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ABSTRACT 
 

THE INFLUENCE  OF USING BSA (BOVINE SERUM ALBUMIN)  
ON  POST THAWED SPERMATOZOA QUALITY   

OF FRIESIAN HOLSTEIN BULL FOR IN VITRO FERTILIZATION 
PREPARATION 

 
 

 
 This research was conducted in the “Makmal Reprogen” Laboratorium, 
Mutiara Bunda Hospital at Jln. Ciujung 19 Malang. It was done from March until 
May 2007. 
 The aim of this research was to know the influence of BSA (Bovine Serum 
Albumin) supplementation on post thawed spermatozoa of Friesian Holstein bull for 
in vitro fertilization. 
 The sample used on this research was 15 straw post thawing semen from 
Friesian Holstein bull that have certified standar quality (motility ≥ 40%) taken from 
Artificial Insemination Center in Singosari. This research used an experiment 
method, which have three treatments and five times repeat. Each of treatments which 
used TCM-199 diluter 3 ml without BSA concentration (P0), 0,3% BSA (P1), and 
10% BSA (P2). The data obtained from each experiment were analyzed using 
Completely Randomized Design (CRD) and Least Significant Different (LSD) test. 
 The results of research showed that the average percentage of motility, 
viability and abnormality of spermatozoa post thawing were : 61,33 ± 6,40%, 71,2 ± 
10,89%, and 4,2 ± 1,88%. The supplementation of BSA showed that 0% (P0) (TCM-
199 without BSA concentration), 0,3% (P1), and 10% (P2) results non significant 
effects (P>0,05) to sperm motility and abnormality, but it gaves the significant 
different effect (P<0,05) to sperm viability. 
 In conclusion, spermatozoa quality before incubation (post thawing) showed 
in good quality in the motility, viability , and abnormality by PTM ≥ 40%. But, after 
incubation it didn’t change the optimal spermatozoa quality in motility, viability, and 
abnormality. It’s suggested that do not use TCM-199 and BSA medium, because 
both of them can decrease spermatozoa quality  for in vitro fertilization application.    
 
Keyword: motility, viability, abnormality, BSA, In Vitro Fertilization (IVF) 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PENGGUNAAN BSA (BOVINE SERUM ALBUMIN) PADA 
KUALITAS SPERMATOZOA POST THAWING SAPI FRIESIAN HOLSTEIN 

UNTUK PREPARASI FERTILISASI IN VITRO  
 

 Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium “Makmal Reprogen” Rumah 
Sakit Mutiara Bunda Jln. Ciujung 19 Malang. Pelaksanaan penelitian ini dimulai 
pada bulan Maret sampai bulan Mei 2007. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan BSA 
pada spermatozoa post thawing yang digunakan untuk preparasi fertilisasi in vitro. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 straw semen beku sapi 
FH dengan kualitas standard tersertifikasi (motility ≥ 40%) yang berasal dari Balai 
Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. Metode percobaan yang digunakan 
adalah dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan perlakuan 
yaitu masing-masing menggunakan pengencer TCM-199 tanpa konsentrasi BSA (P0), 
0,3% BSA (P1), 10% BSA (P2). Dimana setiap perlakuan mempunyai 5 kali ulangan. 
Dari data yang dianalisis apabila terjadi perbedaan nyata atau sangat nyata, maka 
akan dilanjutkan pengujian selanjutnya dengan menggunakan uji BNT (Beda Nyata 
Terkecil) pada masing-masing perlakuan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini 
adalah motilitas, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase motilitas, 
viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa post thawing berturut turut adalah 61,33 ± 
6,40%, 71,2 ± 10,89%, dan 4,2 ± 1,88%. Penggunaan BSA pada berbagai konsentrasi 
menunjukkan bahwa suplementasi BSA 0% (P0), 0,3% (P1), 10% (P2) memberikan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap motilitas dan abnormalitas 
spermatozoa, tetapi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap 
prosentase hidup mati spermatozoa (viabilitas).  

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah kualitas 
spermatozoa sebelum inkubasi (post thawing) menunjukkan kualitas yang baik pada 
motilitas, viabilitas dan abnormalitasnya dengan PTM ≥ 40%. Akan tetapi, setelah 
inkubasi dengan penambahan medium TCM-199 dan BSA tidak menyebabkan 
perubahan kualitas spermatozoa yang optimal  yaitu pada: motilitas, viabilitas dan 
abnormalitas spermatozoa. Disarankan agar tidak menggunakan medium TCM-199 
dan BSA, karena dapat menurunkan kualitas spermatozoa yang digunakan dalam 
aplikasi fertilisasi in vitro.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1. Latar Belakang 

Pengembangan teknik pembuahan in vitro merupakan faktor utama yang 

menjadi dasar bagi langkah selanjutnya dalam pengembangan teknik-teknik 

manipulasi embryo lainnya. Teknik pembiakan ini harus dimantapkan terlebih 

dahulu sebelum kegiatan yang lain dilaksanakan (Sukra et al., 1991). Margawati  

(1995) juga menambahkan bahwa teknik pembuahan secara in vitro atau pembuahan 

secara laboratorium pada sapi telah ditemukan dan dikembangkan. Sehingga 

produksi embrio sapi di luar kandungan secara besar-besaran saat ini dimungkinkan. 

In Vitro Fertilization (IVF) merupakan teknologi bantu reproduksi untuk 

memproduksi embrio yang selanjutnya digunakan untuk transfer embrio dengan 

tujuan opltimalisasi bibit unggul. Teknik IVF ini dilakukan fertilisasi di laboratorium 

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

Pada persiapan IVF,  semen beku yang digunakan setelah dilakukan thawing, 

maka semen ini harus melakukan tahapan pengenceran, washing dan inkubasi. 

Dalam tahap pengenceran ini salah satunya adalah dengan cara menggunakan 

medium BSA. Bovine Serum Albumin (BSA) merupakan serum protein yang terdiri 

dari rantai polipeptida tunggal 582 asam amino selain itu BSA juga terdiri dari 

komponen gliserol lebih dari 50%, air 25-50%, albumin dan serum darah 1,2-5% 

(Laffey, 1989). BSA mengandung oksidasi amine yang dapat mengubah spermine 

dan spermadine menjadi aminoaldehyde yang beracun pada sel spermatozoa di 

dalam media kultur (Stanger, 1980). Struktur albumin terdapat pada berbagai spesies 

mamalia. Dimana albumin mempunyai ikatan yang sama antara BSA dan HSA 
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(Human Serum Albumin) yaitu 76%. Akan tetapi, BSA menimbulkan perbedaan yang 

cukup besar untuk membuat molekul allergenik berbahaya pada pemakaian 

konsentrasi yang tinggi. Pada konsep in vivo dengan penggunaan BSA, ternyata jauh 

dari memuaskan. Penggunaan BSA sangat efektif untuk memperbanyak volume 

plasma, tetapi penggunaan tersebut secara potensial dapat mematikan. Walaupun 

BSA telah mengalami isolasi (Michael and Fitzgerald, 2003). Pousette, et al (1997) 

juga menyatakan bahwa Serum digunakan sebagai bahan adiktif pada preparasi 

spermatozoa sapi untuk fertilisasi in vitro yang dapat mendukung motilitas 

spermatozoa sapi. Duran (1996) juga menambahkan bahwa bahwa Bovine Serum 

Albumin (BSA) sebagai media kapasitasi sperma untuk menghilangkan kolesterol dan 

Zinc  dari sperma, karena protein ini mengikat kapasitasi dari kedua molekul 

tersebut. Molekul ini berfungsi untuk menstabilkan membran sel.  

Proses suplementasi BSA ini diduga dapat mempengaruhi atau menyebabkan 

perubahan-perubahan pada kualitas spermatozoa. Oleh karena itu perlu diketahui 

konsentrasi BSA yang optimal sehingga didapatkan motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas spermatozoa yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

konsentrasi BSA yang optimal secara langsung pada semen. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Serum BSA berperan dalam mempertahankan kualitas spermatozoa dalam 

jangka panjang pada media kultur yang berbeda. Akan tetapi, penggunaan serum bisa 

menyebabkan racun bagi spermatozoa pada konsentrasi yang tinggi (Barret and Yan, 

1998). Serniene, et al (2002) juga mengemukakan bahwa penambahan BSA pada 

konsentrasi 0,6 g atau 0,8 g menyebabkan spermatozoa pada babi jantan mati dalam 

waktu 12 - 24 jam (Serniene et al, 2002).  BSA sebagai medium preparasi 
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spermatozoa diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas spermatozoa 

untuk IVF yang baik dan optimal.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan BSA pada 

konsentrasi yang berbeda terhadap kualitas spermatozoa post thawing  yang 

digunakan untuk preparasi  fertilisasi in vitro. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

penggunaan BSA untuk preparasi spermatozoa yang optimal untuk In vitro 

Fertilization (IVF) pada spermatozoa sapi FH. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Menurut Stewart (1993) menyatakan bahwa kapasitasi spermatozoa 

membutuhkan serum albumin.Untuk memeriksa pengaruh konsentrasi albumin pada 

fertilitas hidup spermatozoa. Spermatozoa di pra-inkubasi pada berbagai konsentrasi 

dalam durasi atau waktu yang berbeda dan kemudian didekatkan pada sel telur.  

