebih gurih jika dibandingkan dengan susu kambing jenis 

lain semisal kambing Peranakan Etawa (Kaligesing). 

Kandungan mineral susu kambing Senduro lebih tinggi dari 

susu sejenis sehingga memiliki cita rasa yang lebih gurih. 

Produksi susu kambing Senduro mampu mencapai 0,8 s/d 1,8 

liter/ekor/hari. Sementara untuk produksi dagingnya, ternak 

kambing Senduro jantan bisa memiliki bobot hidup mencapai 

120 kg per ekor (Siswanto, 2016). 

 

2.2.  Semen Kambing 

Semen adalah cairan atau suspensi semigelatinous yang 

mengandung gamet jantan atau spermatozoa dan sekresi 

kelenjar pelengkap saluran reproduksi jantan. Semen terdiri dari 

dua bagian yaitu bagian padat disebut spermatozoa yang 

dihasilkan oleh testis yang terbentuk di tubulus seminiferus dan 

bagian cair yang disebut seminal plasma (cairan semen) yang 
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dihasilkan oleh kelenjar aksesoris jantan ( bulbo uretralis, 

prostate dan vesikular seminalis), sekresi tersebut berfungsi 

sebagai buffer, medium bagi spermatozoa agar dapat bertahan 

hidup dan membersihkan uretra (Feradis, 2010).  

Berdasarkan Susilawati (2011) menyatakan bahwa 

spermatozoa adalah sel kelamin jantan yang dibentuk di dalam 

tubuli seminiferi yang berada di dalam testis. Tubulus berisi 

serangkaian sel kompleks yaitu perkembangan sel dari sel 

germinal sampai terbentuknya spermatozoa atau gamet jantan. 

Bentuk spermatozoa yang sempurna adalah memanjang, yang 

terdiri dari kepala tumpul yang di dalamnya terdapat nukleus 

atau inti dan ekor yang mengandung apparatus untuk 

pergerakan sel. Kepala spermatozoa memiliki akrosom dengan 

struktur dinding yang rangkap terletak diantara membran 

plasma bagian anterior nucleus, leher menghubungkan kepala 

dan ekornya (flagela) yang dibagi lagi menjadi bagian tengah, 

pokok, dan akhir yang dibagian-bagian tersebut mempunyai 

struktur yang berbeda.  

Spermatozoa ditutupi oleh membran sel dari kepala sampai 

ekor dan secara umum memiliki susunan molekul dan fungsi 

yang kompleks. Membran bagian kepala berfungsi dalam 

proses kapasitasi, reaksi akrosom dan penembusan zona 

pelusida. Membran bagian belakang menjadi satu dengan ovum 

pada saat sperm egg regocnition. Membran bagian ekor 

berfungsi mendapatkan substrat energi dan menggerakkan 

spermatozoa (Garner and Hafez, 2008).  

Menurut pendapat Garner and Hafez (2008) volume semen 

kambing per ejakulasi berkisar antara 0,1-1,5 ml. Volume 

semen dan konsentrasi spermatozoa per ejakulasi dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya spesies, umur, musim, lingkungan 

temperatur lingkungan, bangsa ternak, frekuensi penampungan, 
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kondisi pakan dan kesehatan. Susilawati (2013), volume semen 

kambing yaitu 0,69-1,03 ml/ejakulat. Beragamnya volume 

semen pada saat penampungan dipengaruhi oleh perbedaan 

individu ternak, bangsa ternak, umur, nutrisi, frekuensi 

ejakulasi, interval koleksi semen dan cara koleksi semen. 

Semen segar kambing memiliki warna putih kekuningan 

hingga krem (Ihsan, 2013). Berdasarkan penelitian Agustian, 

Ihsan dan Isnaini (2014) menyatakan warna semen segar hasil 

pengamatan menunjukkan putih kekuningan yang 

menunjukkan bahwa semen tersebut normal. Warna krem pada 

semen masih tergolong normal seperti pendapat Evans dan 

Maxwell (1987) dalam Lestari, Ihsan dan Isnaini (2014) yang 

menyebutkan bahwa warna krem pada semen disebabkan oleh 

adanya riboflavin dari sekresi kelenjar vesikularis serta semen 

segar yang memiliki jumlah spermatozoa banyak akan 

mengakibatkan semen lebih kental dan warna yang lebih pekat. 

Hasil ini sesuai dengan pendapat Susilawati (2011) bahwa 

derajat keasaman (pH) semen kambing  relatif agak asam antara 

6,4-7,6. Perbedaan ini dipengaruhi oleh aktivitas spermatozoa 

dalam mengurai fruktosa sehingga pH turun dan terkontaminasi 

dengan kuman sehingga pH menjadi naik. 

Semen kambing berbau khas semen. Bau tersebut 

menunjukkan bahwa semen yang diejakulasikan dalam keadaan 

normal dan tidak terdapat kontaminasi. Semen normal 

umumnya memiliki bau yang khas dari hewan tersebut dan 

apabila terdapat bau busuk menunjukkan bahwa semen 

bercampur dengan nanah yang disebabkan oleh adanya infeksi 

organ reproduksi jantan (Agustian dkk., 2014)  

Konsistensi (derajat kekentalan) semen segar kambing 

menunjukan konsistensi encer hingga kental (Ihsan, 2011). 

Konsistensi kental menunjukkan konsentrasi spermatozoa yang 
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tinggi. Semen dengan konsistensi kental akan mempunyai 

konsentrasi spermatozoa yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan semen yang encer. Konsistensi dapat digunakan untuk 

memperkirakan konsentrasi spermatozoa secara cepat pada 

sampel semen yang diamati (Hidayati, Arifiantini dan Sajuthi,  

2015). 

Menurut Susilawati (2011) kriteria penilaian gerak massa 

spermatozoa yakni sangat baik (+++) terlihat adanya 

gelombang besar, gelap, tebal, dan aktif yang bergerak cepat 

dan berpindah-pindah tempat; baik (++) terlihat gelombang 

kecil tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban; kurang 

baik (+) jika tidak terlihat gelombang melainkan gerakan 

individual aktif progresif; buruk (0) terlihat hanya sedikit 

gerakan individual. Motilitas massa merupakan parameter 

keaktifan spermatozoa sebagai indikator tingkat persentase 

spermatozoa hidup dan aktif dalam semen. Ditambahkan oleh 

Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama (2000) bahwa gerakan 

massa memberikan gambaran tentang daya gerak spermatozoa, 

dimana jika semakin tebal dan gelombang besar serta 

pergerakannya yang semakin cepat menandakan kualitasnya 

baik.  

Syarat utama spermatozoa adalah motilitas individu yang 

digunakan sebagai patokan dalam penilaian kualitas semen. 

Persentase spermatozoa motil (bergerak progresif) dapat 

digunakan sebagai ukuran kesanggupan untuk membuahi 

ovum. Motilitas individu ini masih dalam kisaran normal yaitu 

60-80% (Ax, Dally, Didion, Lenz, Love, Verner, Havez and 

Bellin,  2008).  

Viabilitas merupakan salah satu indikator penentu kualitas 

semen karena berhubungan dengan daya hidup spermatozoa 

(Setiadi, Subandriyo, Martawidjaja, Sutama, Adiati, Yulistiani 
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dan Priyanto, 2002). Hasil penelitian Ihsan (2011), persentase 

viabilitas berhubungan erat dengan fertilitas spermatozoa, jika 

persentase viabilitas tinggi maka fertilitas spermatozoa juga 

tinggi. 

Penilaian konsentrasi spermatozoa diperlukan untuk 

penentuan kualitas semen dan daya reproduksi pejantan dan 

lebih khusus lagi untuk penentuan tingkat penambahan 

pengenceran semen (Ihsan, 2011). Nilai yang diperoleh 

tergolong normal untuk nilai konsentrasi spermatozoa kambing 

yaitu 2000-6000 X 10 juta/ml (Syawal, 2010). 

Ax et al. (2008) menyatakan bahwa terdapat korelasi 

positif antara spermatozoa normal dan motilitas spermatozoa. 

Pada setiap ejakulasi pasti terdapat spermatozoa yang tidak 

normal namun abnormalitas spermatozoa tidak lebih dari 10%. 

Morfologi spermatozoa yang abnormal telah banyak dilaporkan 

dan dapat memengaruhi fertilitas (Saacken, 2008). Pengukuran 

abnormalitas spermatozoa penting dilakukan karena 

abnormalitas yang tinggi mengurangi keberhasilan fertilisasi, 

sehingga menurunkan keberhasilan program inseminasi buatan 

(Sarder, 2004). Susilawati (2011) abnormalitas spermatozoa ke 

dalam dua kategori yaitu abnormalitas primer (kerusakan pada 

kepala) dan abnormalitas sekunder (kerusakan pada ekor). Jenis 

abnormalitas primer yang ditemukan dalam penlitian ini berupa 

pearshaped (kepala spermatozoa berbentuk seperti buah pear), 

abnormal contour (kepala spermatozoa abnormal), 

underdeveloped (kepala spermatozoa kecil dan ekor pendek), 

round head (kepala spermatozoa bulat dan tidak ada perbatasan 

akrosom yang jelas), macrocephalus (kepala spermatozoa 

besar), microcephalus (kepala spermatozoa kecil), abaxial 

(pergeseran posisi titik penempelan ekor spermatozoa ke 

kepala), detached head (kepala spermatozoa patah dari bagian 
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leher dan ekor), knobbed acrosome defect (kepala spermatozoa 

pudar tidak mulus seperti ada lekukan ke dalam/ ke luar). 

Abnormalitas sekunder yang ditemukan adalah double folded 

(ekor spermatozoa melipat ganda), coiled under the head (ekor 

spermatozoa melingkar di bawah kepala), simple bent (ekor 

spermatozoa melipat sederhana), bow midpiece (ekor 

spermatozoa melengkung menyerupai huruf U), bent mid piece 

(ekor spermatozoa melipat sehingga tampak patah), dan 

cytoplasmic droplet (massa kecil berbentuk bola atau bulat 

sitoplasma dengan diameter 2-3 μm pada ekor spermatozoa).  

Integritas membran plasma utuh sel dapat diuji 

menggunakan Hypoosmotic Swelling Test (HOS test) dan 

akrosom utuh. Secara prinsip HOS test untuk melihat status 

membran, karena integritas membran plasma utuh berpengaruh 

terhadap viabilitas spermatozoa. Spermatozoa dengan membran 

utuh, jika ditempatkan pada media hipoosmotik akan berusaha 

meningkatkan volume air di dalam tubuhnya agar cairan di 

dalam dan di luar spermatozoa tetap seimbang. Upaya ini 

menyebabkan terjadinya penyempitan pada membran yang 

menutupi ekor, sehingga memaksa ekor spermatozoa melingkar 

di dalam membran spermatozoa. Proses penggelembungan 

diawali pada bagian ujung ekor, dilanjutkan bagian tengah dan 

kepala sehingga menyebabkan kepala menggelembung. 

Sehingga jika ekornya menggelembung atau melingkar berarti 

membran utuh atau spermatozoa motil, biasanya untuk 

pengamatan diberi pewarna eosin untuk menilai integritas 

membrannya (Susilawati, 2013). 

Kemampuan spermatozoa dalam menjaga integritas 

membran plasma utuh utuk mengetahui kualitas spermatozoa 

secara biokimia dan struktural. Ketika spermatozoa terkena 

dengan larutan hipoosmotik maka meningkatkan volume untuk 
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menjaga kesimbangan antara kompartemen cairan di dalam 

spermatozoa dan lingkungan ekstraseluler. Pembengkakan 

menyebabkan perubahan dalam ukuran dan bentuk sel yang 

dapat dievaluasi dengan mikroskop fase kontras. Proses 

pembengkakan ini memuncak saat selaput sel membesar 

membentuk seperti bola sehingga memaksa flagela untuk 

menggulung di dalam membran (Amorim, Torres, Graham, 

Amorim and Santos, 2009). 

 

2.3.  Pengenceran Semen  

Proses pengenceran semen bertujuan untuk meningkatkan 

volume semen sehingga dapat  digunakan untuk beberapa kali 

IB (Hafez, 2008). Prinsip pengenceran semen bertujuan untuk 

menambah volume semen dari setiap ejakulasi dan memberi 

zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya 

tahan hidup dan fertilitas spermatozoa. Selain itu, pengenceran 

juga dapat memberi perlindungan terhadap spermatozoa dari 

terjadinya kejutan dingin (cold shock), mencegah tumbuhnya 

kuman dan juga sebagai penyanggah dalam menjaga kestabilan 

pH, disamping itu pengencer harus mempunyai sifat-sifat 

seperti plasma semen yaitu harus dapat menciptakan keadaan 

yang memungkinkan spermatozoa tahan terhadap kondisi 

buatan yang berhubungan dengan penyimpanan (Mumu, 2009). 

Penurunan suhu pada saat pengenceran dilakukan secara 

bertahap bertujuan agar spermatozoa tidak mengalami cold 

shock. Cold shock adalah peningkatan masuknya Na+ dan K+ 

yang diakibatkan perubahan reorganisasi partikel intramembran 

(Ducha, Susilawati, Aulanni’am, Wahjuningsih dan Mulyoto, 

2012). Pengaruh utama dari cold shock terhadap sel 

spermatozoa ialah penurunan motilitas dan daya hidup, 

perubahan permeabilitas dan perubahan komponen lipid pada 
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membran. Spermatozoa yang mengalami cold shock akan 

menyebabkan penurunan kemampuan sel  spermatozoa untuk 

mengontrol aliran Na+ (Gazali dan Tambing, 2002). Untuk 

mengurangi dampak dari cold shock diperlukan penambahan 

bahan-bahan dalam pengencer semen. Bahan pengencer yang 

baik harus memperlihatkan kemampuannya dalam 

memperkecil tingkat penurunan motilitas (gerak progresif), 

sehingga memperpanjang lama waktu penyimpanan pasca 

pengenceran. Akibatnya, harus diperhatikan beberapa hal yaitu 

nutrisi dalam bahan pengencer, pengencer harus bersifat buffer 

untuk menetralisir sisa hasil metabolisme serta mempunyai 

kemampuan dalam melindungi sel terhadap efek pendinginan 

(Kaka, Nalley, Kune dan Burhanuddin, 2014).  

