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ABSTRACT 

 
 

EFFECT OF STORAGE TIME MUSCOVY SEMEN AT ICE WITH  NaCl 
PHYSIOLOGIC EXTENDER ON SPERM QUALITY 

 
This study was carried out in the Sengkaling regency Malang, since 

February until April 2006. 
The results showed that there was significant effect of storage time (0, 6, 

12, 18 and 24 hours after dilution) muscovy semen at ice with NaCl physiologic 
extender on individual sperm motility and sperm livability, in which at storage 
time 0, 6, 12, 18 and 24 hours respectively had individual sperm motility: 80 ± 
0,00; 62,5 ± 9,57; 47,5 ± 5,00; 27,5 ± 9,57 and 10 ± 7,07 and sperm livability: 
91.75 ± 3,30; 82,75 ±  5,74; 76,75 ± 5,68; 68,75 ±  2,50 and 53,25 ± 12,42.  The 
analysis of variance showed that individual motility and life of spermatozoa 
decreased gradually during storage (P< 0,01). 

It was conclude that spermatozoa quality can be resisted for 6 hours after 
storage at ice with NaCl physiologic extender.  Suggesting that artificial 
insemination application should not more than 6 hours after muscovy semen 
stored at ice with NaCl physiologic extender. 

 
Keywords: Muscovy semen, sperm quality, storage at ice, NaCl physiologic. 
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RINGKASAN 
 
 

PENGARUH LAMA SIMPAN SEMEN ENTOG (Cairina moschata)   
DALAM ES DENGAN PENGENCER GARAM FISIOLOGIS 

TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA 
 
 

Penelitian dilakukan dengan metode percobaan di Sengkaling Kab. 
Malang pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2006. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lama penyimpanan yang 
tepat bagi semen entog dalam es dengan pengencer garam fisiologis agar kualitas 
spermatozoa tetap layak untuk tujuan IB. Hasil penelitian diharapkan dapat 
dijadikan pedoman dalam penanganan semen entog yang disimpan dalam es 
dengan pengencer garam fisiologis untuk tujuan IB pada itik. 

Materi penelitian adalah  4 ekor entog jantan berumur 1-1,5 tahun dengan 
berat badan 3-3,6 kg.  Metode penelitian adalah percobaan dengan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 5 perlakuan lama simpan ( 5 lama waktu 
pengamatan yang berbeda) dan 4 kelompok dengan tiap kelompok diulang 1 kali. 
Waktu pengamatan tersebut yaitu pada jam ke 0 (P1), 6 (P2), 12 (P3), 18 (P4) dan 
jam ke 24 (P5) setelah pengenceran. 

Semen hasil penampungan selanjutnya diencerkan sebanyak 10 kali 
dengan larutan garam fisiologis dan disimpan dalam es. Dasar 
pengelompokkannya adalah individu entog yang ditampung semennya. 

Variabel yang diukur adalah: semen segar  yang meliputi warna,volume, 
pH, konsentarsi, motilias massa, motilitas individu dan persentase hidup 
spermatozoa. Sedangkan setelah dilakukan pengenceran dan penyimpanan pada 
es, variabel yang diamatai adalah motilitas individu dan persentase hidup 
spermatozoa. Data dianalisis dengan analisa ragam dan dilanjutkan dengan uji 
jarak Duncan (UJD) apabila ada perbedaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas semen entog selama 
penyimpanan dalam es dengan pengencer garam fisiologis mengalami penurunan, 
yaitu berturut-turut mulai pengamatan pada jam ke 0,6,12,18 dan jam ke 24 adalah 
motilitas individu 80 ± 0,00; 62,5 ± 9,57; 47,5 ± 5,00; 27,5 ± 9,57 dan 10 ± 7,07. 
Persentase hidup spermatozoa 91.75 ± 3,30; 82,75 ±  5,74; 76,75 ± 5,68; 68,75 ±  
2,50 dan 53,25 ± 12,42. Analisa ragam menunjukkan bahwa lama simpan 
berpengaruh terhadap penurunan motilitas individu dan persentase hidup 
spermatozoa.  Hal ini berarti semakin lama penyimpanan semen entog dalam es 
dengan pengencer garam fisiologis, maka motilitas individu spermatozoa dan 
persentase hidup spermatozoa semakin menurun.     

Disimpulkan bahwa lama simpan semen entog dalam es dengan 
pengencer garam fisiologis masih dapat dipertahankan pada penyimpanan selama 
6 jam. Semen entog yang disimpan dalam es dengan pengencer garam fisiologis 
seyogyanya digunakan untuk IB tidak lebih dari 6 jam setelah penyimpanan agar 
diperoleh fertilitas yang tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Inseminasi buatan (IB) dapat diterapkan dalam persilangan antara entog 

atau itik Manila (Cairina moschata) jantan dengan itik Mojosari (Anas 

plathyrynchos) betina yang menghasilkan itik entog (Tiktok atau mule duck).  

Alasan penyilangan ini karena kedua spesies tersebut sudah populer bagi 

masyarakat Indonesia,  selain itu entog memiliki bobot badan yang cukup baik (3-

4 kg) untuk menghasilkan daging, sedangkan itik Mojosari sangat produktif dalam 

menghasilkan telur, sehingga pemanfaatan atas dua keunggulan spesies tersebut 

sangat menguntungkan dan perlu dioptimalkan.  Inseminasi buatan diharapkan 

dapat mengurangi stres pada itik, yang bisa mempengaruhi produksi telurnya. 

Kelebihan IB menurut Murtidjo (1988),  adalah lebih praktis dan ekonomis, 

efisien dalam penggunaan tenaga dan waktu dan mempermudah program seleksi.  

Kelebihan lainnya adalah efisiensi pejantan (satu pejantan untuk 15 betina), dan 

mendapatkan hasil keturunan yang lebih baik secara genetis (Suwandono, 2004). 

Setelah dilakukan penampungan, semen entog  perlu dicampur dengan 

larutan pengencer yang menjamin kebutuhan fisik dan kimiawinya dan disimpan 

pada kondisi dan suhu tertentu yang dapat mempertahankan kehidupan 

spermatozoa selama waktu yang dianjurkan, sehingga daya fertilitas spermatoza 

dapat dipertahankan kemudian dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan.  Pada 

umumnya IB pada unggas hanya menggunakan semen segar dengan atau tanpa 

bahan pengencer, hal ini mempunyai kendala, karena semen sesudah ditampung 



pada suhu kamar harus dipakai dalam waktu tidak lebih dari 2 jam 

(Toelihere,1981).  Bahan pengencer untuk semen entog yang umum dipakai 

adalah garam fisiologis (Suwandono, 2004).  Suherni dan Wahyu (1991) 

menambahkan, bahwa pengencer garam fisiologis dapat mempertahankan kualitas 

semen unggas sampai 12 jam. Pengamatan motilitas dan persentase hidup 

spermatozoa entog dalam pengencer garam fisiologis dengan tingkat pengenceran 

10 kali didapatkan hasil masing-masing 67.50 ± 5.0% dan 70.50 ± 8.74% 

(Wahyudianto, 2004).  Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sucipto (2004) 

pengenceran dengan garam fisiologis dapat dilakukan sampai 15 kali tetapi 

semakin tinggi tingkat pengenceran, fertilitas semakin rendah.  Fertilitas yang 

didapat dari pengenceran 10 kali adalah 67.43 ± 6.36%. 

