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ABSTRACT 
 
 

EFFECTS OF CENTRIFUGATION DURATION ON THE MOTILITY, 
VIABILITY AND ABNORMALITY SPERMATOZOA  

FRIESH HOLLAND (FH) BULL POST THAWING 
 
 

 This study was carried out in the laboratory of Reprogen Mutiara Bunda 
Mathernity Hospital jl Ciujung no 19, Malang since April 24 th until Mei 15 th, 
2006. 
 
 The results of reseach showed that the centrifuge’s duration of 5, 10 and 
15 minute are significant different (P<0.01) on motility and viability, but it not 
significant (P>0.05) on abnormality and concentration. The fifteen minute 
centrifuge resulted on the  highest percentage of spermatozoa motility (62.34 + 
4.21%) of  bottom layer. Five   minute centrifugation affected on the bottom layer  
viability of spermatozoa 71.94 + 2.98%.  Meanwhile, 10 minute centrifuge on 
abnormality’s spermatozoa highest percentage of upper layer is 4.98 + 1.39%.  
Five   minute centrifuge on concentration’s spermatozoa highest percentage of 
bottom layer is 4.6 + 1.34.million/ml. 
 
 The conclusion is that quality of spermatozoa post thawing of different 
centrifuge duration showed significant different on motility and viability, but not 
significant different on abnormality and concentration. The duration of optimal 
centrifuge is 5 minute centrifugation and spermatozoa on the upper layer suitable 
for IVF. Motility and viability spermatozoa on the upper layer  suitable is used for 
IVF and minimization polyspermi effect of spermatozoa which too much 
 
Keyword: motility, viability, centrifuge, In Vitro Vertilization (IVF). 
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RINGKASAN 
 
 

PENGARUH LAMA SENTRIFUGASI TERHADAP MOTILITAS 
PERSENTASE HIDUP DAN ABNORMALITAS SPERMATOZOA  

SAPI FRIES HOLLAND POST THAWING 
 

 
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Makmal Reprogen Rumah 

Sakit Bersalin Mutiara Bunda jl Ciujung no 19 Malang pada tanggal  24 April 
sampai 15 Mei 2006. 

 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui lama sentrifugasi optimal 
pada pemakaian semen sapi Friesh Holland (FH) Post Thawing  agar didapatkan 
spermatozoa dengan kualitas yang baik untuk digunakan Fertilisasi In Vitro 
(FIV). 
 
 Materi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah semen beku sapi FH 
produksi Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. Sampel yang dipakai 
minimal + 40% motil Post Thawing. Metode percobaan laboratorium dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Variabel pengamatan adalah  kualitas 
spermatozoa hasil sentrifugasi dengan lama waktu 5, 10 dan 15 menit dengan 
ulangan 5 kali dengan kecepatan sentrifugasi 1500 rpm. Data yang diperoleh 
dianalisa menggunakan sidik ragam ( Analysis Of Varians). 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama sentrifugasi 5, 10 dan 15 menit 
berbeda nyata (P<0.01) pada persentase motilitas dan persentase hidup, tetapi 
tidak berpengaruh  nyata (P>0.05) pada persentase abnormalitas dan konsentrasi. 
Persentase motilitas  tertinggi pada lapisan bawah dengan sentrifugasi 15 menit 
62.34 + 4.21%. Persentase hidup spermatozoa yang tertinggi pada lapisan bawah 
dengan sentrifugasi 5 menit yaitu 71.94 + 2.98%. Persentase abnormalitas 
tertinggi pada lapisan atas dengan sentrifugasi 10 menit yaitu 4.98 + 1.39.  
Konsentrasi spermatozoa tertinggi pada lapisan bawah dengan sentrifugasi 5 
menit yaitu 4.6 + 1.34 juta/ml.  
 
 Lamanya waktu sentrifugasi berpengaruh nyata pada motilitas 
spermatozoa dan persentase hidup spermatozoa, tetapi tidak berpengaruh nyata 
pada  persentase abnormalitas spermatozoa dan konsentrasi spermatozoaUntuk 
mendapatkan kualitas semen yang baik, sebaiknya dilakukan sentrifugasi 5 menit. 
Motilitas dan persentase hidup spermatozoa  pada lapisan atas layak untuk 
digunakan FIV dan untuk mengurangi terjadinya polyspermi  akibat spermatozoa 
yang terlalu banyak. . Perlu dikaji lebih mendalam tentang pengaruh sentrifugasi 
terhadap kerusakan membran yang berakibat pada menurunnya motilitas dan 
persentase hidup spermatozoa. 
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PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 

 Fertilisasi In Vitro (FIV) merupakan tegnologi bantu reproduksi untuk 

memproduksi embrio yang selanjutnya digunakan   untuk tranfer embrio dengan 

tujuan optimalisasi bibit unggul. Teknik FIV ini dilakukan fertilisasi di 

laboratorium untuk produksi embrio secara in vitro (Boediono, 2005).   

 Menurut Hunter (1995) bahwa FIV adalah fertilisasi sel telur diluar tubuh, 

yaitu merupakan penetrasi sel telur oleh spermatozoa dalam suatu sistem biakan 

sel. Hermawanto dan Hadiwidjaja (2002), FIV adalah  usaha fertilisasi yang 

dilakukan diluar tubuh didalam cawan biakan dengan suasana yang mendekati 

alamiah. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan FIV adalah oosit yang 

digunakan dan spermatozoa sebelum memfertilisasi in vitro harus dipreparasi atau 

perlakuan persiapan fertilisasi dengan pencucian.  

 Keberhasilan FIV merupakan faktor esensiil bagi keberhasilan 

pengembangan penelitian manipulasi embrio yang mendukung program transfer 

embrio. Sampai saat ini pelaksanaan transfer embrio hasil super ovulasi yang 

biayanya relatif mahal belum terjangkau oleh masyarakat peternak. FIV 

merupakan salah satu alternatif pengadaan embrio dalam jumlah banyak dengan 

harga relatif murah (Susilawati, 2000).   

 Fertilisasi adalah penetrasi dari spermatozoa dalam oosit yang diikuti 

dengan syngami (fusi dari pronukleus jantan dan betina). Sebelumnya 

spermatozoa mengalami suatu proses pematangan yaitu proses kapasitasi dalam 

alat kelamin betina. Proses kapasitasi dapat dibagi 2 tahap:  

 1



1. spermatozoa harus menghilangkan protein dari epididymis dan plasma 

membran. 

2. terdapat perubahan-perubahan dari plasma membran, mungkin karena 

kehilangan glycoprotein. Hal ini merupakan persiapan untuk fusi dari 

plama membran dengan bagian luar dari membran akrosom (Mattheij,  

Van der Lende, dan Osinga,1997). 

 Pada prosedur FIV, baik oosit maupun spermatozoa harus mengalami 

pematangan (maturation), khususnya spermatozoa harus mengalami proses 

kapasitasi dan reaksi akrosom yang membuatnya mampu membuahi ovum atau 

oosit yang sudah matang (Austin and Short, 1982). Spermatozoa baik yang 

berasal dari semen/sperma segar maupun beku perlu dilakukan kapasitasi sebelum 

pembuahan in vitro (Margawati, 1995). 

 Spermatozoa sapi yang telah mengalami pemasakan di dalam epididymis 

dan terejakulasi belum dapat membuahi sel telur. Spermatozoa tersebut harus 

menetap di dalam saluran kelamin betina beberapa saat sebelum membuahi sel 

telur. Spermatozoa akan mengalami perubahan struktur dan fungsinya. Perubahan 

tersebut mulai terjadi pada saat di dalam saluran reproduksi jantan dan saluran 

reproduksi betina. Yanagimachi (1988) bahwa kapasitasi merupakan satu 

perubahan yang membuat spermatozoa mampu mengalami reaksi akrosom. 

Spermatozoa yang terkapasitasi akan mengalami metabolisme setelah di inkubasi 

dalam saluran reproduksi betina atau medium buatan dan tidak ada suatu 

komponen tertentu yang mutlak diperlukan untuk kapasitasi. Hal ini dikarenakan 
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komponen-komponen media lain dan energi endogen dapat mendukung 

kelangsungan hidup spermatozoa, kapasitasi akan tetap berlangsung. 

 Preparasi spermatozoa merupakan bagian dari metode teknologi bantu 

reproduksi/Assisted Reproductive Technology (ART)  untuk teknik reproduksi, 

khususnya pada inseminasi intra-uterine (IUI), Fertilisasi In Vitro dengan embrio 

transfer (FIV-TE), dan transfer gamet pada tuba intra-fallopi yang meliputi 

sperma motil dari non motil, sperma mati, celluler debris, dan seminal plasma (Mc 

Clure, Nunes, Tom, 1989). 

 Pencucian sperma dengan sentrifugasi merupakan suatu cara 

menyingkirkan komponen-komponen plasma sperma (seminal plasma) yang 

mengandung kolesterol, glikosaminoglikan, faktor dekapasitasi, akrosin tripsin 

inhibitor, dan unsur plasma sperma lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas 

dan daya fertilitas spermatozoa (Supriatna dan Pasaribu, 1992).  

 Tujuan persiapan spermatozoa adalah pemisahan spermatozoa motil dari 

plasma semen, dengan hasil semaksimal mungkin dan kerusakan seminimal 

mungkin. Pemisahan plasma semen karena plasma semen mengandung  faktor 

yang dapat mengurangi kemampuan fertilisasi spermatozoa. Hal terpenting dari 

pemisahan spermatozoa dari plasma semen akan menginduksi terjadinya 

kapasitasi (Hermawanto dan Hadiwidjaja, 2002). 

 Usaha meningkatkan kualitas spermatozoa untuk proses FIV atau IB, 

spermatozoa diproses dengan pencucian dan pemusingan (sentrifugasi) dengan 

medium buatan, seperti Ham`spermatozoa Ferlilisasi-10, Tyrode`spermatozoa, 

atau pada beberapa medium isotonis, pemanasan, dan penyaringan sebelum 
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digunakan. Komposisi dan elemen-elemen dalam medium sangat mempengaruhi 

kualitas spermatozoa (Garner dan Hafez, 1993).  

 Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa preparasi spermatozoa sebelum 

dilakukan FIV memegang peranan penting untuk keberhasilan produksi embrio. 

Dengan demikian akan dilakukan preparasi spermatozoa post thawing yang akan 

digunakan untuk FIV.  

 
Rumusan Masalah 

 Perbedaan lama sentrifugasi diduga akan berpengaruh terhadap motilitas, 

persentase hidup, dan abnormalitas spermatozoa post thawing. Penelitian tentang 

pengaruh sentrifugasi  pada spermatozoa post thawing dalam waktu yang berbeda  

belum banyak dilakukan yang berkaitan dengan persiapan FIV spermatozoa post 

thawing, sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut tentang lama 

sentrifugasi yang terbaik untuk sentrifugasi.   

