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ABSTRACT 

QUALITY OF BOER GOAT SPERM AFTER FREEZING WITH 
DIFFERENT GLYCEROL LEVELS IN SKIM MILK DILUTION 

 

The research was carried out at Sumber Sekar Laboratory of Animal 
Husbandry Faculty of Brawijaya University in Malang Regency from at April 6st 
until May 6st 2006.  

 
The aim of this research was to study the glycerol levels is maintain the 

optimal an sperm quality of Boer goat. The result of the experiment could be used 
as  an important information for improving the sperm quality. 

  
 Material used for the research in semen Boer goats. Data obtained was 

analyzed with using Completely Randomized Design (CDR) continued with less 
significant difference test (BNT test). The semen was frozen at -196°C on liquid 
nitrogen with difference glycerol levels in skim milk dilution. 

 
 The result of the research showed that evaluation semen after frozen has 

significant difference (P<0.01) for individual motility and survival sperm 
percentage but not significant different for abnormality sperm percentage. The 
glycerol levels 7%,10%,13% and 16% in skim milk dilution resulted in individual 
motility 32,5±1,86b; 33±2,38b; 34,5±3,03b ;22±11a respectively (P<0,01), the 
viability sperm percentage were 41,755±2,34b; 42,492±2,03b; 45,63±2,8c; 
32,601±2,07a (P<0,01) and respectively abnormality percentage were 
18,018±0,45; 17,488±0,34; 16,95±0,81; 17,334±0,83. The best dilution of sperm 
quality is 13% of glycerol levels. 

 
It could be concluded that the 13% glycerol is the best of maintenance the 

quality sperm of Boer goat base on the individual motility and viability sperm 
percentage. Its suggest to using skim milk diluter with 13% glycerol to freezing 
and thawing semen Boer goat with to evaluated necessary application artificial 
insemination in the field. 
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RINGKASAN 
 

KUALITAS SPERMATOZOA KAMBING BOER SETELAH 
PEMBEKUAN DENGAN KADAR GLISEROL YANG BERBEDA PADA 

PENGENCER SUSU SKIM 
 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 6 April sampai 6 Mei 2006 di 
Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang. 

 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar gliserol yang dapat 

mempertahankan kualitas spermatozoa secara optimal. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi acuan untuk menentukan kadar gliserol dalam 
pengenceran semen kambing Boer yang optimal untuk IB, serta dapat dijadikan 
informasi dalam penelitian lanjutan. 

 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen kambing Boer. 

Semen yang digunakan mempunyai persyaratan minimal motilitas individu 
sebesar 70 % dan motilitas massa 2+ lebih dari 80 % spermatozoa hidup dan 
kurang dari 20 % spermatozoa abnormal. Metode yang digunakan adalah 
rancangan percobaan memakai Rancangan Acak Lengkap yang selanjutnya diuji 
dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Variabel yang diamati adalah persentase 
motilitas individu, persentase hidup spermatozoa dan persentase abnormal 
spermatozoa. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada evaluasi semen setelah 

pembekuan terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap persentase 
motilitas individu dan persentase hidup spermatozoa. Perlakuan dengan kadar 
7,10,13,16% secara berurutan memberikan persentase motilitas individu 
32,5±1,86b; 33±2,38b; 34,5±3,03b; 22±11a (P<0,01), sedangkan untuk persentase 
hidup spermatozoa secara berurutan 41,755±2,34b; 42,492±2,03b; 45,63±2,8c; 
32,601±2,07a (P<0,01), dan untuk persentase abnormalitas spermatozoa secara 
berurutan 18,018±0,45; 17,488±0,34; 16,95±0,81; 17,334±0,83 tidak memberikan 
pengaruh terhadap perlakuan dengan kadar gliserol yang berbeda. Kualitas 
spermatozoa yang diencerkan dengan kadar 13% lebih baik dari pada 7%, 10% 
dan 16%. 

 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kadar 13% memiliki persentase 

motilitas individu dan persentase hidup spermatozoa paling baik. Disarankan 
untuk menggunakan pengencer susu skim dengan kadar gliserol 13% dalam 
proses pembekuan semen kambing Boer  dan untuk menguji fertilitasnya perlu  
aplikasi IB pada betina di lapang. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

           Kambing Boer merupakan salah satu bangsa kambing tipe pedaging yang 

memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan beberapa bangsa 

kambing lainnya. Kambing Boer berasal dari daerah Afrika Selatan dengan ciri-

ciri tubuh kompak, padat berisi, kaki relatif pendek dan kecil, sehingga 

memungkinkan memiliki persentase karkas yang tinggi, selain itu tubuhnya di 

dominasi dengan bulu berwarna putih cerah, namun memiliki warna khas yaitu 

bagian leher dan kepala berwarna coklat dengan dahi berwarna putih. Kambing 

Boer juga memiliki daya adaptasi lingkungan yang cukup baik, hal ini terbukti 

dengan adanya pertumbuhan dan penampilan reproduksi yang baik pada pejantan 

kambing Boer (Gangyi et al, 2001). 

Inseminasi Buatan (IB) merupakan suatu cara atau metode yang  baik 

dalam perkembangbiakan ternak dan sarana yang paling tepat dalam 

menyebarluaskan bibit unggul. Program IB juga dapat dimanfaatkan untuk 

mengatasi kesulitan penyediaan pejantan, karena dengan teknik ini pejantan yang 

berkualitas tinggi dapat digunakan untuk memproduksi semen segar atau beku 

sehingga dapat lebih banyak menghasilkan bibit. Pada ternak kambing aplikasi IB 

masih belum banyak diterapkan. Oleh sebab itu, IB pada kambing perlu 

dikembangkan karena kambing merupakan salah satu komoditi ternak yang cukup 

potensial untuk dikembangkan saat ini terutama pada kambing Boer.  



Keberhasilan program IB sangat tergantung dari kualitas semen, bahan 

pengencer yang akan digunakan, penanganan semen yang baik, inseminator serta 

peternak. Semen yang berkualitas tinggi dapat diperoleh dari pejantan unggul 

yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga mencapai dewasa 

kelamin pada umur dan bobot badan tertentu sesuai dengan potensi genetiknya. 

Usaha yang dilakukan untuk menjaga agar kualitas semen tetap baik dan dapat 

dimanfaatkan sewaktu-waktu dilakukan dengan pengenceran dan pembekuan. 

Untuk mendapatkan daya fertilisasi spermatozoa agar tetap tinggi, dapat 

dilakukan dengan pengenceran semen yang mampu melindungi sperma dari 

cekaman lingkungan. 

Bahan pengencer yang sering digunakan adalah fosfat kuning telur, sitrat 

kuning telur, susu skim segar, serta kombinasi lainnya dari bahan pengencer yang 

sudah ada. Dalam proses pengenceran, ada dua hal penting yang berpengaruh 

terhadap kualitas semen, baik setelah pengenceran maupun setelah pembekuan 

yaitu teknik pengenceran dan bahan krioprotektan yang digunakan (Anonymous, 

1998). 

Susu skim digunakan sebagai bahan pengencer semen karena memiliki 

beberapa kelebihan diantaranya yaitu harganya murah, cepat dibuat, bahannya 

mudah di dapat, dan kadar lemaknya rendah sehingga akan mempermudah dalam 

pemeriksaan kualitas spermatozoa di bawah mikroskop. 

Gliserol merupakan bahan krioprotektan intraseluler yang sering 

ditambahkan dalam pengencer semen. Gliserol digunakan sebagai zat pelindung 

pada pembekuan semen dan ditambahkan secara bertahap pada semen untuk 

mencegah osmotik shock (Toelihere, 1993). Penambahan gliserol menyebabkan 
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kenaikan daya hidup spermatozoa, terutama pada pengencer susu sehingga 

penambahan gliserol dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan 

kualitas semen (Hafez, 2000). 

Penggunaan gliserol dengan konsentrasi optimal dalam bahan pengencer 

berfungsi untuk membantu proses pendinginan. Penambahan gliserol dengan 

perlahan-lahan untuk mencegah kejutan osmosis, memberi waktu kepada sel 

untuk penyesuaian dalam pengencer yang berisi gliserol, dan sangat penting untuk 

pembekuan semen. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Di dalam proses pembekuan semen hampir 50% spermatozoa mati atau 

immortil (Toelihere, 1981). Kematian ini terjadi selama proses pengenceran dan 

pembekuan. Untuk memberikan sumber energi pada waktu freezing dan sebagai 

intraseluler krioprotektan bagi spermatozoa terhadap cold stock, dapat 

ditambahkan gliserol dengan konsentrasi yang sesuai di awal pengenceran. Oleh 

karena itu perlu diteliti lebih jauh berapa kadar gliserol dalam pengencer susu 

skim yang sesuai untuk proses pembekuan semen kambing Boer sehingga 

dihasilkan semen kambing setelah pembekuan dengan kualitas yang paling baik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar gliserol yang dapat 

mempertahankan kualitas semen kambing Boer  paling tinggi setelah pembekuan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam 

penentuan kadar gliserol sebagai bahan krioprotektan dalam pengencer susu skim 

untuk memperoleh kualitas semen kambing Boer yang baik untuk IB setelah 

dilakukan pembekuan serta dapat dijadikan tambahan informasi dalam penelitian 

lanjutan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pada proses pengenceran dan pembekuan semen sering terjadi adanya 

penurunan kualitas semen, akan tetapi angka penurunan tersebut dapat diperkecil 

bila jenis pengencer dapat disesuaikan dengan karakteristik semen. Menurut 

Agustini (1981) dalam Haryati, Rachmawati dan Tagama (1991), kematian 

spermatozoa dapat terjadi selama proses pengenceran, pembekuan dan thawing. 

Lebih kurang 50% disebabkan oleh pengaruh pengenceran dan pendinginan,  

kerusakan bisa berupa penggelembungan akrosom sehingga perlu penambahan 

bahan tertentu seperti gliserol yang dapat melindungi spermatozoa terhadap 

perubahan suhu dalam pembekuan.  

Gliserol merupakan bahan krioprotektan intraseluler yang sering 

ditambahkan dalam pengencer semen. Gliserol digunakan sebagai zat pelindung 

pada pembekuan semen dan ditambahkan secara bertahap pada semen untuk 

mencegah osmotik shock (Toelihere, 1993). Penambahan gliserol menyebabkan 

kenaikan daya hidup spermatozoa, terutama pada pengencer susu sehingga 

penambahan gliserol dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan 

kualitas semen (Hafez, 2000). 
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Agar didapatkan kualitas semen yang paling baik, diperlukan kadar 

gliserol yang optimal. Pada spermatozoa sapi diperlukan kadar gliserol sebesar 

10-13 % bila menggunakan susu skim yang dipanasi (Salisbury dan Vandemark, 

1961). Pada spermatozoa kambing, kadar gliserol yang secara umum digunakan 

adalah antara 7-10 % (Lindsay, 1982), hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Isnaini dan Ihsan (1990), menunjukan bahwa persentase hidup spermatozoa 

tertinggi pada pemberian gliserol dengan kadar 7-10%. Sedangkan Harianto 

(2005) dalam penelitiannya didapatkan hasil, bahwa penggunaan kadar gliserol 

pada kambing PE yang paling baik pada kadar 14 %. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut penggunaan kadar gliserol yang paling optimal 

pada kambing Boer untuk proses pembekuan sehingga dihasilkan kualitas semen 

yang baik. 
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Skema Konsep Kerangka Pikir 

 
Gambar 1. Skema konsep kerangka pikir. 

Semen Segar 

Pengenceran Penambahan 
Krioprotektan 

Gliserol 

Gliserol : 
- mencegah kejutan 

osmosis shock. 
- melindungi terhadap 

efek lethal. 
pembekuan 

- ditambahkan dengan 
kadar tertentu. 

Kadar optimal gliserol 

Pembekuan 

Semen beku 

Kadar gliserol (7%,10%, 13%,16%) 

 

1.6 Hipotesa Penelitian 

Kadar gliserol yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

kualitas spermatozoa kambing Boer setelah pembekuan.   
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Kambing Boer 

Kambing Boer sebenarnya diturunkan dari kambing Hottentot yang hidup 

di negara setengah kering  disebelah utara Semenanjung Kaap. Ciri-ciri kambing 

Boer antara lain kepala dan leher berwarna coklat dengan badan dan kaki 

berwarna putih, kulit berpigmen pada bagian tubuh yang terpapar sebagai 

pelindung penutup, tubuhnya pendek sampai dengan sedang, dan tubuhnya 

mempunyai konformasi daging yang baik, tanduk menonjol, telinga lebar dan 

menggantung, hidung yang sangat cembung, dan bulu penutup tubuhnya pendek 

sampai sedang (Devendra dan Burn, 1994).  