Bovine Serum Albumin (BSA) sebagai media kapasitasi spermatozoa untuk 

menghilangkan kolesterol dan Zinc  dari spermatozoa karena protein ini mengikat 

kapasitas dari kedua molekul tersebut. Molekul ini berfungsi untuk menstabilkan 

membran sel (Duran, 1996). 

Konsep preparasi spermatozoa untuk fertilisasi in vitro dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Spermatozoa post thawing 

Preparasi In vitro Fertilization (IVF) 
 
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IVF adalah kualitas 
spermatozoa yang meliputi : motilitas spermatozoa, morfologi, 
prosentase spermatozoa dengan keutuhan akrosom (Yanagimachi, 
2002) 

Pemeriksaan semen beku (post thawing) pada suhu 37oC 
selama 30 detik  harus menunjukkan spermatozoa hidup 
dan bergerak maju (motil spermatozoa) minimal 40 % 
(Salisbury and Vandemark, 1985). 
 

 

Bovine Serum Albumin (BSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat : 
 
• Media yang digunakan sebagai 

supplemen kapasitasi dan media 
fertilisasi spermatozoa (Tajik et al., 
1994). 

• BSA mempengaruhi kapasitasi dan 
reaksi akrosom pada spermatozoa sapi 
(Tajik et al, 1994) 

• Berpengaruh pada perkembangan 
embrio IVF (Sakaguchi et al,2004) 

 

Kerugian : 
 
• Penambahan BSA pada 

konsentrasi 0,6 g atau 0,8 g 
menyebabkan spermatozoa pada 
babi jantan mati dalam waktu 12 
- 24 jam (Serniene et al, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evecen et al., (2003) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 
penambahan BSA sebagai sumber protein pada medium menunjukkan hasil 
yang optimal jika menggunakan konsentrasi 1 mg/ml pada medium TCM-
199 yang digunakan dalam kultur embrio tikus.

Spermatozoa kualitas tinggi untuk IVF 

Gambar 1. Skema konsep kerangka pikir penelitian 
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1.6. Hipotesis 

Proses pengenceran spermatozoa melalui penambahan BSA dengan 

konsentrasi tertentu dalam medium preparasi spermatozoa akan memberikan 

pengaruh yang optimal terhadap kualitas spermatozoa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
 

2.1. Pengertian Semen dan Unsur Penyusunnya 

Semen dalam ilmu reproduksi hewan adalah zat cair yang keluar dari tubuh 

melalui penis sewaktu kopulasi. Semen terdiri dari bagian yang berupa sel, yang 

hidup dan bergerak disebut spermatozoa dan bagian tidak bersel berupa zat cair 

tempat sel-sel tersebut berenang disebut seminal plasma (Partodihardjo, 1992). Hafez 

(2000) mengemukakan bahwa semen adalah cairan setengah pekat yang terbentuk 

sewaktu ejakulasi pada ternak jantan yang disebut spermatozoa dan sekresi  dari 

kelenjar asesoris kelamin jantan yang disebut seminal plasma. 

Spermatozoa adalah bagian dari semen yang berupa sel hidup dan bergerak 

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

spermatogenesis, tetapi mengalami pematangan lebih lanjut di dalam epididymis 

dimana sperma disimpan sampai ejakulasi (Toelihere, 1985). Spermatozoa dibentuk 

di dalam tubuli seminiferi yang berada di dalam testes. Tubulus ini berisi rangkaian 

sel yang kompleks, yaitu perkembangan atau pembelahan sel dari germinal sampai 

dengan terbentuknya spermatozoa atau gamet jantan (Susilawati, 2003) 

 Seminal plasma adalah campuran sekresi dari epididymis, vas deferens, 

prostata, vesica seminalis dan kelenjar cowper (Partodihardjo, 1992). Fungsi yang 

penting dari seminal plasma umumnya adalah memberikan medium bagi 

spermatozoa yang masih berada dalam ampulla dan vas deferens masih belum dapat 

bergerak. Tetapi setelah spermatozoa bercampur dengan seminal plasma maka ia 

akan segera bergerak. Sifat-sifat fisik  dan kimiawi semen mengandung bermacam-
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macam mucoprotein, peptida, garam, asam amino, lipida, asam lemak, vitamin dan 

enzim. Zat-zat ini membantu proses metabolisme spermatozoa (Toelihere, 1985). 

Setiap semen dari setiap jenis ternak memiliki kualitas dan kuantitas yang 

berbeda. Bahkan pada satu ternak itu sendiri untuk setiap penampungan akan 

mempunyai kualitas dan kuantitas yang berbeda, namun perbedaan itu masih dalam 

satu kisaran tertentu seperti yang tercantum dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Kualitas dan kuantitas semen pada ternak : 

Jenis Ternak Sifat Kambing Sapi Domba Babi 
Volume ejakulasi (ml) 0,5-1,5 5-8 0,8-1,2 150-200 
Konsentrasi spermatozoa 
(x/107/ml) 

3-7 0,8-1,8 2-3 0,2-0,3 

Jumlah spermatozoa/ejakulat 
(x107) 

0,5-3,5 5-15 1,6-3,6 30-60 

pH 6,2-6,8 6,4-7,8 5,9-7,3 7,3-7,8 
Spermatozoa motil progresif 
(%) 

60-80 40-75 60-80 50-80 

Morfologi spermatozoa 
Normal (%) 

85-90 65-95 80-95 70-90 

 

Sumber : Garner and Hafez (2000) 

 

 Spermatozoa setelah dianalisa secara kimia terdiri dari unsur-unsur sebagai 

berikut : 

- Deoxyribonukleoprotein, terdapat dalam nukleus yang merupakan kepala dari 

spermatozoa mengandung kromosom yang terdiri dari deoxyribonukleus dan 

tiap-tiap kromosom mengandung gen-gen pembawa sifat. 

- Muco polysacharide, terletak pada bagian pembungkus kepala yang disebut 

akrosom. Polysacharide ini mengandung gula-gula yaitu : fructose, galactose, 

mannose dan hexosamin. Keempat unsur ini terikat pada protein sehingga 

memberi reaksi pada zat warna asam yaitu PAC (Periodic Acid Schiff). Diduga 
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berfungsi hanya sebagai struktur spermatozoa. Hal ini didasarkan bahwa bila 

spermatozoa mengalami pendinginan yang mendadak maka terjadi 

penggelembungan dan struktur spermatozoa tersebut. 

- Plasmanogen, terdapat di bagian leher, badan dan ekor spermatozoa yang 

berfungsi dalam respirasi endogen. 

- Protein yang menyerupai kreatin, merupakan selubung tipis yang meliputi 

seluruh badan, kepala dan ekor spermatozoa. Protein ini berikatan dengan unsur 

zat tanduk (sulfur) yang diduga berperan terhadap sifat elastisitas permukaan 

spermatozoa. 

- Enzim dan co-enzim terdapat pada acrosomal polysacharide untuk penetrasi 

pada lapisan zona pellucida dan corona radiata ovum. 

 

2.2. Morfologi Spermatozoa Sapi 

Setiap spermatozoa terdiri dari bagian kepala, dimana terkumpul bahan-bahan 

genetik dan bagian ekor, yang menyebabkan spermatozoa mempunyai fungsi dalam 

pembuahan ovum hewan betina. Dalam spermatozoa selain bahan genetik untuk 

pembuahan terdapat pula sedikit makanan di dalamnya. Karena itu spermatozoa 

menggantungkan pada makanan yang berada dalam medium dimana ia berenang. 

Kepala spermatozoa tertutup oleh pembungkus dan dibawah pembungkus ini 

terdapat akrosom yang mengandung banyak phospo-lipid (Lindsay dan Winantea, 

1982). 

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

bobot badan, pakan dan frekuensi penampungan. Volume semen bervariasi antara 5-

8 ml tiap ejakulasi (Garner and Hafez, 2000), atau 1-12 ml (Toelihere, 1985). Pada 

umumnya volume air mani, akan bertambah banyak sesuai dengan umur, besar 
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tubuh, perubahan keadaan kesehatan reproduksinya, daya kekuatan dan frekuensi 

penggunaannya. Sapi jantan yang masih muda, akan menghasilkan air mani sedikit, 

yaitu 1-2 ml atau leih rendah dari itu, sedang sapi jantan yang telah dewasa, potensial 

dan memiliki berat badan 907,2 kg atau lebih dapat menghasilkan air mani tiap 

ejakulasi 10-15 ml (Salisbury dan Van Demark, 1985). 

Spermatozoa sapi memiliki panjang kepala 8-10 mikron, lebar 4 mikron dan 

tebal kepala 1,5 mikron, pada bagian tengah (badan) spermatozoa mempunyai 

panjang kepala dengan diameter 0,4-0,8 mikron dan panjang ekor dapat mencapai 50 

mikron, sehingga panjang keseluruhan mencapai 60 mikron (Evans and Maxwell, 

1987). 