Bahan pengencer semen bertujuan untuk menyediakan 

nutrisi sebagai sumber energi spermatozoa, melindungi 

spermatozoa dari pengaruh yang merugikan pada saat proses 

pendinginan, menyediakan buffer untuk melindungi dari 

pengaruh yang merugikan terhadap perubahan pH seperti akibat 

terbentuknya asam laktat, menjaga tekanan osmotik dan 

keseimbangan elektrolit, menghambat pertumbuhan bakteri, 

meningkatkan volume semen sehingga dapat digunakan untuk 

beberapa kali IB, serta mampu mempertahankan kualitas 

spermatozoa selama proses pendinginan (Hafez, 2008). 

Kualitas spermatozoa sesudah penampungan akan mengalami 

penurunan apabila tidak segera digunakan. Semen yang tidak 

diencerkan fertilitasnya akan menurun, oleh karena itu untuk 

mempertahankan kualitas spermatozoa selama penyimpanan 

dan pembekuan adalah dengan penambahan bahan pengencer. 

Penambahan bahan pengencer bertujuan untuk menyediakan 

sumber energi bagi spermatozoa sehingga menjamin 

kelangsungan hidup spermatozoa selama penyimpanan 
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(preservasi) atau pembekuan (kriopreservasi) (Munazaroh, 

Wahjuningsih dan Ciptadi, 2013). 

Penggunaan semen cair adalah salah satu alternatif 

pelaksanaan program IB sebagai pengganti semen beku akibat 

kualitasnya yang rendah dan faktor penghambat lain. 

Penggunaan semen cair dalam pelaksanaan IB akan mudah 

mengalami penurunan kualitas jika tidak ditambah dengan 

pengencer yang tepat. Zat pengencer adalah campuran dari 

bahan yang dapat mempertahankan kualitas spermatozoa. 

Syarat penting yang harus dimiliki setiap pengencer adalah 

bahan tidak bersifat toxic terhadap spermatozoa, bersifat 

isotonis, mengandung unsur yang sifat fisik dan kimiawinya 

hampir sama dengan semen, tetap bisa mempertahankan 

fertilitas spermatozoa, mengandung buffer, mengandung 

sumber energi dan menghambat pertumbuhan bakteri 

(Susilawati, 2011).  

 

2.4.  Pengencer Tris Aminomethan Kuning Telur 

Tris aminomethan kuning telur merupakan salah satu 

pengencer yang dapat ditambahkan dalam semen. Pada 

pengencer tris aminomethan kuning telur mengandung 

krioprotektan ekstraseluler berupa kuning telur yang 

mengandung lesitin dan lipoprotein yang dapat melindungi 

spermatozoa dari cold shock, sumber energi berupa laktosa, 

fruktosa dan rafinosa (Ducha, Susilawati, Aulaniam dan 

Wahjuningsih, 2013). Menurut hasil penelitian Pravitasari 

(2013) pengencer dasar tris dikenal mempunyai hasil yang baik 

terhadap mempunyai kemampuan mempertahankan motilitas 

spermatozoa yang tinggi karena mengandung zat sumber 

energi, antara lain fruktosa dan asam sitrat. Fruktosa merupakan 

karbohidrat yang dominan dalam plasma semen domba garut 
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sehingga dapat diduga bahwa fruktosa merupakan substrat 

utama yang digunakan dalam proses metabolisme untuk 

menghasilkan energi berupa ATP bagi spermatozoa. 

Berdasarkan penelitian dari Rhochim dkk. (2017) 

menyatakan bahwa penggunaan rafinosa mengalami berbagai 

kendala antara lain harganya mahal dan bahan sulit didapat 

(impor) namun fungsi rafinosa dapat digantikan oleh sakarida 

lain untuk sumber energi dan kuning telur sebagai krioprotektan 

ekstraseluler. Nurlia, Suharyati dan Hartono (2016) 

menyatakan bahwa semakin tinggi penambahan dosis rafinosa 

dalam pengencer tris aminomethan kuning telur semakin rendah 

persentase spermatozoa hidup, yang diakibatkan peningkatan 

tekanan osmotik yang menyebabkan kerusakan membran 

plasma spermatozoa. Semakin tinggi penambahan rafinosa 

akan meningkatkan tekanan osmose pengencer, sehingga akan 

lebih kuat menarik keluar air dari dalam sel dan kejadian 

dehidrasi terjadi lebih serius sehingga menurunkan motilitas 

individu spermatozoa. Menurut Si, Benson, Men and Critser 

(2006) selama penambahan krioprotektan, spermatozoa terkena 

lingkungan hipertonis menyebabkan spermatozoa menyusut 

karena pengeluaran air intraseluler melalui membran plasma. 

Pengencer tris aminomethan kuning telur tanpa rafinosa 

mampu mempertahankan kualitas semen kambing Boer selama 

simpan dingin sampai hari ke-5 ditinjau dari motilitas individu, 

viabilitas, abnormalitas spermatozoa dan total spermatozoa 

motil (Rhocim dkk.,  2017). Komposisi pengencer tris adalah 

80% pengencer dasar tris ditambah 20% kuning telur ayam 

(Kaka dkk., 2014). Ariantie, Yusuf, Sajuthi dan Arifiantini 

(2014) menjelaskan bahwa spermatozoa dapat bertahan lebih 

lama pada pengencer tris aminomethan karena mampu menjaga 

spermatozoa akibat cold shock. Selain itu tris aminomethan 
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ditambah 20% kuning telur mampu memberikan nutrisi bagi 

metabolisme spermatozoa dan mampu melindungi spermatozoa 

lebih lama dari pengencer lainya (Wiratri, Susilawati dan 

Wahjuningsih, 2014). 

Bahan pengencer yang dapat digunakan pada semen sapi 

salah satunya yaitu tris aminomethan kuning telur. Pada 

pengencer tris aminomethan kuning telur mengandung 

krioprotektan ekstraseluler berupa kuning telur yang 

mengandung lipoprotein dan lesitin yang berfungsi sebagai 

pelindung (krioprotektan). Kuning telur sebagai bahan 

krioprotektan ekstraseluler berfungsi sebagai media penyedia 

makanan, sumber energi dan pelindung esktra seluler 

spermatozoa dari cold shock (Ihsan, 2011).  

Tris merupakan larutan yang mengandung asam sitrat dan 

fruktosa yang berperan sebagai penyangga (buffer), untuk 

mencegah perubahan pH akibat asam laktat dari hasil 

metabolisme spermatozoa serta mempertahankan tekanan 

osmotik dan keseimbangan elektrolit, sumber energi dan 

melindungi spermatozoa dari kejut dingin (cold shock). Selain 

itu, tris mempunyai kemampuan dalam memberikan motilitas 

spermatozoa yang lebih tinggi karena tris lebih banyak 

mengandung zat-zat makanan, antara lain fruktosa, asam sitrat 

yang dapat dipanaskan sebagai buffer dan meningkatkan 

aktifitas spermatozoa. Manfaat kuning telur terletak pada 

lipoprotein dan lesitin yang terkandung di dalamnya  yang 

bekerja mempertahankan dan melindungi integritas selubung 

lipoprotein dari sel spermatozoa. Kuning telur juga 

mengandung glukosa yang dipergunakan oleh sel-sel 

spermatozoa untuk proses metabolisme. Kuning telur 

mengandung asam-asam amino, karbohidrat, vitamin, dan 

mineral untuk kebutuhan hidup spermatozoa. Selain itu, di 
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dalam kuning telur terdapat senyawa anti kejut yang berperan 

melindungi spermatozoa dari kejut dingin. Kuning telur juga  

mengandung glukosa, bermacam-macam, protein, vitamin yang 

larut dalam air dan lemak serta viskositasnya yang dapat 

menguntungkan bagi spermatozoa (Widjaya, 2011). 

Pengencer tris dan kuning telur dipergunakan secara luas 

sebagai media buffer di dalam pengencer, guna memperpanjang 

daya hidup spermatozoa pada suhu 5°C sampai dengan -196°C. 

Keuntungan dari pengencer tris adalah spermatozoa dapat 

dicampur langsung dengan seluruh volume pengencer secara 

perlahan-lahan. Peranan dasar tris dalam bahan pengencer 

semen adalah dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa 

dan dapat menurunkan tingkat kerusakan akrosom. Sedangkan 

peranan kuning telur adalah sebagai sumber energi bagi 

spermatozoa karena mengandung glukosa. Penambahan 

antibiotika ke dalam pengencer penting untuk dilakukan karena 

berguna untuk menahan atau membunuh pertumbuhan bakteri 

organisme yang dapat merusak spermatozoa, serta dapat 

memperbaiki fertilitas. Penambahan antibiotika tersebut 

berguna untuk meningkatkan motilitas dan daya tahan hidup 

spermatozoa (Mumu, 2009) 

 

2.5.  Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera) 

Selain penambahan bahan pengencer untuk menunjang 

kehidupan spermatozoa, salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mempertahankan kualitas semen cair yaitu dengan 

penambahan antioksidan dalam bahan pengencer. Antioksidan 

merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah 

terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas 

dengan jalan meredam aktivitas radikal bebas atau memutus 

rantai reaksi oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas (Rizal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

dan Herdis, 2010). Menurut Triwulanningsih (2009) adanya 

penambahan antioksidan glutathione dalam pengenceran semen 

dapat mengurangi kerusakan pada membran plasma 

spermatozoa semen cair, efek racun yang disebabkan oleh 

adanya Reactive Oxygen Species (ROS) yang berakibat pada 

rendahnya fertilitas. Penambahan glutathione dalam medium 

pengencer dapat mencegah timbulnya radikal bebas yang 

mungkin timbul selama proses pembuatan dan penyimpanan, 

sehingga dapat memperpanjang daya hidup spermatozoa semen 

cair. 

Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu 

jenis tanaman tropis yang mudah tumbuh di daerah tropis 

seperti Indonesia. Tanaman kelor merupakan tanaman perdu 

dengan ketinggian 7-11 m dan tumbuh subur mulai dari dataran 

rendah sampai ketinggian 700 m di atas permukaan laut. Kelor 

dapat tumbuh pada daerah tropis dan subtropis pada semua jenis 

tanah dan tahan terhadap musim kering dengan toleransi 

terhadap kekeringan sampai 6 bulan (Mendieta, Sporndly, 

Reyes, Sanchez, Salmeron and Halling, 2013).  

Tanaman kelor di Indonesia  dikenal dengan nama yang 

berbeda di setiap daerah, diantaranya kelor (Jawa, Sunda, Bali, 

Lampung), maronggih (Madura), moltong (Flores), keloro 

(Bugis), ongge (Bima), murong atau barunggai (Sumatera) dan 

haufo (Timur). Kelor atau yang dikenal dengan nama drumstick 

yang merupakan tanaman asli kaki gunung Himalaya bagian 

barat laut India, Afrika, Arab, Asia Tenggara dan Amerika 

Selatan (Shah, Bosco and Mir, 2015).  

Taksonomi dari tanaman kelor berdasarkan (Gandji, 

Chadare, Idohou, Salako, Assogbadjo and Kakai, 2018) adalah 

sebagai berikut: 
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Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angeospermae 

Klas   : Dicotyledoneae 

Ordo   : Brassicales 

Familia  : Moringaceae 

Genus   : Moringa 

Spesies   : Moringa oleifera Lam. 

 

 
 

 

 

Daun kelor berbentuk bulat telur dengan tepi daun rata dan 

ukurannya kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai. 

Daun kelor muda berwarna hijau muda dan berubah menjadi 

hijau tua pada daun yang sudah tua. Daun muda teksturnya 

lembut dan lemas sedangkan daun tua agak kaku dan keras. 

Daun kelor sangat kaya akan nutrisi, diantaranya kalsium, besi, 

protein, vitamin A, vitamin B dan vitamin C (Misra and Misra, 

2014). Kandungan nilai gizi daun kelor segar dan kering 

disajikan pada Tabel 1. 

  

Gambar 3. Daun Kelor (Moringa oleifera) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Tabel 1. Kandungan nilai nutrisi daun kelor kering 

Komponen nutrisi (%) Daun Kering (%) 

Kadar air 9,53 

Protein Kasar 30,29 

Lemak 6,50 

Kadar abu 7,64 

Neutral Detergent Fibre (NDF) 11,40 

Acid Detergent Fibre (ADF) 8,49 

Lignin 1,80 

Selulosa 4,01 

Tanin terkondensasi 3,12 

Total polifenol 2,02 

(Sumber : Moyo, Masika, Hugo and Muchenje, 2011) 

 

Daun kelor memiliki berbagai macam kandungan bahan 

organik seperti protein, lemak, abu, NDF, ADF, serta senyawa 

polifenol. Di dalam senyawa polifenol terdapat kandungan 

antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Berdasarkan 

penelitian Verma, Vijayakumar, Mathela and Rao (2009) 

bahwa daun kelor mengandung fenol dalam jumlah yang 

banyak yang dikenal sebagai penangkal senyawa radikal bebas. 