Kambing Boer betina mempunyai karakteristik antara lain dewasa kelamin 

umur 8-9 bulan, mampu berproduksi sampai umur 5-8 tahun, masa kebuntingan   

5 bulan, setelah kelahiran pertama induk biasanya dapat melahirkan anak kembar, 

bobot badan dewasa mencapai 80-90 kg pada umur 2-3 tahun. Karakteristik dari 

kambing Boer jantan antara lain dapat menyesuaikan diri dari segala kondisi, baik 

kondisi dingin -30°C dan kondisi panas +120°C, mampu berkembang sampai 

bobot badan 275-330 lbs (125-150 kg), dewasa kelamin umur 7-8 bulan, dan 

mampu berproduksi sampai umur 8-9 tahun atau lebih (Ted dan Linda, 2003). 

Selain itu keunggulan dari kambing Boer yaitu mempunyai angka reproduksi 

tinggi yaitu 7% kembar tiga, 50% kembar dua, dan sebagai penghasil susu yang 

cukup baik yaitu (1,3-1,8 kg/hari), serta menghasilkan kulit yang bermanfaat 

(Devandra and Mec.Leroy, 1987).  



Kambing Boer dapat menghasilkan sel spermatozoa dalam satu ejakulasi 

pada umur 157 ± 10 hari dengan volume 0,17 ml, konsentrasi spermatozoa        

0,09 x 109 per ml, dan gerakan gelombang untuk satu ejakulasi 0,7 dengan rata-

rata 5,0 pada udara dingin, tetapi hanya dalam sembilan minggu gerakan 

gelombang sampai pada rata-rata 4,1 dan hanya membutuhkan lebih dari empat 

minggu untuk menghasilkan hampir 2 x 109 spermatozoa dalam 1,0 ejakulat 

(Corteel, 1980). Sedangkan menurut Devendra dan Burnes (1994) menyatakan 

bahwa nilai yang wajar untuk contoh air mani normal dari kambing di daerah 

tropis adalah volume ejakulat 0,2-1,0 ml, gerakan spermatozoa pada saat air mani 

ditampung 50%-90% dengan jumlah spermatozoa per ejakulat  18 x 109. 

 

2.2 Karakteristik dan Sifat Semen Kambing 

Volume semen dan konsentrasi spermatozoa antar spesies dan antar 

individu yang sangat berbeda-beda. Sifat fisik dan kimiawi semen sebagian besar 

ditentukan oleh plasma semen (Toelihere, 1981). Rata-rata volume semen 

kambing dan domba tiap penampungan berkisar antara 0,5-1,5 ml dengan 

konsentrasi spermatozoa 2000-4000 juta per ml (Lindsay, Entwistle dan 

Winantea, 1982). 

Semen kambing secara normal mempunyai warna putih keabu-abuan, bau 

khas merangsang dan cukup kental dengan pH ± 6,67. Persentase sel sperma 

hidup lebih besar dari 80 %, bila kurang dari 60 % semen tersebut kurang baik 

dan persentase abnormalitas sekitar 11 % (Hafez, 2000). 
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2.3 Penampungan Semen 

Upaya mendapatkan volume semen secara maksimal dan kualitas semen 

yang baik merupakan kriteria penting yang harus diperhitungkan dalam 

penampungan semen. Penampungan semen dengan menggunakan vagina buatan 

merupakan metode yang paling baik karena adanya resiko timbulnya luka pada 

pejantan saat penampungan sangat kecil, umumnya menghasilkan semen yang 

baik serta memungkinkan untuk dilakukan berulang-ulang (Lindsay, Entwistle, 

Winantea, 1982). Lebih jauh dijelaskan bahwa penampungan semen dengan 

menggunakan vagina buatan sangat baik dipakai untuk mendapat ejakulat yang 

normal, semen dalam kondisi yang bersih dan bebas dari sekresi yang tidak 

diinginkan (Toelihere, 1981). 

Proses penampungan dengan vagina buatan meliputi persiapan vagina 

buatan dengan memasukkan air panas bersuhu sekitar 50-60°C, sehingga suhu 

dalam vagina buatan berkisar 42-48°C atau rata-rata 45°C. Waktu memasang 

inner liner harus dijaga jangan sampai ada lipatan karena dapat mempengaruhi 

ejakulasi. Pengaturan suhu dan tekanan dalam ruangan antara selongsong dalam 

dan selongsong luar sangat menentukan proses ejakulasi. Tekanan udara diberikan 

dengan cara dipompa, yang kemudian diberi pelicin yaitu vaselin yang dioleskan 

pada liang vagina buatan dengan menggunakan stick glass sepertiga dari panjang 

vagina buatan (Anonymous, 1998 ; Evans dan Maxwell, 1987). 

Prosedur penampungan yang dapat dilakukan secara rinci yaitu pada 

proses penampungan yang dilakukan oleh penampung dengan memegang vagina 

buatan pada tangan kanan dan berdiri di sebelah kanan betina pemancing dengan 

posisi vagina buatan membentuk sudut kemiringan 45° terhadap garis horizontal. 
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Setelah pejantan menaiki betina pemancing, tangan kiri penampung memegang 

preputium, sementara penisnya diarahkan ke vagina depan saat ejakulasi. Tabung 

penampung semen yang dipakai hendaknya menggunakan pelindung yang 

berfungsi untuk mencegah cold shock terhadap suhu luar, melindungi 

spermatozoa dari pengaruh sinar matahari secara langsung (Anonymous, 1998). 

Frekuensi dari penampungan semen tergantung dari umur, kondisi dan 

temperamen ternak. Pada kambing penampungan dilakukan selama 3-5 kali setiap 

hari selama 4-5 hari, selanjutnya ternak akan diistirahatkan selam 2-3 hari. 

Metode ini terbukti tidak menurunkan kualitas semen dan interval waktu 0,5-1 

jam antar penampungan akan menghasilkan volume dan konsentrasi yang baik 

(Evans dan Maxwell, 1987).  

 

2.4 Evaluasi Semen 

Evaluasi semen dapat dilakuakan setelah penampungan semen meliputi 

pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan 

makroskopis antara lain pemeriksaan volume, warna, pH, dan konsistensi yang 

dapat langsung diketahui sesaat setelah semen diejakulasikan. Pemeriksaan 

mikroskopis antara lain persentase spermatozoa hidup dan mati, konsetrasi dan 

motilitas massa dan individu, persentase spermatozoa normal dan abnormal 

(Partodihardjo, 1992 ). 

2.4.1 Motilitas Spermatozoa 

Ciri utama spermatozoa adalah motilitas atau daya gerak yang dijadikan 

potensi atau cara yang paling sederhana untuk penilaian semen. Motilitas dan 

morfologi spermatozoa merupakan indikasi yang paling sering digunakan untuk 
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mengevaluasi kualitas spermatozoa (Toelihere, 1981). Untuk gerakan massa 

spermatozoa kecenderungan bergerak bersama-sama ke satu arah, sehingga 

membentuk gelombang yang tebal atau tipis, bergerak cepat atau lambat 

tergantung pada konsentrasi spermatozoa yang hidup di dalamnya. Gerakan 

massa semen dapat dilihat secara jelas di bawah mikroskop biasa dengan 

perbesaran terkecil 10 x 10 dengan cahaya dikurangi. Caranya setetes semen 

diletakkan diatas obyek dan tanpa penutup langsung diperiksa di bawah 

mikroskop. Berdasarkan penilaian gerakan massa ini maka semen dapat 

dibedakan : 

1.  Sangat baik (+++), terlihat gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif 

bagaikan gumpalan awan hitam dekat waktu hujan, dan bergerak cepat 

berpindah-pindah tempat. 

2.  Baik (++), bila terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang 

jelas dan bergerak lambat. 

3.  Lumayan (+), jika tidak terlihat gelombang-gelombang melainkan hanya 

gerakan-gerakan kecil progresif. 

4.  Buruk (N: nescospermia atau O: oligosperma), bila hanya ada sedikit atau 

tidak ada gerakan individual (Ihsan, 1992). 

Toelihere (1981), menyatakan bahwa penilaian gerakan individu dapat 

diketahui melalui pengamatan visual dimana pergerakan progresif atau gerakan 

aktif maju ke depan merupakan gerakan terbaik. Gerakan melingkar atau shock, 

gerakan berayun atau berputar di tempat sering terlihat pada semen yang tua dan 

apabila spermatozoa banyak yang berhenti bergerak maka dianggap mati. Ihsan 

(1992) menambahkan bahwa, cara pemeriksaan yang tepat yaitu diatas 
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mikroskop dengan pembesaran 45 x 10 pada selapis tipis semen diatas obyek 

gelas ditutupi gelas penutup maka akan terlihat gerakan individu spermatozoa, 

dapat juga semen diencerkan terlebih dahulu dengan NaCl fisiologis 100-200 

kali. Berdasarkan gerak individual, kualitas semen dapat dibedakan : 

0.  Sperma immortil atau tidak bergerak, spermatozoa yang bergerak kurang dari 

20 % dan yang bergerak maju 0 %. 

1. Gerakan berputar ditempat, spermatozoa yang bergerak antara 20-40 % dan 

yang bergerak maju 10 %. 

2. Gerakan berayun atau melingkar, spermatozoa yang bergerak 40-60 % dan 

yang bergerak progresif kurang dari 50 %, dan tidak ada gelombang. 

3. Spermatozoa yang bergerak progresif antara 50-80 % dan menimbulkan 

gerakan massa. 

4. Gerakan progresif yang gesit dan segera membentuk gelombang dengan 90 % 

sperma motil. 

5. Gerakan yang sangat progresif dengan gelombang yang sangat cepat, yang 

menunjukan hampir 100 %. 

2.4.2 Persentase hidup spermatozoa 

Semen yang berkualitas baik memiliki persentase spermatozoa hidup yang 

tinggi dengan gerak progresif dan kuat. Melalui cara pewarnaan maka dapat 

dibedakan antara yang hidup dan yang mati. Apabila semen dicampur dengan 

zat warna, sel-sel warna yang mati akan menyerap warna karena permeabilitas 

dinding sel meningkat setelah spermatozoa mati. Penyimpanan spermatozoa 

pada suhu 37°C mengakibatkan daya tahan hidup spermatozoa hanya beberapa 

jam karena habisnya substrat, penurunan pH karena adanya penimbunan asam 
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laktat, perubahan spermatozoa dan pertumbuhan kuman-kuman (Toelihere, 

1981). Salisbury dan Vandermark (1961) menambahkan bahwa perhitungan 

persentase spermatozoa yang mati ditentukan dengan menghitung 500 sel 

spermatozoa dan dicatat jumlah sel yang berwarna dari jumlah total sel 

spermatozoa tersebut.  

2.4.3 Persentase Abnormal Spermatozoa  

Abnormalitas spermatozoa dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu 

abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Menurut Partodihardjo (1992) 

bahwa abnormalitas primer terjadi di testis sedangkan untuk abnormalitas 

sekunder terjadi karena proses pengolahan. Menurut Toelihere (1993) 

abnormalitas primer terjadi karena kelainan-kelainan yang ditandai pada tubuli 

seminiferis dan gangguan testikuler yang ditandai dengan kepala yang 

terlampau kecil atau terlalu besar, kepala terlalu lebar, berganda dan berbentuk 

buah per, badan atau ekor berganda, terjadi perbesaran pada bagian tengah, ekor 

melingkar dan pertautan abaksial. Sedangkan untuk abnormalitas sekunder 

menurut Partodihardjo (1992) mempunyai tanda-tanda ekornya yang terputus, 

kepala tanpa ekor, bagian tengah yang melipat, adanya butiran-butiran 

protoplasma proksimal atau distal dan akrosom yang terlepas. Toelihere (1993) 

menambahkan bahwa abnormalitas sekunder terjadi setelah bakal sel kelamin 

jantan meninggalkan epitel kecambah pada tubuh seminiferis, selama perjalanan 

melalui epididimis dan vas deferens selama perjalanan melalui urethra dan 

manipulasi ejakulat termasuk agitasi dan pemanasan secara berlebihan, 

pendinginan terlalu cepat, kontaminasi dengan air, urine, antiseptik dan 

sebagainya.   
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2.4.4 Konsentrasi  

Penilaian konsentrasi atau jumlah spermatozoa per milliliter semen sangat 

penting karena faktor ini dapat menggambarkan sifat-sifat semen dan sebagai 

salah satu kriteria penentuan kualitas semen. Konsentrasi yang digabung dengan 

volume dan persentase sperma hidup per ejakulat merupakan kuantitas yang 

menentukan berapa betina yang dapat diinseminasi dengan ejakulat tersebut 

(Toelihere, 1981). Konsentrasi dapat dihitung dengan menggunakan 

Haemicytometer. Sampel semen yang akan diperiksa konsentrasinya diletakkan 

pada gelas obyek Haemicytometer kemudian ditutup dengan gelas penutup. 