Proses penyimpanan pada es terhadap semen yang telah diencerkan 

belum terlalu diperhatikan, karena secara umum semen segera diinseminasikan  

setelah penampungan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Suyadi dan Isnaini 

(2000), semen ayam Arab dan ayam Kedu akan mengalami penurunan kualitas 

secara drastis setelah 30 menit pasca penampungan pada suhu kamar.  Sehingga 

semen entog perlu disimpan dalam suhu rendah sebagaimana pendapat Mattehij, 

Vander Lende, Osinga (1999), agar semen segar tidak cepat menurun fertilitasnya 

maka dapat disimpan pada suhu 40C.  Menurut Sexton (1978), bahwa fertilitas 

semen ayam dalam pengencer sintesis dapat menjalankan aktivitas hidup 

pokoknya selama 24 jam sampai dengan 48 jam tanpa kehilangan fertilitas bila 

disimpan pada suhu 2o – 5o C. Setelah pengenceran semen dapat disimpan dengan 

didinginkan sedikit diatas 00C sampai 50C agar kualitas semen dapat 

dipertahankan. Semen yang telah diencerkan dapat disimpan pada suhu 40C di 
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dalam lemari es (Ihsan, 1997). Es adalah bahan pendingin yang umum dipakai 

dalam penyimpanan sementara bagi semen (Van Demark dan Salisbury,1961). 

Daya hidup spermatozoa ayam dapat bertahan sampai 30 jam pada penyimpanan 

suhu rendah disebabkan pada suhu rendah proses metabolisme berjalan lebih 

lambat sehingga produk racun yang dihasilkan tidak terlalu banyak (Ashizawa, 

Tamiya, Okauchi and Nishiyama,1985). 

Lama simpan semen entog hasil pengenceran yang disimpan dalam es 

perlu mendapat perhatian tentang kualitasnya.  Kualitas spermatozoa yang perlu 

dievaluasi antara lain tentang motilitas individu serta persentase hidup 

spermatozoa.  Karena keduanya dapat digunakan sebagai acuan evaluasi bagi 

semen entog untuk proses lebih lanjut bagi  IB.  

1.2 Rumusan Masalah 

Semen entog yang telah diencerkan untuk IB pada itik memerlukan 

penyimpanan dalam es, karena daya hidup spermatozoa unggas dapat bertahan (30 

jam) pada penyimpanan suhu rendah (Ashizawa et al.,1985).  Hal ini disebabkan 

metabolismenya lebih lambat, sehingga produk racun yang dihasilkan proses 

metabolisme tidak terlalu banyak. Selain itu semen memerlukan penyimpanan 

untuk beberapa saat apabila IB tidak dapat dilakukan dengan segera setelah 

penampungan, itik betina yang diinseminasi jumlahnya banyak, serta jika 

produksi semen entog berlebih. Penyimpanan dalam es merupakan salah satu 

alternatif yang lebih praktis dan efisien untuk diterapkan di lapang. Penyimpanan 

tersebut tentunya berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa karena seharusnya 

semen segar yang telah ditampung dan diencerkan harus segera diinseminasikan 

agar kualitasnya tidak rusak dan tidak berpengaruh terhadap fertilitasnya.   
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh lama simpan 

semen entog dalam es dengan pengencer garam fisiologis agar kualitas 

spermatozoa tetap layak untuk tujuan IB pada itik. 

1. 4 Manfaat 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penanganan 

semen entog yang disimpan dalam es dengan pengencer garam fisiologis untuk 

tujuan IB pada itik. 

1.5 Hipotesis 

Lama simpan berpengaruh nyata terhadap kualitas spermatozoa semen 

entog dengan pengencer garam fisiologis yang disimpan dalam es. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Entog atau Itik Manila 

Klasifikasi ilmiah untuk Entog menurut aturan Lineaus adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class : Aves 

Ordo : Anseriformes 

Family : Anatidae 

Genus : Cairina 

Spesies : moschata 

Binomial Name : Cairina moschata (Anonimus, 2005). 

Keberadaan Entog di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, 

meskipun sebenarnya entog merupakan unggas pendatang. Unggas ini berasal dari 

Amerika Selatan (Mc Ardle, 1972). Itik ini merupakan jenis pedaging.  Entog  

punya badan yang besar dan berat.  Ukuran dan berat jantan dewasa adalah 76 -

86cm dan 2-4,5 kg (Anonimus, 2003). 

Sekalipun termasuk ke dalam unggas air namun kehidupan itik ini lebih 

bersifat teresial (di daratan).  Pergerakan di darat lambat tetapi sekali-kali mampu 

terbang jauh. Karakteristik yang dimiliki adalah punya karankula yang berwarna 

merah dan terkadang hitam, menutupi bagian dari muka serta pangkal paruh atas.  

Beberapa varietas yang dikenal adalah biru-putih, putih, biru, bronze dan hitam 



sayap putih (Srigandono,1997).  Wiharto (1999) menambahkan, bahwa ciri-ciri 

entog adalah posisi badan mendatar, suara mendesis, dan sayapnya lebar dapat 

dipakai untuk terbang dan pada jantan tidak terdapat sex feather. Spesifikasi  

bentuk standart untuk jantan dan betina terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Spesifikasi bentuk entog (jantan dan betina) 
Bagian 

 
Ciri 

 
Kepala 
Paruh 
 
Mata 
Leher 
Punggung 
Ekor 
 
Sayap 
 
Badan 
 
 
Kaki 
Bulu 
Penampilan  
 

-besar padat dan kasar, terdapat karankula (jantan lebih banyak) 
-agak pendek, lebih mirip paruh angsa dibanding dengan paruh 
itik asli 
-seperti murung tapi mengesankan suka bertengkar 
-cukup panjang 
-cukup lebar, panjang punggung 65% lebih lebarnya 
-panjang, jauh lebih panjang dibanding dengan itik asli, tidak 
memiliki sex-feather 
-amat kuat dengan muskulus yang kuat pula sehingga dapat 
terbang jauh 
-seimbang dengan panjang dan lebar punggung, cukup padat 
dengan perdagingan yang baik.  Dadanya lebar, perut cukup 
besar dan tidak tergantung ke bawah 
-Pendek 
-padat dan lurus 
-hampir mendatar 
 

 

Menurut Iskandar, Antawijaya, Zainnuddin, Lasmini, Abubakar, 

Basuno, Wibowo, Masbulan, Supriyati, Susanti dan Murtisari (1993), penyebaran 

entog ini di Indonesia demikian luas, mulai dari daerah pantai sampai ke daerah-

daerah pegunungan. Keunggulan entog sebagai komoditas usaha ternak 

diantaranya adalah: 

1. Dapat berproduksi walaupun dengan lingkungan dengan ketersediaan 

sumberdaya terbatas. 

2. Efisiensi penggunaan pakan yang cukup baik. 

3. Mempunyai daya tahan tinggi terhadap penyakit ganas yang sering 

menyerang ayam (tetelo/Newcastle Deases) 

4. Dapat digunakan sebagai mesin tetas alami. 
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5. Bila dibandingkan dengan itik memiliki bobot hidup, bobot karkas dan 

komponen karkas yang lebih tiggi.     

Di Taiwan entog tidak dimanfaatkan secara langsung, tetapi 

menggunakannya  sebagai bahan baku untuk membentuk itik pedaging unggul 

melalui persilangan dengan itik lokal (Tsaiya) dan itik Peking (Tai, 1986). 

Menurut Williamson and Payne (1993), Entog dapat dipersilangkan dengan tipe-

tipe itik lainnya, tetapi turunannya infertile.   