 

2.3. Penilaian Kualitas Semen 

Penilaian dilakukan segera setelah dilakukan penampungan atau sebelum 

diencerkan yang meliputi pemeriksaan makroskopis: volume, warna, konsistensi, pH, 

dan pemeriksaan secara mikroskopis meliputi : motilitas massa, motilitas individu, 

prosentase hidup mati, konsentrasi dan abnormalitas (Salisbury dan Van Demark 

(1985). 

Pemeriksaan lain juga perlu dilakukan yaitu pemeriksaan biokimia dan 

pemeriksaan biologis. Kedua pemeriksaan ini jarang dilakukan karena membutuhkan 

peralatan yang mahal dan waktu yang lama. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan 

pada pejantan yang baru pertama kali diperiksa atau semen yang diduga fertilitasnya 

menurun (Anonymous, 2001). 
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a. Warna 

Semen sapi biasanya berwarna susu, krem, keputih-putihan dan keruh. 

Derajat kekeruhan sebagian besar tergantung pada konsentrasi sel spermatozoa. 

Semakin keruh biasanya jumlah sel spermatozoa per ml semen itu semakin banyak. 

Semen berwarna hijau kekuningan banyak mengandung kuman Pseudomonas 

auroginosa adanya peradangan kronis dalam saluran reproduksi. Semen yang 

berwarna merah atau kemerahan sedikit atau mengandung darah. Semen berwarna 

coklat atau kecoklatan mengandung darah yang telah hancur atau busuk. Semen 

berwarna krem tua sampai kuning banyak mengandung pigmen riboflavin 

(Partodihardjo, 1992). 

b. Konsistensi 

Konsistensi adalah derajat kekentalan. Konsistensi dari semen dapat diperiksa 

dengan cara menggetar-getarkan tabung yang berisi semen. Semen yang baik derajat 

kekentalannya hampir sama atau sedikit lebih kental dari susu, sedangkan yang jelek 

baik warna maupun kekentalannya sama dengan air buah kelapa (Partodihardjo, 

1992). 

c. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman semen dapat diperiksa dengan menggunakan alat pH meter 

atau memakai kertas lakmus. Makin rendah pH semen (asam) makin kurang baik 

kualitasnya. Sedangkan makin tinggi  pH (basa)  akan menunjukkan tingkat kematian 

sel spermatozoa yang tinggi. Derajat keasaman (pH) semen sapi 6,4 -7,8 % 

(Partodihardjo, 1992). 
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d. Motilitas massa 

Motilitas massa adalah pergerakan dari sel-sel spermatozoa yang secra 

bersama sama membentuk gelombang. Motilitas massa mencerminkan daya gerak 

dan konsentrasi spermatozoa. Pemeriksaan ini dilakukan pada suhu 37oC agar 

diperoleh sel spermatozoa yang optimal. Cara pemeriksaan adalah letakkan satu tetes 

semen di atas gelas obyek, lakukan pengamatan gerakan massa di bawah mikroskop 

dengan pembesaran 100x. Menurut Toelihere (1985) berdasarkan penilaian 

pergerakan massa, maka semen dapat dibedakan menjadi : 

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

bagaikan gumpalan awan hitam, serta 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: oligospermia), bila hanya ada sedikit atau 

tidak ada gerakan inidividual 

 

e. Motilitas individu 

Menurut Rouge (2003) untuk mengevaluasi motilitas spermatozoa pada 

kebanyakan spesies mamalia dapat dibedakan menjadi : non-motil, progresif motil 

atau non-progresif motil. Spermatozoa yang motil ditunjukkan dengan pergerakan 

yang maju lurus ke depan, sedangkan yang non-progresif motil sperma bergerak 

melingkar dan membentuk jalur yang abnormal. Salisbury dan Van Demark (1985) 

juga mengemukakan bahwa ada 3 tipe motilitas spermatozoa mamalia : gerak 

progresif, gerak berputar, gerak oscillatoris di tempat. Tentunya tipe gerak ini 
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diakibatkan oleh gerak ayun ekor spermatozoa yang menyimpang dari normal, dan 

jalannya di dalam cairan ditentukan oleh keseimbangan gerak ekornya (seperti 

beberapa spermatozoa dengan ekor membengkok akan bertipe gerak ke arah 

belakang). Toelihere (1985) bahwa motilitas spermatozoa dinilai 1-5: 0 spermatozoa 

non-motil; 1 gerakan berputar di tempat; 2 gerakan berayun atau melingkar, kurang 

dari 50% bergerak progresif, dan tidak ada gelombang; 3 50-80% spermatozoa 

bergerak progresif, dan menghasilkan gerakan massa; 4 pergerakan progresif yang 

gesit dan segera membentuk gelombang dengan 90% sperma motil; 5 gerakan 

spermatozoa yang sangat progresif, gelombang yang sangat cepat dengan 100% 

motil aktif. Motilitas sapi di bawah 40% menunjukkan semen kurang baik dan 

berhunungan dengan infertilitas. Pejantan yang fertil mempunyai 50-80% 

spermatozoa yang motil aktif progresif. 

 

f. Prosentase Hidup Mati (Viabilitas Spermatozoa) 

Spermatozoa yang tidak bergerak belum tentu mati sehingga tidak  

menghisap warna, sedangkan pada penaksiran dengan dasar bergerak dan tidak 

bergerak dianggap mati. Spermatozoa yang hidup dan bergerak mungkin juga 

mempunyai defect atau cacat pada dinding selnya sehingga dapat menghisap warna, 

di bawah mikroskop dianggap mati sedangkan penaksiran yang lain dianggap hidup 

(Partodihardjo, 1992). 

Spermatozoa yang mati permeabilitas membran selnya meningkat sehingga 

sel spermatozoa yang mati akan menyerap warna dari zat warna yang dipakai. 

Sedang sel spermatozoa yang hidup tetap jernih. Sel spermatozoa yang mati 

kepalanya berwarna merah sedangkan yang hidup tidak berwarna. Hindarkanlah 

dengan sebaik mungkin sel spermatozoa pada saat pewarna. 
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Pewarnaan ini dapat menggunakan eosin negrosin atau dengan eosin sitrat. 

Cara pemeriksaan adalah :  

1. letakkan satu tetes zat warna dan satu titik semen di atas gelas obyek yang bersih. 

2. secepat mungkin campurkan kedua larutan tersebut hingga homogen kemudian 

buat preparat ulas setipis mungkin dan panaskan di atas api maksimum 15 detik. 

3. Lakukan pemeriksaan dan perhitungan memakai mikroskop dengan pembesaran 

400x (Hardijanto dkk.,1997).  

 
Gambar 2. Spermatozoa yang hidup dan mati (Rouge, 2003) 

Spermatozoa hidup 

Spermatozoa mati 

 
 

Eosin adalah pewarna sel yang baik dipergunakan untuk prosedur ini. 

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

digunakan untuk pengukuran prosentase hidup spermatozoa dalam suatu sampel 

semen, karena eosin dapat menembus membran spermatozoa yang mati tapi tidak 

menembus spemratozoa yang hidup. Negrosin hanya dipakai untuk pewarnaan dasar 

untuk memudahkan perbedaan antara spermatozoa yang berwarna dan yang tidak 

berwarna (Suyadi dan Susilawati, 1992). 
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g. Konsentrasi 

Cara yang biasa dilakukan untuk menentukan konsentrasi spermatozoa adalah 

dengan menggunakan alat haemocytometer yang diamati dibawah mikroskop. 

Haemocytometer adalah sebuah slide kaca yang mempunyai kotak-kotak bergaris 

yang hanya bisa diamati di bawah mikroskop untuk menghitung jumlah sperma 

(Rouge, 2002) 

 
Keterangan : Lima titik hitam menunjukan area hitung 

 
Gambar 3. Haemocytometer (Rouge, 2002) 

 
Jumlah spermatozoa yang diproduksi oleh sapi mempunyai konsentrasi antara 

2000 – 4000 juta/ml (Lindsay dan Winantea, 1982). Menghitung spermatozoa yang 

terdapat dalam semen sebagai cairan pengencer, pewarna dan pembunuh 

spermatozoa dipakai larutan NaCl 3% (Partodihardjo, 1992). Caranya : 

1. Semen digetarkan dengan tangan atau diaduk dengan hati-hati dengan batang 

gelas supaya homogen. 

2. Semen dihisap sebanyak 0,005 ml ke dalam hemocymeter. Petunjuknya ialah bila 

semen telah masuk dalam pipet sampai tanda 0,5. 

3. Pipet diangkat dari cairan semen, hisap sedikit udara ke dalam pipet (hati-hati 

sekali jangan sampai gelembung udara terlalu besar, cukup kecil saja lalu ujung 
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pipet yang tersentuh semen dibersihkan dengan kertas saring, gelembung kecil itu 

mencegah semen dalam pipet tidak terhisap oleh kertas penyaring. 

4. Larutan NaCl 3% dihisap sampai angka 1,01 di atas bagian yang membesar, 

kemudian ujung pipetnya ditutup dengan ujung ibu jari, dengan demikian semen 

diencerkan 200 kali. 