Dengan pembesaran 400x, sampel dapat dihitung berdasarkan lima kotak besar 

yang biasanya dipilih pada keempat pojok dan satu kotak yang berada di tengah. 

Untuk mengetahui jumlah spermatozoa dalam semen maka hasil penghitungan 

tersebut dikalikan 107 (Partodihardjo, 1992). 

 

2.5 Pengenceran Semen 

Pada pengenceran semen perlu diketahui asal mula syarat pengencer, 

dimana pengencer harus dapat menjamin kebutuhan fisik dan kimia semen selama 

pendinginan (Partodihardjo, 1992). 

Fungsi pengencer menurut Partodihardjo (1992) adalah sebagai berikut : 

- Memperbesar volume semen, sehingga memungkinkan lebih banyak ternak 

betina yang dapat diinseminasi dalam sekali penampungan semen saat 

ejakulasi pada ternak jantan. 

- Sebagai buffer yang akan melindungi sperma dari perubahan temperatur dan 

pH. 
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- Sumber nutrisi bagi spermatozoa. 

- Mampu mencegah pertumbuhan kuman. 

Syarat- syarat pengencer menurut Toelihere (1993) adalah sebagai berikut: 

- Bahan pengencer murah, mudah di dapat, sederhana tetapi memiliki daya 

preservasi tinggi. 

- Mengandung unsur-unsur fisik dan kimia yang hampir sama dengan semen 

dan tidak bersifat toksin. 

- Mampu pempertahankan dan tidak mengganggu fertilitas spermatozoa. 

- Tidak menutupi penilaian terhadap semen setelah pengenceran. Setelah 

pengenceran, pergerakan spermatozoa masih dapat terlihat dengan mudah, 

sehingga nilai semen dapat ditentukan. 

Beberapa karbohidrat sederhana, seperti glukosa dapat dipergunakan 

sebagai sumber energi bagi spermatozoa untuk semen beku. Guna melindungi 

pengaruh lethal pembekuan maka perlu ditambahkan gliserol (Lindsay, 1982). 

2.5.1 Susu skim 

 Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil 

sebagian atau seluruhnya, mengandung semua zat makanan dari susu kecuali 

lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Komposisi skim terdiri dari 

lemak 1,0 %, laktosa 5 %, abu 0,8 %, dan air 90,4 % (Buckle et al, 1987). 

Sedangkan menurut Chamberlain (1989), susu skim merupakan suplemen 

protein yang bermanfaat karena mengandung 35,6 gram kalsium dan riboflavin 

dalam kadar tinggi dengan komposisi susu skim terdiri dari lemak 1,0 %, 

protein 35,5 gram, karbohidrat 52 gram, dan kalori 362 kkal. 
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Susu skim merupakan pengencer yang telah lama digunakan terutama 

pada semen kambing. Hasil percobaan lain dengan bubuk skim yang dipanaskan 

dengan temperatur yang tinggi lebih baik daripada sitrat kuning telur (Salisbury 

and Vandemark, 1985). Susu skim digunakan sebagai pengencer semen karena 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pengencer kuning telur atau sitrat 

kuning telur. Kelebihan pengencer susu skim adalah bahannya murah, cepat 

dibuat, mudah didapat dan kadar lemaknya rendah sehingga memudahkan 

dalam pemeriksaan spermatozoa di bawah mikroskop (Evans and Maxwell, 

1987). 

Tabel 1. Komposisi susu skim 

Komposisi Susu skim 
Air (gram) - 
Kalori (Kal) 362 
Lemak (gram) 1,0 
Protein (gram) 35,6 
Karbohidrat (gram) 52 
Calsium (mg) 0,11 
Fosfor (mg) 0,093 
Besi (mg) 0,001 
Vitamin A (mg) - 
Vitamin B (mg) - 
Vitamin (mg) - 

Sumber : Chamberlain (1989).  

 
2.5.2 Peranan Gliserol dalam pengenceran semen 

Krioprotektan adalah zat kimia non elektrolit yang berfungsi untuk 

mereduksi pengeruh letal selama proses kriopreservasi yang berupa efek larutan 

maupun pembentukan kristal es ekstra atau intraseluler sehingga dapat menjaga 

viabilitas pasca kriopreservasi (Supriatna, 1993). 

Krioprotektan terbagi dalam dua kelompok, yaitu intraselulur dan 

ekstraseluler. Contoh dari krioprotektan intraseluler adalah gliserol, 
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dimetilsulfoksida, etilen glikol dan 1,2 propanediol. Sedangkan krioprotektan 

ekstra seluler adalah kuning telur, susu, sukrosa, trehalose dan raffinosa, protein 

dan lipoprotein (Supriatna, 1993).  

Gliserol merupakan alkohol trihidrik yang paling sederhana gugus 

hidroksilnya, mempunyai berat molekul 92,10 dan berat jenis 1,25 (g/cm3). 

Dalam keadaan murni gliserol bersifat tidak berwarna, tidak berbau, cair, dan 

manis, bersifat larut dalam air dan alkohol, tapi hanya sebagian larut dalam 

pelarut biasa seperti etil dan etil asetat. Gliserol memiliki tiga gugus hidroksil, 

sehingga gliserol dalam larutan memiliki kemampuan mengikat air yang kuat. 

Hawab (2003) menambahkan bahwa gliserol memiliki rumus bangun (CH2)2CH 

(OH)3 : 

          CH2OH 

          CHOH 

          CH2OH 

Gliserol merupakan substansi yang langsung berdifusi ke dalam sel 

spermatozoa dan dapat dimetabolisir oleh sel spermatozoa untuk proses 

energinya dan membentuk fruktosa. Jadi secara aerob memiliki persediaan 

fruktosa yang aktif lebih sedikit asam laktat yang dihasilkan, namun 

spermatozoa menunjukkan aktifitas optimal. Penambahan gliserol ke dalam 

bahan pengencer adalah penting untuk proses pembekuan semen (Salisbury dan 

VanDemark, 1961). 

Disamping itu, gliserol mencegah pengumpulan molekul-molekul H2O dan 

mencegah kristalisasi es pada daerah titik beku larutan (Supriatna, 1993). 

Haryati,dkk (1991) menyatakan bahwa gliserol dapat mengikat air dan 
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menurunkan titik beku larutan yang menyolok serta mengurangi pembentukan 

kristal es sehingga kerusakan spermatozoa dapat dikurangi. Squires, et al (2004) 

menambahkan bahwa gliserol merupakan salah satu krioprotektan yang 

digunakan sebagai alternatif untuk pembekuan semen karena gliserol dapat 

mengurangi osmotic shock dan memiliki berat molekul yang rendah sehingga 

dapat bersifat mengikat air secara kuat sehingga kristal-kristal es yang terbentuk 

dapat dicegah. 

Supriatna (1993) menjelaskan peranan gliserol sebagai bahan 

krioprotektan dalam alur mekanisme reaksi preservasi sel adalah sebagai 

berikut: 

1.   Penurunan titik beku medium krioprotektan 

Kemampuan krioprotektan (gliserol) mengikat air dengan kuat, berpengaruh 

pada tekanan uap sehingga titik beku medium akan lebih menurun. Sesuai 

dengan konsentrasi medium gliserol yang digunakan, titik beku akan turun 

dari -2°C sampai -3°C. Hal ini bermanfaat karena sel memperoleh 

kesempatan lebih lama untuk mengeluarkan air. Adanya penurunan titik 

beku, pengeluaran air dari sel baru terjadi pada temperatur yang lebih rendah 

lagi sehingga reduksi volume di akhir proses pendinginan dapat berkurang. 

2.   Perlindungan terhadap membran sel 

Gliserol dapat berinteraksi dengan membran sel. Interaksi ini mengurangi 

kerusakan membran sel saat terjadi perubahan dari keadaan relatif cair ke 

struktur relatif padat atau mungkin lebih penting lagi ketika kembali ke 

struktur yang relatif cair selama proses thawing. Interaksi gliserol berupa 
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kelenturan membran, tidak rapuh sehingga kerusakan irreversible kerena 

retak dapat diatasi. 

3.   Menekan laju pengaruh peningkatan konsentrasi 

Pada temperatur yang cukup rendah, kristal es akan terbentuk. Kristal es 

yang terbentuk merupakan awal peningkatan kembali konsentrasi yang 

diikuti oleh dehidrasi. Dehidrasi akan dihambat dengan adanya gliserol yang 

memiliki sifat daya ikat yang kuat terhadap air. Molekul-molekul solut 

terlarut dalam campuran air dan gliserol, di mana campuran ini dapat 

mengurangi kerusakan dari pada sel jika sel berada dalam larutan 

berkonsentrasi yang lebih tinggi tanpa gliserol. 

4.  Merubah bentuk dan ukuran kristal es 

Kristal yang berukuran besar dan berbentuk tajam dapat merusak sel 

ataupun organela sel secara mekanis.  

 

2.6 Pendinginan dan Gliserolisasi 

Pendinginan dilakukan dengan cara semen yang telah diencerkan 

dimasukkan dalam gelas ukur tertutup dan ditempatkan pada beaker glass berisi 

air dengan suhu 37°C kemudian diletakkan di dalam lemari pendingin selama   

75-120 menit (Beaden dan Fuquay, 1994), hal ini untuk menurunkan suhu secara 

perlahan agar spermatozoa tidak mengalami cold shock. Hafez (2000) 

menjelaskan bahwa pendinginan harus berjalan perlahan dengan waktu minimal 

satu jam untuk menurunkan suhu semen dari 30°C sampai 5°C dan semen harus 

direndam untuk menghindari cold shock. 
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Gliserol digunakan sebagai pelindung pada pembekuan semen dan 

ditambahkan secara bertahap pada semen untuk mencegah adanya osmotik shock 

(Hafez, 2000 dan Toelihere, 1993). Gliserol dapat menghambat kerja kerusakan 

sel spermatozoa secara mekanik (Toelihere, 1993). Konsentrasi akhir dari gliserol 

yang secara umum digunakan adalah 7-10 % (Lindsay, 1982). Hal ini juga sesuai 

dengan hasil penelitian di BIB Singosari yang dilakukan oleh Isnaini dan Ihsan 

(1990), menunjukan bahwa persentase hidup spermatozoa tertinggi pada 

pemberian gliserol dengan kadar 7 %, kemudian diikuti 10 %.  

Semen biasanya dibiarkan menyesuaikan dengan bahan pengencer yang 

mengandung gliserol selama 4-6 jam pada suhu 5°C (Lindsay, 1982 dan Hafez, 

2000), yang biasa disebut dengan equilibrasi. Menurut Toelihere (1981) pada 

waktu equilibrasi gliserol diberi kesempatan untuk memasuki sel-sel spermatozoa 

untuk menggantikan sebagian dari air bebas di dalam sel sehingga kristal-kristal 

yang terbentuk di dalam medium pengencer pada waktu pembekuan dapat 

dicegah, selain itu gliserol juga berperan untuk mendesak keluar elektrolit-

elektrolit sehingga dapat mengurangi elektrolit dalam sel spermatozoa. Equilibrasi 

juga dapat dilakukan setelah pengemasan semen dengan jalan menempatkan staw 

diatas rak staw dalam suhu 5°C. 

 

2.7 Pembekuan 

Pembekuan adalah suatu proses penghentian untuk sementara kegiatan 

hidup dari sel tanpa mematikan fungsi sel dan proses hidup dapat berlanjut setelah 

pembekuan dihentikan.Pembekuan semen dapat menggunakan CO2 padat, udara 

cair, O2 cair, dan nitrogen cair. Pembekuan dengan nitrogen cair lebih popular 
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kerena suhunya yang sangat rendah sehingga dapat menyimpan semen dalam 

waktu yang lama    (Toelihere, 1993). 

Proses pembekuan semen diawali dengan serangkaian proses diantaranya 

tahap pengenceran semen dengan bahan tertentu, tahap identifikasi dan 

pengemasan semen ke dalam straw secara sederhana dengan menggunakan pipet 

untuk memasukkan semen ke dalam straw dan penjepit yang dipanaskan untuk 

menutup straw. Equilibrasi yang digunakan selama 2 jam dihubungkan dengan 

efektifitas antibiotik yang bekerja setelah tiga jam terlampaui, juga merupakan 

proses adaptasi dari suhu 5°C menuju sebelum pembekuan dan suhu pembekuan -

196°C (Anonymous, 1998). 