Kandungan fenol dalam daun kelor segar sebesar 3,4% 

sedangkan pada daun kelor yang telah diekstrak sebesar 1,6%. 

Daun kelor mengandung antioksidan tinggi dan antimikrobia 

(Das, Rajkumar, Verma and Swarup, 2012). Kandungan 

mineral daun kelor disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan mineral pada daun kelor kering 

Komponen Mineral Daun kering (%) 

Makro elemen (%)  

Kalsium 3,65 

Fosfor 0,30 

Magnesium 0,50 

Potasium 1,50 

Sodium 0,16 

Sulfur 0,63 

Mikro elemen (mg/kg)  

Zinc 31,03 

Copper 8,25 

Mangan 86,80 

Zat besi 490,00 

Selenium 363,00 

Boron 49,93 

(Sumber : Moyo et al., 2011) 

 

Mineral Cu dan Zn memainkan peran dalam aktivitas 

dismutase superoksida dan penangkal radikal bebas. Kompenen 

ini memiliki mekanisme perlindungan terhadap membran sel 

terhadap kerusakan radikal bebas. Daun kelor merupakan 

sumber vitamin diantaranya vitamin E dan vitamin C. 

Kombinasi vitamin E dan Selenium mengandung antioksidan 

yang berfungsi sebagai co-dependen dalam tubuh untuk 

membantu menghacurkan radikal bebas. Interaksi selenium dan 

fungsi kekebalan berfokus pada selenoprotein dan glutathion 

peroksidase. Glutathion peroksidase menginaktifkan radikal 

bebas dan mencegah kerusakan seluler (Moyo et al., 2011) 
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2.6.  Penyimpanan Semen pada Suhu Dingin (3-5°C)  

Solihati, Idi, Setiawan, Asmara dan Sujana (2006) 

menyatakan bahwa usaha mempertahankan daya fertilitas yang 

optimum yaitu dilakukan dengan menyimpan semen pada suhu 

4°-5°C dengan maksud penghambatan terhadap aktivitas 

metabolisme baik secara fisik maupun kimia dalam kecepatan 

yang rendah. Penyimpanan semen pada suhu 4°-5°C biasa 

dinamakan semen cair. Salah satu upaya untuk 

mempertahankan daya fertilitas yang optimum bisa dilakukan 

dengan jalan penyimpanan semen pada suhu 4°-5°C dengan 

maksud penghambatan terhadap aktivitas metabolisme baik 

secara fisik maupun kimia dalam kecepatan yang rendah. 

Kualitas semen selama penyimpanan sebelum dilakukan IB 

sangat penting diketahui karena dapat memperkirakan sejauh 

mana daya hidup dan fertilitas spermatozoa di dalam saluran 

reproduksi betina. Selain itu dapat digunakan pula sebagai 

acuan untuk inseminator dalam hal penyediaan semen yang 

baik untuk diinseminasikan. Dengan mengetahui lama 

penyimpanan yang terbaik maka kualitas semen dapat 

dipertahankan dan penggunaan pejantan lebih efisien (Danang, 

Isnaini dan Trisunuwati, 2012) 

Semen yang disimpan dalam bentuk cair umumnya 

disimpan pada suhu ruang dan di dalam refrigerator (suhu 3-

5°C), namun penyimpanan pada suhu ruang tidak dianjurkan 

karena akan mempercepat kematian spermatozoa. 

Penyimpanan semen cair di dalam lemari es umumnya 

menggunakan tabung reaksi ukuran 5-10 ml atau tabung 

eppendorf ukuran 1,5 ml dan dimasukkan ke tabung gelas yang 

diisi air bersih, hal ini dimaksudkan agar saat semen 

dikeluarkan dari dalam lemari es untuk keperluan evaluasi atau 

untuk digunakan dalam IB, spermatozoa tidak mengalami 
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cekaman (stress) akibat perubahan (kenaikan) suhu dari 3-5°C 

ke suhu ruang, karena perubahan suhu mampu mempercepat 

kematian spermatozoa (Rizal, 2006) 

Penyimpanan semen di dalam refrigerator pada suhu 5°C 

dapat dilakukan dengan metode water jacket. Water jacket yaitu 

penambahan air pada beaker glass sebagai tempat menaruh 

tabung reaksi yang sudah berisi semen sesudah diencerkan. 

Penyimpanan dengan bantuan media air, menciptakan 

lingkungan mikro yang stabil sehingga mampu beradaptasi 

terhadap perubahan suhu drastis yang dapat mengakibatkan 

cold shock (Indriani, Susilawati dan Wahjuningsih, 2013). 

Untuk itu semen perlu diencerkan dan disimpan pada suhu 

dingin (3-5°C) agar kualitas semen tetap terjaga. Selama 

penyimpanan semen pada suhu 3-5°C spermatozoa mengalami 

serangan radikal bebas (oksidan) yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada sel, oleh karena dalam proses penyimpanan 

semen perlu ditambahkan suatu bahan yang dapat 

menanggulangi radikal bebas yaitu yaitu antioksidan kedalam 

pengencer (Indrawati, Bebas  dan Trilaksana, 2013). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapang 

Sumbersekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

sedangkan untuk pembuatan ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera) dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Ilmu 

Pengetahuan dan Matematika Universitas Brawijaya. Waktu 

pelaksanaan penelitian pada bulan November  2017 hingga  

Maret 2018. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semen 

segar 3 ekor Kambing Senduro berumur 1,5-2 tahun  yang 

berada di Laboratorium Lapang Sumbersekar, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang. Penampungan dilakukan setiap satu 

minggu dua kali selama bulan Januari hingga Maret 

menggunakan metode vagina buatan. Persyaratan semen segar 

yang digunakan yaitu semen yang memiliki motilitas individu 

≥70% dan motilitas massa 2+. Kuning telur yang digunakan 

adalah kuning telur yang berasal dari telur ayam arab dengan 

umur telur kurang dari tiga hari yang berasal dari peternak ayam 

di Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Daun 

kelor segar dipilih daun yang masih muda dengan kisaran umur 

5 hingga 7 minggu yang diperoleh dari wilayah Selorejo, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ekstrak daun kelor 

diekstraksi dengan etanol 70% di Laboratorium Biokimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Brawijaya. 
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 Alat yang digunakan dalam penelitian ini mikroskop, 

timbangan analitik, tabung reaksi, botol media, tabung 

apendorf, gelas ukur, magnetic stirer, sentrifuge, spatula, 

termometer, spuit, micropipet, erlenmeyer, gunting, 

haemocytometer, bunsen, kawat ose, beaker glass, object glass, 

cover glass, refrigerator, Hand Tally Counter (HTC), timer, 

indikator pH, bluetip, pinset, vagina buatan dan tube collection. 

 Bahan yang digunakan yaitu pengencer tris aminomethan, 

NaCl fisiologis 3%, alkohol 70%, eosin negrosin, aquabidest 

dan ekstrak daun kelor (EDK)  

3.2.1 . Penampungan Semen Kambing Senduro 

 Penampungan semen dilakukan dengan 

memasukkan pejantan yang akan ditampung semennya 

ke dalam kandang jepit. Pejantan didekatkan betina 

pemancing, namun tidak diberi kesempatan untuk 

menaikinya. Hal ini disebut dengan false mounting yang 

bertujuan untuk menambah libido agar ereksi terjadi 

secara sempurna. Setelah melakukan 3 kali false 

mounting pejantan dibiarkan menaiki betina pemancing, 

penampung memegang penis dengan tangan kiri dan 

mengarahkan kedalam vagina buatan sehingga ejakulasi 

terjadi didalam vagina buatan. Setelah penampungan 

semen dilakukan pengujian makroskopis (warna, bau, 

volume, pH, dan konsistensi) serta mikroskopis 

(konsentrasi, motilitas massa, motilitas individu, 

viabilitas, abnormalitas, dan integritas membran). Semen 

yang telah selesai diperiksa segera dimasukkan dalam 

tabung reaksi yang telah berisi pengencer dasar tris 

aminomethan kuning telur (Agustian dkk., 2014). 

Penampungan semen dilakukan dengan vagina 

buatan yang terdiri atas tabung karet yang berlubang, 
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karet inner liner, karet pengikat, corong karet, dan tabung 

penampung berskala. Air panas (45-50°C) dimasukkan 

ke dalam vagina buatan melalui lubang hingga mencapai 

setengah bagian, kemudian lubang ditutup dan dipompa. 

Kekenyalan vagina buatan diukur dengan jari jika 

dirasakan cukup, karet bagian luar vagina buatan diberi 

vaselin hingga 1/3 bagian panjangnya. Domba betina 

pemancing (teaser) dimasukkan ke dalam kandang jepit, 

selanjutnya domba pejantan dibiarkan mendekati domba 

betina pemancing beberapa kali untuk meningkatkan 

libido dan setelah domba pejantan menaiki pemancing, 

bagian preputium dipegang, ujung penis diarahkan ke 

lubang vagina buatan dengan posisi miring. Semen yang 

tertampung segera dievaluasi secara makroskopis dan 

mikroskopis (Herdiawan, 2004) 

3.2.2. Pembuatan Pengencer Tris Aminomethan 

Kuning Telur 

Bahan pengencer tris aminomethan kuning telur, 

terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi kimia pengencer tris 

aminomethan kuning telur 

Bahan Penyusun Jumlah 

Tris Aminomethan 1,36 g 

Asam Sitrat 0,76 g 

Laktosa 1,50 g 

Fruktosa 0,50 g 

Kuning telur 20,00 ml 

Streptomycin 0,10 g 

Aquadest 80,00 ml 

Penicillin 0,10 g 

(Sumber: Susilawati, 2013) 
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• Alat : erlenmeyer ukuran 250 ml, pipet ukur, 

timbangan analitik, beaker glass, magnetic 

stirer, aluminium foil, panci pemanas, spatula, 

refrigerator, termometer, kompor dan spuit.  

• Cara pembuatan :  

1. Disiapkan alat dan bahan yang terdiri dari tris 

aminomethan, asam sitrat, laktosa, fruktosa, 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan 

ditambahkan aquadest 80 ml serta 

dihomogenkan dengan bantuan magnetic stirer 

selama 15 menit.  

2. Setelah dihomogenkan kemudian dimasukkan ke 

dalam panci dan dipanaskan sampai suhu 70°C 

hingga mengembun, dengan tujuan untuk 

sterilisasi, kemudian diturunkan suhunya ke 

37°C.  

3. Ditambahkan penicillin dan streptomycin dan 

dihomogenkan dengan bantuan magnetic stirer 

selama 15 menit. Dilakukan pengecekan pH 

antara 6-7. 

4. Ditambahkan kuning telur sebanyak 20%, 

dihomogenkan menggunakan magnetic stirer 

selama 15 menit, lalu di endapkan selama tiga 

hari pada suhu dingin 4-5°C. 
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3.2.3. Pembuatan Ekstrak Daun Kelor (Moringa 

oleifera) 

• Bahan yang digunakan: daun kelor muda tanpa 

batang sebanyak 1 kg yang didapat dari wilayah 

Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang  

serta pelarut etanol 70%. 

• Alat: blender, timbangan, nampan, dish meal, 

kertas whatman 42, vacum rotary evaporator, 

labu erlenmeyer, automatic shaker, dan gelas 

ukur. 

• Cara pembuatan:  

1. Disiapkan alat dan bahan. 

2. Daun kelor segar diangin-anginkan terlebih 

dahulu 16 jam kemudian diblender hingga 

hancur. 

3. Daun kelor yang sudah hancur dimaserasi 

dengan menggunakan larutan etanol 70% dan 

didiamkan selama 24 jam. 

4. Bahan yang sudah dimaserasi kemudian disaring 

kertas whatman 42 hingga diperoleh filtrat. 

5. Filtrat tersebut dimasukkan ke dalam vacum 

rotary evaporator dengan suhu 60 ͦ C, 35 rpm 

selama 1 jam hingga diperoleh ekstrak berbentuk 

pasta (Kumala, Masfufatun dan Devi, 2016). 

3.2.4. Pembuatan Pengencer Tris Aminomethan 

Kuning Telur ditambah Ekstrak Daun Kelor  

 Ekstrak daun Kelor dilarutkan dalam 

aquabidest dengan perbandingan 1:100 yaitu 0,1 

gram ekstrak daun kelor dilarutkan dalam 10 ml 

aquabidest (Sokunbi, et al., 2015). Larutan ekstrak 

daun kelor ditambahkan pada pengencer tris 
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aminomethan sebanyak 1%, 3%, 5% dan 7%. 

Penambahan persentase larutan ektrak daun kelor 

berdasarkan volume total pengencer yang 

ditambahkan pada semen.  