   
2.2  Organ Reproduksi Entog Jantan 

Nuryadi (2002) menyatakan bahwa, entog mempunyai sepasang testis 

yang terletak dalam ruang abdomen dan menggantung dari dinding tubuh bagian 

dorsal di kedua sisi garis tengah tubuh, berada di bagian anterior dari ginjal dan 

tempat posterior dari paru-paru.  Semen entog terdiri dari spermatozoa yang 

dihasilkan oleh testis, sedangkan cairannya dihasilkan dalam salurannya, yaitu 

ducti deferentes (ductus deferens, tunggal).  Ducti deferens ini menjadi tempat 

penyimpanan semen.  Pada ayam, kalkun dan ayam mutiara, saluran semen ini 

mempunyai ujung berupa papillae yang menonjol pada kloaka dan semen 

dikeluarkan darinya mengalir ke saluran berbentuk spiral sepanjang organ penis. 

Menurut Indarto (1985), Papillae (Redumentari Copulatory Organ) ini bertindak 

sebagai alat kopulasi (semacam penis) yang terdapat pada bagian Proctodaeum.  

Pada unggas air seperti entog, organ ini relatif lebih besar sehingga lebih nampak.   

Organ reproduksi entog jantan dapat dilihat pada Gambar 1. 

Menurut Nuryadi (2000), unggas jantan tidak memiliki alat kopulasi 

berupa penis, tetapi papillae/phallus.  Phallus merupakan organ yang mengadakan 

kontak dengan vagina selama proses kopulasi.  Phallus yang ereksi membesar dan 

mengisi ruangannya dengan cairan yang berasal dari corpus vascular 

parakloakalis; merupakan perluasan dari phallus ke arah craniolateral, terletak di 

dinding kloaka.  Phallus entog jantan dapat dilihat pada Gambar 2. 
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   Gambar 1. Organ reproduksi entog jantan(Koch,1973  dalam Srigandono,1986). 
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   Gambar 2. Phallus entog jantan (Koch,1973 dalam Srigandono,1986).  
 
 
2.3  Semen Entog 

Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan 

ke dalam saluran reproduksi betina saat terjadi kopulasi, tetapi dapat pula semen 
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ditampung dengan berbagai cara untuk keperluan IB.  Semen terdiri dari dua 

bagian yaitu spermatozoa yang bersuspensi di dalam suatu cairan atau medium 

dan semigelatinous yang disebut seminal plasma (Toelihere, 1981).  Komposisi 

dari plasma seminalis diketahui terdiri antara 50 sampai 60 zat penyusun 

(Lake,1971,1981 dalam Hafez,1993).  Plasma seminalis penting artinya bagi 

kehidupan spermatozoa karena mengandung larutan garam, protein dan berbagai 

asam amino (Hafez,1993). Komposisi dari seminal plasma dan spermatozoa 

unggas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel. 2. Komposisi dari semen unggas (Hafez,1993). 
Karakteristik Komponen Semen Jumlah 

Volume Ejakulasi (ml) 
Konsentrasi Spermatozoa (106/ml) 
Jumlah Spermatozoa per Ejakulasi (109) 
Motilitas Spermatozoa (%) 
Morfologi Spermatozoa Normal (%) 
Protein (g/100 ml) 
pH 
Fruktosa (mg/100 ml) 
Sorbitol (mg/100 ml) 
Asam sitrat (mg/100 ml) 
Inositol (mg/100 ml) 
Glyceryl phosphoril choline (mg/100 ml) 
Ergothionin (mg/100 ml) 
Sodium (mg/100 ml) 
Potassium (mg/100 ml) 
Kalsium (mg/100 ml) 
Magnesium (mg/100 ml) 
Klorida (mg/100 ml) 

0,2-0,5 
3000-7000 

0,6-3,5 
60-80 
85-90 
1,8-2,8 
7,2-7,6 

4 
0-10 
Nil 

16-20 
0-40 
0-2 
352 
61 
10 
14 
147 

 

Konsistensi semen bervariasi dari suatu suspensi keruh dan kental ke 

encer.  Semen di dalam vas deferens terdiri dari spermatozoa dan sekresi tubuli 

seminiferi, epididimis dan vas deferens.  Semen unggas relatif lebih sedikit tetapi 

konsentrasi spermatozoanya lebih tinggi. Bentuk spermatozoa unggas berbeda 
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dengan spermatozoa ternak lainnya.  Spermatozoa unggas memiliki bentuk kepala 

yang silindris, panjang dan akrosom yang runcing.  Lake (1971) yang dikutip oleh 

Toelihere (1981) menyatakan bahwa spermatozoa unggas berbeda dengan 

spermatozoa mamalia, spermatozoa unggas mempunyai filamen axial yang 

mengandung 11 fibril, tidak mempunyai selubung helix dan selubung filament 

axial serta tidak mempunyai butiran kinoplasmik.  

Morfologi spermatozoa yang normal tersusun atas kepala dan ekor, yang 

terdiri dari tiga bagian yaitu mid piece, main piece dan end piece.  Pada bagian 

kepala spermatozoa terkumpul bahan-bahan genetik dan bagian ekor yang 

menyebabkan spermatozoa dapat bergerak maju sendiri (Lindsay dan Winantea, 

1982).  Kepala spermatozoa unggas lebih sederhana dibanding dengan kepala 

spermatozoa mammalia (Bakst, 1980; Lake, 1981 dalam Hafez 1993).  Akrosom 

berbentuk kerucut dan mengandung material homogen yang diselubungi 

membrane akrosom.  Tidak terdapat segmen melintang seperti sperma mamalia.  

Bagian leher yang menghubungkan kepala dan ekor tersusun atas centriolar 

kompleks dan disekitarnya  terdapat 30 mitokondria yang membentuk tubuh 

spermatozoa bagian tengah (mid piece).  Axonema  merupakan komponen 

penggerak ekor spermatozoa.  Pergerakan tersebut dimulai dari distal sentriol. 

Annulus berbentuk cincin tebal yang menjadi tanda batas distal midpiece dan 

batas proximal principal  piece. Principal piece dari spermatozoa unggas sedikit 

diselubungi oleh selubung serat (Hafez,1993). Morfologi spermatozoa unggas 

dapat dilihat pada Gambar 3.  

Menurut  Simanjuntak (2002), seekor entog jantan mampu 

mengeluarkan semen 0,2 -2 ml per ejakulasi. Sedangkan menurut Jayasamudera 

dan Cahyono (2005), semen yang dihasilkan sekitar 1 ml per ejakulasi. 
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Gambar 3. Morfologi spermatozoa unggas (Suprijatna, Atmomarsono dan 

Kartasudjana, 2005) 
 
 
2.4  Penampungan Semen Entog 

Unggas jantan dapat ditampung seminggu 2 kali sehingga tidak 

berpengaruh terhadap volume semen dan konsentrasi spermatozoa yang 

dihasilkan (Hafez,1993). Menurut Jayasamudera dan Cahyono (2005), sebelum 

dilakukan penampungan, entog jantan dipuasakan 4 - 6 jam untuk mengurangi 

kontaminasi dengan kotoran.  Nuryadi (2002), menambahkan jika penampungan 

dilakukan di pagi hari, maka seyogyanya pemberian makanan baru dikerjakan 

setelah penampungan. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau mengurangi 

kontaminasi semen oleh feces asal cloaca.   

 Menurut Simanjuntak (2002), cara pengumpulan semen entog dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Entog jantan (umur 9-12 bulan) dipisahkan tersendiri dalam kandang 

individu. 

2. Dimasukkan entog betina sebagai perangsang atau teaser. 

3. Entog jantan yang telah berada di atas betina dan telah terangsang 

segera di dilakukan penampungan semen ke dalam tabung sambil 
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dipijit di punggung bagian belakang dekat pangkal ekor selama 

bebrapa saat. 