 
2.8 Thawing  

Thawing adalah melelehkan atau mencairkan kembali semen yang telah 

dibekukan. Thawing dilakukan untuk mengetahui kualitas spermatozoa setelah 

dibekukan. Menurut Hafez (2000) setelah dilakukan thawing maka spermatozoa 

tidak dapat tahan lama seperti semen segar dan semen tidak dapat dibekukan lagi. 

Cara thawing berbeda-beda tergantung pada jenis semennya (Ihsan, 1992). 

Apapun cara melakukan thawing, harus berpegangan pada prinsip bahwa kurva 

peningkatan suhu semen harus meningkat secara konstan sampai waktu 

inseminasi (Toelihere, 1993). 

Motilitas spermatozoa setelah thawing perlu diperiksa dan dapat dilakukan 

setelah pembekuan berlangsung 2 x 24 jam. Sesuai standar Balai Besar Inseminasi 

Buatan Singosari jika nilai motilitas individu  ≥ 40% masih dipertimbangkan 

(Anonymous, 1998). Thawing dilakukan pada air bersuhu 34°C selama 15 detik 

(Toelihere, 1981).  
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BAB III 
 

MATERI DAN METODE 
 
 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya dimulai tanggal  6 April 2006 sampai dengan   

6 Mei 2006.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah semen segar kambing Boer yang 

telah mengalami dewasa kelamin. Semen diambil dengan menggunakan vagina 

buatan pada ejakulat pertama dengan persyaratan minimal motilitas individu 

sebesar 70 % dan motilitas massa 2+ lebih dari 80 % spermatozoa hidup dan 

kurang dari 20 % spermatozoa abnormal. 

 

3.3 Alat dan Bahan 

• Alat-alat yang digunakan adalah vagina buatan khusus untuk kambing, 

mikroskop cahaya, gelas obyek, tabung reaksi, pemanas air (water bath), 

thermometer, beaker glass, mikro pipet lengkap dengan tip, lemari es, 

sterilisator, ose, spet, gunting, pinset, aluminium foil dan indikator kertas 

lakmus. 

• Bahan untuk pengencer semen adalah susu skim bubuk, aquabidest, glukosa, 

gliserol, natruim bikarbonat, penicillin, dan streptomycin. 



• Bahan yang digunakan untuk evaluasi kualitas semen adalah pewarna eosin-

negrosin, NaCl 3%. 

• Bahan yang digunakan untuk pembekuan adalah mini staw, nitrogen cair. 
 
 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Percobaan dilakukan dengan empat perlakuan 

dan sepuluh ulangan tiap perlakuan. Kadar gliserol dalam pengencer susu skim 

yang diuji dalam penelitian ini adalah 7,10,13 dan 16 persen. 

 

3.5 Prosedur Percobaan 

Prosedur percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1.  Penampungan semen dengan menggunakan vagina buatan yang khusus untuk 

kambing yang sudah disterilkan terlebih dahulu. Pada vagina buatan terdapat 

lubang pengisi air yang akan diisikan air panas dengan suhu 40-45°C 

secukupnya lalu ditutup kembali, kemudian diolesi dengan vaselin dan 

memasang tabung penampung semen. Pada pejantan diberikan rangsangan 

dengan kambing betina sebagai pemancing lalu dibiarkan pejantan untuk 

menaiki betina dengan mengarahkan penis ke vagina buatan. Tabung 

penampung segera diambil untuk menghindari terjadinya kontaminasi dengan 

vaselin dan kontak dengan sinar matahari dan semen dibawa ke laboratoriun 

untuk diperiksa kualitasnya. 
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2. Pemeriksaan semen segar yang terdiri dari : 

 a. Pemeriksaan Makroskopis 

 ♦Volume  

Volume diukur dengan melihat langsung pada tabung berskala. 

♦pH     

pH diukur dengan cara mengambil sedikit semen segar dengan 

menggunakan ose dan diletakkan pada kertas lakmus atau pH meter 

kemudian dicocokkan perubahan yang terjadi pada kertas lakmus dengan 

warna standart pH.  

♦Warna 

Warna dapat dilihat langsung pada tabung penampung. 

♦Konsistensi 

Konsistensi diperiksa dengan menggoyangkan tabung yang berisi semen 

secara perlahan-lahan (Partodihardjo, 1992; Toelihere, 1981). 

 b. Pemeriksaan mikroskopis meliputi : 

♦Motilitas massa spermatozoa 

Dilihat dengan perbesaran 100 kali dengan selapis tipis semen di atas 

obyek glass tanpa ditutupi cover glass. Penilaian sangat baik (+++) bila 

terlihat gelombang besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif. Nilai baik (++) 

jika gelombang kecil, tipis, jarang, tidak jelas dan lamban. Nilai cukup (+) 

bila tidak ada gelombang hanya gerakan individual dan aktif progesif 

(tidak ada gerak bersama lagi ). Nilai buruk (-) bila tidak ada gerakan sama 

sekali (Partodihardjo, 1992). 
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♦Motilitas individu spermatozoa 

Dilihat dengan perbesaran 400 kali dengan selapis tipis semen di atas 

obyek glass yang ditutupi dengan cover glass, dihitung yang bergerak 

progresif (maju). Nilai kurang dari 50 % bila tidak ada gelombang atau 

gerakannya melingkar, 50-80 % bila ada gerakan massa, lebih dari         

80-90 % bila ada gelombang, dan lebih dari 90 % bila gelombangnya 

sangat cepat (Toelihere, 1981). 

♦Konsentrasi spermatozoa 

Pengujian konsentrasi spermatozoa dilakukan dengan menggunakan 

haemocytometer. Semen dihisap sebanyak 0,005 mililiter ke dalam 

haemocytometer sampai tanda 0,5 lalu hisap NaCl 3 % sampai angka 1,01 

dan dikocok membentuk angka 8, setelah itu dibuang 4 atau 5 tetes 

kemudian diteteskan larutan sperma tersebut pada gelas obyek sitometer 

thoma. Dihitung sperma yang terdapat dalam 5 kotak yaitu 4 kotak disudut 

dan 1 kotak ditengah. Jika dalam kelima kotak itu = X, maka konsentrasi 

sperma adalah X x 107 per ml semen (Hafez, 2000).  

♦Pengamatan viabilitas dan abnormalitas spermatozoa dengan eosin-

negrosin 

Semen dan larutan eosin-negrosin diletakkan pada objek gelas, 

dihomogenkan dan dibuat ulasan setipis mungkin kemudian dikeringkan. 

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan 

perbesaran 400 kali. Dihitung spermatozoa yang hidup dan yang mati 

sebanyak minimal 200 sel spermatozoa dengan ketentuan spermatozoa 

yang hidup tidak menyerap warna sedangkan yang mati akan menyerap 
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warna. Untuk menghitung spermatozoa yang abnormal sama dengan 

viabititas yaitu membandingkan antara spermatozoa yang normal dan 

abnormal (Hafez, 2000).  

3.   Pengenceran semen 

 Tabel 2. Komposisi bahan dalam pengencer susu skim antara lain : 
No Bahan Komposisi Pengencer Skim 
1. Susu skim bubuk                     5 gram 
2. Glukosa 0,5 gram 
3. Kuning Telur                 2,5 ml 
4. Penicillin   0,05 gram 
5. Streptomycin   0,05 gram 
6. Aquabidest   40 ml 
7. Gliserol 7, 10, 13, dan 15 % 

  
Prosedur pembuatan : 

 • Susu skim bubuk dimasukkan dalam erlenmeyer 50 mililiter, kemudian      

ditambahkan aquabidest steril dan dihomogenkan selama 12 menit.   

 • Glukosa, penicillin dan streptomycin dimasukkan ke dalam erlenmeyer   

kemudian dihomogenkan selama 12 menit. 

 • Erlenmeyer dimasukkan dalam panci yang berisi air panas di atas nyala api 

dan dipanaskan sampai suhu 100°C selama 10 menit. 

 • Kuning telur dimasukkan dalam erlenmeyer kemudian dihomogenkan 

selama 15 menit. 

 • Erlenmeyer disimpan dalam lemari es selama 2 sampai 3 hari untuk 

memisahkan endapan dengan supernatannya. 

 • Supernatan yang terbentuk telah siap untuk digunakan sebagai pengencer 

semen.  
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 Prosedur pengenceran : 

 Semen segar yang telah dilakukan pemeriksaan secara makroskopis dan 

mikroskopis, selanjutnya ditentukan volume pengencernya. Pada proses 

pengenceran terdapat dua tahapan yaitu tahapan pra pengenceran dan tahapan 

pengenceran akhir. Pada tahap pra pengenceran, setengah pengencer dicampur 

dengan semen dan setengahnya dicampur dengan gliserol yang masing-masing  

kadarnya berbeda. Pada pengenceran akhir, kedua pengencer tadi sedikit demi 

sedikit dicampur jadi satu (Sarastina, Herliantien dan Zenichiro, 2002). 

Penilaian konsentrasi spermatozoa per mili sangat penting, karena faktor ini 

dipakai sebagai kriteria penentuan kualitas semen dan menentukan tingkat 

pengenceran (Bearden dan Fuquay, 1984). 

4.  Pemeriksaan kualitas semen setelah pengenceran yang meliputi pemeriksaan    

motilitas individu, persentase hidup spermatozoa dan persentase abnormalitas 

spermatozoa. 

5. Pengisian mini staw dengan menggunakan alat spet. Ujung spet diletakan di 

ujung mini staw dekat kapas. Semen dihisap masuk ke dalam mini staw 

sampai menempel pada kapas. Ujung mini staw yang lain kemudian dijepit 

dengan pinset panas hingga tertutup rapat. 

6. Waktu equilibrasi yang dilakukan dengan cara memasukkan semen dalam 

mini staw ke refrigerator pada suhu 5°C selama 2 jam dengan tujuan untuk 

memberi kesempatan spermatozoa menyesuaikan diri dengan bahan 

pengencer. 

 27



7. Pre Feezing dengan meletakkan mini straw di mulut kontainer pada suhu        

-140°C pada posisi horizontal setinggi 4 cm di atas permukaan nitrogen cair 

selama 9 menit. 

8. Freezing dengan memasukkan mini staw perlahan-lahan ke dalam nitrogen 

cair pada suhu -196°C selama 24 jam. 

9. Thawing (pencairan mini straw) yang  dilakukan dalam air hangat (37°C) 

selama 15-30 detik.  

10. Pemeriksaan kualitas semen setelah thawing meliputi pemeriksaan motilitas 

individu, persentase hidup spermatozoa dan persentase abnormalitas 

spermatozoa. 
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3.5.1Prosedur penelitian secara skematis 

 

 
Penampungan Semen Kambing 

 
 

 

Evaluasi semen segar (evaluasi1) : 
- Pemeriksaan makroskopis (volume,warna, konsistensi, pH) 
- Pemeriksaan mikroskopis (motilitas massa, motilitas individu, % hidup, % abnormalitas) 

Pengenceran : 
- Pengenceran dengan susu skim 
- Penambahan bahan cryoprotectant (gliserol) dengan kadar 7,10,13, dan 16 % 
- Pengenceran bertahap   

Evaluasi kualitas semen setelah pengenceran (evaluasi 2) : 
- Motilitas individu, persentase hidup spermatozoa, dan persentase 

abnormalitas spermatozoa 

Pengemasan semen ke dalam mini straw 

             

 

Pre-feezing (-140°C) selama 9 menit 

Freezing (-196°C) selama 24 jam 

Thawing selama 15-30 detik pada suhu 37°C 

Evaluasi post thawing (evaluasi 3) : 
- Motilitas individu, % hidup spermatozoa dan % abnormalitas spermatozoa 

Equilibrasi time ( 2 jam ) 

Gambar 2. Diagram alur proses pembekuan semen kambing Boer  
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3.6 Variabel Yang Diamati 

Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah volume, warna, 

konsistensi, pH, motilitas massa dan individu, persentase hidup spermatozoa, dan 

abnormalitas spermatozoa setelah pembekuan (post thawing) 

 

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan sepuluh ulangan dan empat perlakuan. Jika terdapat 

perbedaan yang nyata maka diuji dengan Uji Beda Nyata Terkecil 

(Yitnosumarsono, 1993). 