5. Pengocokan caranya 2 macam bisa dengan cepat pipet itu diayun-ayunkan 

dengan membuat angka delapan atau tangan yang memegang pipet itu dibentur-

benturkan dengan hati-hati ke telapak tangan yang sebelah lagi supaya campuran 

homogen dan spermatozoa mati. 

6. Pembuangan 4 atau 5 tetes dari pipet lalu ujung pipet dibersihkan dengan kertas 

saring. 

7. Gelas obyek sitometer Thoma yang berkotak-kotak ditutup dengan gelas 

penutupnya, teteskan setetes larutan spermatozoa dan pipet tepat pada pinggir 

gelas penutup hingga cairan menyebar ke seluruh sudut gelas penutup. 

8. Spermatozoa yang terdapat dalam 5 kotak yaitu 1 kotak ditengah dan 4 kotak di 

sudut dihitung dengan menggunakan pembesaran kecil (45x10) 

9. Kepala-kepala spermatozoa yang terdapat di dalam kotak dihitung yang 

melintangi garis atas dan kiri dihitung dan yang melintangi garis kanan dan 

bawah tidak dihitung atau sebaliknya. Penjelasan bahwa yang dihitung kepalanya 

meskipun ekornya terdapat di luar kotak. 

10. Jika dalam kelima kotak = X maka konsentrasi sperma X x 106/ml semen. Hasil 

pada umumnya dinyatakan sama dengan sekian juta spermatozoa/ml. 
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h. Abnormalitas 

Biasanya kelainan banyak terdapat di daerah kepala, leher, ekor dan adanya 

proto plasmic droplet. Makin tinggi jumlah sel spermatozoa yang abnormal di dalam 

semen, maka semakin rendah kesuburan semen ternak tersebut. Sel spermatozoa 

yang cacat walaupun dapat membuahi sel telur namun biasanya berakhir dengan 

kematian anak sebelum dilahirkan. 

Abnormal primer biasanya berasal dari testis umumnya kesalahan terletak 

pada kepala. Abnormal sekunder berasal dari pengolahan atau kerusakan setelah 

spermatozoa meninggalkan testis. Misalnya : kepala terpisah dari leher, leher patah, 

leher ekor kusut, ekor patah dan ekor tergulung (Hardijanto dkk., 1997) 

Keterangan : 
 
a. Kepala ganda 

b. Ekor menggulung 

c. Kepala tanpa ekor 

d. Kepala memanjang 

e. Pyriform (berbentuk seperti 
buah per. 

f. Perbesaran bagian tengah 
(midpiece). 

 

Gambar 4. Abnormalitas pada spermatozoa (Rouge, 2002) 

 

Dalam satu lapang pandang mikroskopik dihitung semua sel baik yang 

normal maupun yang abnormal. Setelah mendapatkan jumlah 200 sel dapat 

disimpulkan berapa persen terdapat sel yang normal dan yang abnormal. Pada 
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umumnya bila terlihat sel dengan bentuk abnormal yang primer berjumlah 20% atau 

lebih, maka kualitas semen dianggap jelek. Bila yang terlihat itu sel bentuk abnormal 

yng sekunder dan jumlahnya lebih dari 200 maka pembuatan sediaan lebih baik 

diulangi (Partodiharjdo, 1992). 

 

2.4. Medium Pengencer 

Medium pengencer dengan semen post thawing dimaksudkan untuk 

mengurangi aktivitas sel spermatozoa sehingga menghambat pemakaian energi dan 

memperpanjang hidup sel spermatozoa tersebut. Oleh karena itu dalam kegiatan 

evaluasi kualitas spermatozoa khususnya motilitas dan viabilitas berbagai proses 

(thawing, sentrifugasi, dan inkubasi) dalam penelitian ini perlu ditambahkan 

pengencer dan suplementasi Bovine Serum Albumin (BSA). Syarat penyusun utama 

bahan pengencer adalah: substrat metabolis biasanya dari gula, elektrolit dengan 

konsentrasi yang tepat untuk melindungi spermatozoa terhadap perubahan pH dan 

tekanan osmotik dan antibakteri (Hunter, 1995). 

Fungsi pengencer menurut Partodihardjo (1992) adalah : 

1. Memperbanyak volume semen sehingga dapat dipakai untuk inseminasi lebih 

banyak. 

2. Melindungi spermatozoa terhadap kejutan dingin selama pembekuan 

3. Menyediakan  buffer untuk mencegah perubahan pH, dan dapat mempertahankan 

tekanan osmotik maupun keseimbanagn elektrolit. 

4. Menyediakan zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa 

5. Tidak terdapat kuman dan mencegah kemungkinan pertumbuhannya. 
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Menurut Susilawati dkk., (1997) bahwa medium pengencer yang dapat 

mempertahankan kualitas spermatozoa adalah TCM-199 (Tissue Culture Medium 

199), sitrat kuning telur, dan tris Aminomethan kuning telur. 

TCM-199 merupakan suatu media biakan yang mengandung asam amino, 

vitamin, garam-garaman, dan glukosa (Hafez, 2000). Freshney (1987) menambahkan 

bahwa kegunaan dari masing-masing unsur yang terdapat dalam TCM adalah : 

1. Asam amino yang terkandung adalah asam amino esensial dan asam amino non 

essenisal. Konsentrasi asam amino berpengaruh terhadap daya tahan dan daya 

hidup sel. 

2. Vitamin yang berupa vitamin B yang berfungsiu untuk mempertahankan daya 

tahan dan kecepatan pertumbuhan sel. 

3. Garam-garaman yang banyak terkandung adalah Na+, K+, Ca2+, SO4
2-, PO4

3-, dan 

HCO3
- yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dalam medium. 

4. Glukosa sebagai sumber energi. 

Pengenceran semen bukan saja untuk mengawetkan spermatozoa, tetapi 

terutama untuk mengurangi konsentrasi sperma sehingga satu ejakulat mudah dibagi-

bagi dalam banyak dosis inseminasi. Setiap dosis inseminasi sebesar 0,05 ml sampai 

0,2 ml sebaiknya mengandung 50 – 150 juta spermatozoa motil yang aktif 

(Toelihere, 1985). 

Freshney (1987) dan Hafez (2000) mengemukakan bahwa penambahan 

serum berfungsi sebagai penyedia energi, meingkatkan motilitas, mengurangi 

kerusakan morfologi dan membantu penetrasi spermatozoa ke dalam zona pellucida 

dan ovum karena adanya kandungan protein hormon, zat nutrisi, dan mineral. Fungsi 

dari masing-masing unsur yaitu : 
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a. Protein mencegah cold shock 

b. Hormon yang ada adalah growth hormone dan hydrocortison yang 

merangsang pertumbuhan dan perkembangbiakan sel. 

c. Zat nutrisi seperti asam amino dan glukosa sebagai sumber energi. 

d. Mineral untuk mempertahankan tekanan osmose. 

 

2.5. Pembekuan Semen 

Pembekuan adalah proses penghentian sementara kegiatan hidup dari sel 

tanpa mematikan fungsi sel dimana proses hidup dapat terus berlanjut setelah 

pembekuan dihentikan (Susilowati dan Suyadi, 1992). 

Shiddieqy (2004) menyatakan bahwa membuat semen beku harus didapatkan 

dari bahan baku semen yang berkualitas dan berpotensi genetik unggul. Oleh karena 

itu, sebelum melakukan pengawetan semen maka perlu dilakukan langkah 

penampungan semen dari pejantan dan penilaian semen. Apabila langkah ini tidak 

diikuti dengan baik maka akan dihasilkan semen beku berkualitas buruk. 

 Supriatna (2003) menyatakan bahwa pembekuan semen merupakan 

serangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan, meliputi : 

a. Gliserolisasi dan pengenceran 

Adalah proses penambahan gliserol pada pengencer berfungsi melindungi 

dari efek letal selama proses pembekuan.  

b. Waktu ekulibrasi (equilibrium time) 

Bertujuan untuk memberi kesempatan spermatozoa untuk menyesuaikan diri 

dengan pengencer agar saat pembekuan dapat dihindari kematian yang berlebih.  
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c. Pre freezing 

Adalah proses pembekuan dengan cara straw yang telah dikemas disusun di 

atas rak, kemudian diletakkan di atas N2 cair (± 1 cm di atas permukaan N2 cair), 

dalam container, prosessing sampai suhunya mencapai -140°C, membutuhkan waktu 

9 menit. 

d. Freezing/ Pembekuan 

Setelah pre freezing, segera straw dimasukkan ke dalam goblet dan direndam 

dalam N2 cair (-196°C) dalam storage container. 

e. ThawingThawing adalah melelehkan atau mencairkan kembali semen yang telah 

dibekukan.  

Menurut Toelihere (1977) bahwa jumlah semen dalam straw biasa (midstraw) 

adalah 0,5 ml dan midstraw 0,25 ml. Dengan sendirinya konsentrasi sperma harus 

jauh lebih tinggi supaya tetap mengandung minimal 12 juta sel untuk setiap straw. 