3.2.5. Prosedur Persiapan Pengencer 

1. Pengencer Kontrol (P0) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Prosedur persiapan pengencer kontrol (P0) 

 

80% Tris Aminomethan + 20% Kuning Telur 

Dihomogenkan menggunakan magnetic stirer selama 

10 menit 

Disentrifugasi pertama dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 30 menit 

Dipisahkan endapan dan supernatan, diambil bagian 

supernatan 

Dipisahkan endapan dan supernatan, diambil bagian 

supernatan 

Disentrifugasi kedua dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 30 menit 

Pengencer Kontrol (P0), dapat digunakan 
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2. Pengencer Perlakuan (P1,P2, P3, dan P4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Prosedur persiapan pengencer perlakuan  

(P1, P2, P3 dan P4) 

80% Tris Aminomethan + 20% Kuning Telur 

Dihomogenkan menggunakan magnetic stirer selama 

10 menit 

Disentrifugasi pertama dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 30 menit 

Dipisahkan endapan dan supernatan, diambil bagian 

supernatan 

Dipisahkan endapan dan supernatan, diambil bagian 

supernatan 

Disentrifugasi kedua dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 30 menit 

Ditambahkan Ekstrak Daun Kelor (EDK) : 

P1 : 1%,  P2 : 3% , P3 : 5%,  P4 : 7% 

Dihomogenkan menggunakan magnetic stirer selama 

10 menit 

Pengencer Perlakuan (P1, P2, P3 dan P4), dapat 

digunakan 
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3.2.6.  Kebutuhan Pengencer 

1. P0 = 80% Tris Aminomethan + 20 % Kuning 

Telur 

• Pengencer V1 

Volume Semen  = 0,08 ml 

Ulangan   = 10 kali 

a. 80% Tris Aminomethan  

= 80/100 x 0,08 x 10  = 0,64 ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 0,08 x 10  = 0,16 ml 

• Pengencer V2 

Konsentrasi 4000 x 10⁶ 

V. Total = V. Semen segar x konsentrasi x 0,25 

   50 x 10⁶ 

=  0,08 x 4000 x 10⁶ x 0,25 

  50 x 10⁶ 

= 1,60 ml 

V2 = V. Total - V.Semen - V1  

= 1,6 - 0,08 - 0,08  

= 1,44 ml 

a. 80% Tris Aminomethan   

= 80/100 x 1,6 x 10  = 12,80 ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 1,6 x 10 = 3,20 ml 

 

2. P1 = 80% Tris Aminomethan + 20% Kuning 

Telur + 1% EDK 

• Pengencer V1 

Volume Semen  = 0,08 ml 

Ulangan   = 10 kali 
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a. 80% Tris Aminomethan   

= 80/100 x 0,08 x 10 = 0,64 ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 0,08 x 10 = 0,16 ml 

c. 1 % EDK    

= 1/100 x 0,08 x 10 = 0,008 ml 

• Pengencer V2 

Konsentrasi 4000 x 10⁶ 

V. Total = V. Semen segar x konsentrasi x 0,25 

   50 x 10⁶ 

 =  0,08 x 4000 x 10⁶ x 0,25 

   50 x 10⁶ 

 = 1,60 ml 

V2 = V. Total - V.Semen – V1 

 = 1,6 - 0,08 – 0,08 

 = 1,44 ml 

a. 80% Tris Aminomethan  

= 80/100 x 1,6 x 10 = 12,80  ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 1,6 x 10 =  3,20 ml 

c. 1 % EDK    

= 1/100 x 1,6 x 10 =  0,16 ml 

 

3. P2 = 80% Tris Aminomethan + 20% Kuning 

Telur + 3% EDK 

• Pengencer V1 

Volume Semen  = 0,08 ml 

Ulangan   = 10 kali 
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a. 80% Tris Aminomethan  

= 80/100 x 0,08 x 10 = 0,64 ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 0,08 x 10 = 0,16 ml 

c. 3 % EDK    

= 3/100 x 0,08 x 10 = 0,024 ml 

• Pengencer V2 

Konsentrasi 4000 x 10⁶ 

V. Total = V. Semen segar x konsentrasi x 0,25 

   50 x 10⁶ 

       =  0,08 x 4000 x 10⁶ x 0,25 

   50 x 10⁶ 

       = 1,60 ml 

V2 = V. Total - V.Semen - V1 

 = 1,6 - 0,08 - 0,08 

 = 1,44 ml 

 

a. 80% Tris Aminomethan  

= 80/100 x 1,6 x 10 = 12,80 ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 1,6 x 10 = 3,20  ml 

c. 3 % EDK    

= 3/100 x 1,6 x 10 = 0,48 ml 

 

4. P3 = 80% Tris Aminomethan + 20% Kuning 

Telur + 5% EDK 

• Pengencer V1 

Volume Semen  = 0,08 ml 

Ulangan   = 10 kali 
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a. 80% Tris Aminomethan  

= 80/100 x 0,08 x 10 =  0,64 ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 0,08 x 10 =  0,16 ml 

c. 5% EDK    

= 5/100 x 0,08 x 10 =  0,04 ml 

• Pengencer V2 

Konsentrasi 4000 x 10⁶  

V. Total = V. Semen segar x konsentrasi x 0,25 

   50 x 10⁶ 

       =  0,08 x 4000 x 10⁶ x 0,25 

   50 x 10⁶ 

       = 1,60 ml 

V2  = V. Total - V.Semen -V1 

  = 1,6 - 0,08 - 0,08 

  = 1,44 ml 

a. 80% Tris Aminomethan  

= 80/100 x 1,6 x 10  =  12,50 ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 1,6 x 10  =  3,20 ml 

c. 5% EDK    

= 5/100 x 1,6 x 10    =  0,80 ml 

 

5. P4 = 80% Tris Aminomethan + 20% Kuning 

Telur + 7% EDK 

• Pengencer V1 

Volume Semen  = 0,08 ml 

Ulangan   = 10 kali 
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a. 80% Tris Aminomethan  

= 80/100 x 0,08 x 10  =  0,64 ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 0,08 x 10  =  0,16 ml 

c. 7% EDK    

= 7/100 x 0,08 x 10    =  0,06 ml 

• Pengencer V2 

Konsentrasi 4000 x 10⁶  

V. Total = V. Semen segar x konsentrasi x 0,25 

   50 x 10⁶ 

 =  0,08 x 4000 x 10⁶ x 0,25 

   50 x 10⁶ 

 = 1,60 ml 

V2  = V. Total - V.Semen -V1 

  = 1,6 - 0,08 - 0,08 

  = 1,44 ml 

a. 80% Tris Aminomethan  

= 80/100 x 1,6 x 10  =  12,50 ml 

b. 20% Kuning Telur   

= 20/100 x 1,6 x 10  =  3,20 ml 

c. 7% Ekstrak Daun Kelor  

= 5/100 x 1,6 x 10    =  1,12 ml 
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3.2.7. Pembuatan Larutan HOST (Hypoosmotic 

Swelling Test) 

• Alat : Erlenmeyer 100 ml, timbangan 

analitik, magnetic stirer 

• Bahan : Natrium sitrat 0,31 g, D-Fructose 

0,569g, dan aquabidest 50 ml 

• Cara pembuatan : 

1. Disiapkan alat dan bahan 

2. Ditimbang bahan sesuai komposisi 

3. Dimasukan semua bahan ke dalam 

erlenmeyer 100 ml dan 

dihomogenkan menggunakan 

magnetic stirer selama 15 menit. 

4. Disentrifugasi menggunakan 

sentrifuge dengan kecepatan 1.500 

rpm selama 30 menit 

5. Disimpan pada suhu dingin 4-5°C 

(Sumber : Laboratorium Reproduksi 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya). 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan laboratorium menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

dikelompokkan berdasarkan waktu penampungan 

semen,  dengan 5 perlakuan 10 kali ulangan. 

Penyimpanan dilakukan pada suhu dingin 3-5°C dan 

dilakukan pemeriksaan kualitas semen pada jam ke 0, 

2, 4, 24, 48, 72, 96, 120. Perlakuan penelitian yang 

dilakukan yaitu : 
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P0 : Tris Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

+ Ekstrak Daun Kelor (EDK) 0% 

P1 : Tris Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

+ Ekstrak Daun Kelor (EDK) 1% 

P2  : Tris Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

+ Ekstrak Daun Kelor (EDK) 3% 

P3 : Tris Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

+ Ekstrak Daun Kelor (EDK) 5% 

P4 : Tris Aminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

+ Ekstrak Daun Kelor (EDK) 7% 

 

3.4 Variabel Penelitian 

• Variabel bebas : Suplementasi berbagai 

konsentrasi ekstrak 

daun kelor pada 

pengencer semen. 

• Variabel tidak bebas : Kualitas semen 

kambing Senduro 

• Parameter :  

a. Pemeriksaan semen segar meliputi kualitas 

maskroskopis (volume, warna, bau, pH/derajat 

keasaman dan konsistensi/kekentalan) dan 

mikroskopis (konsentrasi, motilitas massa, 

motilitas individu, viabilitas, abnormalitas dan 

integritas membran).  

b. Pemeriksaan setelah pengenceran meliputi 

persentase motilitas individu, viabilitas, 

abnormalitas dan integritas membran spermatozoa 
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3.4.1. Pemeriksaan Makroskopis Semen 

a. Volume  

Volume spermatozoa yang ditampung dapat 

langsung dilihat pada skala tabung penampung 

berskala (Dwitarizki, Ismaya dan Asmarawati, 

2015). 

b. Warna  

Warna semen dilihat langsung dari tabung 

semen. Semen segar dapat berwarna putih susu, 

krem atau kekuningan (Agustian dkk., 2014). 

c. Bau 

Aroma spermatozoa diperiksa dengan cara 

mencium secara langsung spermatozoa segar 

hasil penampungan menggunakan indera 

penciuman (Dwitarizki dkk., 2015). 

d. Konsistensi 

Konsisten semen ditetapkan berdasarkan 

tingkat kekentalan dan sangat terkait dengan 

konsentrasi, dengan dasar penentuan bahwa 

semen dengan krem kental mempunyai 

konsentrasi 1000 – 2000 juta sel/ml semen, 

konsistensi susu encer memiliki konsentrasi 

500 – 600 juta sel/ml semen, sedangkan semen 

dengan konsistensi cair berawan hanya sedikit 

kekeruhan konsentrasi kurang dari 100 juta 

sel/ml semen; dan semen yang jernih seperti air 

konsentrasi spermatozoa kurang dari 50 juta 

sel/ml semen  (Mirajuddin, 2006). 
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e. pH 

Penentuan pH dengan melihat perubahan warna 

pada kertas lakmus yang ditetesi sample semen 

kemudian dicocokkan dengan warna pada 

kertas kalibrasi kemudian dibaca pHnya 

(Mirajuddin, 2006). 

 

3.4.2. Pemeriksaan Mikroskopis Semen  

a. Konsentrasi : 

 Penghitungan konsentrasi ini bertujuan untuk 

mengetahui jumlah spermatozoa per ml semen. 

Penilaian dilakukan dengan menghitung jumlah 

spermatozoa yang ada dengan menggunakan 

haemocytometer yaitu dengan cara semen segar dihisap 

dengan pipet eritrosit sampai pada skala 0,5 kemudian 

larutan NaCl 3% dihisap sampai pada skala 101, larutan 

tersebut mengencerkan sekaligus meng-inmobilise 

(membunuh) spermatozoa. Campuran ini dikocok hati-

hati tetapi cukup cepat membentuk angka delapan 

selama 2 – 3 menit. Beberapa tetes dibuang dan satu 

tetes ditempatkan pada kamar hitung neubaeur lalu 

ditutup dengan cover glass (Mumu, 2009). Evaluasi 

konsentrasi spermatozoa digunakan alat 

haemositometer dengan ruang hitung Neubauer dimana 

konsentrasi diperoleh dengan menghitung jumlah 

spermatozoa yang terdapat dalam kotak kecil sebanyak 

5 buah lalu dikalikan 107 (Pamungkas, Mahmilia dan 

Elieser, 2008). 
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b. Motilitas Massa 

 Berdasarkan penilaian gerakan massa kualitas 

spermatozoa dapat ditentukan sebagai berikut: a) sangat 

baik (+++), terlihat gelombang-gelombang besar, 

banyak, gelap, tebal, dan aktif bagaikan gumpalan awan 

hitam dekat waktu hujan yang bergerak cepat 

berpindah-pindah tempat; b) baik (++), bila terlihat 

gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas, 

dan bergerak lamban; c) lumayan (+), jika tidak terlihat 

gelombang melainkan hanya gerakan-gerakan 

individual aktif progresif; d) (N, necrospermia atau 0) 

bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan individual. 

Penilaian gerakan massa ini, contoh spermatozoa tidak 

ditutup dengan gelas penutup dan dilihat dibawah 

mikroskop dengan pembesaran 100 kali (Dethan, 

Kustono dan Hartadi, 2010). 

c. Motilitas Individu 

 Perhitungan motilitas spermatozoa dilakukan 

menggunakan gelas obyek yang ditetesi 10-15 μl semen 

dan tutup dengan gelas penutup. Sediaan diperiksa 

dengan pembesaran 400 kali menggunakan mikroskop 

cahaya biasa atau mikroskop fase kontras. Spermatozoa 

yang motil akan nampak bergerak maju ke depan. 

Selanjutnya spermatozoa yang motil dihitung dan 

diberi nilai dari jumlah keseluruhan dalam persen (%) 

(Rosmaidar, Dasrul dan Lubis, 2013). 

d. Viabilitas 

 Untuk mengetahui viabilitas spermatozoa 

dilakukan dengan pengamatan terhadap preparat semen 

yang terlebih dahulu dilakukan pewarnaan dengan 

menggunakan eosin negrosin. Pengamatan dilakukan 
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dengan menggunakan mikroskop cahaya perbesaran 

400 kali. Persentase  viabilitas spermatozoa dihitung 

dari membagi antara jumlah spermatozoa hidup dengan 

total spermatozoa yang diamati (hidup dan mati) 

dikalikan 100%. Spermatozoa hidup ditandai dengan 

kondisi kepala spermatozoa yang transparan, 

sedangkan spermatozoa mati ditandai dengan kepala 

spermatozoa yang berwarna merah muda karena telah 

menyerap pewarna di sekelilingnya (membran telah 

rusak sehingga permeabilitas meningkat) (Isnaini, 

2011). Sebanyak satu tetes semen dicampurkan dengan 

satu tetes larutan pewarna lalu dibuat preparat ulas dan 

dikeringkan. Spermatozoa yang mati akan menyerap 

warna sedangkan spermatozoa yang hidup tidak 

menyerap warna. Selanjutnya spermatozoa yang hidup 

dihitung dan dibagi jumlah seluruh spermatozoa 

(spermatozoa hidup + spermatozoa mati) dengan 

jumlah spermatozoa sebanyak 200 spermatozoa dan 

dinyatakan dalam persen (%) (Rosmaidar dkk., 2013). 

e. Abnormalitas 

 Pemeriksaan viabilitas dan abnormalitas semen 

segar diawali dengan membuat smear semen 

menggunakan object glass. Dilakukan pencampuran 1 

tetes semen dengan 1 tetes pewarna eosin negrosin 

kemudian dicampur dengan ose, diulas dan difiksasi 

dengan api. Pemeriksaan smear semen dengan 

menggunakan mikroskop perbesaran 400 kali. 