Entog jantan cenderung berkelahi satu sama lainnya, ini mempengaruhi 

produksi semen, oleh karena itu dalam pemeliharaannya harus dipisahkan, 

kandang individual kiranya yang paling cocok (Nuryadi, 2002). 

2.5  Pengenceran Semen Entog 

Semen setelah ditampung dan diperiksa serta memenuhi syarat-syarat 

untuk IB, maka semen harus segera diolah dan diencerkan (Ihsan,1997).  Mattheij 

et al., (1999), menyatakan pengenceran semen tidak hanya digunakan untuk dapat 

melakukan lebih banyak IB, tetapi juga untuk dapat mempertahankan daya 

fertilitas saat penyimpanan. Pengenceran harus dilakukan secara bertahap untuk 

menghindari adanya perbedaan suhu antara bahan pengencer dengan semen. 

Semen dapat disimpan dalam keadaan segar atau dibekukan, dalam keadaan segar 

semen tidak akan bertahan lama. 

Toelihere (1981) berpendapat, bahwa syarat pengencer antara lain 

pengencer harus memberikan kemungkinan penilaian semen sesudah 

pengenceran.  Setelah pengenceran pergerakan spermatozoa harus dapat dilihat 

dengan mudah untuk menentukan nilai semen tersebut. Pengencer digunakan 

sebagai penambah volume dan juga sebagai penyanggah (Anonimus, 2002).  

Bahan pengencer untuk semen entog yang umum dipakai adalah garam 

fisiologis (Suwandono, 2004).  Suherni dan Wahyu (1991) menambahkan, bahwa 

pengencer garam fisiologis dapat mempertahankan kualitas semen unggas sampai 

12 jam.  Menurut Jayasamudera dan Cahyono (2005) semen itik dapat diencerkan 

dengan larutan garam fisiologis dengan perbandingan 1 : 10. Wahyudianto (2004) 
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menyarankan, semen entog dapat diencerkan menggunakan bahan pengencer 

garam fisiologis dengan tingkat pengenceran10 kali.  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Sucipto (2004) pengenceran dengan garam fisiologis pada tingkat 

pengenceran 10 kali memiliki fertilitas 67.43 ± 6.36%. 

 
2.6  Penyimpanan Semen Entog Dalam Es 

Semen harus digunakan 20 - 30 menit setelah koleksi. Apabila IB 

dilakukan lebih dari 30 menit setelah koleksi, maka harus ditambahkan ekstender 

atau disimpan pada refrigerator (Anonimus, 2002). Untuk mempermudah praktek 

di lapang, maka diperlukan suatu bahan yang dapat meniru kondisi refrigerator 

yang bersuhu 2 - 50C.  Salah satu bahan yang dapat memenuhi adalah es. Es 

adalah bahan pendingin yang umum dipakai dalam penyimpanan sementara bagi 

semen (Van Demark dan Salisbury,1961). Mattehij et al., (1999) menyatakan 

bahwa, agar semen segar tidak cepat menurun fertilitasnya maka dapat disimpan 

pada suhu 40C. 

Menurut Sexton (1978), bahwa fertilitas semen ayam dalam pengencer 

sintesis dapat menjalankan aktivitas hidup pokoknya selama 24 jam sampai 

dengan 48 jam tanpa kehilangan fertilitas bila disimpan pada suhu 2o – 5o C. 

. 
 2.7  Penilaian Semen Entog 

Pemeriksaan dan evaluasi harus meliputi keadaan umum semen yaitu 

volume, konsentrasi dan daya gerak.  Pemeriksaan lebih mendetail meliputi 

perhitungan jumlah sel-sel abnormal, pewarnaan untuk menentukan spermatozoa 

yang hidup dan mati, penentuan daya metabolisme, dan penentuan resistensi sel-

sel terhadap kondisi merugikan.  Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan 
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setelah semen diencerkan adalah dengan penilaian motilitasnya. Penilaian 

motilitas meliputi motilitas individu dan motilitas massa (Toelihere, 1981).  

Menurut Hafez (1993), parameter awal yang harus digunakan dalam evaluasi 

semen unggas adalah volume semen, konsentrasi spermatozoa, motilitas dan 

persentase hidup spermatozoa. 

Mattheij et al. (1999), menyatakan bahwa penilaian motilitas 

spermatozoa secara mikroskopis meliputi motilitas massa dan motilitas individu.  

Motilitas massa dilakukan dengan penaksiran konsentrasi semen per unit dan daya 

pergerakan spermatozoa.  Penilaian untuk motilitas individu adalah menilai 

pergerakan yang ada yaitu pergerakan maju dengan rotasi pada sumbu memanjang 

yang dapat digunakan untuk IB. 

Susilawati dan Suyadi (1992) menyatakan pemeriksaan mikroskopis 

untuk pergerakan spermatozoa dapat dilakukan sebagai berikut:  

a. Gerakan massa, penilaian untuk gerakan masa dinyakan dalam nilai +, 

nilai terbaik dinyatakan dalam 3+ dan nilai terjelek dinyatakan dalam N  

b. Gerakan individu dan persentase dari junlah spermatozoa yang 

bergerak, penilaian dilakukan dengan menaksir persentase 

spermatozoa yang bergerak maju (progressif) dari spermatozoa yang 

bergerak harus diperhatikan.   

Perhitungan persentase spermatozoa yang hidup dilakukan dengan 

pewarnaan,  spermatozoa yang bergerak atau hidup tidak akan menyerap warna 

yang diberikan dan sebaliknya berlaku untuk spermatozoa yang mati.  

Salisbury dan Van Demark (1961), menyatakan bahwa spermatozoa 

yang hidup dan yang mati dapat dibedakan reaksinya terhadap zat warna tertentu, 

spermatozoa yang tidak motil dan dianggap mati menghisap warna dan 
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spermatozoa yang motil tidak menghisap warna.  Pewarna yang paling baik yang 

digunakan untuk prosedur ini adalah eosin.  Persentase spermatozoa yang mati 

ditentukan dengan menghitung 200 spermatozoa dan dicatat jumlah sel yang 

berwarna dari jumlah total spermatozoa tersebut.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode percobaan pada bulan Februari 

sampai dengan April 2006 di Sengkaling Kabupaten Malang. 

3. 2  Materi Penelitian 

3. 2. 1  Ternak 

Ternak yang digunakan untuk penelitian adalah 4 ekor entog jantan yang 

berumur 1-1,5 tahun dengan berat badan 3 – 3,6 kg.  

3. 2. 2  Alat 

Aspirator untuk penampung semen, mikroskop, obyek glass, cover 

glass, haemocytometer, handtally counter, tabung reaksi, mikro pipet, kertas tisu, 

es box (box yang terbuat dari Styrofoam), aluminium foil, thermometer, kandang 

individu untuk tempat entog jantan. 

 
3. 2. 3  Bahan 

Bahan pengencer berupa garam fisiologis (NaCl fisiologis 0,9%) atau 

cairan infus, larutan eosin negrosin, kertas lakmus dan es. 

3. 3 Metode  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode percobaan. 

Pengamatan dilakukan terhadap perlakuan lama simpan semen entog dalam es 

dengan lima waktu pengamatan yang berbeda dan empat kelompok (4 entog).  