Penyimpanan straw banyak menghemat tempat, ringan, dan praktis untuk dibawa 

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

identifikasi pejantan tertentu. 

 

2.6. Thawing 

Cara thawing berbeda-beda tergantung pada jenis semennya (Ihsan, 1997). 

Thawing dilakukan untuk mengetahui kualitas spermatozoa setelah dibekukan 

thawing dilakukan pada air bersuhu 34oC selama 15 detik (Toelihere, 1981). Menurut 

Salisbury dan Van Demark (1985) bahwa Pemeriksaan semen beku segera sesudah 

dicairkan kembali (post thawing) pada suhu 37oC selama 30 detik  harus 

menunjukkan spermatozoa hidup dan bergerak maju (motil spermatozoa) minimal 40 
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(empat puluh) persen dan gerakan individu spermatozoa minimal 2 ekor. 

Pemeriksaan post thawing menurut Sudradjat (2000) adalah : 

a.  Menyiapkan semua peralatan.  

b.  Menyiapkan air hangat 37 - 38°C;  

c.  Ambil secara acak 2 dosis (straw) dan satu kode batch, thawing pada air hangat    

suhu 37°C selama 15 detik  

d. Ambil straw yang telah di-thawing, keringkan dengan tissue kemudian 

potong/gunting kedua ujung  straw (sumbat laboratorium dan sumbat pabrik) lalu 

masukkan semen ke dalam tabung test, aduk pelan-pelan menggunakan stick 

glass.  

e.   Teteskan 1 tetes semen pada obyek g/ass yang telah disiapkan di atas warmer 

stage dan tutup dengan caver glass  

f.  Melihat gerakan spermatozoa dibawah mikroskop dengan pembesaran 10x10. 

g. Menghitung prosentase spermatozoa yang masih hidup dengan penilaian antara 0-

70 % dari minimal 5 bidang pandang. Standar minimal prosentase  Post Thawing 

Motility  (PTM) untuk sapi 40 %, kerbau dan kambing 30%.  

h. Melihat gerakan individu spermatozoa  

 

2.7. BSA (Bovine Serum Albumin) 

Menurut Carter and Ho (1994) bahwa albumin umumnya disebut juga serum 

albumin atau plasma albumin (berasal dari putih telur). Albumin terdiri dari beberapa 

protein yang mudah terlarut dalam air. Albumin mempunyai protein yang berlimpah 

pada sistem sirkulasi dan menyokong 80% koloid osmotik tekanan darah. Serum 

albumin berperan dalam mengatur pH dalam darah. Pada mamalia albumin di sintesa 

menjadi preproalbumin oleh hati.  
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Albumin merupakan jenis protein terbanyak di dalam plasma yang mencapai 

kadar 60%. Manfaatnya untuk pembentukan jaringan sel baru. Di dalam ilmu 

kedokteran, albumin dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh 

yang terbelah, misalnya karena operasi atau pembedahan (Anonymous, 2003). 

BSA pada prinsipnya banyak mengandung asam lemak, selain itu BSA tidak 

dapat larut pada plasma yang bersirkulasi. BSA juga mempunyai fungsi menangkap 

radikal bebas oksigen dan mematikan berbagai metabolit liphophilic beracun (toxic), 

seperti: bilirubin. Albumin mempunyai hubungan dekat dengan asam lemak, 

hematin, bilirubin, dan berbagai hubungan pada campuran aromatik yang bermuatan 

negatif kecil (Emerson, 1989).  

Menurut Michael and Fitzgerald (2003) bahwa penggunaan BSA untuk 

diagnosa mempunyai banyak fungsi pada berbagai organisme hidup. BSA dapat 

bertindak sebagai suatu standar protein dan agen pengencer, sebagai penghambat dan 

pelindung pada uji kekebalan, sebagai komponen buffer ( penyangga) untuk 

menstabilkan protein, antibodi, penghubung serta sebagai suplemen struktur sel 

untuk produksi antibodi monoklonal pada media kultur. 

Bovine Serum Albumin merupakan media yang digunakan sebagai supplemen 

kapasitasi dan media fertilisasi spermatozoa (Tajik et al., 1994). BSA termasuk 

antioksidan sekunder. Antioksidan ini berfungsi menangkap senyawa serta mencegah 

terjadinya reaksi berantai atau memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai 

mekanisme di luar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan 

radikal lipida ke bentuk lebih stabil (Trilaksani, 2003). 

Menurut Karyadi (1997) bahwa sistem antioksidan sebagai mekanisme 

perlindungan terhadap radikal bebas. Dari asal terbentuknya, antioksidan ini 
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dibedakan menjadi dua yaitu intraseluler (di dalam sel) dan ekstraseluler (di luar sel) 

atau pun dari makanan. Antioksidan dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 

1. Antioksidan primer, antioksidan ini bekerja untuk mencegah pembentuk senyawa 

radikal bebas baru. Ia mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang 

berkurang dampak negatifnya, sebelum radikal bebas ini sempat bereaksi. Contoh 

antioksidan ini adalah enzim SOD yang berfungsi sebagai pelindung hancurnya 

sel-sel dalam tubuh, serta mencegah proses peradangan karena radikal bebas. 

Enzim SOD sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita. Namun, bekerjanya 

membutuhkan bantuan zat-zat gizi mineral seperti mangan, seng, dan tembaga, 

Selenium (Se) juga berperan sebagai antioksidan. 

2. Antioksidan sekunder, antioksidan ini berfungsi menangkap senyawa serta 

mencegah terjadinya reaksi berantai atau memperlambat laju autooksidasi dengan 

berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan 

pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih stabil. Contoh antioksidan Sekunder : 

albumin, bilirubin, asam urat, vitamin C, dan vitamin E. 

3. Antioksidan tersier, antioksidan jenis ini memperbaiki kerusakan sel-sel dan 

jaringan yang disebabkan radikal bebas. Contoh enzim yang memperbaiki DNA 

pada inti sel adalah metionin sulfoksidan reduktase. Adanya enzim-enzim 

perbaikan DNA ini berguna untuk mencegah penyakit kanker, misalnya hasil 

berbagai penelitian dengan menggunakan hewan percobaan telah mendukung 

teori bahwa mengkonsumsi antioksidan yang memadai dapat mengurangi 

terjadinya berbagai penyakit, seperti : kanker, kardiovaskuler, katarak serta 

penyakit degeneratif lainnya. 
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Antioksidan juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan tersebut 

meliputi: antioksidan tidak dapat memperbaiki flavor lipida ynag berkualitas rendah, 

antioksidan tidak dapat memperbaiki lipida yang sudah tengik, antioksidan tidak 

dapat mencegah kerusakan hidrolisis, maupun kerusakan mikroba (Trilaksani, 2003). 

Secara umum BSA diharapkan dapat memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (a) 

aman dalam penggunaaan, (b) tidak memberi flavor, odor, warna pada produk, (c) 

efektif pada konsentrasi rendah, (d) tahan terhadap proses pengolahan produk 

(berkemampuan antioksidan yang baik), (e) tersedia dengan harga yang murah. Ciri 

keempat merupakan hal yang sangat penting karena sebagian proses pengolahan 

menggunakan suhu yang tinggi. Suhu tinggi akan merusak lipida pada membran. 

Kemampuan bertahan antioksidan terhadap proses pengolahan sangat diperlukan 

untuk dapat melindungi produk akhir. 

Struktur albumin terdapat pada berbagai spesies mamalia. Dimana albumin 

mempunyai ikatan yang sama antara BSA dan HSA (Human Serum Albumin) yaitu 

76%. Akan tetapi, BSA menimbulkan perbedaan yang cukup besar untuk membuat 

molekul allergenik berbahaya pada pemakaian konsentrasi yang tinggi. Pada konsep 

in vivo dengan penggunaan BSA, ternyata jauh dari memuaskan. Penggunaan BSA 

sangat efektif untuk memperbanyak volume plasma, tetapi penggunaan tersebut 

secara potensial dapat mematikan. Walaupun BSA telah mengalami isolasi (Michael 

and Fitzgerald, 2003). 
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2.8. Fertilisasi in vitro 

Toelihere (1985) menyatakan bahwa fertilisasi adalah penyatuan atau fusi dua 

sel, yaitu gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk satu sel, zigot. Fertilisasi 

adalah suatu proses ganda yaitu : 

a. Dalam aspek embriologik, fertilisasi meliputi pengaktifan ovum oleh 

spermatozoa. Tanpa rangsangan fertilisasi ovum tidak akan memulai cleavage 

dan tidak ada perkembangan embriologi. 

b. Dalam aspek genetik, fertilisasi meliputi pemasukan faktor-faktor hereditas ke 

dalam ovum. 