Dilakukan evaluasi sebanyak 200 spermatozoa, 

spermatozoa mati akan berwarna merah sedangkan 

spermatozoa hidup berwarna transparan. Identifikasi 

normal dan abnormalitas spermatozoa sampai dengan 
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100 spermatozoa. Nilai yang didapatkan, dibagi dengan 

jumlah total spermatozoa yang diamati (hidup dan mati 

atau normal dan tidak normal) dan dikalikan 100% 

(sehingga didapatkan persentasi viabilitas dan 

abnormalitas spermatozoa (Ratnawati, Isnaini dan 

Susilawati, 2017). Terdapat lima kategori spermatozoa 

abnormal, yaitu tidak ada ekor, abnormal kepala, 

bentuk ekor abnormal dengan adanya sitoplasmic 

droplet pada bagian proximal dan bentuk abnormal 

ekor pada bagian distal droplet (Susilawati, 2013). 

f. Integritas membran  

 Urutan kerja uji HOS test yaitu 1 ml larutan 

hipoosmotik 150m osmol (yang dibuat dari 7,35 gram 

natrium sitrat dan 13,52 gram fruktosa dilarutkan dalam 

1000 ml aquadest) ditambah dengan 0,1 ml 

spermatozoa kemudian diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 30 menit, selanjutnya diamati dengan 

perbesaran 400 kali perubahan yang khas yaitu adanya 

pembengkakan atau ekornya melingkar pada bagian 

ujung (Susilawati, 2013). Spermatozoa yang memiliki 

membran plasma utuh ditandai oleh ekor yang 

melingkar atau menggelembung, sedangkan yang rusak 

ditandai oleh ekor yang lurus apabila semen dipaparkan 

di dalam larutan hipoosmotik dan diinkubasi pada suhu 

37°C selama 30 menit. Sebanyak minimum 200 

spermatozoa diamati dengan mikroskop cahaya 

pembesaran 400 kali. Penghitungan persentase dengan 

menghitung spermatozoa yang memiliki ekor 

melingkar dibagi dengan jumlah spermatozoa yang 

diamati dikalikan 100% (Rizal, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

3.5 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis statistik menggunakan 

analisis ragam (Analysis Of Variance / ANOVA) dengan 

metode Rancangan Acak Kelompok (Randomized Block 

Design). Apabila hasil yang diperoleh dari analisis RAK 

menunjukan perbedaan nyata (P<0,05) atau sangat nyata 

(P<0,01) maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan 

(Duncan’s Multiple Range Test). Model matematis untuk RAK 

:  

 

Keterangan : 

Yij  : Pengamatan pada perlakuan ke i kelompok j 

µ : Nilai rataan 

τi : Pengaruh perlakuan ke i 

Bj : Pengaruh kelompok ke j 

€ij  : Galat percobaan pada perlakuan ke i kelompok j 

i : 1,2,...................t perlakuan 

j : 1,2,...................r kelompok  

 

3.6 Batasan Istilah  

a. False Mounting : pemancingan pejantan menaiki 

betina tetapi tidak sampai 

ejakulasi sebanyak 2-3 kali. 

b. Semen cair : semen setelah pengenceran yang 

disimpan pada suhu dingin (3-

5°C) 

c. Daun kelor : daun kelor muda dengan umur 5 

hingga 7 minggu  

 

  

Yij = µ + τi + Bj + €ij 

 

τV. Total

=
V. Semen segar x konsentrasi x 0,25

25 x 10⁶
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3.7. Kerangka Operasional Penelitian 
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Gambar 6. Kerangka operasional penelitian 

Penampungan Semen 
Evaluasi Semen Segar secara : 

 

a. Makroskopis : 

• Volume 

• Warna  

• Bau  

• Konsistensi  

• pH 

 
 

Semen Segar 

b. Mikroskopis : 

• Motilitas Massa 

• Motilitas Individu  

• Viabilitas  

• Abnormalitas 

• Integritas membran 

 

Dengan mengetahui konsentrasi semen, 

dihitung volume total untuk mengetahui 

penambahan total pengencer  V2 

𝑉  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑉 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 0,25

50 x 10⁶
 

V2 = V Total - V.Semen - V1 

Penambahan V2 dilakukan pada suhu 

(30°C, 25°C, 20°C, dan 12°C),  

kemudian suhu diturunkan hingga suhu  

3-5°C pada refrigerator.  

 

Semen dimasukkan sebanyak 0,08 ml 

kedalam pengencer V1 sebanyak 0,08 

ml (V1= V Semen) sesuai perlakuan:  

P0 : Tris 80% + KT 20% + 0% EDK 

P1 : Tris 80% + KT 20% + 1 % EDK 

P2 : Tris 80% + KT 20% + 3 % EDK  

P3 : Tris 80% + KT 20% + 5 % EDK  

P4 : Tris 80% + KT 20% + 7 % EDK  

Penambahan V1 dilakukan pada suhu 

37°C pada water jacket. Kemudian 

dimasukkan di dalam refrigerator 

 + 

Uji Kualitas Jam ke  

0, 2, 4, 24, 48, 72, 96, dan 120 

Parameter pengamatan :  

Motilitas Individu, Viabilitas, 

Abnormalitas, dan Integritas membran 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Evaluasi Kualitas Semen Segar Kambing Senduro 

Semen segar kambing Senduro diperoleh dari 

penampungan yang dilakukan, kemudian dilakukan 

pengamatan secara makroskopis meliputi volume, warna, bau, 

konsistensi, dan pH serta secara mikroskopis antara lain 

motilitas massa, motilitas individu, konsentrasi, viabilitas, 

abnormalitas, dan integritas membran. Semen yang digunakan 

adalah semen segar dengan motilitas 70% sesuai dengan SNI. 

Evaluasi Kualitas semen segar Kambing Senduro dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil pengamatan semen segar kambing Senduro 

Variabel  Hasil pengamatan 

Makroskopis   

Volume per ejakulat (ml)  1,04±0,22 

Warna  Putih susu 

Bau  Khas 

Konsistensi  Sedang 

pH  7±0 

Mikroskopis   

Motilitas massa  ++ 

Motilitas individu (%)  76,00±5,48 

Konsentrasi (juta/ml)  5068,00±1075,79 

Persentase Viabilitas (%)  79,79±5,19 

Persentase Abnormalitas (%)  0,97±0,60 

Persentase Integritas Sel (%)  72,58±6,40 
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Evaluasi terhadap semen segar perlu dilakukan untuk 

mengetahui kualitas semen sebelum dilakukan proses 

pengenceran. Hasil dari pengamatan semen segar menunjukan 

bahwa volume yang dihasikan kambing Senduro bervariasi 

berkisar antara 0,8-1,4 ml, dan diperoleh rata-rata sebesar 

1,04±0,22 ml. Berdasarkan pendapat Garner and Hafez (2008) 

menyatakan bahwa volume semen kambing per ejakulasi antara 

0,1-1,5 ml. Perbedaan volume ejakulat pada setiap 

penampungan yang dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya spesies, umur musim, lingkungan temperatur 

lingkungan, bangsa ternak, frekuensi penampungan, kondisi 

pakan dan kesehatan. Pendapat dari Susilawati (2013) 

menjelaskan bahwa volume semen kambing yaitu 0,69-1,03 

ml/ejakulat. Beragamnya volume semen pada saat 

penampungan dipengaruhi oleh perbedaan individu ternak, 

bangsa ternak, umur, nutrisi, frekuensi ejakulasi, interval 

koleksi semen dan cara koleksi semen. 

Warna semen yang digunakan pada penelitian ini putih 

susu, yang menandakan bahwa semen dalam keadaan normal, 

hal ini sesuai dengan Ihsan (2013) yang menjelaskan bahwa 

semen segar kambing memiliki warna putih kekuningan hingga 

krem. Berdasarkan penelitian Agustian dkk. (2014) menyatakan 

warna semen segar hasil pengamatan menunjukkan putih 

kekuningan yang menunjukkan bahwa semen tersebut normal. 

Warna krem pada semen masih tergolong normal seperti 

pendapat Evans dan Maxwell (1987) dalam Lestari, Ihsan dan 

Isnaini (2014) yang menyebutkan bahwa warna krem pada 

semen disebabkan oleh adanya riboflavin dari sekresi kelenjar 

vesikularis serta semen segar yang memiliki jumlah 

spermatozoa banyak akan mengakibatkan semen lebih kental 

dan warna yang lebih pekat. 
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Pemeriksaan semen segar dalam penelitian ini menunjukan 

bau pada semen segar khas semen. Bau tersebut menunjukkan 

bahwa semen yang diejakulasikan dalam keadaan normal dan 

tidak terdapat kontaminasi. semen normal umumnya memiliki 

bau yang khas dari hewan tersebut dan apabila terdapat bau 

busuk menunjukkan bahwa semen bercampur dengan nanah 

yang disebabkan oleh adanya infeksi organ reproduksi jantan 

(Agustian dkk., 2014). Kualitas semen segar kambing Senduro 

hasil pengamatan normal karena memiliki bau yang khas semen 

dan tidak terkontaminasi darah atau nanah, sehingga dapat 

dikategorikan dalam semen yang baik. 

Konsistensi semen kambing Senduro rata-rata sedang, 

pemeriksaan konsistensi semen dengan memiringkan tube 

collection secara perlahan-lahan dan dilihat bagaimana 

konsistensi atau kekentalan  dari semen yang telah ditampung, 

semakin kental semen maka pergerakan semen semakin lambat. 

Konsistensi juga berpengaruh terhadap konsentrasi 

spermatozoa, seperti yang dikemukakan oleh Hidayati dkk. 

(2015) konsistensi kental menunjukkan konsentrasi 

spermatozoa yang tinggi. Semen dengan konsistensi kental 

akan mempunyai konsentrasi spermatozoa yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan semen yang encer. Konsistensi dapat 

digunakan untuk memperkirakan konsentrasi spermatozoa 

secara cepat pada sampel semen yang diamati. Konsistensi atau 

kekentalan semen dipengaruhi oleh perbandingan antara 

spermatozoa dengan plasma semen. Semen dengan dengan 

konsistensi kental akan mempunyai konsentrasi spermatozoa 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan semen yang encer. 

Konsistensi dapat digunakan untuk memperkirakan konsentrasi 

spermatozoa secara cepat pada sampel semen yang diamati 

(Agustian dkk.,  2014) 
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Rata-rata pH yang didapatkan saat pengamatan semen 

segar kambing Senduro berkisar 7, yaitu dapat dikatakan  

normal. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Susilawati (2011) 

bahwa derajat keasaman (pH) semen kambing  relatif agak asam 

6,4-7,6 atau pH rata-rata 6,8. Menurut Sujoko, Setiadi dan 

Boediono (2009) derajat keasaman semen sangat menentukan 

status kehidupan spermatozoa di dalam semen. Semakin tinggi 

atau semakin rendah pH semen dari keadaan normal akan 

menyebabkan spermatozoa lebih cepat mengalami kematian. 

Evaluasi semen segar kambing Senduro secara 

mikroskopis diawali dengan pengamatan motilitas massa yang 

rata-rata menunjukan nilai ++. Susilawati (2011) kriteria 

penilaian gerak massa spermatozoa yakni sangat baik (+++) 

terlihat adanya gelombang besar, gelap, tebal, dan aktif yang 

bergerak cepat dan berpindah-pindah tempat; baik (++) terlihat 

gelombang kecil tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak 

lamban; kurang baik (+) jika tidak terlihat gelombang 

melainkan gerakan individual aktif progresif; buruk (0) terlihat 

hanya sedikit gerakan individual. Motilitas massa merupakan 

parameter keaktifan spermatozoa sebagai indikator tingkat 

persentase spermatozoa hidup dan aktif dalam semen ( Suyadi, 

Rachmawati dan Iswanto,  2010). Ditambahkan oleh Tambing, 

Toelihere, Yusuf dan Sutama (2000) bahwa gerakan massa 

memberikan gambaran tentang daya gerak spermatozoa, 

dimana jika semakin tebal dan gelombang besar serta 

pergerakannya yang semakin cepat menandakan kualitasnya 

baik.  

Rata-rata motilitas individu pada pengamatan segar yaitu 

76,00%±5,48. Motilitas individu sangat penting dilakukan 

untuk mengetahui kualitas semen segar. Motilitas tinggi dari 

semen akan memberikan peluang terjadinya fertilisasi lebih 
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besar dibanding dengan semen dengan motilitas rendah. 

Persentase spermatozoa motil yang bergerak progresif dapat 

digunakan sebagai ukuran kesanggupan untuk membuahi ovum 

(Suyadi dkk., 2010). Penelitian dari Ihsan (2013) menyatakan 

motilitas individu rata-rata kambing  70%±0,00, nilai tersebut 

menunjukan bahwa motilitas semen segar kambing masih baik. 