 
Tujuan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama 

sentrifugasi terhadap kualitas semen sapi FH post thawing, sehingga dapat 

diketahui lama sentrifugasi yang baik untuk mendapatkan spermatozoa dengan 

kualitas yang baik untuk digunakan FIV-TE.  

 
Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai sumber informasi 

mendapatkan kualitas spermatozoa post thawing yang baik dan yang akan 

digunakan untuk  rangkaian pengembangan FIV. 
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Kerangka Pikir 

Teknik FIV pada mamalia merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri 

dari koleksi dan maturasi oosit dan spermatozoa, fertilisasi serta kultur secara in 

vitro. Spermatozoa motil yang digunakan untuk FIV dilakukan dengan modifikasi 

metode swim up yaitu spermatozoa dicuci dengan disentrifugasi dan spermatozoa 

hasil  pencucian selanjutnya diikubasi (Boediono, 2005). 

Skema  kerangka pikir sebagai berikut: 

 spermatozoa segar atau spermatozoa yang dibekukan 
(Supriatna dan Pasaribu, 1992) 

 
Thawing dengan menggunakan air hangat dengan suhu 37-

380C (Zenichiro, Herliantien, Sarastina , 2002) 
 

Preparasi spermatozoa merupakan bagian dari metode 
teknologi bantu reproduksi  untuk teknik reproduksi, 

khususnya pada FIV ( Mc Clure dkk, 1989)  
 

Manfaat: 
meningkatkan kualitas 

spermatozoa (Garner dan 
Hafez, 1993). 

 Kerugian: 
penurunan motilitas 

spermatozoa  
(Susilawati, 2003) 

 
Sentrifugasi sebaiknya dilakukan pada waktu yang cepat 

menghindari gesekan akibat sentrifugasi dan terjadinya difusi 
medium pengencer ke dalam spermatozoa (Hafez, 1993) 

 
Tujuan : 

pemisahan spermatozoa motil dari plasma semen  
(Hermawanto dan Hadiwidjaja, 2002). 

 
Spermatozoa motil saja yang dapat bergerak ke atas 
dan yang digunakan untuk FIV (Boediono, 2005). 
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Hipotesis 

 Lamanya waktu sentrifugasi berpengaruh nyata terhadap motilitas, 

persentase hidup dan abnormalitas spermatozoa dari semen beku sapi FH.  
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TINJAUAN PUSTAKA 

 
Sapi Fries Holland (FH) 

 Sapi FH berasal dari daratan Eropa (negeri Belanda) yang memiliki 

lingkungan hidup dengan temperatur sekitar 220C, sehingga tidaklah 

mengherankan apabila usaha sapi perah di Indonesia ini hanya terbatas di daerah-

daerah tertentu yang berhawa dingin (Siregar, 1996). 

 Sapi FH dikenal sebagai Holstein di Amerika dan di Eropa terkenal 

dengan nama Friesian. Tanda-tanda sapi FH adalah warna kulit putih dengan 

belang warna hitam, dapat juga hitam dengan belang putih sampai hitam. Ekor 

harus putih, warna hitam tidak diperkenankan, juga tidak diperbolehkan warna 

hitam di daerah bawah persendian siki dan lutut. Badan besar mempunyai 

kapasitas makan yang banyak, sapi betina memiliki ambing yang besar. Kepala 

panjang, sempit, dan lurus, tanduk mengarah ke depan dan membengkok ke 

dalam, badan menyerupai baji. Sapi FH merupakan tipe sapi perah dengan 

produksi susu yang tinggi dan kadar lemak yang rendah dan memiliki kelebihan 

lain yaitu mampu beradaptasi dengan baik di daerah tropis maupun sub tropis  

(Syarief dan Sumoprastowo, 1985). Sapi Friesh Holland  merupakan sapi perah 

yang produksi susunya tertinggi dibandingkan dengan sapi perah lainnya (Sudono, 

2003). 

 
Komposisi Kimia  Semen  Sapi 

 Menurut Garner dan Hafez (1993) semen adalah cairan setengah pekat 

yang terbentuk sewaktu ejakulasi pada ternak jantan yang disebut spermatozoa 
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dan sekresi dari kelenjar assersoris kelamin jantan yang disebut seminal plasma. 

Volume semen yang sapi yang diejakulasikan berbeda-beda menurut bangsa, 

umur, bobot badan, pakan dan frekuensi penampungan. Volume semen bervariasi 

antara 5-8 ml tiap ejakulasi (Garner dan Havez, 1993), atau 1-12 ml (Toelihere, 

1977). Pada umumnya volume air mani, akan bertambah banyak sesuai dengan 

umur, besar tubuh, perubahan keadaan kesehatan reproduksinya, daya kekuatan 

dan frekuensi penggunaannya. Sapi jantan yang masih muda, akan menghasilkan 

air mani sedikit, yaitu 1-2 ml atau lebih rendah dari itu, sedang sapi jantan yang 

telah dewasa, potensial dan memiliki berat badan 907,2 kg atau lebih dapat 

menghasilkan air mani tiap ejakulasi 10-15 ml (Salisbury and VanDermark, 

1961).   

 Spermatozoa adalah bagian dari semen yang berupa sel yang hidup dan 

bergerak (Partodihardjo, 1992). Spermatozoa dibentuk di dalam testes, melalui 

proses yang disebut spermatogenesis, tetapi mengalami pematangan lebih lanjut di 

dalam epididymis dimana sperma disimpan sampai ejakulasi (Toelihere,1997). 

Spermatozoa dibentuk dalam tubuliseminiferi yang berada didalam testes. 

Tubulus ini berisi rangkaian sel yang kompleks, yaitu perkembangan atau 

pembelahan sel dari germinal sampai dengan terbentuknya spermatozoa atau 

gamet jantan (Susilawati, 2003).   

 Menurut Partodihardjo (1992) seminal plasma adalah bagian yang tidak 

bersel berupa zat cair, tempat sel-sel sperma berenang. Seminal plasma bagian 

terbesar kandungan semen yaitu sekitar 90% berupa sekresi dari epididimis, vas 

deferens, kelenjar prostat, vesika seminalis, kelenjar cowper, sehingga 
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mempengaruhi sifat fisik dan kimia semen. Sekresi tersebut penting sebagai buffer  

dan medium bagi spermatozoa  agar daya hidupnya dapat dipertahankan secara 

normal setelah ejakulasi (Toelihere, 1977). Seminal plasma mempunyai pH 

berkisar 6,4 sampai 7,8. Tekanan osmotiknya sama dengan darah atau equivalent 

dengan 0,9% NaCl  (Setchell, 1977).  

 Spermatozoa tersusun dari beberapa bahan kimia yaitu: 

• Deoxyribonucleoprotein yang terdapat dalam nukleus yang merupakan 

kepala dari sperma. Nucleoprotein dalam inti sperma semua spesies, 

terbentuk oleh asam deoxyribonucleus yang terikat pada protein. 

• Muco-polysaccharide yang terikat pada molekul-molekul protein terdapat 

di acrosome, yaitu bagian pembungkus kepala. 

• Plasmalogen atau lemak aldehydrogen yang terdapat di bagian leher, 

badan, ekor dari sperma, merupakan bahan yang digunakan oleh 

spermatozoa untuk respirasi endogen. 

• Protein yang menyerupai kreatine yang merupakan selubung tipis yang 

meliputi seluruh badan, kepala, dan ekor spermatozoa. 

• Enzim dan co-enzim. Spermatozoa yang mengandung bermacam-macam 

enzim-enzim dan co-enzim yang umumnya digunakan untuk proses 

hidrolisis dan oksidasi (Toelihere, 1977). 

 Seminal plasma mengandung bemacam-macam zat organik, inorganik dan 

air. Zat organik yang terdapat dalam seminal plasma yaitu: phosphorylcholine, 

glycerylphosphorylcholine, asam citrat, fructose inositol, sorbitol, ergothioneine, 
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dan spermine. Zat inorganiknya adalah: K, Ca, dan Bikarbonat (Partodihardjo, 

1992). 

 
Morfologi Spermatozoa 

 Spermatozoa normal memiliki kepala, leher, badan, dan ekor. Bagian 

dinding depan kepala (yang mengandung asam dioxyribonucleik, di dalam 

cromosom), tampak sekitar 2/3 bagian tertutup oleh acrosome. Tempat 

sambungan dasar acrosome dan kepala disebut cincin nukleus. Diantara kepala 

dan badan terdapat sambungan pendek yaitu leher yang berisi centriole proksimal, 

kadang dinyatakan sebagai pusat kinetik aktifitas spermatozoa. Bagian badan 

dimulai dari leher dan berlanjut ke cincin centriole. Bagian badan dan ekor 

mampu bergerak bebas, meskipun tanpa kepala. Ekor membantu mendorong 

spermatozoa untuk bergerak maju (Salisbury and VanDermark, 1961).  

 
Gambar 1. Spermatozoa Normal Sapi jantan: a. akrosom; b. granula kromatin; c 

tunika; d. selaput berbentuk cincin; e. sentriol proksimal; f. serabut luar; g. serabut 
sumbu; h. tali pilin ganda bagian badan; i.sentriol cincin-distal; j. pembungkus 

luar bagian ekor; k. ujung ekor (Menurut Bretschneider dalam salisbury dan 
Vandemark, 1961) 
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 Walaupun ukuran dan bentuk spermatozoa berbeda pada berbagai jenis 

hewan namun struktur morfologiknya sama. Panjang dan lebar kepala 8,0-10,0 

mikron x 4,0-4,5 mikron pada sperma sapi. Tebal kepala + 0,5-1,0 mikron. Badan 

mempunyai panjang 1,5- 2 kali panjang kepala dan berdiameter 1,0 mikron. Ekor 

spermatozoa panjang 35,0-45,0 mikron dan berdiameter 0,4-0,8 mikron 

(Toelihere, 1977). 

 
Evaluasi Semen 

 Pemeriksaan dan evaluasi meliputi semen, volume, konsentrasi, dan 

motilitas. Observasi ini perlu untuk penentuan kualitas semen dan daya reproduksi 

pejantan, lebih khusus lagi untuk menentukan kadar pengenceran semen. 

 Menurut Ikhsan (1997) volume semen sapi per ejakulasi bervariasi antara 

1,0 - 15,0 cc dan umumnya tinggi rendahnya volume semen tidak ada 

hubungannya dengan fertilitasnya. Semen sapi normal berwarna seperti susu atau 

krem keputih-putihan dan keruh. Derajat kekeruhannya tergantung pada 

konsentrasi sperma. Jika warna semen sapi krem keputih-putihan, maka dari 

kekeruhannya semen itu kental dan diperkirakan konsentrasi 1 milyar atau lebih 

sel per ml; konsistensi seperti susu encer memiliki konsentrasi 500 juta sampai 

600 juta sel per ml; konsistensi seperti air buah kelapa memiliki konsentrasi 

kurang dari 100 juta sel per ml (Partodihardjo,1992).  