Fertilisasi in vitro merupakan proses penggabungan yang kompleks antara sel 

gamet jantan (spermatozoa) dan betina (oosit) sehingga jumlah kromosom kembali 

normal (diploid)  dan dilanjutkan dengan pembelahan dan perkembangan individu 

baru yang dilakukan di luar tubuh induk betina. Rangkaian proses tersebut diawali 

dengan proses koleksi dan maturasi oosit, koleksi dan kapasitasi spermatozoa, 

fertilisasi in vitro dan perkembangan embrio (Hafez, 2000). 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan pada fertilisasi in vitro menurut 

Hunter (1995) adalah sebagai berikut : 

a. Sumber dan kondisi spermatozoa. Sumber suspensi spermatozoa yang baik dapat 

diperoleh dari spermatozoa ejakulat yang dicuci. Selain itu spermatozoa yang 

masih berada dalam epididymis terutama pada primata dan rodensia dapat juga 

digunakan untuk fertilisasi in vitro. Sedangkan kondisi spermatozoa yang dipilih 

mempunyai daya viabilitas dan motilitas yang baik. 
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b. Ada atau tidaknya sel folikel di sekitar oosit pada saat mulainya inkubasi, karena 

akan menentukan kualitas oosit tersebut. Sel-sel folikel ini merupakan unit 

fungsional yang berguna untuk pertumbuhan oosit. 

c. Motilitas suspensi spermatozoa, tingkat gerakan maju dan tinggi tampaknya 

sangat diperlukan untuk penetrasi membran oosit  in vitro. 

Austin and Short (1982) menyatakan bahwa proses fertilisasi meilibatkan sel 

kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel gamet tersebut harus mengalami 

pematangan (maturation), khususnya spermatozoa harus mengalami proses 

kapasitasi dan reaksi akrosom yang mampu membuahi oosit yang sudah matang.  

Susilawati (2003) bahwa untuk melakukan pembuahan sel telur, spermatozoa 

harus mampu bergerak, sanggup menjalani reaksi akrosom, berpenetrasi ke dalam sel 

telur, dan penggabungan sel kelamin jantan dan betina dengan baik. Austin and Short 

(1982) kapasitasi adalah perubahan fisiologis yang menyebabkan spermatozoa yang 

mampu memfertilisasi ovum. Yanagimachi (2002) bahwa kapasitasi merupakan satu 

perubahan yang membuat spermatozoa mampu mengalami reaksi akrosom. 

Susilawati dkk (2003) bahwa proses kapasitasi adalah suatu perubahan fungsi yang 

diamati dengan adanya perubahan konsentrasi Ca2+ di dalam kepala spermatozoa. 

Metode yang digunakan untuk mengetahui waktu kapasitasi spermatozoa 

adalah menginkubasi terlebih dahulu spermatozoa dalam saluran reproduksi betina 

atau media buatan dengan variasi waktu secara periodik, memasukkan spermatozoa 

pada oviduct betina yang baru berevolusi atau menyatukan spermatozoa dengan sel 

telur secara in vitro dan menentukan lama fertilitasinya (Yanagimachi, 2002). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 
 
 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium “Makmal Reprogen” Rumah Sakit 

Bersalin Mutiara Bunda Jln. Ciujung 19 Malang.. Pelaksanaan penelitian dimulai 

pada bulan Maret sampai bulan Mei 2007. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah 15 straw semen beku sapi Frisian 

Holstein (FH) berasal dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) yang di thawing 

dan di washing pada medium TCM 199 dengan penambahan suplemen BSA dengan 

konsentrasi : 0 %, 0,3 % dan 10 % 

 

Alat dan Bahan  

1. Thawing semen beku 

Alat : water bath, pinset, gunting, kertas tissue 

Bahan : Semen beku, air hangat 38oC 

2. Prosesing 

Alat : tabung, centrifuge electric, tabung eppendorf, tabung reaksi, rak 

tabung, container, mikropipet volumetrik, kertas pH, kertas tissue, stik glass, 

ose, water bath, pinset, dan inkubator CO2 5% 

Bahan : BSA, TCM-199 

 

 

 27



3. Pemeriksaan semen 

Alat : mikroskop, cover glass, obyek glass, ose haemocytometer 

Bahan : eosin-negrosin, NaCl 3% 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaaan 

(eksperimental laboratorium). Dimana straw beku sapi FH di thawing pada suhu 

38oC selama15 detik. Kemudian di washing pada medium TCM-199. Dengan 

Perlakuan sebagai berikut : 

• P0 : TCM-199 tanpa BSA (0%) di Inkubasi 38oC selama 30 menit 

• P1 : ditambah dengan 0,3 % BSA  di Inkubasi 38oC selama 30 menit 

• P2 : ditambah dengan 10,0 % BSA  di Inkubasi 38oC selama 30 menit 

 Setiap perlakuan tersebut memiliki 5 kali ulangan. Sentrifugasi dilakukan 

selama 5 menit dengan kecepatan sentrifugasi 1500 rpm 

 

3.3.1. Tahapan Penelitian 

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Pengambilan semen beku dari BBIB dalam bentuk straw yang dimasukkan ke 

dalam container yang berisi cairan Nitrogen (N2 cair) 0,5 liter. 

2. Semen beku dalam bentuk straw diambil dari container dengan menggunakan 

pinset  dan di thawing ke dalam water bath dengan suhu 38oC selama 15 detik 

3. Straw digunting pada kedua ujungnya. Pertama kali yang digunting adalah ujung 

bawah dengan cara digunting miring. Kemudian straw dimasukkan kedalam 

tabung reaksi dan digunting ujung atasnya pada bagian batas yang ada kapasnya 

dan biarkan  semen yang mencair turun ke dalam tabung sentrifugasi. 
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4. Dilakukan uji awal (kontrol) yang meliputi uji : motilitas massa dan individu 

spermatozoa, viabilitas spermatozoa, abnormalitas spermatozoa, konsentrasi dan 

pH. Uji ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan melalui mikroskop. 

5. Semen yang berada di dalam tabung sentrifugasi ditambahkan dengan BSA dan 

TCM-199. Dengan ketentuan untuk (P0) pengencer TCM-199 tanpa konsentrasi 

BSA, (P1) pengencer TCM-199 3 ml + konsentrasi 9 mg BSA, (P2) pengencer 

TCM-199 + konsentrasi 300 mg BSA.  

6. Semen dan pengencer TCM-199 + BSA dimasukkan ke dalam centrifuge, 

kemudian dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. 

7. Supernatan  yang ada dibuang sehingga cairan  dalam tabung sentrifugasi 

sebanyak 0,25 ml. 

8. Semen yang masih dalam tabung sentrifugasi kemudian ditambahkan pengencer 

TCM-199 dan BSA (menggantikan medium sebelumnya dari supernatan yang 

dibuang) dari tabung reaksi yang berisi TCM-199 dan BSA sisanya yang diambil 

1 ml. 

9. Semen dengan campuran TCM-199 dan BSA diinkubasi dalam inkubator CO2 5% 

selama 30 menit. 

10. Semen dengan campuran TCM-199 dan BSA tersebut dikeluarkan dari inkubator 

dan dilakukan uji kualitas spermatozoa yang meliputi uji: motilitas spermatozoa , 

viabilitas spermatozoa, dan abnormalitas spermatozoa. Uji ini dilakukan dengan 

cara pengamatan melalui mikroskop. 
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3.3.2. Teknik Pengenceran 

Pengenceran dilakukan dengan pengencer TCM-199 yang dibagi menjadi 3 

pengencer yaitu dengan perlakuan konsentrasi BSA yang berbeda (0%, 0,3%, dan 

10% berturut-turut untuk P0, P1, P2. Adapun komposisi pengencer TCM-199 tanpa 

BSA adalah sebagai berikut : 

a. TCM powder  : 0,95 g  

b. NaHCO3   : 0,12 g 

c. Hepes   : 0,238 g 

d. Penicillin   : 0,006 g 

e. Streptomycin  : 0,01 g 

f. DI (Deionyze) water : 100 ml 

Sebelum dibuat stock pengencer, diketahui konsentrasi BSA dengan 

ketentuan P0 = 0 % BSA, P1 = 0,3 % BSA, dan P2 = 10 % BSA. Maka dapat 

diketahui konsentrasi BSA yang dibutuhkan untuk masing masing perlakuan. 

  

3.4.  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.4.1. Variabel Dependent 

a. Motilitas Spermatozoa 

Motilitas diamati dengan cara meneteskan semen ke obyek glass dan ditutup 

dengan cover glass kemudian diamati motilitas dibawah mikroskop dengan 

perbesaran 400 kali. Penilaian dilakukan dengan menghitung 100 spermatozoa yang 

bergerak aktif maju ke depan (gerakan maju progresif) kemudian diprosentasekan. 

% motilitas =                                                           x 100% 

 

Jumlah spermatozoa progresif 
Total spermatozoa yang diamati 
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b. Viabilitas Spermatozoa 

Prosentase hidup spermatozoa adalah banyaknya spermatozoa yang hidup 

dengan luas pandang yang dihitung 100 spermatozoa. Nilai pengamatan dinyatakan 

dalam presentase (Salisbury dan Vandemark, 1985). Pemeriksaan ini dilakukan 

dengan pemberian pewarna eosin-negrosin, spermatozoa yang hidup tidak akan 

menyerap warna dan spermatozoa yang mati akan menyerap warna. Pengamatan 

viabilitas ini dilakukan dengan perbesaran 400 kali menggunakan mikroskop. 