Karakteristik semen segar dilihat dari motilitas individu 

berdasarkan penelitian Isnaini (2011) menunjukkan rata-rata 

74,50%±3,69. Hal ini berarti hasil rataan motilitas hasil 

pengamatan telah memenuhi standar. 

Konsentrasi hasil pengamatan semen segar kambing 

Senduro (juta/ml) rata-rata 5068,00±1075,79. Hal ini berbeda 

dengan penelitian Suyadi dkk. (2010) yang menyatakan bahwa 

konsentrasi kambing Boer sebesar 7.813,00±1.823,16. 

Penelitian dari Rosmaidar dkk. (2013) menyebutkan bahwa 

konsentrasi semen kambing Boer (juta/ml) 2170±0,08.  

Penilaian konsentrasi spermatozoa diperlukan untuk penentuan 

kualitas semen dan daya reproduksi pejantan dan lebih khusus 

lagi untuk penentuan tingkat penambahan pengenceran semen 

(Ihsan, 2011). Nilai yang diperoleh tergolong normal untuk 

nilai konsentrasi spermatozoa kambing yaitu 2000-6000 X 1 

juta/ml (Syawal, 2010).  

Rata-rata persentase viabilitas semen segar kambing 

Senduro sebesar 79,79%±5,19. Hasil pengamatan masih 

dikatakan normal meskipun masih dibawah penelitian Istanty, 

Salim, Isnaini dan Susilawati (2017) sebesar 82,55%±6,72. 

Viabilitas merupakan salah satu indikator penentu kualitas 

semen karena berhubungan dengan daya hidup spermatozoa 

(Setiadi, Subandriyo, Martawidjaja, Sutama, Adiati, Yulistiani 

dan Priyanto, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

Persentase abnormalitas rata-rata 0,97%±0,60. Hasil ini 

tidak jauh berbeda dengan penelitian Mugiyati, Salim, Isnaini 

dan Susilawati (2017) yang menyatakan abnormalitas semen 

segar 0,95%±0,83. Ax et al. (2008) menyatakan bahwa 

abnormalitas spermatozoa normal  tidak lebih dari 10%. 

Morfologi spermatozoa yang abnormal telah banyak dilaporkan 

dan dapat mempengaruhi fertilitas (Saacken, 2008). 

Rata-rata persentase integritas membran 72,58%±6,40. 

Hasil penelitian dari Rizal (2006) yang menyatakan persentase 

integritas membran plasma semen segar domba Garut rata-rata 

87,83%±1,17. Persentase hasil pengamatan yang didapatkan 

masih dikategorikan normal, namun apabila integritas membran 

semen segar kurang dari 60% maka dikatakan sebagai semen 

yang infertil. 

 

4.2 Pengamatan Motilitas Spermatozoa selama Proses 

Pendinginan 

Pengamatan motilitas spermatozoa digunakan sebagai 

syarat utama dan patokan dalam penilaian kualitas semen. 

Persentase spermatozoa motil (bergerak progresif) dapat 

digunakan sebagai ukuran kesanggupan spermatozoa untuk 

membuahi ovum. Berdasarkan Feradis (2010) menyatakan 

bahwa pergerakan spermatozoa yang terbaik yaitu pergerakan 

progresif atau gerak aktif maju ke depan. Gerakan melingkar 

dan gerakan mundur merupakan tanda adanya cold shock atau 

media yang tidak isotonik pada pengenceran semen. Gerakan 

berayun atau berputar di tempat sering terlihat pada 

spermatozoa yang tua, apabila kebanyakan spermatozoa telah 

berhenti bergerak maka dianggap mati. Hasil pengamatan 

motilitas spermatozoa selama penyimpanan suhu dingin dapat 

dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Persentase motilitas spermatozoa selama 

penyimpanan suhu dingin (3-5°C) 
Lama 

Simpan 

(jam) 

Perlakuan penambahan ekstrak daun kelor (rata-rata±SD) 

P0 (0%) P1 (1%) P2 (3%) P3 (5%) P4 (7%) 

0 64,00a±3,94 67,50ab±5,40 68,50ab±4,74 70,00b±4,71 67,00ab±2,58 

2 61,00a±4,59 64,50ab±4,38 65,50ab±4,38 68,00b±3,50 64,00ab±3,94 

4 59,50a±4,38 62,50ab±4,25 63,50ab±5,30 65,50b±4,38 61,50ab±3,37 

24 53,50a±4,12 58,00ab±4,22 59,50b±3,69 61,00b±5,68 57,50ab±4,86 

48 48,50a±4,12 52.50ab±4,25 54.00b±3,94 55.50b±5,50 52,00ab±4,22 

72 43,00a±3,50 47.50ab±4,86 49,00b±3,94 50,50b±5,99 46,00ab±3,16 

96 39,00a±4,59 43,00ab±4,83 44,00ab±3,94 45,50b±5,50 41,00ab±3,16 

120 20,50a±6,43 30,00b±6,67 32,50b±7,17 34,00b±7,75 27,00ab±5,37 

Keterangan: Notasi pada baris yang sama menunjukan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01)  

 Hasil pengamatan pada semen kambing Senduro yang 

telah diencerkan dan disimpan pada suhu 3-5°C mengalami 

penurunan pada setiap pengamatan yang dilakukan dari jam ke 

0 hingga jam ke 120 pada semua perlakuan, namun penurunan 

yang terjadi tidak secara drastis tetapi bertahap sesuai jam 

penyimpanan. Persentase motilitas individu spermatozoa 

mengalami penurunan akibat proses adaptasi dari spermatozoa 

dengan bahan pengencer dan proses pendinginan yang 

berlangsung dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme 

spermatozoa.  

Proses pendinginan yang berlangsung dapat juga 

menyebabkan menurunnya motilitas sel spermatozoa karena 

adanya sel spermatozoa yang mengalami cold shock.  Pendapat 

ini sesuai dengan pernyataan Danang dkk. (2012) yang 

menyatakan bahwa penyimpanan yang lebih lama pada suhu 5-

10°C sel spermatozoa yang terkena kejutan dingin akan lebih 

cepat mati.  Hal  ini  disebabkan  oleh  semakin bertambahnya  
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jumlah  spermatozoa  yang  rusak  dan  mati  akibat  suhu  

dingin,  ketersediaan energi  dalam  bahan  pengencer  makin  

berkurang, dan  meningkatnya tingkat keasamaan (pH) semen. 

Menurut Kaka dkk. (2014) besarnya penurunan persentase 

motilitas spermatozoa selama penyimpanan disebabkan karena 

adanya metabolisme fruktosa oleh spermatozoa yang 

menghasilkan asam laktat, sehingga derajat keasaman semakin 

meningkat. Tanpa adanya suatu penyanggah yang sempurna, 

konsentrasi asam laktat akan bertambah banyak, sehingga 

mengkibatkan pH semen menurun dari pH optimal yang diikuti 

oleh menurunnya aktivitas spermatozoa. Spermatozoa 

memanfaatkan gula sebagai bahan baku untuk menghasilkan 

energi melalui jalur glikolisis. Pemanfaatan tersebut lebih 

banyak digunakan untuk mempertahankan motilitas dan daya 

hidup spermatozoa selama penyimpanan 

Semen kambing disimpan pada suhu dingin 3-5°C pada 

refrigerator untuk memperpanjang daya simpan dan 

mempertahankan daya hidup spermatozoa. Salah satu upaya 

untuk mempertahankan daya fertilitas yang optimum bisa 

dilakukan dengan jalan penyimpanan semen pada suhu 4-5°C 

dengan maksud penghambatan terhadap aktivitas metabolisme 

baik secara fisik maupun kimia dalam kecepatan yang rendah. 

Kualitas semen selama penyimpanan sebelum dilakukan IB 

sangat penting diketahui karena dapat memperkirakan sejauh 

mana daya hidup dan fertilitas spermatozoa di dalam saluran 

reproduksi betina.  Selain itu dapat digunakan pula sebagai 

acuan untuk inseminator dalam hal penyediaan semen yang 

baik untuk diinseminasikan. Dengan mengetahui lama 

penyimpanan yang terbaik maka kualitas semen dapat 

dipertahankan dan penggunaan pejantan lebih efisien (Danang 

dkk., 2012). 
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Rata-rata penurunan persentase motilitas spermatozoa 

pada jam ke 0 hingga jam ke 120 pada setiap perlakuan 

bervariasi. Pada pengencer tris aminomethan tanpa 

penambahan ekstrak daun kelor (P0) motilitas spermatozoa 

dapat bertahan hingga pengamatan jam ke 72 untuk standar 

motilitas spermatozoa untuk Inseminasi Buatan yaitu 40%, 

sedangkan pada pengamatan masih menunjukan motilitas 

individu rata-rata 43,00%±3,50. Pengencer tris aminomethan 

dengan penambahan ekstrak daun kelor pada pengamatan jam 

ke 96 masih layak digunakan untuk semen standar IB dengan 

motilitas individu  P1 (43,00%±4,83), P2 (44,00%±3,94), P3 

(45,50%±5,50). Perbedaan rataan motilitas pada waktu 

penyimpanan yang berbeda disebabkan adanya penambahan 

ekstrak daun kelor yang mengandung antioksidan sehingga 

dapat memperpanjang daya simpan dan menjaga motilitas 

spermatozoa. Selain penambahan bahan pengencer untuk 

menunjang kehidupan spermatozoa, salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mempertahankan kualitas semen cair yaitu 

dengan penambahan antioksidan dalam bahan pengencer. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat 

atau mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh 

radikal bebas dengan jalan meredam aktivitas radikal bebas atau 

memutus rantai reaksi oksidasi yang disebabkan oleh radikal 

bebas (Rizal dan Herdis, 2010).  

Pada jam ke 120 rata-rata motilitas individu pada 

pengencer tris aminomethan dengan penambahan ekstrak 

maupun tanpa penambahan sudah dibawah standar untuk IB 

yaitu P0 (20,50%±6,43) sedangkan untuk pengencer yang 

ditambahkan ekstrak masih lebih baik yaitu P1 (30,00%±6,67), 

P2 (32,50%±7,17), P3 (34,00%± 7,75), dan P4 (27,00%±5,37). 

Perbedaan ini terjadi karena semakin lama energi untuk 
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metabolisme spermatozoa semakin habis dan hasil sisa 

metabolisme berupa asam laktat akan menurunkan pH 

pengencer sehingga akan menurunkan motilitas spermatozoa. 

Semakin lama waktu penyimpanan meyebabkan ketersediaan 

energi untuk proses metabolisme spermatozoa semakin 

berkurang. Danang dkk. (2012) menyatakan bahwa akibat 

proses adaptasi sel spermatozoa terhadap konsentrasi bahan 

pengencer dapat mengakibatkan gangguan permeabilitas 

membran, menurunkan aktivitas metabolisme sel, kerusakan sel 

dan menurunkan motilitas individu spermatozoa. Membran 

plasma  sel  terdapat  banyak  makromolekul  yang dibutuhkan 

dalam proses metabolisme dan sebagai pelindung  organel-

organel  di  dalam  sel  dari kerusakan  mekanik.  Hasil  

metabolisme  adalah energi  berupa ATP  yang  diperlukan  

untuk  daya gerak  (motilitas)  spermatozoa.  Dengan  demikian 

kerusakan  membran  plasma  sel  akan mengakibatkan  

terganggunya  suplai  energi  dan pada  akhirnya menurunkan 

motilitas  spermatozoa. Rendahnya  motilitas  pada  akhirnya  

akan menyebabkan  periode  fertil  dan  fertilitas spermatozoa 

lebih singkat.  

Hasil analisis jarak berganda Duncan menunjukan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) antar perlakuan pada jam ke  0 

hingga jam ke 120, perlakuan terbaik dilihat dari notasi dan 

rataan tertinggi yaitu P3 dengan penambahan ekstrak daun kelor 

sebanyak 5%, sedangkan untuk perlakuan lain berpengaruh 

namun nilai rataan persentase motilitas di bawah dari P3. 

Perbedaan ini terjadi karena dengan adanya penambahan 

ekstrak daun kelor mengandung antioksidan yang dapat 

menghambat terjadinya Rective Oxygen Species (ROS). 

Penambahan ekstrak daun kelor pada perlakuaan terhadap 

pengencer tris aminomethan kuning telur dapat 
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mempertahankan persentase motilitas semen kambing Senduro. 

Salah satu jenis antioksidan yang dapat digunakan adalah 

glutathione. Menurut Triwulanningsih (2009) adanya 

penambahan glutathione dalam pengenceran semen dapat 

mengurangi kerusakan pada membran plasma spermatozoa 

semen cair, efek racun yang disebabkan oleh adanya Reactive 

Oxygen Species (ROS) yang berakibat pada rendahnya 

fertilitas. Penambahan glutathione dalam medium pengencer 

dapat mencegah timbulnya radikal bebas yang mungkin timbul 

selama proses pembuatan dan penyimpanan, sehingga dapat 

memperpanjang daya hidup spermatozoa semen cair. Namun 

dalam proses pengamatan penambahan ekstrak daun kelor lebih 

dari 5% dapat menurunkan tingkat motilitas spermatozoa. 