Motilitas 

 Menurut Toelihere (1977) motilitas atau daya gerak spermatozoa yang 

dinilai digunakan sebagai ukuran kesanggupan membuahi. Terhadap semen segar 

yang baru ditampung dan belum diencerkan, dilakukan pemeriksaan gerakan masa  
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dan gerakan individual sperma. Motilitas individual semen sapi berkisar antara 

40-75% atau bervariasi antara 50-80%. Suyadi dan Susilawati (1992) bahwa 

pemeriksaan harus dilakukan diatas alat pemanas dengan suhu 38-38,5 0C.  

• Gerakan massa 

 Spermatozoa dalam suatu kelompok mempunyai kecenderungan untuk 

bergerak bersama-sama ke satu arah merupakan gelombang-gelombang tebal atau 

tipis, bergerak cepat atau lambat tergantung dari konsentrasi sperma hidup di 

dalamnya. Berdasarkan gerakan massa sperma, kualitas semen dapat ditentukan 

sebagai berikut: sangat baik (+++), terlihat gelombang-gelombang besar, banyak, 

gelap, tebal, dan aktif, begerak cepat berpindah-pindah tempat; baik (++), terlihat 

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

lumayan (+), tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan individual aktif 

progresif; buruk (0), hanya sedikit atau tidak ada gerakan-gerakan individual 

(Toelihere, 1977). 

• Gerakan individual.  

 Menurut Salisbury and VanDermark (1961) 3 tipe motilitas spermatozoa 

mammalia: gerak progresif, gerak berputar, gerak oscillatoris di tempat. Tentunya 

tipe gerak ini diakibatkan oleh gerak ayun ekor spermatozoa yang menyimpang 

dari normal, dan bekas jalannya di dalam cairan ditentukan oleh keseimbangan 

gerak ekornya (seperti beberapa spermatozoa dengan ekor membengkok akan 

bertipe gerak ke arah belakang). Toelihere (1977) bahwa bahwa motilitas 

spermatozoa dinilai 1-10: 0 spermatozoa imotil; 1 gerakan berputar di tempat; 2 

gerakan berayun atau melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif, dan tidak 
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ada gelombang; 3 50-80% spermatozoa bergerak progresif, dan menghasilkan 

gerakan massa; 4 pergerakan progresif yang gesit dan segera membentuk 

gelombang dengan 90% sperma motil; 5  gerakan yang sangat progresif, 

gelombang yang sangat cepat  dengan 100% motil aktif. Motilitas sapi di bawah 

40% menunjukkan semen kurang baik dan berhubungan dengan infertilitas. 

Pejantan yang fertil mempunyai 50-80% spermatozoa yang motil aktif progresif. 

Persentase Hidup spermatozoa 

 Menurut Susilawati, Sumitro, Hardjopranjoto, Djati dan Ciptadi (1999) 

bahwa persentase hidup spermatozoa adalah jumlah spermatozoa yang hidup dari 

suatu sampel semen. Pemeriksaan persentase hidup spermatozoa diamati dengan 

membuat preparat ulas spermatozoa dan diwarnai dengan pewarna eosin-negrosin 

dan diamati dengan mikroskop cahaya dengan  perbesaran lensa obyektif sebesar 

100 x spermatozoa yang tidak berwarna  adalah spermatozoa hidup. Partodihardjo 

(1992) bahwa  perbedaan affinitas menghisap zat warna antara sel-sel sperma  

yang mati dan yang hidup memberi kemungkinan untuk menaksirkan jumlah 

spermatozoa yang hidup lebih obyektif. Semen yang diwarnai dengan pewarna 

eosin negrosin maka eosin tidak dapat menembus membran spermatozoa yang 

hidup.  

 Eosin adalah pewarna sel yang baik dipergunakan untuk prosedur ini. 

Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa eosin adalah zat warna yang dapat 

digunakan untuk pengukuran persentase hidup spermatozoa dalam suatu sampel 

semen karena eosin dapat menembus membran spermatozoa yang mati tapi tidak 

dapat menembus spermatozoa yang hidup. Negrosin hanya dipakai untuk 
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pewarnaan dasar untuk memudahkan perbedaan antara spermatozoa yang 

berwarna dan yang tidak berwarna (Suyadi dan Susilawati, 1992). Toelihere 

(1977) menyatakan bahwa semen yang baik memiliki persentase hidup di atas 

50%. 

Abnormalitas Sperma  

 Menurut Partodihardjo (1992) bahwa abnormalitas sperma dibedakan 

menjadi bentuk abnormal primer dan abnormal sekunder. Jika sel dengan bentuk 

abnormal primer berjumlah 20% atau lebih maka kualitas semen dianggap jelek. 

Toelihere (1977) menyatakan pada sapi apabila sperma abnormal melewati 30-

35% menunjukkan infertilitas pejantan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Abnormalitas spermatozoa (Menurut Toelihere, 1977) 

 
 Bentuk-bentuk abnormalitas primer terjadi karena kelainan-kelainan pada 

tubuli seminiferi dan gangguan testiluler. Abnormalitas primer ditandai oleh 

kepala yang terlampau kecil (microcephalic) atau terlalu besar (macrocephalic); 

kepala yang lebar, memanjang, berganda dan berbentuk seperti buah per 

(pyriformis); badan atau ekor berganda; perbesaran bagian tengah; ekor atau 
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bagian tengah yang melingkar dan pertautan abaksial (Toelihere, 1977). 

Abnormalitas sekunder terjadi disebabkan gangguan setelah spermatozoa 

meninggalkan tubuliseminiferus, misalnya; gangguan pada proses pematangan, 

gangguan resorpsi, sekresi yang abnormal dari kelenjar accessoris, gangguan 

mekanis, temperatur shock. Bentuk sekunder misalnya; kepala bentuk normal tapi 

tanpa bagian tengah atau ekor, kepala tanpa akrosom, pembengkakan dari bagian 

tengah atau ekor yang ringan (Suyadi dan Susilawati, 1992). 

 
Media Buatan 

 Ikhsan (1997) menyatakan bahwa untuk mempertahankan kualitas semen 

perlu dicampur dengan larutan pengencer yang menjamin kebutuhan fisik dan 

kimiawinya dan disimpan pada suhu dan kondisi tertentu yang mempertahankan 

kehidupan spermatozoa selama waktu yang diinginkan untuk kemudian dipakai 

sesuai dengan kebutuhan. Toelihere (1977) pengencer yang dipakai harus 

sempurna, sehingga kualitas semen segar yang tinggi dapat dipertahankan  selain 

untuk meningkatkan volume semen. Syarat penting yang harus dimiliki setiap 

pengencer adalah murah, sederhana, praktis dibuat tetapi daya preservasi tinggi, 

mengandung unsur-unsur yang secara fisik dan kimiawinya hampir sama dengan 

semen dan tidak bersifat racun bagi spermatozoa serta dapat mempertahankan 

daya fertilitas spermatozoa. 

 Tissu Culture Media 199 (TCM 199) merupakan suatu media biakan yang 

mengandung asam amino, vitamin, garam-garaman, dan glukosa (Hafez, 1993). 

Kegunaan dari masing-masing unsur yang terdapat dalam TCM 199 adalah: 
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1. asam amino yang terkandung adalah asam amino essensial dan asam 

amino non essensial. Konsentrasi asam amino berpengaruh terhadap daya 

tahan dan kecepatan pertumbuhan sel. 

2. vitamin yang ada berupa vitamin B yang berfungsi untuk mempertahankan 

daya tahan dan kecepatan pertumbuhan sel. 

3. garam-garaman yang banyak terkandung adalah Na+, K+, Ca2+, SO4
2-,, 

PO4
3- , dan HCO3

- yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmose 

dalam medium. 

4. glukosa berfungsi sebagai sumber energi (Freshney, 1987). 

 Menurut Freshney (1987) dan Hafez (1993) bahwa penambahan serum 

berfungsi sebagai penyedia energi, meningkatkan motilitas, mengurangi 

kerusakan morfologi dan membantu penetrasi spermatozoa ke dalam zona 

pellucida dan ovum karena adanya kandungan protein hormon, zat nutrisi, dan 

mineral. Fungsi dari masing-masing unsur yaitu:  

 Protein, mencegah cold shock. 

 Hormon yang ada adalah growth hormone dan hydrocortison yang 

merangsang pertumbuhan dan perkembangbiakan sel. 

 Zat nutrisi seperti asam amino dan glukosa sebagai sumber energi. 

 Mineral untuk mempertahankan tekanan osmose. 

 
Pembekuan Semen 

Menurut Ikhsan (1997)  mani beku adalah mani yang telah diencerkan 

menurut proses biasa, lalu dibekukan jauh dibawah titik nol beku air. Hermawanto 

dan Hadiwidjaja (2002) simpan semen beku adalah penyimpanan sperma pada 
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suhu yang sangat rendah (-1960C) dalam nitrogen cair.  Sebelum penyimpanan 

sperma terlebih dahulu dicampur cryoprotectant. Mekanisme proteksi gliserol 

adalah menurunkan titik beku solut intraseluler, interaksi dengan membran sel 

yang menyebabkan perubahan dari relatif cair menjadi kaku selama pembekuan, 

mencegah terjadinya perubahan konsentrasi elektrolit intrasel dan ektrasel dengan 

cara mengikat elektrolit dan sebagian air. Konsentrasi 7% gliserol memberikan 

hasil yang terbaik. 

 Menurut Toelihere (1977) bahwa jumlah semen dalam straw biasa 

(midistraw) adalah 0,5 ml dan midstraw 0,25 ml. Dengan sendirinya konsentrasi 

sperma harus jauh lebih tinggi supaya tetap mengandung minimal 12 juta sel 

untuk setiap straw. Penyimpanan straw banyak menghemat tempat, ringan, dan 

praktis untuk dibawa kemana-mana. Straw dapat dibuat dalam berbagai warna, 

setiap warna untuk identifikasi pejantan tertentu.    

 
Thawing 

Menurut Toelihere (1993) thawing atau pengenceran kembali semen beku 

dilakukan untuk mengadakan pemeriksaan setelah pembekuan atau ketika straw 

akan diinseminasikan pada ternak betina. Ikhsan (1992) cara thawing berbeda-

beda tergantung pada jenis semennya. Prinsip kerja thawing adalah semakin tinggi 

suhu maka semakin cepat waktu yang diperlukan. Straw dilakukan thawing 

dengan air hangat, suhu 340C. Straw diambil dari nitrogen cair (container) 

langsung dicelupkan dalam air hangat tersebut, selama 15 detik untuk straw 

menengah dan 10 detik untuk straw kecil. Straw kemudian dikeringkan dengan 

handuk dan siap pakai. Di Indonesia thawing dilakukan dengan air kran pada suhu 
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15-250C selama 15 detik. Zenichiro, dkk (2002) bahwa thawing dilakukan dengan 

merendam straw dengan air hangat dengan suhu 37-380C selama 7 detik dengan 

posisi sumbat pabrik  dibagian bawah atau horizontal sehingga seluruh bagian 

straw terendam. Sampel sperma beku relatif toleran terhadap perubahan suhu saat 

thawing, dapat dengan kecepatan perubahan suhu 150C  per menit, suhu kritis saat 

thawing antara -700C sampai -200C (Hermawanto dan Hadiwidjaja, 2002). 