% viabilitas =                                                         x 100%  

 

Jumlah spermatozoa hidup 
Total spermatozoa yang diamati 

c. Abnormalitas Spermatozoa 

Penghitungan abnormalitas spermatozoa dilakukan dengan cara 

menggunakan preparat yang diberi eosin-negrosin sama dengan viabilitas yang 

dihitung dengan menggunakan smear. Perhitungannya adalah dengan 

membandingkan antara spermatozoa yang abnormal dengan spermatozoa yang 

normal dengan perbesaran 400 kali pada luas pandang yang sama. 

% abnormalitas =        x  100% 

 

Jumlah spermatozoa abnormal 
Total spermatozoa yang diamati 

3.4.2. Variabel Intervening 

Metode thawing yang dipakai yaitu thawing semen beku dengan 

menggunakan air hangat didalam water bath dengan suhu 38oC selama 15 detik. 

 

3.4.3. Variabel Independent 

Pemberian BSA dengan konsentrasi 0% (P0), 0,3% (P1), dan 10% (P2) 

dengan setiap perlakuan mempunyai 5 kali ulangan.  
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3.5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan  3 kali perlakuan, yaitu 

pemberian BSA sebanyak 0% (P0), 0,3% (P1), 10 % (P2) setiap perlakuan 

menggunakan 5 kali ulangan. Dari data analisis jika terdapat perbedaan nyata  atau 

sangat nyata, maka akan dilanjutkan pengujian selanjutnya dengan menggunakan uji 

BNT (Beda Nyata Terkecil) 

 

3.6. Batasan Istilah 

a. Semen beku  adalah semen yang berasal dari pejantan unggul yang diencerkan 

sesuai dengan proses prosedur produksi  dan disimpan di dalam nitrogen cair 

dengan suhu -196oC dalam kontainer. 

b. Straw adalah tempat untuk menyimpan semen beku berbentuk sedotan dengan 

volume 0,25 ml dan 0,5 ml.  

c. Post Thawing adalah proses pencairan kembali semen yang dibekukan untuk 

diperiksa kualitasnya untuk kepentingan IB. 

d. Washing adalah proses pencucian spermatozoa dengan medium pengencer yaitu 

dengan cara penggantian medium yang lama dengan medium yang baru melalui 

pengambilan supernatan. 

e. Bovine Serum Albumin (BSA) sebagai media kapasitasi sperma untuk 

menghilangkan kolesterol dan Zinc  dari sperma, karena protein ini mengikat 

kapasitas dari kedua molekul tersebut. Molekul ini berfungsi untuk menstabilkan 

membran sel (Duran,1996). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 

4.1. Kualitas Semen Post Thawing 

Pemeriksaan semen sapi FH post thawing dalam penelitian ini meliputi 

motilitas massa, motilitas individu, prosentase hidup mati (viabilitas), dan 

abnormalitas spermatozoa seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Kualitas Semen Sapi FH Post Thawing 
 

Parameter Rata-rata ± Standar Deviasi 

Motilitas massa 3+ 

Motilitas Individu (%) 61,33 ± 6,40 

Viabilitas (%) 71, 2 ± 10,89 

Abnormalitas (%) 4,2 ± 1,88 

 

 Berdasarkan pemeriksaan kualitas semen sapi FH post thawing menunjukkan 

bahwa semen yang digunakan untuk penelitian ini memang layak dan sesuai untuk 

proses lebih lanjut. Prosentase motilitas spermatozoa semen post thawing sapi FH 

dari pemeriksaan mikroskopis memiliki motilitas 61,33 ± 6,40 % dengan gerakan 

yang baik yaitu dengan pergerakan yang aktif maju ke depan. Menurut Rouge (2002) 

bahwa semen sapi yang motilitasnya progresif memiliki motilitas diatas 30 %. Selain 

itu Hafez (2000) juga menambahkan bahwa semen sapi normal harus memiliki 

motilitas diatas 50 %.  

Gerakan spermatozoa dapat dilihat berdasarkan gerakan massa maupun 

gerakan individunya. Hasil pemeriksaan motilitas massa pada semen sapi FH post 

thawing diperoleh 3+. Menurut Toelihere (1985) berdasarkan penilaian pergerakan 
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massa 3+ adalah sangat baik, terlihat gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif 

bagaikan gumpalan awan hitam, serta bergerak cepat berpindah-pindah tempat. 

Viabilitas semen sapi FH sebesar 71, 2 ± 10,89 %. Menurut Toelihere (1985)  

bahwa semen  yang baik memiliki prosentase hidup diatas 50%. Pemeriksaan 

spermatozoa yang mati atau hidup dengan menggunakan zat warna eosin-negrosin. 

Pewarna ini biasa digunakan karena sangat efektif dan sederhana untuk membedakan 

hidup matinya spermatozoa (Rouge, 2002). Spermatozoa yang hdup tidak menghisap 

warna atau sedikit akan berwarna jernih atau tidak berwarna, sedangkan sel-sel yang 

mati menghisap zat warna dan terlihat sangat kontras dengan zat warna bila dilihat 

dibawah mikroskop (Partodihardjo, 1992). Toelihere (1985) menambahkan bahwa 

penyebab sel-sel spermatozoa yang mati dapat menghisap warna dikarenakan 

permeabilitas dinding sel meninggi sewaktu mati. Untuk membedakan antara 

spermatozoa yang hidup dan mati dapat dilihat pada Gambar  5. 

 

a 
 
b 

Gambar 5. Spermatozoa yang hidup dan mati (perbesaran 200x) 
a. Spermatozoa hidup 
b. Spermatozoa mati 
 

Berdasarkan hasil pemeriksaan semen post thawing (Tabel 2) dapat 

disimpulkan bahwa semen post thawing sapi FH yang digunakan dalam penelitian ini 
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mempunyai kualitas yang cukup baik, sehingga dapat diproses lebih lanjut untuk 

mempertahankan motilitas dan viabilitas spermatozoa dengan suplementasi TCM 

dengan BSA. 

Abnormalitas pada semen segar adalah 4,2 + 1,88 %. Hasil ini menujukkan 

bahwa abnormalitas semen sapi FH masih dalam kisaran normal. Toelihere (1985) 

menyatakan bahwa  Abnormalitas spermatozoa dibedakan menjadi dua macam yaitu 

abnormalitas primer dan sekunder. Abnormalitas primer terjadi kelainan-kelainan 

spermatogenesis dalam tubuli seminiferi atau epitel kecambah, sedangkan 

abnormalitas sekunder terjadi sesudah spermatozoa meninggalkan tubuli seminiferi, 

selama perjalanan melalui saluran epididiymis, selama ejakulasi, pemanasan yang 

berlebihan, pendinginan yang cepat, kontaminasi dengan air, urine atau antiseptik 

dan sebagainya. 

 

4.2. Evaluasi Kualitas Semen Post Thawing Setelah ditambah medium TCM-
199 dan  BSA 

 

Setelah pembekuan, untuk menormalkan kembali aktivitas spermatozoa maka 

dilakukan thawing. Perlakuan ini dilakukan selama 15 detik dengan suhu 38oC. 

Thawing di BBIB Singosari dikerjakan pada suhu 37-38oC selama 30 detik 

(Zenichiro et. al., 2002).  

Evaluasi semen setelah dilakukan thawing kemudian dilakukan uji awal 

spermatozoa yang meliputi : motilitas massa, motilitas individu, viabilitas 

spermatozoa dan abnormalitas spermatozoa. Kemudian dilakukan penambahan 

TCM-199 dan BSA dengan ketentuan P0 (0% BSA) tanpa BSA hanya menggunakan 

TCM-199, P1  menggunakan medium TCM-199 dan  0,3% BSA, P2 menggunakan 

medium TCM-199 dan 10% BSA. Setelah dilakukan penambahan TCM-199 maka 
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dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm kemudian setelah itu di inkubasi 

dalam inkubator CO2 5%. 

Medium TCM-199 merupakan medium yang memiliki kandungan nutrisi 

cukup lengkap untuk mempertahankan kelangsungan hidup spermatozoa. Selain itu 

TCM-199 mudah diperoleh dan secara umum telah dipakai untuk media biakan 

kultur dalam kultur sel ataupun preparasi spermatozoa dalam rangkaian fertilisasi in 

vitro. Hafez (2000) menyatakan bahwa TCM-199 merupakan suatu media biakan 

yang mengandung asam amino, vitamin, garam-garaman, dan glukosa. 

Hasil evaluasi kualitas spermatozoa sapi FH setelah ditambah medium BSA 

dan TCM-199 dengan lama waktu inkubasi 30 menit, dengan ketentuan (P0) 0% 

BSA (Tanpa BSA) dan TCM-199 , (P1) 0,3% BSA dan TCM-199, dan (P2) 10% BSA 

dan TCM-199 menunjukkan adanya penurunan bila dibandingkan dengan semen sapi 

FH post thawing yaitu pada prosentase motilitas individu, viabilitas spermatozoa, 

dan abnormalitas spermatozoa. 