 

3.8 Batasan Istilah 

1. Semen cair adalah semen yang telah diencerkan dengan bahan pengencer susu 

skim bubuk kemudian didinginkan dalam lemari es dengan suhu 5°C. 

2. Pengenceran adalah suatu proses penambahan zat pengencer dengan tujuan 

untuk meningkatkan volume bahan yang diencerkan. 

3. Pengencer adalah bahan yang berfungsi untuk memperbanyak volume semen, 

memelihara, melindungi dan mempertahankan kualitas semen. 

4. Pengencer susu skim adalah salah satu jenis pengencer yang tersusun atas susu 

skim bubuk, gliserol, glukosa, natrium bikarbonat, streptomycine, penicillin, 

dan aquabidest. 

5. Pre feezing adalah suatu proses pendinginan pada suhu -140°C selama kurun 

waktu 10 menit. 
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6. Freezing adalah suatu proses pendinginan menggunakan uap nitrogen cair 

dengan lama penyimpanan 24 jam pada suhu -196°C. 

7. Thawing adalah suatu proses melelehkan atau mencairkan kembali semen 

yang telah dibekuan pada suhu 37°C selama 15-30 detik. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Pemeriksaan kualitas semen segar 

Evaluasi semen segar ditentukan dengan cara pengamatan secara 

makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis meliputi 

pemeriksaan volume, warna, pH, dan konsistensi, sedangkan pemeriksaan secara 

mikroskopis meliputi pemeriksaan motilitas massa, motilitas individu, 

konsentrasi, persentase hidup spermatozoa, dan persentase abnormal spermatozoa. 

Hasil pemeriksaan kualitas semen segar tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1, 

sedangkan rata-rata hasil pemeriksaan kualitas semen segar dapat dilihat pada 

Tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 3. Hasil pemeriksaan kualitas semen segar kambing Boer  
 

Variabel Rata-rata ± Standar Deviasi (SD) 
Volume (ml) 
pH 
Warna 
Konsistensi 
Konsentrasi (.106/ml) 
Motilitas massa (%) 
Motilitas individu (%) 
Spermatozoa hidup (%) 
Abnormalitas (%) 

1,03 ± 0,10 
7,2 ± 0,16 

Putih - Kuning 
Encer – Pekat 

4164,6 ± 161,82 
3+ 

80 ± 0,0 
85,88 ± 1,17 
10,69 ± 1,48 

 

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa semen segar yang 

digunakan dalam penelitian ini rata-rata memiliki kualitas dan kuantitas yang 

baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata volume semen segar kambing Boer yaitu 

1,03 ± 0,102 ml. Dari hasil penelitian Suyadi, dkk (2004) menunjukan bahwa dari 

13 ekor pejantan kambing Boer rata-rata volume yang dihasilkan adalah          



0,89 ± 0,31 ml per ejakulat. Menurut hasil penelitian Kostaman (2004) volume 

semen kambing Boer sebesar 0,92 ml.  Sedangkan dari hasil penelitian Isnaini 

(2004) menyatakan bahwa volume semen segar kambing Boer sebesar 0,81 ± 0,33 

ml.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa semen kambing Boer tersebut  berkisar 

0,81-0,92 ml/ejakulat sehingga dapat disimpulkan bahwa volume hasil penelitian 

ini masih tergolong normal. Hal ini sesuai dengan Toelihere (1993) bahwa kisaran 

volume semen kambing adalah 0,5 – 1 ml per ejakulat volume semen yang 

berbeda-beda pada setiap pejantan dari hasil penelitian disebabkan karena faktor 

perbedaan kondisi tubuh dari masing-masing pejantan. Salisbury dan Vandemark 

(1985) menambahkan bahwa volume semen per ejakulat berbeda menurut umur, 

besar tubuh, perubahan keadaan reproduksi, frekuensi penampungan, pakan dan 

bangsa ternak, sebaliknya volume semen dan jumlah spermatozoa dapat 

berkurang apabila kambing sering ditampung untuk keperluan IB dengan siklus 

yang terlalu pendek atau sering.  

Rata-rata hasil pemeriksaan pH semen segar kambing Boer adalah 7,2 ± 

0,156. Nilai ini masih dalam kisaran normal karena berdasarkan penelitian Isnaini 

(2004) pH kambing Boer sebesar 7,00 ± 0,0 dan menurut Bearden and Fuquay 

(1984) menyatakan bahwa semen kambing secara normal memiliki pH berkisaran 

antara 5,9-7,3 sedangkan Salisbury dan Vandemark (1985) menyatakan bahwa 

kabanyakan semen normal condong kearah asam dari pH normal sekitar pH       

6,2 – 6,8 tetapi pHnya bervariasi dari sekitar 6,0 atau dibawahnya sampai 7,0 atau 

sedikit diatasnya. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

aktifitas spermatozoa dalam menguraikan fruktosa, sehingga pH menjadi turun, 

kontaminasi dengan kuman sehingga pH naik dan adanya perbedaan cara 
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penampungan. Semakin rendah (asam) pH semen semakin kurang baik 

kualitasnya dan semakin tinggi (basa) pH maka menunjukkan tingkat kematian sel 

spermatozoa yang tinggi.  

Warna semen segar kambing Boer hasil penelitian adalah putih – kuning. 

Bearden and Fuquay (1984) menyatakan bahwa warna semen kambing yang baik 

adalah putih krem, putih susu atau kuning. Menurut Evans dan Maxwell (1987) 

bahwa warna kekuningan disebabkan kandungan riboflavin dari sekresi kelenjar 

vesikula pada seminal plasma.  

Konsistensi semen segar kambing Boer dalam penelitian ini tergolong baik 

yaitu encer sampai pekat yaitu pekat 60 %, sedang 20 %, dan encer 20 %. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Suyadi dkk (2004), yang menyatakan bahwa 

konsistensi semen kambing adalah encer sampai pekat. Konsistensi semen 

berhubungan dengan konsentrasi spermatozoa yaitu semakin kental atau pekat 

semen maka akan semakin tinggi konsentrasi spermatozoa yang terkandung di 

dalamnya. Pernyataan ini diperkuat oleh Salisbury and Vandemark (1961) yang 

menyatakan bahwa kekentalan semen akan naik selaras dengan konsentrasi 

spermatozoa. Konsistensi dan konsentrasi juga berhubungan dengan warna semen. 

Konsentrasi semen segar kambing Boer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 

4164,6 ± 161,82 juta/ml. Sedangkan menurut hasil penelitian Suyadi dkk (2004) 

menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi semen segar kambing Boer adalah 

2954,16 ± 186,7 juta/ml, Isnaini (2004) dari hasil penelitiannya menunjukkan  

konsistensi 3387 ± 230,32 juta/ml, dan Kostaman (2004) dari hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa konsistensi semen segar kambing Boer 2675 juta/ml . Dari 

hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa konsentrasi sperma yang terkandung di 
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dalam semen tinggi yang berarti kualitasnya baik. Salisbury dan Vandermark 

(1985) menyatakan bahwa kekentalan semen akan naik selaras dengan konsentrasi 

spermatozoa. Sedangkan menurut Evans dan Maxwell (1987) menyatakan bahwa 

semen kambing yang berkualitas baik memiliki konsentrasi berkisar antara 2,5 – 5 

juta/ml.  

Pengamatan motilitas massa pada semen segar kambing Boer pada 

penelitian ini menunjukkan hasil yang baik yaitu rata-rata 3+ atau (+++) dengan 

gerakan individu rata-rata 80 ± 0,0 %. Sedangkan dari hasil penelitian Suyadi dkk 

(2004) menunjukkan bahwa rata-rata persentase motilitas individu spermatozoa 

kambing Boer adalah 73,22 ± 4,26 %, Kostaman (2004) dari hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa persentase motilitas individu sebesar 69,79%, dan Isnaini 

(2004) dari hasil penelitiannya menunjukkan persentase motilitas individu sebesar 

74,50 ± 3,69%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semen tersebut 

dikatakan baik sekali seperti yang disampaikan oleh Ihsan (1992) dan 

Partodihardjo (1992) bahwa kualitas semen tergolong sangat baik jika gerak 

massa spermatozoa (+++) artinya aktif sekali, tergolong baik jika gerak massa 

spermatozoa (++) artinya cukup aktif, tergolong kurang baik jika gerak massa 

spermatozoa dinyatakan (+), dan buruk jika tidak terdapat gerak massa sama 

sekali. Sedangkan Salisbury and VanDemark (1961) menambahkan bahwa semen 

segar dikatakan normal apabila semen tersebut mengandung spermatozoa yang 

memperlihatkan daya gerak aktif dan gerakan bergelombang. Bearden dan Fuquay 

(1984) menyatakan bahwa semen dengan motilitas 50-80 % tergolong normal dan 

fertil. Hal ini juga didukung dengan pendapat Evans dan Maxwell (1987) yang 
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menyatakan bahwa semen segar yang dapat dibekukan harus memiliki motilitas 

individu minimal 70 persen. 

Rata-rata pemeriksaan persentase hidup semen segar sebesar 85,877 ± 

1,168. Nilai ini tergolong baik karena dari hasil penelitian Kostaman (2004) 

menunjukkan bahwa persentase hidup semen segar sebesar 76,87%, sedangkan 

dari hasil penelitian Isnaini (2004) menyatakan bahwa persentase hidup 

spermatozoa sebesar 88,03 ± 3,07. Menurut Gomes (1977) menyatakan bahwa 

persentase hidup spermatozoa dalam semen segar yang berkualitas baik memiliki 

80-90 % spermatozoa hidup. Penilaian persentase hidup spermatozoa dilakukan 

dengan menghitung spermatozoa mati dan hidup berdasarkan afinitas zat warna 

antara sel-sel spermatozoa. Pada waktu semen segar dicampur dengan zat warna 

(eosin-negrosin), sel-sel spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna 

sedangkan sel-sel yang mati akan menyerap warna karena permealibitas dinding 

sel meninggi sewaktu mati (Evans dan Maxwell, 1987; Partodihardjo, 1992 ; 

Toelihere, 1993). 

Rata-rata persentase abnormalitas spermatozoa semen segar hasil 

penelitian sebasar 10,689 ± 1,475 yang menunjukkan kualitas semen dalam 

kisaran yang normal. Sesuai dengan hasil penelitian Kostaman (2004) bahwa 

persentase abnormal sebesar 9,83%, sedangkan Isnaini (2004) dalam 

penelitiannya menunjukkan persentase abnormal sebesar 6,87 ± 1,98. Foote 

(1980) menyatakan bahwa persentase spermatozoa normal pada semen kambing 

adalah 80-95 % yang berarti bahwa persentase abnormal mencapai 5-20 %. 

Menurut Bearden dan Fuquay (1984) bahwa semen dalam setiap ejakulasi akan 

mengandung sejumlah spermatozoa yang abnormal sebesar 8-10 % tidak banyak 
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berpengaruh terhadap fertilitas tetapi bila nilai abnormal mencapai 25 % akan 

berpengaruh nyata untuk menurunkan fertilitas. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan semen segar (Tabel 3) dapat disimpulkan 

bahwa semen segar kambing Boer yang digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai kualitas yang baik, sehingga dapat diproses lebih lanjut untuk 

pembekuan spermatozoa.  

 

4.2 Pemeriksaan Kualitas Semen Setelah Pengenceran 

Pemeriksaan kualitas semen setelah pengenceran meliputi persentase 

motilitas individu, persentase hidup spermatozoa, dan persentase abnormalitas 

spermatozoa. Hasil pemeriksaan tersebut secara lengkap ditunjukkan pada 

Lampiran 2. sedangkan rata-ratanya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Hasil pemeriksaan kualitas semen setelah pengenceran 

Kadar gliserol dalam pengencer (%) Pemeriksaan 
7 10 13 16 

Motilitas (%) 72 ± 0,82b 72,5 ± 0,83b 73,5 ± 0,76b 67 ± 1,33a

Viabilitas (%) 79,54 ± 0,34b 79,38 ± 0,64b 80,07 ± 0,55c 77,41 ±1,02a

Abnormalitas (%) 17,75 ± 0,29 15,73 ± 0,71 16,99 ± 0,77 17,52 ± 0,75 

  

4.2.1 Persentase Motilitas Individu Spermatozoa 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

adanya perlakuan dengan penambahan kadar gliserol 7%, 10%, 13%, dan 16% 

memberikan  pengaruh yang berbeda (P<0,01) terhadap motilitas individu 

spermatozoa setelah pengenceran antar perlakuan. Hasil analisis statistik dan 

histogram dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini : 
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Gambar 3. Persentase motilitas individu spermatozoa setelah pengenceran 

dengan kadar gliserol yang berbeda. 
 