 
Fertilisasi In Vitro 

 Fertilisasi adalah penyatuan atau fusi  dua sel, yaitu gamet jantan 

(spermatozoa) dan gamet betina (oosit) untuk membentuk zigot, dan merupakan 

suatu proses ganda yaitu: 

1. Aspek embriologis, fertilisasi meliputi pengaktifan ovum oleh 

spermatozoa. Tanpa rangsangan fertilisasi ovum tidak akan memulai 

pembelahan (cleavage) dan tidak ada perkembangan embriologis. 

2. Aspek genetik, fertilisasi meliputi pemasukan faktor-faktor heriditas 

pejantan ke dalam ovum (Toelihere, 1977). 

 Hafez (2000) menyatakan bahwa FIV adalah fertilisasi sel telur di luar 

tubuh, yaitu merupakan penetrasi sel telur oleh spermatozoa dalam suatu biakan 

sel. Pertama kali keberhasilan pembuahan secara in vitro dilakukan pada binatang 

laboratorium sperti mencit, tikus, dan kelinci. 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan pada FIV; 

1. Sumber dan kondisi spermatozoa. Sumber suspensi spermatozoa yang baik 

dapat diperoleh dari spermatozoa ejakulat yang ducuci. Selain itu 

spermatozoa yang masih berada di epididymis terutama primata dan 
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redensia dapat juga digunakan untuk FIV. Sedang kondisi spermatozoa 

dipilih yang mempunyai daya viabilitas dan motilitas yang baik. 

2. Ada tidaknya sel folikel di sekitar oosit pada saat mulainya inkubasi 

karena akan menentukan kualitas oosit tersebut. Sel-sel folikel ini 

merupakan unit fungsional yang berguna untuk pertumbuhan oosit. 

3. Motilitas suspensi spermatozoa. Tingkat gerak maju yang tinggi 

tampaknya sangat diperlukan untuk penetrasi membran oosit in vitro 

(Hunter, 1995). 

 
Kapasitasi Spermatozoa 

 Spermatozoa mengadakan penetrasi ke dalam ovum dengan melalui tiga 

lapisan sel yaitu sel kumulus, korona radiata, dan zona pellusida. Ketika 

spermatozoa bertemu dengan ovum, terjadi perubahan pada kepala spermatozoa 

yaitu setengah anteriornya mengandung akrosom yang dilapisi oleh membran 

plasma. Spermatozoa dengan akrosom yang utuh tidak dapat menembus ovum. 

Oleh karena itu akrosom harus mengadakan reaksi terlebih dahulu dengan 

memancarkan isi akrosom segera setelah  kepala spermatozoa mencapai zona 

pellusida. Reaksi ini disebut sebagai reaksi akrosom yang dapat menyebabkan 

robeknya zona pellusida (Bearden dan Fuquay, 1984).   

 Susilawati (2003) bahwa untuk melakukan pembuahan sel telur, 

spermatozoa harus mampu bergerak, sanggup menjalani reaksi akrosom, 

berpenetrasi ke dalam sel telur, dan penggabungan sel kelamin jantan dan betina 

dengan baik. Austin and Short (1972) kapasitasi adalah perubahan fisiologis yang 

menyebabkan spermatozoa yang mampu memfertilisasi ovum. Yanagimachi 
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(1988) bahwa kapasitasi merupakan satu perubahan yang membuat spermatozoa 

mampu mengalami reaksi akrosom. Susilawati dkk (2003) bahwa proses 

kapasitasi adalah suatu perubahan fungsi yang diamati dengan adanya perubahan 

konsentrasi Ca2+ di dalam kepala spermatozoa. 

 Reaksi akrosom dengan pelepasan enzim pelebur dinding oosit, yaitu 

enzim hyluronidase. Perubahan fungsional pada kepala spermatozoa terjadi 

sewaktu sel spermatozoa menyentuh sel-sel granulosa dan kumulus oophorus 

(Austin dan Short, 1972). Reaksi akrosom “true” yaitu reaksi akrosom yang lazim 

melibatkan fungsi ganda antara selaput akrosomal terluar dan selaput plasma 

bagian atas yang memungkinkan isi dari akrosom untuk melepaskan diri menuju 

selaput-selaput terpenetrasi (Hafez, 1993).  

 Metode yang digunakan untuk mengetahui waktu kapasitasi spermatozoa 

adalah menginkubasi terlebih dahulu  spermatozoa dalam saluran reproduksi 

betina atau media buatan dengan variasi waktu secara periodik, memasukkan 

spermatozoa pada oviduct betina yang baru berevolusi atau menyatukan 

spermatozoa dengan sel telur secara in vitro dan menentukan waktu fertilitasnya 

(Yanagimachi, 1988). 

 
Sentrifugasi 

 Menurut Supriatna dan Pasaribu (1992) bahwa spermatozoa yang dipakai 

untuk FIV dapat berasal dari spermatozoa segar atau spermatozoa yang 

dibekukan. Pada prinsipnya  sprematozoa harus dipisahkan dari seminal plasma, 

pengencer maupun bahan krioprotektan. Pemisahan ini disebut isolasi 

spermatozoa, yang dapat dilakukan melalui metode pencucian dan atau swim-up.   
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Peningkatan kualitas spermatozoa secara sederhana dengan mengganti 

seminal plasma spermatozoa dengan medium tertentu dengan melakukan 

sentrifugasi beberapa kali dengan kecepatan tertentu (Anonymous, 2004). 

Sentrifugasi adalah metode pemisahan spermatozoa dari seminal plasma. Fungsi 

dari sentrifugasi pada dasarnya adalah mencuci spermatozoa sehingga faktor-

faktor yang mengganggu kualitas spermatozoa dapat dihilangkan (Rijsselaera,  

Maes and de Kruif, 2002). Pencucian sperma dilakukan agar terbebas dari cairan 

semen, sebab plasma semen mengandung faktor yang yang dapat mengurangi  

kemampuan fertilisasi spermatozoa dan mengandung mikroorganisme dan sel-sel 

lain seperti lekosit yang mensekresi bahan-bahan yang dapat menghambat 

fertilisasi (Hermawanto dan Hadiwidjaja, 2002). 

Pencucian sperma (washing sperma)  adalah memindahkan seminal 

plasma dan krioprotektan, bahan kimia dan material lain yang menyebabkan 

reaksi tidak baik dalam uterus dan juga meningkatkan  kapasitas dan fertilitas 

sperma  sebelum IUI dilakukan (Anonymous, 2004). Beberapa metode persiapan 

sperma adalah pencucian dan renang atas (PRA), swim up, migration gravity 

sedimentation, bumin coloumn filtration, kolom bertingkat Percoll (KBP), Teknik 

migrasi ke samping (TMS). Secara rutin laboratorium ART, metode persiapan 

sperma PRA dan KBP digunakan untuk IUI dan fertilisasi in vitro (Hermawanto 

dan Hadiwidjaja, 2002). 

Menurut Lewis (2000) pencucian sperma bertujuan untuk IUI dengan 

memisahkan sel mani (spermatozoa) dari cairan (seminal plasma) yang 

merupakan suatu solusi agar dapat merangsang dan meningkatkan fertilisasi. Hasil 
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pencucian sperma yang bervolume kecil disemprotkan secara langsung kedalam 

uterus melalui suatu pipa kecil kedalam saluran tubuh. 

 Pengaruh mekanis saat sentrifugasi pada proses pencucian juga 

mempengaruhi penurunan motilitas spermatozoa, akibat gaya sentrifugal terhadap 

spermatozoa berpengaruh pada proses fisiologis spermatozoa khususnya pada 

membran plasmanya, penurunan kualitas spermatozoa ini karena spermatozoa 

berada diluar tubuh , suhu, terpisahnya dengan seminal plasma, terdapat gaya 

sentrifugasi dan gesekan antara medium dengan membran plasma (Susilawati, 

2003). 

 Semen frozen-thawing seleksi yang disentrifugasi dan inkubasi, 

spermatozoa lebih banyak menunjukkan pola cholortetracycline yang merupakan 

karakteristik kapasitasi daripada semen frozen-thawing tanpa seleksi 

(Hollinshead, Gillan, O’Brien, Evans and Maxwell, 2004). 

 Spermatozoa kambing yang dicuci dengan disentrifugasi sebanyak dua 

kali dengan kecepatan 500 g selama 5 menit dalam larutan CR1aa ditambah 

kafein kemudian dengan medium yang sama diikubasi dalam incubator CO2 5% 

dengan suhu 38,50C selama 1 jam untuk memberikan kesempatan spermatozoa 

motil untuk berenang ke atas. Hanya spermatozoa yang berenang ke atas yang 

digunakan untuk FIV dengan konsentrasi  2,5 x 106 spermatozoa/ml (Boediono, 

2005).  
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan  dengan mengadakan pencatatan di laboratorium 

“Makmal Reprogen” Rumah Sakit Bersalin Mutiara Bunda di jalan Ciujung  no 

19 pada tanggal 24 April sampai 15 Mei 2006. 

 
Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan adalah  

a. Sampel semen 

Penelitian ini menggunakan semen beku sapi FH bernama Aryana kode D 003 

yang berkemasan straw produksi dari BBIB Singosari. Sampel semen yang 

dipakai untuk penelitian minimal + 40% motil post thawing. 

b. Bahan 

• Media pencuci semen yang dipakai adalah media TCM 199  

• Bahan pewarna spermatozoa eosin negrosin (eosin B= 1 g, negrosin=  5 g, 

Natrium Sitrat= 3 g dalam 100 ml aquades). 

• Air hangat suhu 37-380C  digunakan untuk media thawing.  

• Alkohol  70% digunakan untuk membersihkan obyek glass. 

c. Alat 

• Peralatan pembuatan media TCM 199: erlenmeyer 250 ml,spuit disposible, 

magnetic stirer, gelas ukur, kertas saring, alumunium foil. 

• Perlakuan: tabung reaksi, centrifuge, mikropipet kapasitas 10 µl dan 1000 

µl, inkubator CO2. 
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• Pemeriksaan semen: mikroskop, obyek glass, ose, kertas lakmus, kertas 

tissue, gelas penutup, haemocytometer. 

• Thawing: Beaker glass, gunting, pinset, pengukur waktu, thermometer. 

 
Metode Penelitian 

 Metode Penelitian dikerjakan dengan melakukan percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap yang digunakan adalah pengamatan di laboratorium 

tentang kualitas spermatozoa sapi FH hasil sentrifugasi dengan lama sentrifugasi 

yaitu 5 menit, 10 menit, 15 menit dengan kecepatan sentrifugasi 1500 rpm, 

sebanyak 5 ulangan.  