Waktu pengamatannya adalah pada jam ke 0 (P0), jam ke 6 (P1), jam ke 12 (P3), 



jam ke 18 (P4), dan jam ke 24 (P5) setelah pengenceran tiap kelompok diulang 1 

kali.  Pengambilan sampel semen dilakukan dengan sengaja (non random) karena 

alasan yang telah diketahui sifat-sifatnya, seperti kriteria menghasilkan semen 

yang berkualitas normal dan memenuhi syarat sebagai semen yang diencerkan dan 

diproses lebih lanjut, yaitu minimal mempunyai motilitas massa (++) dan 

motilitas individu 60 % (Surakhmat,1989 dalam Rohman, 1993).  Setelah 

penampungan dilakukan, semen yang dihasilkan diamati dalam keadaan segarnya, 

kemudian diencerkan dengan larutan garam fisiologis dan setelah itu disimpan 

dalam es kemudian dilakukan pengamatan kualitas spermatozoa sesuai perlakuan 

lama simpan..   

 
3.4 Tahapan Pelaksanaan Penelitian  

 
Penampungan Semen Entog 

Penelitian dilakukan dengan mengamati semen yang ditampung dari 4 

ekor entog pejantan.  Data entog yang digunakan dalam penelitian secara lebih 

lengkap terinci pada Lampiran 1.  Keempat entog tersebut mempunyai warna 

eksterior bulu putih dengan karankula berwarna merah.  Entog dengan bulu putih 

ini merupakan salah satu jenis varietas entog dari beberapa varietas yang ada.  

Srigandono (1997) menyatakan, bahwa varietas-varietas entog yang biasa 

dijumpai adalah putih, biru-putih, bronze dan hitam dengan sayap putih.  Ciri-ciri 

fisik entog yang digunakan sebagai materi penelitian tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan Wiharto (1999), yaitu posisi badan yang mendatar, suara mendesis 

dan sayap lebar.  Keempat entog tersebut berasal dari Blitar, yang merupakan 

daerah dataran rendah.  Iskandar dkk.,(1993) menyatakan bahwa penyebaran 

entog di Indonesia demikian luas, mulai dari daerah pantai sampai daerah 
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pegunungan, sehingga di tiap daerah Indonesia secara umum dapat ditemukan.  

Bobot badan dari keempat entog berkisar 3- 3,6 kg.   Berat ini menunjukkan, 

bahwa keempat entog sudah dalam umur dewasa.  Hal ini mengacu pada berat 

entog jantan secara umum adalah berkisar 2-4,5 kg (Anonimus, 2003).  Umur dari 

keempat entog tersebut adalah berkisar 1-1,5 tahun.  Entog dengan umur tersebut 

adalah entog yang sudah mampu memproduksi semen dalam jumlah maksimal 

dan kualitas yang baik.  Simanjuntak (2002) menyatakan, bahwa entog pejantan 

yang ditampung semennya adalah berumur minimal 9 – 12 bulan. 

Penampungan semen entog dilakukan di pagi hari sebelum pemberian 

pakan.  Hal ini sesuai dengan pendapat Jayasamudera dan Cahyono (2005) serta 

Nuryadi (2002) yang menyarankan, bahwa penampungan semen entog dilakukan 

pagi hari sebelum pemberian pakan agar semen yang ditampung dapat dikurangi 

resikonya dari kontaminasi feces. Penampungan dilakukan dengan frekuensi 2 kali 

seminggu.  Hal ini didasarkan pada pendapat Hafez (1993) yang mengemukakan, 

bahwa untuk mendapatkan volume serta konsentrasi yang masih terjaga dengan 

baik kualitasnya, seekor entog pejantan hendaknya ditampung seminggu 2 kali. 

Penampungan dilakukan dengan menggunakan entog betina sebagai teaser dan 

entog jantan terlebih dahulu dikandangkan dalam kandang individu.  Simanjuntak 

(2002) dan Nuryadi (2002) menyatakan, bahwa entog jantan cenderung saling 

berkelahi dengan entog jantan lain, sehingga entog yang ditampung semennya 

harus dikandangkan dalam kandang individu untuk menghindari saling berkelahi, 

karena dengan saling berkelahi dapat menurunkan kualitas semen yang dihasilkan. 

 
Pengenceran Dan Penyimpanan Semen Entog 

Pengenceran semen dilakukan sebanyak 10 kali dengan menggunakan 

garam fisiologis.  Menurut Suwandono (2004), garam fisiologis merupakan bahan 
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pengencer yang umum dipakai dalam pengenceran semen entog.  Suherni dan 

Wahyu (1991) menyatakan, bahwa pengencer garam fisiologis dapat 

mempertahankan kualitas semen unggas sampai 12 jam.   Disamping itu 

Wahyudianto (2004) dalam penelitiannya menyarankan untuk melakukan 

pengenceran semen entog sebanyak 10 kali.  Hasil penelitian Sucipta (2004) 

melaporkan, bahwa pengenceran semen entog memakai garam fisiologis pada 

tingkat pengenceran 10 kali menghasilkan fertilitas 67,43 ± 6,36 %. 

Pengenceran dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi perubahan 

suhu secara drastis.  Penambahan pengencer dilakukan setelah semen homogen 

dengan pengencer sebelumnya.  Tahapan pengenceran yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

Tahap 1 :  semen segar diambil 0,5 bagian untuk diamati sebagai kontrol. 

Tahap 2 : 1 bagian semen segar (sisa Tahap 1) + 4 bagian pengencer 

(kemudian dihomogenkan).........(a). 

Tahap 3:  (a) + 5 bagian pengencer (dihomogenkan).  

Semen yang telah diencerkan tersebut dimasukkan tabung reaksi, ditutup 

dan dibungkus dengan aluminium foil, disimpan dalam es box yang telah diisi es 

(dalam bentuk bongkahan-bongkahan kecil), kemudian dilakukan pengamatan 

sesuai dengan lama simpan yang diperlukan.  Penyimpanan semen dilakukan 

setelah semen diencerkan 10 kali dengan garam fisiologis. Semen dimasukkan 

tabung reaksi, ditutup dan dibungkus dengan aluminium foil, kemudian ditaruh 

dalam es box yang telah dipenuhi es (dalam bentuk bongkahan-bongkahan kecil) 

dengan suhu berkisar 2-50C.   Es digunakan sebagi media penyimpanan semen, 

karena dapat mempermudah praktek dilapang bertujuan untuk meniru kondisi 

dalam refrigerator  yang dapat menyajikan kondisi lingkungan dengan suhu 
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rendah (2-50C).  Es adalah bahan pendingin yang umum dipakai dalam 

penyimpanan sementara bagi semen (Van Demark dan Salisbury,1961). 

Penyimpanan dalam suhu rendah (40C) dalam refrigerator ini diperlukan bagi  

semen yang telah ditampung dan diencerkan, kemudian tidak habis terpakai dalam 

hari tersebut (Ihsan, 1997).  Pendapat lain menyatakan, semen harus digunakan 20 

- 30 menit setelah koleksi, apabila lebih dari 30 menit setelah koleksi, maka harus 

ditambahkan ekstender atau disimpan pada refrigerator (Anonimus, 2002). 

Mattehij et al (1999) menyatakan bahwa dengan penyimpanan semen segar pada 

suhu 40C maka tidak cepat menurun fertilitasnya. 

 
3.5  Pengamatan Semen Entog 

3.5.1 Pemeriksaan  Semen Segar 

Volume Semen 

Volume dapat langsung diukur setelah penampungan dengan menuangkan 

semen hasil penampumgan yang ada di tabung aspirator penampung 

semen ke tabung reaksi berskala (kapasitas 10 ml).  

 Warna Semen 

   Warna semen dapat langsung dilihat langsung pada semen yang 

tertampung di tabung aspirator penampung dan warna semen yang normal 

adalah putih sampai putih keruh. 