Rata-rata  persentase motilitas individu pada pengencer susu skim dengan 

kadar 7%,10%,13%, dan 16% berturut-turut adalah 72 ± 0,82; 72,5 ± 0,83;       

73,5 ± 0,76 ; 67 ± 1,33. Persentase motilitas individu tertinggi terjadi pada 

semen yang diencerkan dengan kadar gliserol 13% dan yang terendah terjadi 

pada semen yang diencerkan dengan kadar gliserol 16%. Penggunaan kadar 

gliserol 13% paling optimum dibandingkan 7% dan 10% karena gliserol mampu 

melindungi spermatozoa, tetapi pada kadar gliserol 16% paling rendah karena 

kadar gliserol yang terlalu tinggi menyebabkan konsentrasi krioprotektan dalam 

medium pengencer meningkat sehingga menyebabkan sifat toksik yang dapat 

menurunkan kualitas spermatozoa. Hal ini sesuai dengan Arav (1993) bahwa 

semakin tinggi konsentrasi gliserol dalam pengencer akan menurunkan motilitas 

spermatozoa setelah diencerkan, karena adanya efek toksik dari gliserol yang 

mengakibatkan terjadinya kerusakan sel. Dari hasil penelitian Hariyanto (2005) 

menyatakan bahwa penambahan kadar gliserol 7-14 % dalam pengencer akan 

memberikan hasil yang lebih baik daripada pemberian kadar gliserol yang lebih 

dari 14%.  
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Persentase motilitas individu spermatozoa pada ke empat perlakuan yaitu 

penambahan pengencer dan gliserol 7%, 10%, 13%, dan 16% setelah 

pengenceran masih diatas standart motilitas individu sebelum pembekuan yang 

ditetapkan di BIB Singosari yaitu 50%. Hal ini sesuai dengan pendapat Hafez 

(2000) yang menyatakan bahwa batas minimum motilitas yang masih dapat 

digunakan untuk inseminasi adalah 50%. 

Susu skim mengandung salah satu bahan pengencer yang dapat digunakan 

untuk pengenceran semen. Disamping murah dan mudah didapat, susu skim 

yang ditambahkan dengan kuning telur dapat mempertahankan kualitas 

spermatozoa paling lama dalam suhu dingin. Hal ini karena susu skim berfungsi 

sebagai penyangga pH dari asam laktat hasil metabolisme spermatozoa, mampu 

menekan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit (Evans dan Maxwell, 

1987). Sedangkan kuning telur dapat digunakan sebagai sumber energi dan 

pelindung terhadap cold shock (Hardjoprandjoto, 1988). Salisbury dan 

VanDemark (1961) menambahkan bahwa pengencer susu skim mengandung 

laktosa sebagai komponen gula dalam air susu dan glukosa yang dicampurkan 

dengan susu skim bubuk dalam prosedur pembuatan pengencer merupakan 

sumber energi bagi spermatozoa, selain itu glukosa juga terdapat dalam susu 

sebagai sumber energi bagi spermatozoa, disamping menonaktifkan laktenin 

yang merupakan komponen dari air susu yang bersifat racun pada spermatozoa. 

Persentase motilitas individu dari keempat perlakuan dengan kadar gliserol 

yang berbeda mengalami penurunan dari pemeriksaan semen segar sebelumnya. 

Turunnya persentase motilitas individu semen setelah pengenceran disebabkan 

adanya proses adaptasi dari spermatozoa terhadap bahan pengencer. Adaptasi 
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spermatozoa terhadap konsentrasi bahan pengencer dapat mengakibatkan 

gangguan permeabilitas membran, menurunkan aktifitas metabolisme, 

kerusakan sel dan dapat menurunkan motilitas (Supriatna, 1993). Maxwell dan 

Watson (1996) menambahkan bahwa proses pengenceran dapat menyebabkan 

kerusakan membran plasma serta menurunkan motilitas. Suyadi dan Isnaini 

(2004) menambahkan bahwa penurunan motilitas individu spermatozoa terjadi 

karena adanya perubahan suhu 37°C pada saat ejakulasi menjadi 4°C saat 

penyimpanan setelah pengenceran yang mengakibatkan perubahan permeabilitas 

dinding spermatozoa hingga terjadi perpecahan membran sel. Sedangkan Cole 

dan Cupps (1977) menyatakan aktifitas metabolisme spermatozoa berpengaruh 

terhadap nilai energi yang digunakan spermatozoa, semen yang dijaga tetap 

hangat akan mempertahankan spermatozoa tetap motil untuk beberapa saat yaitu 

dengan cara menggunakan energi yang diperoleh dari metabolisme nutrisi dalam 

seminal plasma. 

Semen kambing Boer yang diencerkan dengan pengencer susu skim 

mempunyai motilitas individu rata-rata 71,25 % sehingga dapat dilanjutkan 

untuk proses pembekuan. Hal ini didukung oleh Sarastina, Zenichiro dan 

Herliantien (2002) yang menyatakan bahwa motilitas individu spermatozoa 

sebelum dibekukan minimal 55 % jika kurang dari 55 % maka semen tersebut 

tidak dapat dilanjutkan untuk proses pembekuan. 
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4.2.2 Persentase Hidup spermatozoa  

Persentase hidup spermatozoa kambing Boer setelah pengenceran dapat 

dilihat pada Gambar 4 dibawah ini :  

 
Gambar 4. Persentase hidup-mati spermatozoa dengan menggunakan pewarna   

eosin-negrosin pada pembesaran 200x, (keterangan : P berarti 
spermatozoa hidup sedangkan M berarti spermatozoa mati). 

 
Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan dengan 

adanya perlakuan penambahan kadar gliserol 7%, 10%, 13%, dan 14% 

memberikan  perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap persentase hidup 

spermatozoa setelah pengenceran antar perlakuan. Hasil analisis statistik dan 

histogram dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini : 
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Gambar 5. Persentase hidup spermatozoa setelah pengenceran dengan kadar 

gliserol yang berbeda. 
Rata-rata persentase hidup spermatozoa setelah pengenceran dengan kadar 

gliserol 7 %, 10%, 13%, dan 14 % berturut-turut 79,54 ± 0,34 ; 79,38 ± 0,64 
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80,07 ± 0,55 dan 72,41 ± 1,02. Gliserol dengan kadar 13% paling optimal 

diikuti  dengan 7% dan 10%, sedangkan kadar 16 % terendah dibandingkan 

yang lain. Pada konsentrasi gliserol yang terlalu tinggi menyebabkan viskositas 

larutan akan meningkat sehingga spermatozoa akan membutuhkan energi yang 

lebih besar untuk bergerak. Keadaan ini menyebabkan spermatozoa melemah 

karena kehabisan energi yang berakibat pada menurunnya daya hidup 

spermatozoa tersebut. Hal ini sesuai dengan Supriatna (1993) yang menyatakan 

bahwa viskositas larutan yang meningkat mempunyai korelasi positif dengan 

tekanan osmotik dan jumlah air yang diikat oleh gliserol menyebabkan dehidrasi 

pada suspensi koloid baik intraseluler dan ekstraseluler sehingga konsentrasi 

larutan menjadi toksik dan lethal. 

Kemampuan hidup spermatozoa dalam pengencer dipengaruhi oleh 

tersedianya energi, kestabilan elektrolit, tekanan osmotik, dan pelindung efek 

lethal pembekuan serta daya tahan spermatozoa itu sendiri. Evans dan Maxwell 

(1987) menambahkan bahwa daya tahan spermatozoa juga dipengaruhi oleh 

adanya kontak dengan logam, air, terkena kotoran, bakteri dan desinfektan serta 

kontak dengan udara bebas.   

Adanya penurunan persentase hidup spermatozoa dari pemeriksaan semen 

segar kambing Boer dengan pemeriksaan semen setelah pengenceran 

disebabkan oleh proses pengenceran semen yang menyebabkan rusaknya 

membran plasma serta dapat menurunkan motilitasnya. Maxwell dan Watson 

(1996) menyatakan bahwa kerusakan membran spermatozoa akan berdampak 

pada membran yang pada awalnya mempunyai sifat permiabel tidak lagi mampu 
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menyeleksi keluar masuknya zat yang akhirnya pada saat dilakukan uji warna 

eosin-negrosin zat tersebut bisa masuk ke dalam plasma. 

Persentase hidup spermatozoa pada pengencer susu skim mengalami 

penurunan yang rendah. Hal ini dapat disebabkan karena kandungan lipid dalam 

kuning telur pada pengencer kuning telur. Lipid akan membentuk lipoprotein 

dan phospholipid yang berfungsi untuk melindungi spermatozoa terhadap 

kerusakan membran plasma (Situmorang, Toelihere dan Yusuf , 1999). 

4.2.3 Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

Persentase abnormalitas spermatozoa kambing Boer setelah pengenceran 

dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini :  

 
Gambar 6. Persentase abnormalitas spermatozoa pada perbesaran 200x, 

(keterangan AP merupakan abnormalitas primer sedangkan AS 
merupakan abnormalitas sekunder). 

 
Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan dengan 

adanya perlakukuan penambahan kadar gliserol 7%, 10%, 13%, dan 14% 

memberikan  pengaruh terhadap persentase abnormalitas spermatozoa setelah 

pengenceran antar perlakuan.  
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Hasil analisis statistik dan histograf  dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah 

ini : 
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Gambar 7. Persentase abnormalitas spermatozoa setelah pengenceran dengan 

kadar gliserol yang berbeda. 
 

Rata-rata persentase abnormalitas spermatozoa setelah pengenceran 

dengan kadar gliserol 7 %, 10%, 13%, dan 14 % berturut-turut 17,75 ± 0,29; 

15,73 ± 0,71 ; 16,99 ± 0,77 dan 17,52 ± 0,75. Gliserol dengan kadar 10% 

memiliki persentase abnormalitas terendah diikuti  dengan 13% dan 16%, 

sedangkan kadar  7% memiliki persentase abnormalitas tertinggi. Kerusakan 

membran dan akrosom akibat pendinginan dapat meningkatkan abnormalitas 

spermatozoa (Evanz dan Maxwell, 1987). Bearden dan Fuquray (1984), 

menambahkan bahwa pendinginan dapat meningkatkan proporsi kerusakan sel 

pada spermatozoa. Persentase abnormalitas spermatozoa berhubungan erat 

dengan persentase motilitas individu dan persentase hidup spermatozoa, dimana 

dengan rendahnya persentase motilitas individu dan persentase hidup 

spermatozoa akan diikuti dengan naiknya persentase abnormalitas. 

Dilihat dari rataan terjadinya peningkatan abnormalitas yang terjadi pada 

penelitian ini setelah pengenceran masih tergolong normal karena menurut 
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Salisbury dan Vandemark (1985) bahwa abnormalitas spermatozoa dibawah 20 

% berarti semen berkualitas baik dan fertil sehingga dapat diinseminasikan ke 

dalam saluran kelamin betina.  

Jika dilihat dari gambar 5, ditemukan lebih banyak abnormalitas primer 

dari pada abnormalitas sekunder. Abnormalitas primer terjadi pada saat 

spermatozoa masih di dalam testis yang ditandai dengan kepala yang terlampau 

kecil atau terlalu besar, kepala yang memanjang, lebar, berganda dan 

membentuk buah per, badan atau ekor berganda, perbesaran bagian tengah yang 

melingkar dan pertautan abaksial. Sedangkan abnormalitas sekunder bisa terjadi 

karena proses pengolahan misalnya ekornya terputus, kepala tanpa ekor, bagian 

tengah yang melipat. Hal ini sesuai dengan Partodihardjo (1992) bahwa bentuk 

abnormalitas sekunder biasanya disebabkan karena kesalahan perlakuan setelah 

meninggalkan testis, misalnya kocokan yang terlalu keras pada tabung 

penampung, didinginkan terlalu cepat, dipanaskan dengan temperatur yang 

terlalu tinggi dan adanya penggesekan preparat sewaktu mengulas preparat.  