 

Variabel Pengamatan 

1. Variabel yang ikut mempengaruhi 

• Metode Thawing : straw direndam air hangat suhu 37-380C  selama 

7 detik (Zenichiro dkk, 2002). 

2. Variabel tidak bebas 

• Persentase Motilitas  

Penentuan persentase motilitas spermatozoa dilakukan dengan 

melihat gerakan individu spermatozoa, yang diperiksa dengan 

menggunakan perbesaran 400 kali. penilaian dilakukan dengan 

menghitung 100 spermatozoa yang bergerak aktif maju ke depan 

(gerakan maju progresif) kemudian dipersentasekan. 
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• Persentase hidup spermatozoa 

Persentase hidup spermatozoa dilakukan dengan membuat smear. 

Pewarna yang digunakan adalah larutan eosin negrosin. Hasil 

olesan diamati pada mikroskop dengan perbesaran 400 kali, 

spermatozoa yang menyerap warna berarti spermatozoa tersebut 

mati, sedang yang tidak menyerap warna berarti spermatozoa 

tersebut hidup. 

• Persentase abnormalitas spermatozoa 

Persentase abnormalitas spermatozoa dilakukan dengan 

menggunakan smear yang digunakan untuk pemeriksaan persentase 

hidup spermatozoa di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 

kali. Perhitungannya adalah dengan membandingkan antara 

spermatozoa yang abnormalitas dengan spermatozoa yang normal 

pada luas pandang yang sama. 

• Konsentrasi spermatozoa (juta/ml) 

Konsentrasi spermatozoa didapat dengan mengambil sampel 

sebanyak 10 µl,diencerkan dengan ditambah 1990 µl  NaCl 3%, 

kemudian smear dilakukan pemeriksaan dibawah mikroskop 

perbesaran 400 kali. Perhitungan total spermatozoa pada 5 kotak 

pada Hemacytometer. 

3. Variabel bebas 

• Lama sentrifugasi: 5 menit (P1), 10 menit (P2), 15 menit (P3). 
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Analisa Data 
 
 Data Hasil Penelitian dianalisa dengan menggunakan ANOVA (sidik 

Ragam) dengan 3 perlakuan yaitu lama sentrifugasi 5 menit, 10 menit, 15 menit. 

Setiap perlakuan 5 kali pengulangan, menggunakan rumus yaitu: 

Yij = µ  +  τi  + εij  
 

Yij  = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j  

µ     = nilai tengah umum 

τi   = pengaruh perlakuan ke-i 

εij   = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-I ulangan ke-j. 

 Dari data analisa yang diperoleh apabila terdapat perbedaan yang nyata 

atau sangat nyata, maka dilakukan pengujian selanjutnya menggunakan Uji  Nyata 

Jujur (Yitnosumarto, 1993). 
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PROSEDUR  ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diambil supernatantnya sehingga sisa lapisan bawah 0.25 ml 

Ditambahkan TCM 199 0,25 ml di atas pellet pada bagian dinding tabung 
reaksi

Uji kualitas semen sebagai kontrol 

Disentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 5’, 10’, 15’ 

Disentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 5’, 10’, 15’ 

Diambil supernatantnya sehingga sisa lapisan bawah 0.25 ml 

Ditambahkan TCM 199 1,75 ml di atas pellet pada bagian dinding tabung 
reaksi

Diinkubasi dalam inkubator CO2 selama 30 menit 

Uji Kualitas Semen (Swim Up Spermatozoa) 

0,25 ml semen post thawing dimasukkan dalam tabung reaksi yang berisi 
0,25 ml TCM 199 
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Batasan Istilah 

• Straw: pipa plastik panjang + 15 cm merupakan tempat semen beku. 

• Inseminasi Intra uterine (IUI) adalah sperma yang telah disentrifugasi 

dimasukkan secara langsung ke dalam uterus melalui pipa kecil. 

Penyuntikan dilakukan di leher rahim dan spermatozoa tersebut dibiarkan 

berenang menuju tuba fallopi untuk fertilisasi (Lewis, 2004). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Kualitas Semen Post Thawing 

 Pemeriksaan semen sapi FH awal sebelum sentrifugasi dalam penelitian 

ini meliputi motilitas massa, motilitas individu, persentase hidup, abnormalitas, 

dan konsentrasi spermatozoa yang dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Tabel 1. Hasil pemeriksaan semen Post Thawing 
Pemeriksaan  Rata-rata + Sandart Deviasi 
Motilitas individu (%) 56.09 + 4.91 
Viabilitas (%) 64.85 + 7.88 
Abnormalitas (%) 2.81+ 1 
Konsentrasi (Juta/ml) 27.33 +  12.75 

  

 Kualitas semen sapi FH Post Thawing menunjukkan bahwa semen yang 

digunakan layak untuk proses lebih lanjut. Persentase motilitas spermatozoa 

semen post thawing sapi FH dari pemeriksaan mikroskopis adalah Motilitas 

individu berkisar 56.09 + 4.91% dengan gerakan yang baik yaitu aktif maju ke 

depan. Menurut Hafez (1993) bahwa semen sapi normal harus memiliki motilitas 

diatas 50 persen. Viabilitas sebesar 64.85 + 7.88%. Menurut Tolihere (1977) 

bahwa semen yang baik memiliki persentase hidup diatas 50%.  Konsentrasi 

27.33 +  12.75 juta/ml. Konsentrasi ini tergolong tinggi. Menurut Zenichiro dkk 

(2002) bahwa jumlah spermatozoa motil minimal 12 juta/straw. Persentase 

abnormalitas sebesar 2.81 + 1%, menunjukkan spermatozoa tersebut layak untuk 

proses lebih lanjut. Menurut Hafez (1993) abnormalitas spermatozoa tidak boleh 

melebihi 20%. Kualitas semen beku yang digunakan dalam penelitian ini kualitas 

baik  agar spermatozoa mampu untuk bertahan selama proses pencucian sperma 

(sentrifugasi). 
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Kualitas Semen Setelah Sentrifugasi Pertama  
 
 Rataan persentase motilitas dan persentase hidup spermatozoa hasil 

sentrifugasi pertama Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Persentase Motilitas dan Hidup Spermatozoa Sapi FH 
Pemeriksaan Kualitas 

Semen  Awal Lapisan Atas Lapisan Bawah 
Motilitas (%) 56.09 + 4.92 52.95 + 2.02  57.40 +  4.03  
Viabilitas (%) 56.09 + 4.92  57.36 + 12.10  63.53 + 11.47 

  

 Pada Tabel 2 menunjukkan rata-rata persentase motilitas spermatozoa  

pada lapisan atas setelah sentrifugasi mengalami penurunan dari pemeriksaan 

awal, tetapi pada lapisan bawah persentase motilitas  setelah sentrifugasi 

mengalami kenaikan dari pemeriksaan awal. menunjukkan rata-rata persentase 

hidup spermatozoa  pada lapisan atas dan lapisan bawah setelah sentrifugasi 

mengalami kenaikan dari pemeriksaan awal.  

 Fungsi dari sentrifugasi pada dasarnya adalah mencuci spermatozoa 

sehingga faktor-faktor yang mengganggu kualitas spermatozoa dapat dihilangkan. 

Hal ini terlihat terjadi peningkatan persentase motilitas, persentase hidup 

spermatozoa setelah dilakukan pencucian spermatozoa dengan sentrifugasi.  

Menurut Hermawanto dan Hadiwidjaja (2002) bahwa pencucian sperma 

dilakukan agar terbebas dari cairan semen, sebab plasma semen mengandung 

faktor yang yang dapat mengurangi  kemampuan fertilisasi spermatozoa dan 

mengandung mikroorganisme dan sel-sel lain seperti lekosit yang mensekresi 

bahan-bahan yang dapat menghambat fertilisasi. 
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Kualitas Spermatozoa Hasil Pencucian Spermatozoa Dengan Sentrifugasi  

 
Persentase Motilitas Spermatozoa 

 Rataan persentase motilitas spermatozoa hasil sentrifugasi 5, 10 dan 15 

menit berturut-turut pada Tabel 3 sebagai berikut:  

Tabel 3. Persentase motilitas spermatozoa sapi FH  
Lama Sentrifugasi (menit) Lapisan 5  10  15  

Atas (%) 52.96 + 1.716 51.03 + 0.93ab 50.18 + 1.12a

Bawah (%) 62.04 + 2.46b 54 + 1.41a 62.34 + 4.21b

Keterangan: Superskrip (a, b) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata ((P<0.01)  

 
  Pada Tabel 3 menunjukkan rata-rata persentase motilitas spermatozoa 

tertinggi lapisan atas diperoleh dengan lama sentrifugasi 5 menit, sedang pada 

lapisan bawah  persentase motilitas spermatozoa tertinggi pada sentrifugasi 15 

menit.  

  Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama sentrifugasi yang 

berbeda pada persentase motilitas spermatozoa lapisan atas berbeda nyata 

(P<0.05). Perhitungan statistik persentase motilitas spermatozoa lapisan atas hasil 

yang diperoleh terdapat pada Lampiran 7. Hasil uji statistik bahwa perlakuan lama 

sentrifugasi yang berbeda pada persentase motilitas spermatozoa lapisan bawah 

berbeda sangat nyata (P<0.01). Perhitungan statistik persentase motilitas 

spermatozoa lapisan bawah hasil yang diperoleh terdapat pada Lampiran 7. 

Gambaran persentase motilitas spermatozoa  terlihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Persentase Motilitas Spermatozoa Sapi FH 
 
 

 Hasil analisis data dan grafik menunjukkan bahwa rata-rata persentase 

motilitas mengalami penurunan dengan bertambahnya lama sentrifugasi. Hal ini 

disebabkan semakin lama sentrifugasi maka gesekan akan yang semakin besar 

akibat  gaya sentrifugal menyebabkan spermatozoa mengalami benturan dengan 

medium dan tabung reaksi sehingga menimbulkan rusaknya pembungkus kepala  

yang berakibat gerak spermatozoa semakin lemah karena kekurangan energi dan 

energi yang dibutuhkan spermatozoa untuk dapat bertahan hidup semakin besar. 

Susilawati (2003) pengaruh mekanis pada proses pencucian dengan sentrifugasi 

juga mempengaruhi penurunan motilitas spermatozoa, akibat gaya sentrifugal 

terhadap spermatozoa berpengaruh pada proses fisiologis spermatozoa khususnya 

pada membran plasmanya, penurunan kualitas spermatozoa ini karena 

spermatozoa berada diluar tubuh, suhu, terpisahnya dengan seminal plasma, 

terdapat gaya sentrifugasi dan gesekan antara medium dengan membran plasma.   