Seperti pada pengamatan penambahan ekstrak daun kelor pada 

konsentrasi 7% menunjukan rataan motilitas lebih rendah 

dibandingkan dengan penambahan dengan konsentrasi 1%, 3% 

dan 5%, diduga karena adanya kandungan antioksidan yang 

terlalu tinggi akan menyebabkan kejenuhanan antioksidan 

dalam pengencer sehingga pergerakan progresif spermatozoa 

semakin rendah. Penelitian dari Lukman, Busono, 

Wahjuningsih dan Suyadi (2014) menyatakan bahwa dosis 

antioksidan berlebihan dalam semen menyebabkan persentase 

pengurangan motilitas progresif spermatozoa. Asumsi dalam 

memberi α tokoferol berlebihan pada pengencer semen akan 

menyebabkan kejenuhan antioksidan,  α-tokoferol bersifat 

lipofilik (larut dalam lemak) dan α-tokoferol sebagai pemutus 

rantai eksogen untuk mencegah peroksidasi lipid dan transfer 

atom hidrogen. Dosis berlebihan α-tokoferol sebagai 

antioksidan mengganggu fungsi ROS dalam daya tahan 

spermatozoa dan pengaruh aktivitas tokoferol dalam pengencer 

yang mempengaruhi motilitas spermatozoa karena apoptosis.  
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4.3  Pengamatan Viabilitas Spermatozoa selama Proses 

Pendinginan 

Menurut penelitian Rosmaidar dkk. (2013) menyatakan 

bahwa prinsip pemeriksaan untuk persentase spermatozoa 

hidup yaitu berdasarkan pada perbedaan afinitas warna. 

Spermatozoa yang masih hidup akan tetap tidak berwarna saat 

diberi pewarna eosin, karena eosin yang terikat pada natrium 

dengan mekanisme pompa natrium akan terdorong keluar. 

Sedangkan pada spermatozoa yang telah mati tidak terdapat 

perbedaan potensial ion natrium dan kalium antara di dalam dan 

luar sel, sehingga eosin yang berikatan dengan natrium akan 

dengan mudah berdifusi dan menunjukan warna pada kepala 

spermatozoa saat diberi pewarnaan eosin. Hasil pengamatan 

viabilitas dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Persentase viabilitas spermatozoa selama 

penyimpanan suhu dingin  (3-5°C) 

Lama 

Simpan 

(jam) 

Perlakuan penambahan ekstrak daun kelor (rata-rata±SD)  

P0 (0%) P1 (1%) P2 (3%) P3 (5%) P4 (7%) 

0 73,46a±6,79 78,02ab±9,85 79,67ab±6,74 85,43b±5,47 75,92a±8,13 

2 72,73a±8,55 75,83ab±9,74 76,25ab±7,14 81,83b±4,16 73,68a±2,95 

4 70,57a±4,81 74,00ab±6,32 74,30ab±7,00 79,99b±5,60 73,51a±7,44 

24 65,57a±7,29 71,35ab±9,20 72,86ab±7,36 76,50b±4,37 67,83ab±9,41 

48 61,43a±6,51 69,03ab±8,66 72,76b±9,93 74,54b±9,51 65,76ab±9,55 

72 56,42a±9,79 61,88ab±9,40 65,53b±8,79 68,35b±9,74 59,54ab±9,89 

96 48,40a±9,57 49,62ab±5,96 48,45a±8,60 60,19b±7,40 53,95a±8,87 

120 35,20a±4,90 41,66ab±8,32 39,03a±7,53 48,80b±9,02 42,41ab±7,20 

Keterangan: Notasi pada baris yang sama menunjukan 

perbedaan nyata (P<0,05).  
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Hasil pengamatan viabilitas pada pengenceran semen 

kambing Senduro menunjukan bahwa rata-rata persentase 

viabilitas mengalami penurunan selama penyimpanan pada 

suhu 3-5°C pada semua perlakuan, hal tersebut terjadi karena 

selama penyimpanan dingin ada perubahan suhu dari suhu 37°C 

pada saat penampungan semen menjadi suhu dingin 3-5°C saat 

penyimpanan. Berdasarkan penelitian dari Rosmaidar dkk. 

(2013) perubahan suhu ini akan menyebabkan sel mengalami 

destabilisasi secara fisik maupun kimiawi, yang akan 

meningkatkan permeabilitas membran sel terhadap ion-ion 

ekstraselluler termasuk ion kalsium, sehingga akan berakibat 

peningkatan ion kalsium intraselluler yang diikuti dengan 

meningkatnya ion kalsium dalam mitokondria. Meningkatnya 

konsentrasi ion kalsium dalam mitokondria ini akan 

menurunkan sintesa ATP, sehingga cadangan energi yang dapat 

digunakan untuk motilitas spermatozoa menjadi menurun 

(Mahmilia et al., 2006 dalam Rosmaidar dkk., 2013). Selain itu 

adanya cekaman dingin juga akan berakibat terhadap lemahnya 

ikatan kovalen penyusun protein membran plasma, membran 

mitokondria maupun komponen penyusun sitoskeleton sebagai 

sarana penggerak dari spermatozoa. Selain itu penurunan 

persentase viabilitas pada setiap jam pengamatan disebabkan 

karena adanya kandungan asam laktat sisa hasil metabolisme 

spermatozoa yang menyebakan pH menurun dan ketersediaan 

energi berkurang. Sesuai dengan penelitian dari Istanty, Salim, 

Isnaini dan Susilawati (2017) yang menyatakan bahwa 

persentase viabilitas spermatozoa menurun seiring dengan lama 

penyimpanan pada suhu dingin, hal ini diduga karena 

spermatozoa kekurangan nutrisi dalam bahan pengencer yang 

disebabkan karena penggunaan energi untuk pergerakan 

spermatozoa dan biosisntesis spermatozoa. Penurunan 
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viabilitas diakibatkan suhu dingin, ketersediaan energi dalam 

pengencer semakin berkurang, dan menurunnya pH karena 

terjadi peningkatan asam laktat hasil metabolisme, adanya 

kerusakan membran plasma dan akrosom. Danang dkk. (2012) 

menjelaskan lebih lanjut bahwa kerusakan membran plasma 

sebagai akibat adanya pertukaran larutan intraseluler dan 

ekstraseluler antara bahan pengencer dengan spermatozoa. 

Persentase viabilitas spermatozoa secara keseluruhan lebih 

tinggi dibandingkan persentase motilitas, hal tersebut terjadi 

karena terdapat kemungkinan spermatozoa hidup namun 

pergerakannya tidak progresif sehingga nilai persentase 

motilitas lebih rendah sedangkan spermatozoa yang bergerak 

progresif pasti hidup. Hal ini sejalan dengan penelitian dari 

Dwitarizki dkk. (2015) nilai persentase viabilitas spermatozoa 

ini biasanya sedikit lebih tinggi dari persentase motilitas. Hal 

ini disebabkan karena spermatozoa yang tidak motil progresif, 

tetapi sebenarnya masih hidup sehingga tidak akan menyerap 

warna dari larutan eosin yang digunakan. Ditambahkan 

Widjaya (2011) rusaknya permeabilitas atau keutuhan 

membran plasma menyebabkan cairan intraseluler keluar dari 

sebagian kepala spermatozoa sehingga spermatozoa tidak 

mampu melakukan pergerakan, dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa keutuhan membran plasma sangat penting 

bagi spermatozoa. Pengamatan viabilitas dapat dilihat pada 

Gambar 7. 
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Gambar 7. Pengamatan viabilitas spermatozoa 

kambing Senduro (perbesaran 400 kali) 

Keterangan: A = spermatozoa hidup, B = spermatozoa mati 

 

Hasil analisis ragam menunjukan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) antar perlakuan, baik pada pengamatan jam ke 0 

hingga jam ke 120. Rataan persentase viabilitas pada 

pengamatan spermatozoa kambing Senduro  menunjukan P3 

memiliki persentase paling tinggi yaitu 48,80%±9,02, 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain diantaranya P1 

(41,66 %±8,32), P2 (39,03%±7,53), dan P4 (42,41%±7,20). Hal 

ini diduga terjadi karena adanya antioksidan yang terdapat 

dalam ekstrak daun kelor optimal pada kadar 5% untuk menjaga 

kemampuan hidup spermatozoa, sedangkan pengencer tris 

tanpa penambahan ekstrak daun kelor (P0) memberikan 

pengaruh rataan persentase viabilitas paling rendah yaitu 

35,20%±4,90. Pengencer tris yang diberikan tambahan ekstrak 

daun kelor pada konsentrasi yang berbeda memberikan 

pengaruh, namun hasil rataan persentase dibawah dari P3, hal 
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ini terjadi karena pada penambahan antioksidan yang tepat 

mampu menurunkan tingkat ROS atau radikal bebas yang 

terjadi pada metabolisme sel spermatozoa. Konsentrasi 

pemberian ekstrak yang terlalu rendah menyebabkan tingkat 

radikal bebas yang lebih tinggi, sedangkan pemberian 

antioksidan yang berlebihan akan meningkatkan tingkat toksik 

yang mempengaruhi keberlangsungan hidup spermatozoa. Hal 

ini didukung oleh pernyataan dari Lukman, et al. (2014) yang 

menyatakan tingginya viabilitas spermatozoa pada antioksidan 

α-tokoferol menstabilkan stres oksidatif yang disebabkan oleh 

radikal bebas, hal ini membuktikan bahwa dosis α-tokoferol 

yang tepat mampu menangkal radikal bebas, sehingga 

mencegah kerusakan spermatozoa. Dosis α-tokoferol yang 

rendah atau berlebihan dalam pengencer semen akan 

menurunkan persentase viabilitas spermatozoa. 

 

4.4 Pengamatan Abnormalitas Spermatozoa selama Proses 

Pendinginan 

Pengamatan abnormalitas pada pengamatan pengenceran 

semen kambing Senduro digunakan untuk mengetahui tingkat 

fertilitas spermatozoa dalam membuahi sel telur, karena 

spermatozoa yang baik memiliki kondisi yang normal. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Susilawati (2013) yang menyatakan 

spermatozoa yang memiliki morfologi normal merupakan 

syarat terjadinya fertilisasi. Abnormalitas merupakan keadaan 

dimana spermatozoa mengalami kecacatan pada salah satu atau 

seluruh bagian tubuh spermatozoa. Abnormalitas primer terjadi 

sewaktu proses spermatogenesis maupun adanya gangguan 

testikuler. Abnormalitas sekunder terjadi setelah spermatozoa 

meninggalkan tubuli seminiferi menuju saluran reproduksi 

jantan, sedangkan abnormalitas tersier terjadi setelah ejakulasi 
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sampai pada proses handling. Abnormalitas dibagi menjadi dua, 

yaitu abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. 

Abnormalitas primer terjadi saat proses spermatogenesis 

sedangkan abnormalitas sekunder terjadi setelah 

spermatogenesis hingga ejakulasi dan terjadi pula saat 

processing spermatozoa. Ditambahkan oleh Arifiantini dkk. 

(2006) menyatakan bahwa abnormalitas perlu diuji untuk 

mengetahui korelasi antara abnormalitas dan fertilitas. Hasil 

pengamatan abnormalitas dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Persentase abnormalitas spermatozoa selama 

penyimpanan suhu dingin (3-5°C) 

Lama 

Simpan 

(jam) 

Perlakuan penambahan ekstrak daun kelor (rata-rata±SD) 

P0 (0%) P1 (1%) P2 (3%) P3 (5%) P4 (7%) 

0 2,74±1,31 3,35±1,93 3,28±1,86 2,59±1,23 3,40±0,73 

2 2,02±3,00 3,03±1,47 3,81±2,16 3,72±1,67 3,87±1,85 

4 2,87±1,38 2,79±1,04 2,32±1,39 2,78±1,27 2,90±1,08 

24 3,44±1,25 4,74±4,58 4,28±1,42 4,41±2,95 4,03±1,87 

48 4,21±2,42 4,12±2,10 4,16±2,22 4,20±2,66 3,82±2,58 

72 4,33±3,87 3,32±2,20 3,28±2,28 3,91±2,08 3,28±2,06 

96 3,05±1,15 4,03±2,26 4,23±1,85 2,87±1,79 2,74±1,22 

120 5,17±1,78 5,78±4,46 4,38±1,00 5,63±2,97 6,05±2,50 

 

Hasil pengamatan menunjukan bahwa terjadi variasi 

persentase abnormalitas dan cenderung terjadi  kenaikan pada 

jam ke 0 hingga jam ke 120, namun persentase masih pada 

kisaran dibawah 10% sehingga masih dapat dikatakan normal. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Susilawati (2013) yang 

menyatakan spermatozoa yang memiliki morfologi berbeda 

dari spermatozoa normal disebut spermatozoa abnormal. 