 

4.3 Pemeriksaan Kualitas Semen Setelah Pembekuan (Post Thawing) 

 
Pemeriksaan kualitas semen kambing Boer setelah pembekuan meliputi 

persentase motilitas individu, persentase hidup spermatozoa dan persentase 

abnormalitas spermatozoa. Hasil pemeriksaan tersebut secara lengkap ditunjukkan 

pada lampiran 3, sedangkan rata-ratanya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 5. Hasil pemeriksaan kualitas semen kambing Boer setelah pembekuan  
 

Kadar gliserol dalam pengencer (%) Pemeriksaan 
7 10 13 16 

Motilitas (%) 32,5 ± 1,86b 33 ± 2,38b 34,5 ± 3,03b 22 ± 1,1a

Viabilitas (%) 41,76 ± 2,34b 42,49 ± 2,03b 45,63 ± 2,8c 32,60 ±2,07a

Abnormalitas (%) 18,02 ± 0,45 17,49 ± 0,34 16,95 ± 0,81 17,33 ± 0,83 
 

4.3.1 Persentase Motilitas Individu Spermatozoa 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan dengan 

adanya perlakuan penambahan kadar gliserol 7%, 10%, 13%, dan 14% 

memberikan  perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap motilitas individu 

spermatozoa setelah pembekuan antar perlakuan. Hasil analisis statistik dan 

histogram dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini : 
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Gambar 8. Persentase motilitas individu spermatozoa setelah pembekuan 

dengan kadar gliserol yang berbeda. 
 

Rata-rata  persentase motilitas individu pada pengencer susu skim dengan 

kadar 7%,10%,13%, dan 16% berturut-turut adalah 32,5 ± 1,86; 33 ± 2,38; 

34,5± 3,03; 22 ± 1,1. Persentase motilitas individu dengan kadar 13% paling 

optimal diikuti 10% dan 7%, sedangkan kadar 16% paling rendah dibandingkan 

yang lainnya. Konsentrasi yang rendah dalam pengencer akan mengakibatkan 

sedikit sekali gliserol yang masuk ke dalam sel spermatozoa untuk dimetabolisir 
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menjadi sumber energi. Selama proses pengenceran sampai pembekuan, 

spermatozoa membutuhkan energi yang cukup untuk menjaga kualitasnya. Oleh 

sebab itu sumber energi yang kurang dapat menurunkan motilitas spermatozoa 

setelah pembekuan.  

Farstad (1996) menyatakan bahwa persentase motilitas individu 

spermatozoa setelah pembekuan lebih rendah dari sebelum pembekuan yang  

diakibatkan karena proses pendinginan dan pembekuan pada suhu -196°C yang 

umumnya disebut efek lethal pembekuan. Evans dan Maxwell (1987) 

menambahkan bahwa spermatozoa kambing cukup sensitif terhadap proses 

pendinginan yang dapat merubah struktur fisik dan kimiawi spermatozoa 

terutama membran plasma pada kepala dan ekor yang berperan dalam proses 

glikolisis dan siklus krebs, sehingga berhubungan dengan motilitas 

spermatozoa. 

Adanya sumber-sumber zat makanan bagi spermatozoa dalam kuning telur 

pada pengencer susu skim menyebabkan spermatozoa mendapatkan sumber 

energi dalam jumlah yang cukup untuk motilitas individu setelah pembekuan 

masih memenuhi standart. Pengencer susu skim memiliki komponen glukosa 

dan laktosa dalam air susu sebagai sumber energi dan substansi pelindung yaitu 

lektin, lipoprotein, dan gliserol sebagai krioprotektan yang berfungsi sebagai 

komponen pelindung dari efek lethal pembekuan. Anonymous (1998) juga 

menyatakan bahwa disamping sukrosa dan kuning telur, gliserol juga 

merupakan sumber energi dan pelindung dari efek cold stock. 
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4.3.2 Persentase Hidup Spermatozoa 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan dengan 

adanya perlakuan penambahan kadar gliserol 7%, 10%, 13%, dan 16% 

memberikan  perbedaan sangat nyata (P<0,05) terhadap persentase hidup 

spermatozoa setelah pembekuan antar perlakuan.  

Hasil analisis statistik dan histogram dapat dilihat pada Gambar 9 dibawah 

ini :   
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Gambar 9. Persentase hidup spermatozoa setelah pembekuan dengan kadar 

gliserol yang berbeda. 
 

Rata-rata  persentase hidup spermatozoa pada pengencer susu skim dengan 

kadar 7%,10%,13%, dan 16% berturut-turut adalah 41,76 ± 2,34; 42,49 ± 2,03; 

45,63± 2,8; 32 ± 2,07. Pada kadar gliserol 13% meberikan rata-rata persentase 

tertinggi diikuti 10%, 7% dan terendah 16%. Pengaruh penambahan kadar 

gliserol yang berbeda dapat dilihat pada tabel 5. 

Terjadinya kematian akibat pembekuan disebabkan karena terbentuknya 

kristal es pada media di luar spermatozoa dan menimbulkan keadaan hipertonis 

pada cairan di dalam sel yang mengakibatkan keluarnya cairan pada sel 

spermatozoa dan terjadinya dehidrasi. Apabila dehidrasi tidak cukup maka akan 
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terbentuk kristal es yang besar sehingga akan merusak membran serta organel 

spermatozoa. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Lubis, Situmorang dan 

Triwulaningsih (1994) yang menyatakan bahwa dalam proses pembekuan perlu 

ditambahkan gliserol sebagai bahan krioprotektan dalam pengencer yang 

berguna untuk memperkecil terbentuknya kristal es dalam spermatozoa. 

Penurunan persentase hidup spermatozoa setelah pembekuan karena 

adanya cold shock yang terjadi selama proses pendinginan. Farstad (1996) 

menyatakan bahwa akibat cold shock yang terjadi selama pendinginan adalah 

terjadinya kerusakan struktur membran spermatozoa.  

Persentase hidup spermatozoa setelah pembekuan berhubungan dengan 

bahan-bahan pelindung cold shock dalam pengencer yang dipakai. Menurut 

Salisbury dan Van Demark (1961), efek utama dari cold shock mengakibatkan 

daya kontraksi selubung lipoprotein spermatozoa lebih besar daripada kontraksi 

kandungan sel mani akibat dari temperatur yang rendah, sehingga memecahkan 

pelindung selubung dan menyebabkan bocornya substansi intraseluler yang 

vital. Keadaan ini mengakibatkan semakin tingginya spermatozoa yang 

menyerap larutan eosin-negrosin sebagai tanda spermatozoa mati. 

 

4.3.3 Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan dengan 

adanya perlakukuan penambahan kadar gliserol 7%, 10%, 13%, dan 14% tidak 

memberikan  pengaruh terhadap persentase abnormalitas spermatozoa setelah 

pembekuan antar perlakuan. 

 

 

 49



 Hasil analisis statistik dan histogram dapat dilihat pada Gambar 10 

dibawah ini :   
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Gambar 10. Persentase abnormalitas spermatozoa setelah pembekuan dengan 

kadar gliserol yang berbeda. 
 

Peningkatan abnormalitas selama proses pembekuan disebabkan karena 

adanya perubahan suhu sehingga menyebabkan perubahan permeabilitas 

membran sel dinding spermatozoa, pemecahan membran dan pengeluaran 

enzim. Kondisi yang demikian mengakibatkan spermatozoa abnormal 

meningkat (Haryati, 1991). Depresi suhu menyebabkan kerusakan morfologi 

khususnya ekor melilit. Suyadi dkk (2004) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi persentase abnormal adalah tindakan yang tidak hati-hati, 

mencairkan semen dengan cairan yang tidak sama isotonisnya, cold shock, 

panas, gangguan nutrisi atau gangguan endokrin yang mempengaruhi 

spermatogenesis normal.  

Abnormalitas spermatozoa berhubungan dengan fertilisasi ternak, dimana 

spermatozoa yang abnormal tidak dapat membuahi ovum baik abnormal primer 

ataupun sekunder (Toelihere, 1993). Jaenudeen dan Hafez (1980) menambahkan 
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bahwa secara umum fertilitas yang rendah disebabkan karena persentase 

abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder yang tinggi.  

Peningkatan abnormalitas selama pengenceran dan pembekuan dapat 

diminimalisasi dengan pengenceran secara bertahap. Hal ini sesuai dengan 

Supriatna (1993) bahwa pemberian pengencer secara bertahap ke dalam sel 

spermatozoa akan memberikan kesempatan lebih banyak bagi krioprotektan 

untuk berdifusi ke dalam sel dan meminimalkan derajat pengkerutan sel 

sehingga kerusakan spermatozoa dapat dihindari.  
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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 Konsentrasi gliserol yang berbeda dalam pengencer susu skim 

memberikan pengaruh terhadap motilitas individu dan persentase hidup 

spermatozoa dalam proses pengenceran dan pembekuan semen kambing Boer 

sedangkan persentase abnormalitas spermatozoa tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata terhadap konsentrasi gliserol yang berbeda. 

 Konsentrasi gliserol 13 % dalam pengencer susu skim menghasilkan 

kualitas semen kambing Boer terbaik ditinjau dari motilitas individu spermatozoa 

(34,5 %), daya hidup spermatozoa (45,63%) dan abnormalitas spermatozoa 

(16,987%) setelah pembekuan dibandingkan dengan konsentrasi gliserol 7%, 

10%, dan 16%. 

 

5.2 Saran 

Untuk proses pembekuan dengan pengencer susu skim sebaiknya 

menggunakan konsentrasi gliserol 13 % untuk memperoleh kualitas semen 

kambing yang baik untuk IB dan untuk menguji tingkat fertilitasnya perlu 

dilakukan aplikasi IB pada betina  di lapang. 
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Lampiran 1. Data kualitas semen segar kambing Boer 
 
 

Ulangan ke- 
Volume 

(ml) pH Warna Konsistensi 
Konsentrasi 

(.106) 
Motilitas 
Massa 

Motilitas 
Individu 

Spermatozoa 
Hidup (%) 

Spermatozoa 
Abnormal (%) 

1 1,2 7 Kuning  Pekat 4010 3+ 80 86,14 6,23 
2 1 7 Kuning  Pekat 4950 3+ 80 83,98 14,69 
3 1 7 Putih kekuningan  Encer 2960 3+ 80 90,98 6,16 
4 1,4 7 Kuning  Pekat 4360 3+ 80 80,97 17,06 
5 1,5 7 Putih kekuningan  Pekat 4210 3+ 80 83,33 14,34 
6 1 7 Putih krem  Sedang 4040 3+ 80 85,01 7,73 
7 1,4 8 Kuning  Pekat 4480 3+ 80 86,07 8,78 
8 0,8 8 Putih kekuningan  Encer 3950 3+ 80 93,33 5,79 
9 0,5 8 Kuning  Pekat 4340 3+ 80 83,40 17,41 
10 0,5 7 Putih kekuningan  Sedang 4346 3+ 80 85,56 8,70 

Total 10,3 72    41646  800 858,77 106,89 
Rata-rata 1,03 7,2    4164,6  80 85,88 10,69 
SD 0,10 0,16    161,82  0,0 1,17 1,48 
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Lampiran 2. Tabel data kualitas semen kambing Boer setelah pengenceran  
 
 

Motilitas Individu (%)  
  

Spermatozoa Hidup (%) 
 

Abnormalitas (%) 
 

Ulangan 
ke- 

  P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 
1 70 70 70 60 78,47 78,95 76,13 76,98 16,24 17,45 18,33 13,49 
2 70 70 70 60 80,51 74,29 81,4 71,96 19,12 15,05 16,20 19,30 
3 75 70 75 70 80,95 80,67 81,6 72,68 18,77 13,06 16,27 19,47 
4 70 70 75 65 80,51 79,55 77,78 75,71 14,74 17,70 18,78 19,18 
5 70 70 75 70 79,18 81,98 80,43 77,49 19,08 14,54 17,39 19,48 
6 75 75 70 70 77,93 78,74 81,03 79,61 19,25 11,62 17,05 17,13 
7 75 75 75 70 79,62 80,45 80,74 79,93 19,87 15,09 19,71 18,57 
8 75 75 75 70 80,76 80,46 79,93 77,65 16,71 16,60 18,31 19,18 
9 70 75 75 65 78,9 79,57 80,74 80,89 16,47 17,47 17,03 15,21 
10 70 75 75 70 78,6 79,12 80,89 81,22 17,29 18,70 10,80 14,19 

Jumlah 720 725 735 670 795,43 793,78 800,67 774,12 177,54 157,28 169,87 175,2 
Rata-rata 72 72,5 73,5 67 79,54 79,38 80,07 77,41 17,75 15,73 16,99 17,52 
SD 0,82 0,83 0,76 1,33 0,34 0,64 0,55 1,02 0,29 0,71 0,77 0,75 

Keterangan :  P1  : Kadar gliserol 7 % 
                      P2   : Kadar gliserol 10 % 
                      P3   : Kadar gliserol 13 % 
                      P4   : Kadar gliserol 16 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57



Lampiran 3. Tabel data kualitas semen kambing Boer setelah pembekuan  
 
 

Motilitas Individu (%)  
  

Spermatozoa Hidup (%) 
 