 Persentase motilitas lapisan atas lebih rendah daripada lapisan bawah 

disebabkan spermatozoa saat swim up memerlukan energi yang besar  untuk 

bergerak ke atas. Kebutuhan energi spermatozoa untuk sampai ke lapisan atas 
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tinggi sedangkan ketersediaan energi yang terbatas, maka energi yang tidak 

tercukupi akan menurunkan motilitas spermatozoa sehingga motilitas bagian 

lapisan bawah lebih tinggi. Menurut Farhan (2000) sperma yang motil progresif 

kuat dugaan membrannya utuh karena jika membrannya tidak utuh maka cairan 

intra seluler akan keluar dan sebagian kepala sperma  cenderung mengalami 

aglutinasi sehingga sperma tidak mampu melakukan pergerakan. Menurut 

Boediono (2005) spermatozoa motil saja yang dapat bergerak ke atas dan yang 

akan digunakan untuk FIV. 

 
Persentase Hidup Spermatozoa 

 Rataan persentase hidup spermatozoaa hasil sentrifugasi 5, 10 dan 15 

menit berturut-turut pada Tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4. Persentase hidup spermatozoa  sapi FH  
Lama Sentrifugasi  9menit) Lapisan 5  10  15  

Atas (%) 69.39+ 12.25b 58.37 + 1.22ab 49.63 + 5.76a

Bawah (%) 71.94 + 2.98a 63.67 + 4.00a 61.97 + 4.52a

Keterangan: superskrip (a, b) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata ((P<0.01). 

  
  Pada Tabel 4 menunjukkan keseluruhan rata-rata persentase hidup 

spermatozoa tertinggi diperoleh dengan setrifugasi 5 menit. 

  Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama sentrifugasi yang 

berbeda pada persentase hidup spermatozoa lapisan atas berbeda sangat nyata 

(P<0.01). Perhitungan statistik persentase hidup spermatozoa lapisan atas hasil 

yang diperoleh terdapat pada Lampiran 8. Hasil uji statistik bahwa perlakuan lama 

sentrifugasi yang berbeda pada persentase hidup spermatozoa lapisan bawah 

berbeda sangat nyata (P<0.01). Perhitungan statistik persentase hidup 
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spermatozoa lapisan bawah hasil yang diperoleh terdapat pada Lampiran 9. 

Gambaran persentase hidup spermatozoa  terlihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Persentase Hidup Spermatozoa Sapi FH 
 

 Hasil analisis data dan grafik menunjukkan bahwa rata-rata persentase 

hidup spermatozoa semakin menurun dengan bertambahnya lama sentrifugasi. Hal 

ini disebabkan terjadi kerusakan  membran spermatozoa akibat gaya sentrifugal 

pada saat sentrifugasi. Menurut Malmgrer (1996) bahwa daya hidup spermatozoa 

tergantung pada keutuhan membran.   

 Hasil penelitian menunjukkan persentase hidup setelah sentrifugasi lebih 

tinggi daripada post thawing. Hal ini disebabkan oleh pasokan energi yang 

dibutuhkan spermatozoa tercukupi oleh medium. Menurut  Hafez (1993) TCM 

199 merupakan suatu media biakan yang mengandung asam amino, vitamin, 

garam-garaman, dan glukosa. Menurut Freshney (1987) dan Hafez (1993) bahwa 

penambahan serum berfungsi sebagai penyedia energi, meningkatkan motilitas, 

mengurangi kerusakan morfologi dan membantu penetrasi spermatozoa ke dalam 
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zona pellucida dan ovum karena adanya kandungan protein hormon, zat nutrisi, 

dan mineral.  Gambar 5 menunjukkan bahwa spermatozoa yang hidup dan mati. 

 

                                                                                                                         

   
                                                                                                                       a                                       

 

                                                                                                                          
                                                                                                                       b 

 
Gambar 5. Spermatozoa yang hidup dan mati  

a. Spermatozoa hidup: warna putih 
b. Spermatozoa mati: warna merah 

 
 Sumber energi yang didapat dari medium hanya mampu mempertahankan 

daya hidup dan bentuk morfologis spermatozoa, tetapi  kurangnya perlindungan 

terhadap membran plasma yang berakibat penurunan motilitas spermatozoa. 

Menurut Susilawati (2000) bahwa pemisahan spermatozoa dengan sentrifugasi 

mengakibatkan kerusakan struktur membran spermatozoa. Kerusakan membran 

spermatozoa mengakibatkan terganggunya proses metabolisme intraseluler 

spermatozoa yang menyebabkan melemahnya spermatozoa dan bahkan kematian. 

Secara umum persentase hidup spermatozoa cukup baik rata-rata lebih dari 50%. 

Toelihere (1997) bahwa semen yang baik memiliki persentase hidup lebih dari 

50%. 
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Persentase Abnormalitas Spermatozoa 
   
 Rataan persentase abnormalitas spermatozoa hasil sentrifugasi 5, 10 dan 

15 menit berturut-turut  pada Tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5. Persentase abnormalitas spermatozoa sapi FH.  
Lama sentrifugasi (menit) Lapisan 5  10  15  

Atas (%) 4.72 + 1.73 4.98 + 1.39 3.92 + 2.30 
Bawah (%) 3.06 + 1.26 4.2 +1.50 3.4 + 2.64 

Keterangan: Lama sentrifugasi yang berbeda  memberikan persentase 
abnormalitas yang tidak nyata (P>0.05). 

 
 Pada Tabel 5 menunjukkan rata-rata persentase abnormalitas tertinggi 

pada lapisan atas dan bawah diperoleh dengan sentrifugasi 10 menit.  

  Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama sentrifugasi yang 

berbeda pada persentase abnormalitas spermatozoa lapisan atas tidak berbeda 

nyata (P>0.05). Perhitungan statistik abnormalitas spermatozoa pada lapisan atas 

hasil yang diperoleh terdapat pada Lampiran 10. Hasil uji statistik bahwa 

perlakuan lama sentrifugasi yang berbeda pada abnormalitas spermatozoa lapisan 

bawah tidak berbeda nyata (P>0.05). Perhitungan statistik persentase abnormalitas 

spermatozoa pada lapisan bawah hasil yang diperoleh terdapat pada Lampiran 11. 

Gambaran persentase abnormalitas spermatozoa  terlihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Persentase Abnormalitas Spermatozoa Sapi FH 
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  Bentuk phathologis abnormal yang tampak pada penelitian antara lain 

kepala yang terlampau kecil (microcephalic), kepala bentuk normal tapi tanpa 

ekor, ekornya berbelit. Gambar 7 menunjukkan spermatozoa yang abnormal. 

 

                                                                                                                       a 

 

                                                                                                                        b 

 

                                                                                                                        

Gambar 7. Spermatozoa yang abnormal (Perbesaran 200 X) 
a. Spermatozoa yang abnormal  
b. Spermatozoa normal 
 

 Selama sentrifugasi, gaya sentrifugal menyebabkan spermatozoa 

berbenturan dengan tabung reaksi dan medium, akibat benturan tersebut 

spermatozoa mengalami kerusakan. Menurut Susilawati (2000) bahwa 

spermatozoa setelah mengalami sentrifugasi tampak adanya jarak antara kepala 

dan ekor serta tampak terkelupasnya membran kepala maupun ekor. Spermatozoa 

yang abnormal akan menurunkan tingkat motilitas, disebabkan spermatozoa yang 

abnormal tidak dapat bergerak progresif. 

 
Konsentrasi Spermatozoa 

 Rataan konsentrasi spermatozoa hasil sentrifugasi 5, 10 dan 15 menit 

berturut-turut pada Tabel 6 sebagai berikut: 
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Tabel 6. Konsentrasi spermatozoa sapi FH.  
Lama sentrifugasi (menit) Lapisan 5  10  15  

Atas (juta/ml) 1.2 + 0.4  1 + 0.70  1.4 + 0.53  
Bawah  (juta/ml) 4.6 + 1.34  3.4 + 1.34  4.4 + 1.9  

Keterangan: Bahwa konsentrasi spermatozoa pada lapisan atas dan bawah dengan 
lama sentrifugasi berbeda tidak berbeda nyata (P>0.05).  

 
  Rata-rata konsentrasi spermatozoa tertinggi diperoleh pada lapisan atas 

diperoleh dengan sentrifugasi 15 menit sedang pada lapisan bawah diperoleh 

dengan sentrifugasi  5 menit. 

  Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama sentrifugasi yang 

berbeda pada konsentrasi spermatozoa lapisan atas tidak berbeda nyata (P>0.05). 

Perhitungan statistik konsentrasi spermatozoa lapisan atas hasil yang diperoleh 

terdapat pada Lampiran 12. Hasil uji statistik bahwa perlakuan lama sentrifugasi 

yang berbeda pada konsentrasi spermatozoa lapisan bawah tidak berbeda nyata 

(P>0.05). Perhitungan statistik konsentrasi spermatozoa lapisan bawah hasil yang 

diperoleh terdapat pada Lampiran 13. Gambaran konsentrasi spermatozoa  terlihat 

pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Konsentrasi Spermatozoa Sapi FH 
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  Rata-rata konsentrasi spermatozoa mengalami penurunan dari semen post 

thawing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi lapisan bawah setelah 

sentrifugasi lebih tinggi dari lapisan atas. Hal ini terjadi karena gaya sentrifugal 

yang terjadi saat sentrifugasi yang menyebabkan spermatozoa tertarik ke bawah, 

sehingga pada lapisan bawah ada endapan yang lebih banyak dibanding pada 

lapisan atas. Menurut  Lewis (2000) bahwa spermatozoa memiliki berat, kecil, 

dan bergerak seperti berudu sehingga jika disentrifugasi akan tertarik kebawah 

dan mengendap. Menurut Ito and Kita (2000) sentrifugasi menyebabkan 

mengumpulnya spermatozoa di bagian bawah dan meningkatkan konsentrasi dari 

spermatozoa tersebut. Tingginya konsentrasi sperma selama FIV menyebabkan 

tingginya kejadian polyspermi.  

 
Total Spermatozoa Motil 

 Data jumlah total spermatozoa motil  pada Tabel 6 sebagai berikut: 

Tabel 6. Total spermatozoa motil sapi FH. 
Lama Sentrifugasi 

(menit) 
Lapisan Atas 

(Juta/ml) 
Lapisan Bawah 

(Juta/ml) 
5  0.630 + 0.21 2.852 + 0.81 
10  0.512 + 0.35 1.855 + 0.72 
15 0.700 + 0.26 2.753 + 1.41 

 

 Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata total spermatozoa motil pada 

lapisan bawah lebih banyak daripada lapisan atas. Jumlah spermatozoa motil 

lapisan atas digunakan untuk  FIV. Motilitas adalah kemampuan gerak maju 

progresif spermatozoa, yang merupakan salah satu indikasi dalam menentukan 

kualitas spermatozoa. Daya gerak sangat dibutuhkan spermatozoa untuk mencapai 

tempat pembuahan saat menembus lapisan pelindung sel telur. Menurut Mustofa 
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(1999) bahwa spermatozoa yang ke atas pada FIV dibutuhkan 300.000 sel mani 

motil. Menurut  Hafez (1993) bahwa daya Fertilitas spermatozoa sangat 

ditentukan oleh jumlah total spermatozoa yang hidup dan bergarak aktif ke depan. 