 Bau Semen 

   Semen setelah ditampung dapat langsung dilakukan penilaian terhadap 

baunya.  Bau yang normal dari semen entog adalah amis, sedangkan yang 

bercampur nanah berbau busuk dan semen yang tercampur urin berwarna 

urin berbau seperti urin. 
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 Konsistensi  

   Konsistensi semen dapat diperiksa dengan menggoyangkan tabung 

aspirator penampung berisi semen secara perlahan-lahan.   

 pH Semen 

   pH semen diukur menggunakan kertas lakmus dan perubahan warna yang 

terjadi disesuaikan dengan indikator yang ada. 

Konsentrasi Spermatozoa 

Konsentrasi spermatozoa dihitung dengan menggunakan haemocytometer 

kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan pembesaran 400 kali. 

Dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Semen dihisap memakai pipet haemocytometer yang berisi butiran 

merah sampai tanda 0,5. 

b. Kemudian ditambah larutan NaCl 3% sampai tanda 101 

c. Ujung karet penghisap ditekuk dan pipet dikocok dengan gerakan 

membentuk angka 8 sampai larutan menjadi homogen. 

d. Larutan di dalam pipet dibuang 3-4 tetes kemudian larutan diteteskan 

pada ruangan haemocytometer yang ditutupi dengan cover glass. 

e. Diamati dengan mikropkop dengan perbesaran 400x 

f. Dihitung jumlah sel spermatozoa dalam 5 bujur sangkar besar yang 

dibatasi 3 garis (setiap bujur sangkar terdiri dari 16 bujur sangkar 

kecil) 

g. Dihitung kepala spermatozoa  yang ada di dalam dan kepala 

spermatozoa yang terletak dibagian garis kanan dan atas atau kiri dan 

bawah, sedangkan kepala yang keluar dari garis tidak dihitung 

h. Jumlah spermatozoa tersebut dikalikan dengan 107  per ml semen. 
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Motilitas Massa 

Penilaian motilitas massa dapat ditentukan dengan meneteskan semen di 

atas objeck glass dan diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 

100x.  Jika terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap dan tebal 

seperti awan  maka penilaian semen sangat baik (+++)., bila terdapat 

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

lambat maka penilaian semen adalah baik (++), bila hanya terdapat 

gerakan-gerakan individu aktif progresif maka penilaian adalah sedang (+) 

dan bila tidak ada gerakan sama sekali maka penilaian adalah buruk (0). 

Motilitas Individu 

Penilaian gerakan individu dapat ditentukan dengan meneteskan semen di 

atas objeck glass kemudian ditutup dengan cover glass lalu diamati 

dengan mikroskop dengan perbesaran 400x. Penilaian dinyatakan dengan 

persen, misalnya gerakan spermatozoa yang progresif merupakan gerakan 

baik (mempunyai motilitas lebih 70%), tinggi rendahnya nilai presentase 

motilitas individu tergantung dari gerakan spermatozoa yang terjadi.  

Spermatozoa yang tidak bergerak dianggap mati. 

Presentase Hidup Spermatozoa  

Penilaian hidup dan mati spermatozoa menggunakan preparat ulas eosin 

negrosin.  Semen diteteskan pada objeck glass dan ditetesi pewarna eosin 

negrosin kemudian dicampur sampai homogen. Setelah itu dioles tipis 

dengan cover glass kemudian dibiarkan sampai kering. Pengamatan 
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dilakukan dengan mikroskop perbesaran 400x. Spermatozoa yang mati 

ditandai dengan menyerap warna merah pada bagian kepala sedangkan 

spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna. Dihitung spermatozoa 

yang hidup dan mati sampai berjumlah 200 kemudian dihitung presentase 

spermatozoa hidup. 

 
3.5.2 Evaluasi Kualitas Semen Entog Dalam Pengencer Garam Fisiologis 

Setelah Penyimpanan Pada Es. 
 

Pengamatan dilakukan terhadap semen yang telah disimpan pada es sesuai 

dengan lama simpan yang diperlukan mengenai motilitas individu, dan 

persentase hidup spermatozoa.  

 
3.6  Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 kelompok dan 5 perlakuan lama 

simpan.  Jika perlakuan menunjukkan perbedaan, analisis dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Duncan (Yitnosumarto,1993).  Lay out denah percobaan dapat dilihat pada 

Tabel 3.  

Tabel 3. Lay Out Denah Percobaan 
Kelompok Lama Simpan 

(Jam) K1 K2 K3 K4
A1 A1K1 A1K2 A1K3 A1K4
A2 A2K1 A2K2 A2K3 A2K4
A3 A3K1 A3K2 A3K3 A3K4
A4 A4K1 A4K2 A4K3 A4K4
A5 A5K1 A5K2 A5K3 A5K4

Keterangan:  A1 = 0 jam 
 A2 = 6 jam 
 A3 = 12 jam 
 A4 = 18 jam 
 A5 = 24 jam 
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3. 7   Batasan Istilah 

a. Kualitas semen adalah penilaian secara mikroskopis terhadap nilai 

motilitas individu, persentase hidup spermatozoa dan abnormalitas 

spermatozoa. 

b. Penyimpanan semen adalah menyimpan semen pada es sebelum 

diinseminasikan dengan lama simpan tertentu.  

c. Suhu dalam es adalah suhu penyimpanan semen seteleh pengenceran 

untuk kepentingan pengamatan.  Suhu tersebut diukur pada es box yang 

telah diisi bongkahan-bongkahan es dengan kisaran 20C  -  5 0C. 

d. Pengenceran adalah memperbanyak volume semen dengan penambahan 

bahan pengencer garam fisiologis (NaCl fisiologis 0,9 %). Dengan 

pengenceran 10 kali (1 bagian semen diencerkan dalam 9 bagian garam 

fisiologis). 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Pemeriksaan Kualitas Semen Entog Segar 

Hasil pengamatan kualitas semen entog tertera pada Lampiran 2, 

sedangkan rataan hasil pemeriksaan kualitas semen segar selama penelitian tertera 

pada Tabel 4.  

Tabel 4. Kualitas semen entog segar 
Parameter kualitas semen Rata-rata ± Sd 

1. Volume (Ml) 
2. Warna 
3. Konsistensi 
4. Bau 
5. pH 
6. Motilitas Massa 
7. Motilitas Individu (%) 
8. Konsentrasi (x 109) 
9. Persentase hidup(%) 
 

1,18 ± 0,17 
Putih s/d Putih keruh 
Encer s/d kental 
Amis 
8 ± 0 
++ s/d +++ 
87,5 ± 5 
1,395 ± 0,36 
93,25 ± 1,89 

 
 

Rata-rata volume semen entog setiap ejakulasinya selama penelitian  

adalah 1,18 ± 0,17 ml.  Simanjuntak (2002) menyatakan, bahwa seekor entog 

jantan mampu mengeluarkan semen 0,2 -2 ml per ejakulasi.  Jayasamudera dan 

Cahyono (2005) menyatakan, bahwa entog jantan dapat menghasilkan sekitar 1 ml 

per ejakulasi.  Volume semen entog yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya umur entog yang ditampung, besar tubuh serta frekwensi 

penampungannya.  Van Demark dan Salisbury (1961) menyatakan, bahwa volume 

semen dari seekor ternak akan mengalami penambahan seiring dengan 

bertambahnya umur, besar tubuh dan frekwensi penampungan.  