Abnormalitas (%) 
 

Ulangan 
ke- 

  P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 
1 40 50 55 20 57,61 46,45 58,94 29,43 18,54 16,98 18,85 18,6 
2 35 30 40 25 36,82 30,34 35,69 27,50 19,59 18,26 17,92 18,83 
3 35 30 30 20 33,91 32,93 38,60 23,72 18,22 18,29 11,04 19,7 
4 30 30 35 20 38,46 42,86 51,67 37,70 17,8 16,74 15 18,1 
5 30 35 30 25 45,16 43,96 47,35 21,57 19,05 17,71 19,06 19,74 
6 30 25 20 25 36,81 46,27 34,43 39,18 17,67 18,7 19,35 11,86 
7 40 40 30 25 41,60 45,93 41,11 35,96 18,63 18,33 16,42 16,48 
8 35 35 40 25 50,60 49,06 59,65 34,16 18,97 17,39 17,72 19,22 
9 30 25 35 20 36,81 48,27 44,57 38,54 15,12 17,48 17,03 16,47 
10 20 30 30 15 39,77 39,12 43,29 38,25 16,59 15 14,11 14,34 

Jumlah 325 330 345 220 417,55 424,92 459,3 326,01 180,18 174,88 169,5 173,34 
Rata-rata 32,5 33 34,5 22 41,76 42,49 45,63 32,60 18,02 17,49 16,95 17,33 
SD 1,86 2,38 3,03 1,1 2,34 2,03 2,8 2,07 0,45 0,34 0,88 0,81 

Keterangan :  P1  : Kadar gliserol 7 % 
                      P2   : Kadar gliserol 10 % 
                      P3   : Kadar gliserol 13 % 
                      P4   : Kadar gliserol 16 % 
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Lampiran 4. Analisis statistik kualitas semen kambing Boer setelah pengenceran 
menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan uji 
lanjutan Beda Nyata Terkecil (BNT)  

 
Persentase motilitas individu spermatozoa 

Tabel data persentase motilitas individu spermatozoa setelah pengenceran disusun 
dengan metode RAL. 
 

Persentase motilitas individu Ulangan ke- 
Gliserol 7 % Gliserol 10 % Gliserol 13 % Gliserol 16 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

70 
70 
75 
75 
75 
70 
75 
75 
75 
75 

70 
70 
70 
70 
70 
75 
75 
75 
75 
75 

70 
70 
75 
75 
75 
70 
75 
75 
75 
75 

60 
60 
70 
65 
70 
70 
70 
70 
65 
70 

Jumlah 720 725 735 670 
Rata-rata 72 72,5 73,5 67 
SD 0,82 0,83 0,76 1,33 
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JKGalat        = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 587,5 – 252,5 

                = 335 
 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 252,5 84,1667 9,0447** 2,86 4,38 
Galat 36 335 9,3056    
Total 39 587,5     

Keterangan : Fhit > F tabel (0,01) maka perlakuan dengan kadar gliserol yang 
berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap persentase motilitas 
individu spermatozoa setelah pengenceran.  

 
 
Uji BNT untuk masing-masing perlakuan 

SE            = 
r

xKTgalat2  

                = 
10
3056,92x  = 1,3642 

 
BNT 1 % = tα x SE 
                = 2,720 x 1,3642 = 3,7106 
 

Pengencer + Gliserol Rata-rata ± SD Notasi 
16 % 
7 % 
10 % 
13 % 

  67   ±  1,33 
  72   ±  0,82 
72,5 ± 0,83 
73,5 ± 0,76 

         a 
b 
b 
b 
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Persentase hidup spermatozoa 

Tabel data persentase hidup spermatozoa setelah pengenceran disusun dengan 
metode RAL. 
 

Persentase hidup spermatozoa Ulangan ke- 
Gliserol 7 % Gliserol 10 % Gliserol 13 % Gliserol 16 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

78,47 
80,51 
80,95 
80,51 
79,18 
77,93 
79,62 
80,76 
78,90 
78,60 

78,95 
74,29 
80,67 
79,55 
81,98 
78,74 
80,45 
80,46 
79,57 
79,12 

 

76,13 
81,40 
81,60 
77,78 
80,43 
81,03 
80,74 
79,93 
80,74 
80,89 

 

76,98 
71,96 
72,68 
75,71 
77,49 
79,61 
79,93 
77,65 
80,89 
81,22 

Jumlah 795,43 793,78 800,67 774,12 
Rata-rata 79,54 79,38 80,07 77,41 
SD 0,34 0,64 0,55 1,02 
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 61



JKGalat        = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 209,0242 – 40,5795 

                = 168,4445 
 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 40,5797 13,5266 2,8909* 2,86 4,38 
Galat 36 168,4445 4,679    
Total 39 209,0242     

Keterangan : Fhit > F tabel (0,05) maka perlakuan dengan kadar gliserol yang 
berbeda berpengaruh nyata terhadap persentase hidup spermatozoa 
setelah pengenceran. 

 
 
Uji BNT untuk masing-masing perlakuan 

SE            = 
r

xKTgalat2  

                = 
10

679,42x  = 0,9674 

 
BNT 5 % = tα x SE 
                = 2,0282 x 0,9674 = 1,962 
 

Pengencer + Gliserol Rata-rata ± SD Notasi 
16 % 
10 % 
7 % 
13 % 

         77,41  ±  1,02 
79,38  ±  0,64 
79,54  ±  0,34 
80,07  ±  0,55 

         a 
b 
b 

    c 
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Persentase abnormalitas spermatozoa 

Tabel data persentase abnormalitas spermatozoa setelah pengenceran disusun 
dengan metode RAL. 
 

Persentase abnormalitas spermatozoa Ulangan ke- 
Gliserol 7 % Gliserol 10 % Gliserol 13 % Gliserol 16 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

16,24 
19,12 
18,77 
14,74 
19,08 
19,25 
19,87 
16,71 
16,47 
17,29 

17,45 
15,05 
13,06 
17,70 
14,54 
11,62 
15,09 
16,60 
17,47 
18,70 

18,33 
16,20 
16,27 
18,78 
17,39 
17,05 
19,71 
18,31 
17,03 
10,80 

13,49 
19,30 
19,47 
19,18 
19,48 
17,13 
18,57 
19,18 
15,12 
14,19 

Jumlah 177,54 157,28 169,87 175,2 
Rata-rata 17,754 15,728 16,987 17,52 
SD 0,29 0,71 0,77 0,75 
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 = 24,5704 
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JKGalat        = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 200,0348 – 24,5704 

                = 175,4644 

 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 24,5704 8,1901 1,6803 2,86 4,38 
Galat 36 175,4644 4,874    
Total 39 200,0348     

Keterangan : Fhit < F tabel (0,05) maka perlakuan dengan kadar gliserol yang 
berbeda tidak berpengaruh terhadap persentase abnormalitas 
spermatozoa setelah pengenceran.  
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Lampiran 5. Analisis statistik kualitas semen kambing Boer setelah pembekuan 
menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan uji 
lanjutan Beda Nyata Terkecil (BNT)  

 
Persentase motilitas individu spermatozoa 

Tabel data persentase motilitas individu spermatozoa setelah pembekuan disusun 
dengan metode RAL. 
 

Persentase motilitas individu Ulangan ke- 
Gliserol 7 % Gliserol 10 % Gliserol 13 % Gliserol 16 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

40 
35 
35 
30 
30 
30 
40 
35 
30 
20 

50 
30 
30 
30 
35 
25 
40 
35 
25 
30 

55 
40 
30 
35 
30 
20 
30 
40 
35 
30 

20 
25 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
20 
15 

Jumlah 325 330 345 220 
Rata-rata 32,5 33 34,5 22 
SD 1,86 2,38 3,03 1,1 
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JKGalat        = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 2690 – 985 

                = 1705 
 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 985 328,3333 6,9326** 2,86 4,38 
Galat 36 1705 47,3611    
Total 39 2690     

Keterangan : Fhit > F tabel (0,01) maka perlakuan dengan kadar gliserol yang 
berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap persentase motilitas 
individu spermatozoa setelah pembekuan.  

 
 
Uji BNT untuk masing-masing perlakuan 

SE            = 
r

xKTgalat2  

                = 
10

3611,472x  = 3,0777 

 
BNT 1 % = tα x SE 
                = 2,720 x 3,0777 = 8,3713 
 

Pengencer + Gliserol Rata-rata ± SD Notasi 
16 % 
7 % 
10 % 
13 % 

  22   ±  1,1 
  32,5  ±  1,86 
    33   ±  2,38 

            34,5  ±  3,03 

         a 
b 
b 
b 
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Persentase hidup spermatozoa 

Tabel data persentase hidup spermatozoa setelah pembekuan disusun dengan 
metode RAL. 
 

Persentase hidup spermatozoa Ulangan ke- 
Gliserol 7 % Gliserol 10 % Gliserol 13 % Gliserol 16 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

57,61 
36,82 
33,91 
38,46 
45,16 
36,81 
41,60 
50,60 
36,81 
39,77 

46,45 
30,34 
32,93 
42,86 
43,69 
46,27 
45,93 
49,06 
48,27 
39,12 

58,94 
35,69 
38,60 
51,67 
47,35 
34,43 
42,11 
59,65 
44,57 
43,29 

29,43 
27,50 
23,72 
37,70 
21,57 
39,18 
35,96 
34,16 
38,54 
38,25 

Jumlah 417,55 424,92 456,3 326,01 
Rata-rata 41,76 42,49 45,63 32,60 
SD 2,34 2,03 2,8 2,07 
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    = 58,94 2 + 35,69 2 + 38,60 2 ………………+ 38,25 2 – FK 

    = 68893,5038 – 65997,7512 

    = 2895,7526 
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Yijk
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 = 66939,7219 – 65997,7512 

 = 941,9707 
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JKGalat        = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 2895,7526 – 941,9707 

                = 1953,7819 
 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 941,9707 313,9902 5,7855** 2,86 4,38 
Galat 36 1953,7819 54,2717    
Total 39 2895,7526     

Keterangan : Fhit > F tabel (0,01) maka perlakuan dengan kadar gliserol yang 
berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap persentase hidup 
spermatozoa setelah pembekuan.  

 
 
Uji BNT untuk masing-masing perlakuan 

SE            = 
r

xKTgalat2  

                = 
10

2717,542x  = 3,2946 

 
BNT 1 % = tα x SE 
                = 2,720 x 3,2946 = 8,9613 
 

Pengencer + Gliserol Rata-rata ± SD Notasi 
16 % 
7 % 
10 % 
13 % 

 32,60  ±  2,07 
          41,76  ±  2,34 
          42,49  ±  2,03 
          45,63  ±  2,8 

      a 
        b 
        b 
          c 
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Persentase abnormalitas spermatozoa 

Tabel data persentase abnormalitas spermatozoa setelah pembekuan disusun 
dengan metode RAL. 
 

Persentase abnormalitas spermatozoa Ulangan ke- 
Gliserol 7 % Gliserol 10 % Gliserol 13 % Gliserol 16 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

18,54 
19,59 
18,22 
17,80 
19,05 
17,67 
18,63 
18,97 
15,12 
16,59 

16,98 
18,26 
18,29 
16,74 
17,71 
18,70 
18,33 
17,39 
17,48 
15,00 

18,85 
17,92 
11,04 
15,00 
19,06 
19,35 
19,42 
17,72 
17,03 
14,11 

18,60 
18,83 
19,70 
18,10 
19,74 
11,86 
16,48 
19,22 
16,47 
14,34 

Jumlah 180,18 174,88 169,5 173,34 
Rata-rata 18,02 17,49 16,95 17,33 
SD 0,45 0,34 0,83 0,81 
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    = 160,13855 
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 = 12182,48524 – 12176,61025 

 = 5,87499 
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JKGalat        = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 160,13855 – 5,87499 

                = 154,26356 

 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 5,87499 1,95833 0,45 2,86 4,38 
Galat 36 154,26356 4,2851    
Total 39 160,13855     

Keterangan : Fhit < F tabel (0,05) maka perlakuan dengan kadar gliserol yang 
berbeda tidak berpengaruh terhadap persentase abnormalitas 
spermatozoa setelah pembekuan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70


	cover.doc
	RINGKASAN.doc
	PENDAHULUAN.doc
	TINJAUAN PUSTAKA.doc
	MATERI DAN METODE.doc
	HASIL DAN PEMBAHASAN.doc
	KESIMPULAN DAN SARAN.doc
	DAFTAR PUSTAKA.doc
	Lampiran 1.doc
	Lampiran 4.doc