Menurut Boediono (2005) spermatozoa motil saja yang dapat bergerak ke atas dan 

yang digunakan untuk FIV dengan konsentrasi 2,5 juta /ml.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

Kesimpulan 
 
 Lamanya waktu sentrifugasi berpengaruh nyata terhadap motilitas dan 

persentase hidup spermatozoa. Semakin lama waktu sentrifugasi, maka motilitas 

dan persentase hidup spermatozoa akan semakin menurun. 

 

Saran 

 Untuk mendapatkan kualitas semen yang baik, sebaiknya dilakukan 

sentrifugasi 5 menit. Motilitas dan persentase hidup spermatozoa  pada lapisan 

atas layak untuk digunakan FIV dan untuk mengurangi terjadinya polyspermi  

akibat spermatozoa yang terlalu banyak. Perlu dikaji lebih mendalam tentang 

pengaruh sentrifugasi terhadap kerusakan membran yang berakibat pada 

menurunnya motilitas dan persentase hidup spermatozoa. 
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Lampiran 1. Pemeriksaan Semen Sapi FH Post Thawing 
Lama Sentrifugasi Ulangan Motilitas Viabilitas Abnormalitas Konsentrasi 

1 55.44 55.37 1.9 24 
2 59.8 53.92 3.7 26 
3 45.28 78.64 3.7 24 
4 55.14 64.42 2.8 20 

5 menit 

5 57.98 65.45 4.4 18 
1 59.8 71.42 4.6 44 
2 61.32 70 1.9 12 
3 50.8 64.35 1.6 16 
4 50.37 63.63 1.7 46 

10 menit 

5 56.48 56.25 2.6 12 
1 62.96 51.88 2.9 56 
2 51.96 67.32 1.9 24 
3 55.93 65.54 2.8 32 
4 62.16 76.69 3.7 24 

15 menit 

5 55.93 68 1.9 32 
Total 841.35 972.88 42.1 13.67 

Rata-rata 56.09 64.85 2.80 27.33 
Standart Deviasi 4.91 7.88 1 12.75 
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Lampiran 2. Persentase Motilitas Individu Spermatozoa Sapi FH 
       

Lama Lapisan Atas Lapisan Bawah 
Sentrifugasi 

Ulangan PA 
KK KP KK KP 

1 55.44 51.3 52.8 62.5 59.32 
2 59.8 52.27 50.49 60.78 62.96 
3 45.28 56.36 54.2 62.61 60.36 
4 55.14 56.52 52.42 60.39 65.68 

5 menit 

5 57.98 53.27 54.9 61.68 61.9 

Rata-rata 54.72 53.94 52.96 61.59 62.04 

SD 5.61 2.38 1.71 0.99 2.46 
1 59.8 53.27 51.45 58.33 56.07 
2 61.32 53.27 50.4 60.78 53 
3 50.8 54.12 52.38 56.73 55.66 
4 50.37 50.49 50.9 55.76 53.33 

10 menit 

5 56.48 54.8 50 56 55.35 

Rata-rata 55.75 53.19 51.02 57.52 54.68 

SD 5.03 1.64 0.93 2.08 1.41 
1 62.96 50.43 50.43 53.77 62.37 
2 51.96 50 51.96 50.96 66.33 
3 55.93 52.1 49.51 53.48 63.39 
4 62.16 51.85 50 50.49 64.35 

15 menit 

5 55.93 54.23 49.03 56.81 55.26 

Rata-rata 57.78 51.72 50.18 53.10 62.34 

SD 4.65 1.66 1.12 2.53 4.21 

Rata-rata Pengamatan 56.09 52.95 51.39 57.40 59.68 

SD Pengamatan 4.91 2.02 1.20 4.02 4.56 
       
Keterangan       
PA : Pemeriksaan Kualitas Spermatozoa Post Thawing  
KK : Pemeriksaan Kualitas Spermatozoa Kontrol  
KP : Pemerksaan Kualitas Spermatozoa Post Inkubasi  
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Lampiran 3. Persentase Hidup Spermatozoa Sapi FH   
       

Lama Lapisan Atas Lapisan Bawah 
Sentrifugasi

Ulangan PA 
KK KP KK KP 

1 55.44 64.35 90 72.27 69.81 
2 59.8 76.41 66.95 80.19 68.93 
3 45.28 66.98 57.54 61.68 70.73 
4 55.14 71.69 68.46 78.26 74.77 

5 menit 

5 57.98 63.15 64 72.89 75.49 

Rata-rata 54.72 68.51 69.39 73.05 71.94 

SD 5.61 5.49 12.25 7.21 2.98 
1 59.8 54 58.33 65 67.56 
2 61.32 56.73 60.37 66.66 66.66 
3 50.8 59.8 58.09 67.25 58 
4 50.37 57.42 58.09 66.01 65 

10 menit 

5 56.48 66 57 71.55 61.16 

Rata-rata 55.75 58.79 58.37 67.29 63.67 

SD 5.03 4.52 1.22 2.52 4 
1 62.96 50 50.47 56 60.18 
2 51.96 42 52.42 42 66.66 
3 55.93 28 50 54.45 65.38 
4 62.16 53.46 40 55.76 62.37 

15 menit 

5 55.93 50.47 55.26 42.99 55.26 

Rata-rata 57.78 44.78 49.63 50.24 61.97 

SD 4.65 10.29 5.76 7.10 4.52 

Rata-rata Pengamatan 56.09 57.36 59.13 63.53 65.86 

SD Pengamatan 4.91 12.10 11.08 11.47 5.77 
       
Keterangan       
PA : Pemeriksaan Kualitas Spermatozoa Post Thawing  
KK : Pemeriksaan Kualitas Spermatozoa Kontrol  
KP : Pemerksaan Kualitas Spermatozoa Post Inkubasi  
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Lampiran 4. Persentase Abnormalitas Spermatozoa Sapi FH  
       

Lama Lapisan Atas Lapisan Bawah 
Sentrifugasi

Ulangan PA 
KK KP KK KP 

1 1.9 1.9 4.9 0.9 4.9 
2 3.7 2.7 6.5 1.9 1.9 
3 3.7 3.7 5.6 2.6 3.6 
4 2.8 2.8 1.9 2.5 3 

5 menit 

5 4.4 2.9 4.7 2.7 1.9 
Rata-rata 3.3 2.8 4.72 2.12 3.06 

SD 0.96 0.64 1.72 0.74 1.26 
1 4.6 6.5 3.5 6.5 3.8 
2 1.9 7 4 6.9 5 
3 1.6 0.9 6.3 7.1 2.9 
4 1.7 7 4.5 3.2 6.4 

10 menit 

5 2.6 8 6.6 2.6 2.9 
Rata-rata 2.48 5.88 4.98 5.26 4.2 

SD 1.24 2.83 1.39 2.17 1.50 
1 2.9 4 6.2 2.6 1.8 
2 1.9 3.5 4.7 3.9 3.3 
3 2.8 17.6 1 2.8 1.9 
4 3.7 7.9 1 1.9 1 

15 menit 

5 1.9 1.9 5.7 1.9 8 
Rata-rata 2.64 6.98 3.72 2.62 3.2 

SD 0.88 5.91 2.46 0.75 2.60 
Rata-rata Pengamatan 2.80 5.22 4.47 3.33 3.48 

SD Pengamatan 1 4.15 1.88 1.93 1.90 
       
Keterangan       
PA : Pemeriksaan Kualitas Spermatozoa Post Thawing  
KK : Pemeriksaan Kualitas Spermatozoa Kontrol  
KP : Pemerksaan Kualitas Spermatozoa Post Inkubasi  
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Lampiran 5. Konsentrasi Spermatozoa Sapi FH   
       

Lama Lapisan Atas Lapisan Bawah 
Sentrifugasi

Ulangan PA 
KK KP KK KP 

1 24 2 1 5 3 

2 26 1 2 22 4 

3 24 2 1 15 6 

4 20 1 1 23 4 
5 menit 

5 18 1 1 29 6 

Rata-rata 22.4 1.4 1.2 18.8 4.6 
SD 3.28 0.54 0.44 9.17 1.34 

1 44 1 1 24 4 

2 12 1 1 20 4 

3 16 3 1 22 4 

4 46 4 2 23 4 
10 menit 

5 12 0 0 23 1 

Rata-rata 26 1.8 1 22.4 3.4 
SD 17.43 1.64 0.70 1.51 1.34 

1 56 1 2 20 5 

2 24 1 1 20 3 

3 32 1 1 23 8 

4 24 4 1 47 3 
15 menit 

5 32 1 2 31 3 

Rata-rata 33.6 1.6 1.4 28.2 4.4 

SD 13.14 1.34 0.54 11.43 2.19 
Rata-rata Pengamatan 27.33 1.6 1.2 23.13 4.13 

SD Pengamatan 12.75 1.18 0.56 8.83 1.64 
       
Keterangan       
PA : Pemeriksaan Konsentrasi Post Thawing   
KK : Pemeriksaan Konsentrasi Kontrol   
KP : Pemerksaan Konsentrasi Post Inkubasi   
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Lampiran 6. Uji Statistik  Persentase Motilitas Spermatozoa Sapi FH Lapisan Atas 
         

Ulangan  Lama 
sentrifugasi 1 2 3 4 5 

Total 
 

5 menit 52.8 50.49 54.2 52.42 54.9 264.81  
10 menit 51.45 50.4 52.38 50.9 50 255.13  
15 menit 50.43 51.96 49.51 50 49.03 250.93  

Total      770.87  
         
Hipotesis         
Ho : Tidak ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap  persentase motilitas spermatozoa  
H1 : Ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap persentase motilitas spermatozoa  

 
Analisis data untuk motilitas spermatozoa sapi perlakuan lama sentrifugasi pada 
lapisan atas 

Ftabel  Sbr Keragaman db JK KT Fhitung 0.01 0.05  
Perlakuan 2 20.266 10.133 6.012* 6.93 3.88  

Galat Percobaan 12 20.227 1.6856     
Total 14 40.493      

Keterangan: *berarti berbeda pada α = 0.05 dan disebut berpengaruh nyata. 
 
Kesimpulan: Perlakuan lama sentrifugasi yang berbeda pada persentase motilitas 

spermatozoa lapisan atas berpengaruh nyata (P<0.05).  
 
BNJ(0.05) = qp.v.α/2 )/.( npercKTG  

                  = 3.77 X  5/686.1  
       = 2.189 
Pengujian dengan Uji Nyata Jujur lama sentrifugasi terhadap motilitas spematozoa 

Lama sentrifugasi (menit) 15  10  5  
Mean Motilitas (%) 50,18 51.02 52.96 

Notasi a ab b 
Keterangan: superskrip (a, b) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata ((P<0.05). 
 