Peningkatan nilai persentase abnormalitas yang terjadi dalam 
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penelitian masih dibawah 15%, sehingga masih dapat 

digunakan untuk IB. Ditambahkan pula oleh Nugroho, 

Susilawati dan Wahjuningsih (2014) yang menyatakan selama 

abnormalitas spermatozoa belum mencapai 20% dan tidak lebih 

dari itu, maka semen tersebut masih layak untuk diproses 

selanjutnya. Angka morfologi abnormal 8–10% tidak memberi 

pengaruh yang cukup berarti bagi fertilitas, tetapi jika 

abnormalitas lebih dari 25% dari satu ejakulat maka penurunan 

fertilitas tidak dapat diantisipasi. Pengamatan abnormalitas 

dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pengamatan abnormalitas spermatozoa 

kambing Senduro (perbesaran 400 kali) 

Keterangan : A = Abnormalitas primer, B = Spermatozoa 

normal, C = Abnormalitas sekunder 

 

Pengamatan terhadap bentuk morfologis spermatozoa 

berbeda dengan spermatozoa normal, ditemukan spermatozoa 

dengan double head, hal tersebut dinamakan dengan 

abnormalitas primer dimana spermatozoa mengalami kesalahan 

saat proses spermatogenesis sehingga menyebabkan bentuk 

morfologis spermatozoa berbeda dari normal. Ditemukan pula 

abnormalitas sekunder dimana abnormalitas terjadi karena 
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kesalahan saat pembuatan preparat ulas yaitu antara kepala 

dengan ekor terputus, sehingga bentuk dari spermatozoa  

berubah. Pernyataan dari Rahayu, Pramana dan Ciptadi (2014) 

yang menyatakan terdapat lima kategori spermatozoa abnormal 

yang harus diperhatikan dengan presentase abnormalitas yang 

tidak boleh lebih dari 20% antara lain tidak ada ekor, abnormal 

kepala, bentuk ekor yang abnormal, bentuk ekor abnormal 

dengan adanya sitoplasmic droplet pada bagian proksimal, lalu 

abnormalitas pada ekor dengan distal droplet. Abnormalitas 

yang ditemukan pada penelitian ini antara lain kepala yang kecil 

dan ramping, sehingga dapat dikategorikan sebagai 

abnormalitas primer dan ekor yang melengkung, serta 

terputusnya kepala dari ekor sehingga dikategorikan sebagai 

abnormalitas sekunder spermatoza. Hal berbeda diungkapkan 

oleh Lestari dkk. (2014) yang menyebutkan bahwa ada tiga 

jenis abnormalitas  diantaranya abnormalitas primer terjadi 

sewaktu proses spermatogenesis maupun adanya gangguan 

testikuler. Abnormalitas sekunder terjadi setelah spermatozoa 

meninggalkan tubuli seminiferi menuju saluran reproduksi 

jantan, sedangkan abnormalitas tersier terjadi setelah ejakulasi 

sampai pada proses handling.  

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan menunjukan 

tidak berbeda nyata (P>0,05), semua perlakuan penambahan 

ekstrak daun kelor terhadap abnormalitas spermatozoa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil rataan persentase abnormalitas 

yang tidak berbeda jauh antar satu perlakuan dengan perlakuan 

yang lain. Pada pengamatan jam ke 120 terjadi peningkatan 

yang cukup signifikan dari jam sebelumnya pada semua 

perlakuan, dengan rataan tertinggi pada P4 (6,05%±2,50), 

kemudian terendah pada P2 (4,38%±1,00), dan berturut-turut 

P0 (5,17%±1,78), P1 (5,78%±4,46%), serta P3 (5,63%±2,97).  
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Hal ini terjadi diduga karena adanya peningkatan kerusakan sel 

seiring dengan semakin lama waktu penyimpanan. Penelitian 

Solihati dkk. (2006) menyatakan bahwa spermatozoa abnormal 

meningkat selama proses pendinginan dan pembekuan 

disebabkan oleh cekaman dingin/cold shock, 

ketidakseimbangan tekanan osmotik akibat dari proses 

metabolisme yang terus berlangsung selama penyimpanan suhu 

3-5°C. Ditambahkan pula oleh Fitria, Susilawati dan Rahayu 

(2013) rusaknya membran plasma spermatozoa karena 

membran spermatozoa banyak mengandung asam lemak tak 

jenuh yang rentan terhadap kerusakan peroksidase. Hal ini 

sering terjadi saat preservasi semen. 

 

4.5 Pengamatan Integritas Membran Spermatozoa selama 

Proses Pendinginan 

Membran plasma spermatozoa kaya akan kandungan asam 

lemak tak jenuh (asam linoleat, linolenat, dan arakidonat) 

sehingga rentan terhadap kerusakan akibat reaksi peroksidasi 

lipid. Kontak antara semen dengan oksigen selama 

penyimpanan suhu dingin menyebabkan terjadinya kerusakan 

peroksidatif. Peroksidasi lipida terjadi akibat adanya radikal 

bebas, yaitu senyawa kimia yang memiliki elektron tidak 

berpasangan sehingga saat terjadi proses respirasi sel oksigen 

mengalami reduksi dan menghasilkan radikal bebas dan pada 

saat bereaksi dengan asam lemak tak jenuh menyebabkan 

peroksidasi lipid (Rizal dan Herdis, 2010). Penghitungan 

integritas membran untuk mengetahui sejauh mana pemberian 

EDK dapat mempengaruhi integritas membran dengan adanya 

seyawa antioksidan yang mencegah terjadi peroksidasi lipid. 

Hasil pengamatan integritas membran dapat dilihat pada 

Gambar 9. 
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Gambar 9. Pengamatan integritas membran spermatozoa 

kambing Senduro (perbesaran 400 kali) 

Keterangan : A = Spermatozoa dengan ekor melingkar,  

            B = Spermatozoa dengan ekor lurus 

 

Pengamatan pada pengujian ini dengan menghitung 

jumlah spermatozoa yang memiliki ekor melingkar dan lurus. 

Spermatozoa yang memiliki ekor melingkar menandakan masih 

memiliki integritas membran yang baik, karena spermatozoa 

akan menyeimbangkan tekanan di dalam sel maupun di luar 

sehingga menyebabkan ekor melingkar, sedangkan 

spermatozoa dengan ekor lurus tidak dapat menjaga 

keseimbangan tekanan sel. Penelitian dari Amorim et al. (2009) 

menjelaskan bahwa kemampuan spermatozoa dalam menjaga 

integritas membran plasma utuh untuk mengetahui kualitas 

spermatozoa secara biokimia dan struktural. Ketika 

spermatozoa terkena dengan larutan hipoosmotik maka 

meningkatkan volume untuk menjaga kesimbangan antara 

kompartemen cairan di dalam spermatozoa dan lingkungan 

ekstraseluler. Pembengkakan menyebabkan perubahan dalam 

ukuran dan bentuk sel yang dapat dievaluasi dengan mikroskop 
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fase kontras. Proses pembengkakan ini memuncak saat selaput 

sel membesar membentuk seperti bola sehingga memaksa 

flagela untuk menggulung di dalam membran. Hasil 

pengamatan integritas membran selama penyimpanan suhu 

dingin dapat diliat pada Tabel 8.  

 

Tabel 8. Persentase integritas membran spermatozoa 

selama penyimpanan suhu dingin (3-5°C) 

Lama 

Simpan 

(jam) 

Perlakuan penambahan ekstrak daun kelor (rata-rata±SD) 

P0 (0%) P1 (1%) P2 (3%) P3 (5%) P4 (7%) 

0 62,24a±7,39 66,90ab±8,63 67,40ab±9,58 72,11b±7,31 66,31ab±8,22 

2 59,23a±4,44 64,78ab±7,34 65,54b±6,67 69,23b±8,85 64,21ab±6,44 

4 57,55a±8,65 62,96ab±6,37 64,34b±8,06 68,03b±8,06 61,95ab±8,91 

24 56,24a±8,48 60,80ab±3,84 62,41ab±5,69 66,97b±9,43 59,62ab±7,66 

48 55,70a±7,51 59,82ab±9,37 61,41ab±8,71 65,48b±6,23 58,77a±9,23 

72 53,51a±7,93 56,22a±8,21 58,20ab±7,32 64,18b±7,84 56,34a±8,09 

96 46,59a±7,32 50,56ab±5,40 52,69ab±8,77 58,75b±9,06 48,46a±9,81 

120 36,38ab±6,52 41,12ab±8,76 42,08b±5,68 47,53b±7,39 40,40a±8,58 

Keterangan: Notasi pada baris yang sama menunjukan 

perbedaan nyata (P<0,05)  

 

Pengamatan persentase integritas membran spermatozoa 

menunjukan pada jam ke 0 rataan tertinggi pada P3 yaitu 

(72,11%±7,31) kemudian berturut-turut diikuti P2 (67,40% 

±9,58), P1 (66,90% ±8,63), P4 (66,31% ±8,22) dan P0 

(62,24%±7,39). Perlakuan dengan penambahan EDK memiliki 

nilai persentase integritas membran lebih tinggi dibandingan 

dengan pengencer kontrol, hal tersebut terjadi karena adanya 

senyawa fenolik yang mengandung antioksidan pada EDK. 

Senyawa akntioksidan akan mencegah terjadinya rekasi 

oksidasi lipid pada membran plasma spermatozoa sehingga 
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spermatozoa tetap dapat mempertahankan aktivitas kerja selnya 

secara normal, sehingga apabila diberikan dengan larutan 

hipoosmotik maka spermatozoa tetap dapat mempertahankan 

tekanan di dalam dan di luar sel dan menyebabkan ekor 

spermatozoa melingkar. Penelitian dari Susilawati (2013) 

menjelaskan bahwa spermatozoa dengan membran utuh, jika 

ditempatkan pada media hipoosmotik akan berusaha 

meningkatkan volume air di dalam tubuhnya agar cairan di 

dalam dan di luar spermatozoa tetap seimbang. Upaya ini 

menyebabkan terjadinya penyempitan pada membran yang 

menutupi ekor, sehingga memaksa ekor spermatozoa melingkar 

di dalam membran spermatozoa (Susilawati, 2013). Proses 

penggelembungan diawali pada bagian ujung ekor, dilanjutkan 

bagian tengah dan kepala sehingga menyebabkan kepala 

menggelembung (Susilawati 2013). Sehingga jika ekornya 

menggelembung atau melingkar berarti membran utuh atau 

spermatozoa motil, biasanya untuk pengamatan diberi pewarna 

eosin untuk menilai integritas membrannya.  

Hasil pengamatan pada uji Host test menunjukan terjadi 

perbedaan yang nyata antar perlakuan (P<0,05) dan terjadi 

penurunan pada pengamatan jam ke 0 hingga jam ke 120. 

Penurunan persentase integritas membran terjadi seiring dengan 

semakin lama masa penyimpanan. Hal ini dapat terjadi karena 

pada pengenceran semen kambing Senduro menggunakan 

pengencer tris aminomethan kuning telur yang dapat pengencer 

ini dapat memberikan media hidup dan menjadi sumber nutrisi 

bagi spermatozoa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 

Widjaya (2011) yang menyatakan bahwa tris merupakan larutan 

yang mengandung asam sitrat dan fruktosa yang berperan 

sebagai penyangga (buffer), untuk mencegah perubahan pH 

akibat asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa serta 
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mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit, 

sumber energi dan melindungi spermatozoa dari kejut dingin 

(cold shock). Ditambahkan pula oleh Ihsan (2011) Pada 

pengencer tris aminomethan kuning telur mengandung 

krioprotektan ekstraseluler berupa kuning telur yang 

mengandung lipoprotein dan lesitin yang berfungsi sebagai 

pelindung (krioprotektan). Kuning telur sebagai bahan 

krioprotektan ekstraseluler berfungsi sebagai media penyedia 

makanan, sumber energi dan pelindung esktra seluler 

spermatozoa dari cold shock.  

Rataan persentase tertinggi pada jam ke 120 yaitu P3 

(47,53%±7,39), kemudian diikuti perlakuan lainnya yaitu P2 

(42,08%±9,58), P1 (41,12%±8,63), P4 (40,40%±8,22), dan 

rataan paling rendah yaitu pada P0 (36,38%±6,52). Hal ini 

terjadi karena pada saat penyimpanan suhu dingin, spermatozoa 

mengalami metabolisme sehingga semakin lama waktu 

penyimpanan maka nutrisi bagi spermatozoa semakin rendah, 

selain itu hasil sisa metabolisme berupa asam laktat akan 

menurunkan tingkat pH sehingga mempengaruhi tekanan di 

dalam maupun di luar sel spermatozoa dan menyebabkan 

terganggunya kemampuan membran sel dalam 

mempertahankan integritas membrannya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian dari Triwulaningsih (2009) yang menyatakan 

bahwa laju kerusakan membran plasma terhadap peroksidasi 

lemak dengan cara melindungi aktifitas enzim superoksida 

dismutase (SOD) serta mempertahankan metabolisme maupun 

fungsi sel. Kerusakan membran plasma antara lain disebabkan 

oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain : 

ketersediaan nutrisi bagi spermatozoa yang semakin berkurang, 

lingkungan yang tidak sesuai, seperti halnya suhu rendah, 

terbentuknya asam laktat yang merupakan sisa metabolisme 
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yang dapat menurunkan pH, kemungkinan proses pengenceran 

dan pendinginan yang kurang tepat, terbentuknya reaksi 

peroksidasi lemak, kualitas semen yang rendah dengan 

ditemukannya banyak spermatozoa yang abnormal dan  

terjadinya kerusakan-kerusakan sel. Penambahan ekstrak daun 

kelor pada pengencer tris aminomethan kuning telur 

mempengaruhi persentase integritas membran spermatozoa, 

karena dengan adanya senyawa antioksidan pada ekstrak daun 

kelor maka akan menghambat terjadinya peroksidasi lipid 

sehingga menjaga keutuhan membran spermatozoa. 
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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Pemberian ekstrak daun kelor pada pengencer tris 

aminomethan kuning telur tanpa rafinosa mampu 

mengurangi penurunan kualitas spermatozoa kambing 

Senduro, ditinjau dari motilitas, viabilitas,  dan integritas 

membran namun tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap abnormalitas spermatozoa pada penyimpanan 

dingin dan penambahan dengan konsentrasi 5% mampu 

mempertahankan kualitas spermatozoa kambing Senduro 

lebih baik dibandingkan pemberian 1%, 3% , 7% dan tanpa 

pemberian ekstrak daun kelor. 

 

1.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian untuk IB sehingga dapat 

diketahui secara langsung hasil dari prosesing semen 

dengan penambahan ekstrak daun kelor pada pengencer tris 

aminomethan kuning telur. 
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