Warna semen yang diperoleh dari hasil penelitian adalah putih (seperti 

susu) sampai putih keruh.  Hasil ini menunjukkan bahwa semen tersebut adalah 

normal.  Partodiharjo (1992) menyatakan, bahwa semen unggas yang normal 

adalah putih susu, derajat kekeruhan semen tergantung pada konsentrasi 

spermatozoa yang ada, semakin keruh maka konsentrasi semakin tinggi.  

pH semen entog hasil penelitian adalah 8 ± 0.  Pengukuran pH dilakukan 

dengan mencelupkan indikator pH ke dalam semen kemudian perubahan warna 

yang terjadi dicocokkan dengan standar warna pH yang ada. Hasil ini sesuai 

dengan pendapat Suprijatna dkk., (2005) yang menyatakan bahwa,  semen unggas 

yang memiliki kualitas yang baik mempunyai pH 7-8. 

Konsentrasi semen entog hasil penelitian adalah 1,395 ± 0,36 x 109 per 

ml.  Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi spermatozoa antara lain 

pertumbuhan tubuh, umur, cahaya, nutrisi, genetik, dan frekuensi penampungan 

(Setyowati dan Budiarti,1992).  

 Motilitas massa semen entog segar berkisar antara ++ s/d +++.  Hasil ini 

menunjukkan bahwa semen tersebut tergolong dalam kualitas yang baik  Tolihere 

(1981) menyatakan, bahwa kualitas semen  tergolong sangat bagus jika motilitas 

massa spermatozoa mempunyai nilai +++, baik dengan nilai ++ serta kurang baik 

jika +.  Motilitas massa dikatakan sangat bagus bila terdapat gumpalan seperti 

awan hitam yang bergerak cepat. 

Motilitas individu semen entog segar dari hasil penelitian tergolong 

normal, yaitu 87,5 ± 5%. Hafez (1993) menyatakan, bahwa semen unggas yang 

normal mempunyai spermatozoa dengan motilitas individu 60-80%.  

Wahyudianto (2004) menunjukkan, bahwa motilitas individu spermatozoa entog 

adalah 67,5 ± 5%.  
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Persentase hidup spermatozoa dalam semen entog segar dari hasil 

penelitian adalah 93,25 ± 1,89%.  Menurut  Tolihere (1981), persentase hidup 

spermatozoa segar kira-kira 80%.  Hal ini menunjukkan persentase hidup 

spermatozoa hasil penelitian adalah baik dan normal. 

 
4.2 Kualitas Semen Entog Selama Penyimpanan Dalam Es Dengan 

Pengencer Garam Fisiologis.  
 
Motilitas Individu 

Hasil pengamatan motilitas individu spermatozoa entog setelah 

penyimpanan dalam es tertera pada Lampiran 3, sedangkan rata-rata dan 

simpangan baku pada tiap perlakuan tertera pada Tabel 5.  

Tabel  5.  Rata-rata dan simpangan baku motilitas individu (%) spermatozoa entog 
dalam es dengan pengencer garam fisiologis.  

Perlakuan (jam) Rata-rata ± Sd 
0 
6 
12 
18 
24 

80,0 ± 0,00a 

62,5 ± 9,57b 

47,5 ± 5,00c 

27,5 ± 9,57d 

10,0 ± 7,07e

Keterangan :  Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01). 

 
Hasil analisis ragam menunjukkan, bahwa semakin lama waktu 

penyimpanan dalam es dengan pengencer garam fisiologis maka motilitas 

individu spermatozoa entog akan semakin menurun (P<0,01).  Antar kelompok 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap motilitas individu 

spermatozoa, karena tiap individu entog memiliki variasi terhadap kualitas semen 

yang dihasilkan khususnya motilitas individu spermatozoanya. Variasi ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana pendapat Yuwanta (1992) yang 

menyatakan, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap semen hasil 

penampungan adalah individu yang berbeda, jadi semen yang ditampung dari 
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individu yang berbeda menyebabkan semen yang dihasilkan mempunyai kualitas 

yang berbeda. 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa penyimpanan dalam es dengan pengencer 

garam fisiologis  kualitas semen dapat dipertahankan sampai 6 jam dengan 

motilitas individu rata-rata 62,5 ± 9,57%.  Suprijatna dkk., (2005) menyatakan, 

bahwa spermatozoa unggas setelah diencerkan dapat hidup selama 6-24 jam pada 

suhu rendah (refrigerator).  Hal ini membuktikan bahwasannya dengan 

penyimpanan dalam es dapat mempertahankan motilitas individu spermatozoa 

entog.   Motilitas individu hasil penelitian pada penyimpanan 6 jam (62,5 ± 

9,57%) setelah penampungan ini masih layak dipergunakan untuk inseminasi. 

Bearden and Fuquay (1984), menyatakan bahwa spermatozoa yang memiliki 

gerak progresif 50-80% pada saat inseminasi, memiliki  perbedaan level fertilitas 

yang tidak terlalu berbeda. 

Larutan garam fisiologis secara umum dapat mempertahankan motilitas 

individu spermatozoa lebih lama dibandingkan semen segar tanpa pengencer 

namun, nampaknya beberapa bahan yang terkandung di dalamnya memiliki efek 

negatif terhadap sebagian spermatozoa.  Penyebab yang pasti dari fenomena ini 

belum terungkap secara pasti, namun selama ini diyakini bahwa ion Ca sangat 

berpengaruh terhadap motilitas spermatozoa (Thomson and Wishart, 1991; 

Ashizawa et al., 1994 dalam Suyadi dan Isnaini 2000 ).  Turunnya motilitas 

spermatozoa setelah dilakukan pengenceran dan penyimpanan dimungkinkan oleh 

adanya pelepasan ion Ca intrasellulair spermatozoa untuk selanjutnya berikatan 

dengan ion Cl dalam larutan pengencer yang digunakan (Suyadi dan Isnaini 

2000). 
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Persentase Hidup Spermatozoa  

Hasil pengamatan persentase hidup spermatozoa setelah penyimpanan 

dalam es tertera pada Lampiran 4.  Rata-rata dan simpangan baku setelah 

penyimpanan  dapat terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata dan simpangan baku persentase hidup spermatozoa (%) semen 
entog dalam es dengan pengencer garam fisiologis. 
Perlakuan (jam) Rata-rata 

0 
6 
12 
18 
24 

91,75 ± 3,30a  
82,75 ±  5,74ab 

76,75 ± 5,68b 

68,75 ±  2,50b 

53,25  ± 12,42c

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01). 

Hasil analisa ragam menunjukkan, bahwa semakin lama penyimpanan 

semen entog dalam es dengan pengencer garam fisiologis, maka persentase hidup 

spermatozoa semakin rendah (P<0,01).  Penurunan persentase hidup spermatozoa 

selama proses penyimpanan diduga karena adanya kerusakan membran 

spermatozoa yang disebabkan oleh perbedaan tekanan osmotik sel spermatozoa 

dengan bahan pengencer.  Menurut Susilawati, Sumitro, Rahayu, Ciptadi dan 

Srianto (2000), fungsi membran sel adalah pelindung sel, sehingga kerusakan 

membran sel spermatozoa mengakibatkan terganggunya proses metabolisme 

intrasellulair yang mengakibatkan spermatozoa akan melemah dan bahkan bisa 

mengakibatkan kematian spermatozoa.  Antar kelompok tidak menunjukkan 

perbedaan terhadap persentase hidup spermatozoa. 

Persentase hidup spermatozoa pada lama simpan 6 jam (82,75 ±  5,74 %) 

masih layak untuk tujuan inseminasi.  Hal ini sesuai dengan pendapat Toelihere 

(1981) yang menyatakan, bahwa semen yang baik adalah yang mempunyai 

persentase hidup spermatozoa minimum 50 %.  Standar minimum bagi kualitas 
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semen yang dapat dipakai untuk inseminasi adalah  yang memiliki persentase 

hidup spermatozoa dan spermatozoa motil 50 % (Ihsan, 1997). 