Kesimpulan: bahwa sentrifugasi 5 menit memberikan persentase motilitas 

spermatozoa terbaik meskipun tidak berbeda nyata dengan sentrifugasi 10 
menit. Demikian pula sentrifugasi 10 menit memberikan motilitas yang 
tidak berbeda nyata dengan sentrifugasi 15 menit. 
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Lampiran 7. Uji Statistik  Persentase Motilitas Spermatozoa Sapi FH Lapisan 
bawah 

        
Ulangan Lama 

sentrifugasi 1 2 3 4 5 
Total 

5 menit 59.32 62.96 60.36 65.68 61.9 310.22 

10 menit 56.07 53 55.66 53.33 55.35 273.41 
15 menit 62.37 66.33 63.39 64.35 55.26 311.7 

Total      895.33 
 
Hipotesis         
Ho : Tidak ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap  persentase motilitas spermatozoa  
H1 : Ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap persentase motilitas spermatozoa  

 
Analisa data untuk persentase motilitas spermatozoa sapi perlakuan lama 
sentrifugasi pada lapisan bawah 

FtabelSbr Keragaman db JK KT Fhitung 0.01 0.05 
Perlakuan 2 188.219 94.1095 10.90988** 6.93 3.88 

Galat Percobaan 12 103.513 8.626083    
Total 14 291.732     

Keterangan: **berarti berbeda pada α = 0.01 dan disebut berpengaruh sangat 
nyata. 

 
Kesimpulan: Perlakuan lama sentrifugasi yang berbeda pada persentase motilitas 

spermatozoa lapisan bawah berpengaruh  sangat nyata (P<0.01). 
 
 
BNJ(0.01) = qp.v.α/2 )/.( npercKTG  

                  = 5.04 X  5/626.8  
       = 6.62 
Pengujian dengan Uji Nyata Jujur lama sentrifugasi terhadap motilitas spematozoa. 
Lama sentrifugasi (menit) 10  5  15  

Mean Motilitas (%) 54.68 62.04 62.34 
Notasi a b b 

Keterangan: superskrip (a, b) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata ((P<0.01). 

 
Kesimpulan: bahwa sentrifugasi 15 menit memberikan persentase motilitas 
terbaik meskipun tidak berbeda nyata dengan sentrifugasi 5 menit, tetapi 
sentrifugasi 5 dan 10 menit memberikan persentase motilitas yang berbeda sangat 
nyata dengan sentrifugasi 10 menit.  
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Lampiran  8. Uji Statistik Persentase Hidup Spermatozoa Sapi FH Lapisan Atas 
         

Ulangan  Lama sentrifugasi 
1 2 3 4 5 

Total 
 

5 menit 90 66.95 57.54 68.46 64 346.95  
10 menit 58.33 60.37 58.09 58.09 57 291.88  
15 menit 50.47 52.42 50 40 55.26 248.15  

Total      886.98  
         
Hipotesis         
Ho : Tidak ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap persentase hidup spermatozoa  
H1 : Ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap persentase hidup spermatozoa  

 
Analisis ragam untuk persentase hidup spermatozoa sapi perlakuan lama sentrifugasi 
pada lapisan atas 

Ftabel  Sbr Keragaman db JK KT Fhitung 0.01 0.05  
Perlakuan 2 980.43 490.215 7.9477** 6.93 3.88  

Galat Percobaan 12 740.16 61.6801     
Total 14 1720.6      

Keterangan: **berarti berbeda pada α = 0.01 dan disebut berpengaruh sangat 
nyata. 

 
Kesimpulan: Perlakuan lama sentrifugasi yang berbeda pada persentase hidup 

spermatozoa lapisan atas berpengaruh  sangat nyata (P<0.01). 
 
BNJ(0.01) = qp.v.α/2 )/.( npercKTG  

                  = 5.04 X  5/680.61  
       = 17.7 
 
Pengujian dengan Uji Nyata Jujur lama sentrifugasi terhadap persentase hidup 
spematozoa. 

Lama sentrifugasi (menit) 15  10  5  
Mean persentase hidup (%) 49.63 58.38 69.39 

Notasi a ab b 
Keterangan: superskrip (a, b) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata ((P<0.01). 
 
Kesimpulan : bahwa sentrifugasi 5 menit memberikan persentase hidup 

spermatozoa terbaik meskipun tidak berbeda nyata dengan sentrifugasi 10 
menit. Demikian pula sentrifugasi 10 menit memberikan persentase hidup 
spermatozoa yang tidak berbeda nyata dengan sentrifugasi 15 menit. 

 
 

 52



Lampiran 9. Uji Statistik Persentase Hidup Spermatozoa Sapi FH Lapisan 
Bawah  

        
Ulangan Lama 

sentrifugasi 1 2 3 4 5 
Total 

5 menit 69.81 68.93 70.73 74.77 75.49 359.73 

10 menit 67.56 66.66 58 65 61.16 318.38 
15 menit 60.18 66.66 65.38 62.37 55.26 309.85 

Total      987.96 
 
Hipotesis         
Ho : Tidak ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap  persentase hidup spermatozoa  
H1 : Ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap persentase hidup spermatozoa  

 
Analisa data untuk persentase hidup spermatozoa sapi perlakuan lama sentrifugasi pada lapisan bawah 

Ftabel  Sbr Keragaman db JK KT Fhitung 0.01 0.05  
Perlakuan 2 284.706 142.353 9.387202** 6.93 3.88  

Galat Percobaan 12 181.975 15.16458     
Total 14 466.681      

Keterangan: **berarti berbeda pada α = 0.01 dan disebut berpengaruh sangat 
nyata. 

 
Kesimpulan: Perlakuan lama sentrifugasi yang berbeda pada persentase hidup 

spermatozoa lapisan bawah berpengaruh  sangat nyata (P<0.01). 
 
BNJ(0.01) = qp.v.α/2 )/.( npercKTG  

                  = 5.04 X  5/164.15  
       = 15.28 
Pengujian dengan Uji Nyata Jujur lama sentrifugasi terhadap persentase hidup 
spematozoa. 
Lama sentrifugasi (menit) 10  5  15  

Mean persentase hidup (%) 61.97 63.68 71.95 
Notasi a a a 

Keterangan: superskrip (a, b) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata ((P<0.01). 

 
Kesimpulan: bahwa sentrifugasi 15 menit memberikan persentase hidup terbaik 

meskipun tidak berbeda nyata dengan sentrifugasi 5 dan 10 menit. 
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Lampiran 10. Uji Statistik Persentase Abnormalitas Spermatozoa Sapi FH Lapisan Atas 
         

Ulangan  Lama 
sentrifugasi 1 2 3 4 5 

Total 
 

5 menit 4.9 6.5 5.6 1.9 4.7 23.6  
10 menit 3.5 4 6.3 4.5 6.6 24.9  
15 menit 6.2 4.7 2 1 5.7 19.6  

Total      68.1  
         
Hipotesis         
Ho : Tidak ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap persentase abnormalitas spermatozoa  
H1 : Ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap persentase abnormalitas spermatozoa  

 
Analisa data untuk persentase abnormalitas spermatozoa perlakuan lama sentrifugasi 
pada lapisan atas 

F tabel  Sbr Keragaman db JK KT Fhitung 0.01 0.05  
Perlakuan 2 3.052 1.526 0.4481tn 6.93 3.88  

Galat Percobaan 12 40.864 3.4053     
Total 14 43.916      

Keterangan: tn berarti tidak berbeda nyata pada α = 0.05. 
 
Kesimpulan: Perlakuan lama sentrifugasi yang berbeda pada abnormalitas 

spermatozoa lapisan atas tidak berbeda nyata (P>0.05). 
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Lampiran 11. Uji Statistik Persentase Abnormalitas spermatozoa sapi FH Lapisan Bawah 
         

Ulangan  Lama 
sentrifugasi 1 2 3 4 5 

Total 
 

5 menit 4.9 1.9 3.6 3 1.9 15.3  
10 menit 3.8 5 2.9 6.4 2.9 21  
15 menit 1.8 3.3 1.9 2 8 17  

Total      53.3  
 
Hipotesis         
Ho : Tidak ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap persentase abnormalitas spermatozoa  
H1 : Ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap persentase abnormalitas spermatozoa  

 
Analisa data untuk persentase abnormalitas spermatozoa sapi perlakuan lama  
sentrifugasi pada lapisan bawah    

Ftabel Sbr Keragaman db JK KT F hitung 
0.01 0.05 

Perlakuan 2 3.425 1.7125 0.474245tn 6.93 3.88 
Galat  Percobaan 12 43.332 3.611    

Total 14 46.757     
Keterangan: tn berarti tidak berbeda nyata pada α = 0.05. 
 
Kesimpulan: Perlakuan lama sentrifugasi yang berbeda pada persentase 

abnormalitas spermatozoa lapisan bawah tidak berbeda nyata (P>0.05). 
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Lampiran 12. Uji Statistik Konsentrasi Spermatozoa Sapi FH Lapisan Atas  
         

Ulangan  Lama sentrifugasi 
1 2 3 4 5 

Total 
 

5 menit 1 2 1 1 1 6  
10 menit 1 1 1 2 0 5  
15 menit 2 1 1 1 2 7  

Total      18  
         
Hipotesis         
Ho : Tidak ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap konsentrasi spermatozoa  
H1 : Ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap konsentrasi spermatozoa  
 
Analisa data untuk konsentrasi spermatozoa perlakuan lama sentrifugasi pada lapisan 
atas 

Ftabel Sbr Keragaman db JK KT Fhitung 
0.01 0.05 

Perlakuan 2 0.4 0.2 0.6tn 6.93 3.88 
G. Percobaan 12 4 0.33333    

Total 14 4.4     
Keterangan: tn berarti tidak berbeda nyata pada α = 0.05. 
 
Kesimpulan: Perlakuan lama sentrifugasi yang berbeda pada konsentrasi 

spermatozoa lapisan atas tidak berbeda nyata (P>0.05).  
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Lampiran 13. Uji Statistik Konsentrasi Spermatozoa Sapi FH Lapisan Bawah 
         

Ulangan  Lama 
sentrifugasi 1 2 3 4 5 

Total 
 

5 menit 3 4 6 4 6 23  
10 menit 4 4 4 4 1 17  
15 menit 5 3 8 3 3 22  

Total      62  
         
Hipotesis         
Ho : Tidak ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap konsntrasi spermatozoa  
H1 : Ada pengaruh lama sentrifugasi terhadap konsentrasi spermatozoa  
 
Analisis ragam untuk konsentrasi spermatozoa perlakuan lama sentrifugasi pada lapisan atas 

Ftabel   Sbr Keragaman db JK KT Fhitung 0.01 0.05   
Perlakuan 2 30.53 15.267 1.5631 6.93 3.88   

G. Percobaan 12 117.2 9.7667      
Total 14 147.7       

Keterangan: tn berarti tidak berbeda nyata pada α = 0.05. 
 
Kesimpulan: Perlakuan lama sentrifugasi yang berbeda pada konsentrasi 

spermatozoa lapisan bawah tidak berbeda nyata (P>0.05).  
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