Dari hasil pengamatan persentase hidup spermatozoa menunjukkan, pada 

lama simpan 24 jam masih mencapai 53,25 ± 12,42%. Hal ini dikarenakan pada 

penyimpanan suhu rendah proses metabolisme berjalan lebih lambat sehingga 

produk racun yang dihasilkan dari proses metabolisme tersebut tidak terlalu 

banyak, sehingga spermatozoa masih dapat bertahan hidup  (Azhizawa et al., 

1985).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Lama simpan semen entog dalam es dengan pengencer garam fisiologis 

berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan kualitas semen secara bertahap 

seiring dengan panjangnya lama simpan. Lama simpan semen entog dalam es 

dengan pengencer garam fisiologis masih dapat dipertahankan pada penyimpanan 

selama 6 jam. 

 
5.2 Saran 

Semen entog yang disimpan dalam es dengan pengencer garam fisiologis 

seyogyanya digunakan untuk IB pada itik tidak lebih dari 6 jam setelah 

penyimpanan agar diperoleh fertilitas yang tinggi. 
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Lampiran 1. Data entog yang digunakan dalam penelitian. 

No Klasifikasi Entog I  

 

 

Entog II  

 

EntogIII  

 

Entog IV 

 

1 Warna eksterior -Bulu putih 

seluruhnya 

-Karankula 

merah 

-Bulu putih 

kecuali pada 

kepala 

terdapat 

sedikit bulu 

hitam 

-Karankula 

merah   

-Bulu putih 

keseluruhan 

-Karankula 

merah,ada 

bercak hitam 

di kepala 

-Bulu putih 

keseluruhan 

-Karankula 

merah 

2 Umur (tahun) 1,5  1,5  1 1,3 

3 Asal Blitar Blitar Blitar Blitar 

4 Bobot badan (kg) 3,2 3,5 3 3,6 
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Lampiran 2. Data semen entog segar. 

Ulangan 
ke- 

Volume 
(ml) 

Warna Konsistensi Bau pH Motilitas 
 massa 

Motilitas 
 individu 

(%) 

Konsentrasi 
(x 109) 

Spermatozoa 
 hidup 

(%) 
1 

2 

3 

4 

1,2 

1,1 

1,4 

1 

Putih keruh

Putih keruh

Putih keruh

Putih 

Encer 

Encer 

Encer 

Kental 

Amis 

Amis 

Amis 

Amis 

8 

8 

8 

8 

+3 

+3 

+2 

+3 

90 

90 

80 

90 

1,04 

1,76 

1,65 

1,13 

96 

92 

92 

93 

Jumlah 

Rata-rata 

SD 

4,7 

1,18 

0,17 

   

32 

8 

0 

 

350 

87,5 

5 

5,58 

1,395 

0,36 

373 

93,25 

1,89 
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Lampiran 3. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok motilitas individu  
spermatozoa entog (%) pada lama simpan yang berbeda dalam es. 

 
Persentase motilitas individu spermatozoa entog pada lama simpan yang berbeda 

Lama simpan (jam) 
Kelompok 

0  6  12  18  24  
Jumlah (%) 

1 

2 

3 

4 

80 

80 

80 

80 

70 

50 

60 

70 

50 

40 

50 

50 

20 

20 

40 

30 

5 

5 

20 

10 

225 

195 

250 

240 

Jumlah (%) 
Rata-rata (%) 
SD 

320 
80 
0 
 

250 
62,5 
9,57 

190 
47,5 

5 

110 
27,5 
9,57 

40 
10 

7,07 

910 
227,5 
23,98 

FK   = 
pxn

p

i

n

j
ijy

2

1 1
⎟⎟
⎠
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⎝
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= =  = 

2

45
)910(

x
= 41405 
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p

i

n

j
ijy −∑∑
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   = 802 +……+102 - 41405 

      

   = 13045 

JK Perlakuan = FK
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n

j
ijy

−
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   = −
++

5
240......225 22

41405 

   = 345 

 

JK Galat = JK Total - JK Perlakuan – JK Kelompok 

   = 13045 – 12270 – 345 

   =  430 

 

 

Analisa ragam motilitas individu spermatozoa entog (%)  pada lama simpan yang 
berbeda. 
SK db JK KT F hitung F 0.05 F 0.01
Kelompok 
Perlakuan 
Galat 

3 
4 
12 

345 
12270 
430 

115 
3067,5 
35,83 

3,21* 
85,60** 
 

3,13 
2,9 
 

5,01 
4,5 
 

Total 19 13045  
Keterangan :*) Motilitas individu spermatozoa entog berbeda nyata (p< 0,05) 
                    **)Motilitas individu spermatozoa entog berbeda sangat nyata 

(P<0,01) 
 
 

SE =
r

KTgalat  

 

=  
4
83,35 = 2,99 

 
JND 1% 4,32  4,55  4,68  4,76 

JNT 1% 12,92  13,61  14,0  14,24 

 

Uji Jarak Duncan motilitas individu spermatozoa entog pada lama simpan yang 
berbeda. 

Perlakuan (jam) Rata-rata Notasi 

0 
6 
12 
18 
24 

80 
62,5 
47,5 
27,5 
10 

a 
b 
c 
d 
e 

Keterangan: Notasi dengan huruf sama tidak berbeda sangat nyata, sedangkan 
notasi dengan huruf berbeda adalah berbeda sangat nyata (P<0,01).  
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Lampiran 4.  Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok persentase hidup  
spermatozoa entog (%) pada lama simpan yang berbeda dalam es. 

 
Persentase hidup spermatozoa entog pada lama simpan yang berbeda. 

Lama simpan (jam) 
Kelompok 

0  6  12  18  24 
Jumlah (%) 

1 

2 

3 

4 

96 

88 

91 

92 

76 

80 

87 

88 

72 

75 

75 

85 

70 

70 

70 

65 

46 

40 

67 

60 

360 

353 

390 

390 

Jumlah (%) 
Rata-rata (%) 
SD 

367 
91,75 
3,3 

 

331 
82,75 
5,74 

307 
76,75 
5,68 

275 
68,75 
2,5 

213 
53,25 
12,42 

1493 
373,25 
19,55 
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   = −
++

5
390......360 22

111452,5 

   = 229,35 

 

JK Galat = JK Total - JK Perlakuan – JK Kelompok 

   = 4130,55 – 3420,8 – 229,35 

   =  480,4 

 

Analisa ragam persentasae hidup spermatozoa entog pada lama simpan yang 
berbeda. 
 
SK db JK KT F hitung F 0.05 F 0.01
Kelompok 
Perlakuan 
Galat 

3 
4 
12 

229,35 
3420,8 
480,4 

76,45 
855,2 
40,03 

1,90 
21,36** 

2,9 
3,13 

4,5 
5,01 

Total 19 4130,55  
Keterangan : **) Persentase hidup spermatozoa berbeda sangat nyata (P<0,01) 
 
 

SE =
r

KTgalat  

 

=  
4
03,40 = 3,16 

 
 
JND 1% 4,32  4,55  4,68  4,76 

JNT 1% 13,66  14,39  14,80  15,05 
  
 
Uji Jarak Duncan persentase hidup (%) spermatozoa entog pada lama simpan 
yang berbeda. 

Perlakuan (jam) Rata-rata Notasi 

0 
6 
12 
18 
24 

 
91,75 
82,75 
76,75 
68,75 
53,25 

 

a 
ab 
b 
b 
c 

Keterangan: Notasi dengan huruf sama tidak berbeda sangat nyata, sedangkan 
notasi dengan huruf berbeda adalah berbeda sangat nyata (P<0,01).  
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