Pada penelitian ini spermatozoa diinkubasi karena merupakan salah satu 

rangkaian dari preparasi spermatozoa untuk fertilisasi in vitro. Penggunaan inkubator 

CO2 5 % dalam preparasi spermatozoa untuk fertilisasi in vitro dalam inkubasi 

supaya mengkondisikan spermatozoa agar tetap seperti keadaan in vitro. Evaluasi 

kualitas spermatozoa dibedakan antara jumlah konsentrasi BSA yang digunakan 

sehingga diperoleh spermatozoa yang layak untuk fertilisasi in vitro. Medium BSA 

merupakan medium yang memiliki kandungan buffer, yang berfungsi sebagai 

medium penyanggah yaitu suatu bahan yang berfungsi agar pH dalam keadaan netral 

dan juga berperan dalam mempertahankan kelangsungan hidup spermatozoa 

(Anonymous, 2004). 
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4.2.1. Motilitas Individu Spermatozoa Pada Medium TCM-199 dan BSA  

Rata-rata prosentase motilitas individu setelah penambahan medium TCM-

199 dan BSA spermatozoa mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pada saat 

thawing atau sebelum inkubasi. Penurunan ini diduga karena proses inkubasi 

mengakibatkan terjadinya perubahan fisik dan kimia yang terdapat pada lingkungan 

baru. Maxwell dan Watson (1996), menjelaskan bahwa selama inkubasi spermatozoa 

rentan sekali terhadap kerusakan sel akibat dari perubahan suhu dan tekanan osmotik 

secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pencairan yang cepat sehingga mengaktifkan 

mekanisme oksidasi lipida dalam semen. Selain itu Stanger (1980) juga 

menambahkan bahwa BSA mengandung oksidasi amine yang dapat mengubah 

spermine dan spermadine menjadi aminoaldehyde yang beracun pada sel 

spermatozoa di dalam media kultur. 

Prosentase motilitas spermatozoa baik sebelum inkubasi maupun sesudah 

inkubasi dengan penambahan TCM-199 dan BSA dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Prosentase motilitas spermatozoa sebelum dan sesudah inkubasi dengan 
penambahan TCM-199 dan BSA 

 

Perlakuan Sebelum Inkubasi (%) 
(Post Thawing) 

Sesudah Inkubasi (%) 
(TCM-199 + BSA) 

P0 62 ± 4,47 46 ± 5,48 

P1 64 ± 5,48 40 ± 7,07 

P2 58 ± 8,37 38 ± 4,47 

 

 Rata-rata prosentase motilitas tertinggi pada perlakuan sebelum inkubasi 

adalah terdapat pada P1 yaitu sebesar 64 ± 5,48 %. sedangkan rata-rata prosentase 

motilitas tertinggi sesudah inkubasi dengan penambahan TCM-199 dan BSA terdapat 

pada P0 (0% BSA dan TCM-199) yaitu sebesar 46 ± 5,48%. Hasil analisis ragam 
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(Lampiran 3 dan 6) menunjukkan bahwa setelah penambahan TCM-199 dan BSA 

tidak mempengaruhi motilitas spermatozoa yaitu pada taraf tidak nyata. 

  Susilawati (2003) menyatakan bahwa penurunan prosentase motilitas 

spermatozoa terjadi karena spermatozoa terpisah dengan seminal plasma dan 

terdapatnya gaya sentrifugal yang menyebabkan pemberian medium pada 

spermatozoa. Selain itu Newman (2003) juga menambahkan bahwa penambahan 

serum BSA pada medium preparasi spermatozoa bisa membawa kontaminan 

berbahaya seperti bakteri, virus, mycoplasma serta parasit lain yang dapat 

menggangu kelangsungan hidup spermatozoa. 

 

4.2.2. Viabilitas Spermatozoa Pada Medium TCM-199 dan BSA  

Rata-rata hasil pengamatan prosentase viabilitas spermatozoa pada berbagai 

perlakuan sebelum dan sesudah inkubasi dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Prosentase viabilitas spermatozoa sebelum dan sesudah inkubasi dengan 
penambahan TCM-199 dan BSA 

 

Perlakuan Sebelum Inkubasi (%) 
(Post Thawing) 

Sesudah Inkubasi (%) 
(TCM-199 + BSA) 

P0 75,7 ± 8,06 62,6 ± 6,52 

P1 75 ± 8,28 67,6 ± 8,23 

P2 62,8 ± 12,24 46,9 ± 12,34 

 

Rata-rata prosentase viabilitas tertinggi pada perlakuan sebelum inkubasi 

adalah terdapat pada P0 yaitu sebesar 75,7 ± 8,06 % dan pada P1 sesudah inkubasi 

dengan penambahan TCM-199 dan BSA yaitu sebesar 67,6 ± 8,23 %. Prosentase 

viabilitas spermatozoa sebelum inkubasi jika dirata-rata secara keseluruhan pada 

berbagai perlakuan menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

sesudah inkubasi melalui penambahan TCM-199 dan BSA (Lampiran 1 dan 2), yaitu 
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sebesar 71,2 ± 10,89 % pada saat sebelum inkubasi dan 59,03 ± 12,58 % pada saat 

sesudah inkubasi dengan penambahan TCM-199 dan BSA  . Nilai prosentase 

viabilitas spermatozoa setelah perlakuan jika mengacu pada pendapat Toelihere 

(1985) dan Hafez (2000) bahwa prosentase viabilitas spermatozoa harus lebih dari 

50%, maka masih berada dalam kisaran normal dan layak untuk digunakan lebih 

lanjut di dalam rangkaian proses fertilisasi in vitro. 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 4 dan 7) menunjukkan bahwa semen hasil 

thawing tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap viabilitas 

spermatozoa, tetapi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap 

viabilitas spermatozoa pada saat sesudah inkubasi dengan penambahan TCM-199 dan 

BSA. Perbandingan viabilitas spermatozoa post thawing (sebelum inkubasi)  dan 

sesudah inkubasi dengan penambahan TCM-199 dan BSA pada konsentrasi yang 

berbeda ditunjukkan pada Gambar  6. 
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Gambar 6. Perbandingan  Viabilitas Spermatozoa Sebelum dan Sesudah Inkubasi 

 
 Hasil analisis data dan Gambar 6 dapat dilihat bahwa rata-rata prosentase 

viabilitas spermatozoa post thawing lebih tinggi daripada sesudah inkubasi dengan 
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penambahan TCM-199 dan BSA. Penurunan ini diduga karena adanya perlakuan 

sentrifugasi yang menyebabkan semen terpisah antara supernatan dan pellet. 

Perlakuan inkubasi dalam inkubator CO2 5% memungkinkan spermatozoa bergerak 

naik ke atas (swim up) sehingga pada lapisan atas juga terdapat spermatozoa. 

Freshney (1987) menyatakan bahwa medium TCM-199 mengandung komponen 

asam amino yang berfungsi untuk mempertahankan daya tahan atau daya hidup 

spermatozoa. Moore and Bailey (1995) juga menambahkan  bahwa BSA juga 

berperan penting dalam membantu menghilangkan kolesterol pada plasma membran, 

merubah komposisi membran sehingga menyebabkan permeabilitas pada membran 

meningkat yang berakibat terjadinya perubahan komposisi membran tersebut 

menjadi ion kalsium dan bikarbonat.   

 Susilawati (2003) menyatakan spermatozoa yang mati dan memiliki motilitas 

rendah akan tetap berada pada suhu rendah, sehingga prosentase hidupnya rendah. 

Prosentase viabilitas spermatozoa setelah perlakuan mengalami penurunan 

dibandingkan sebelum perlakuan. Adanya nilai prosentase viablitas spermatozoa 

yang berbeda setelah perlakuan terjadi karena adanya proses inkubasi yang berfungsi 

mengembalikan suhu dalam tubuh, menghilangkan faktor-faktor yang dapat 

menghambat fertilitas, dan daya hidup spermatozoa. Jadi dengan adanya perlakuan 

inkubasi, spermatozoa dapat memperoleh lingkungan yang bebas dari faktor 

penghambat tersebut, sehingga daya hidup akan lebih tinggi. Pemberian medium 

diharapkan mengandung faktor-faktor penambah daya tahan hidup, sehingga 

viabilitas spermatozoa setelah perlakuan menghasilkan nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan viabilitas spermatozoa awal. Hal ini sesuai dengan pendapat Toelihere 

(1993) yang menyatakan bahwa inkubasi adalah metode mengembalikan sesuai 
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dengan suhu tubuh berfungsi pada dasarnya adalah untuk proses in vitro sehingga 

faktor-faktor yang dapat menganggu spermatozoa dapat dihilangkan. 

 

4.2.2. Abnormalitas Spermatozoa Pada Medium TCM-199 dan BSA 

Rata-rata hasil pengamatan prosentase abnormalitas spermatozoa pada 

berbagai perlakuan sebelum dan sesudah inkubasi dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Prosentase Abnormalitas Spermatozoa sebelum dan sesudah inkubasi 
dengan penambahan TCM-199 dan BSA 

 

Perlakuan Sebelum Inkubasi (%) 
(Post Thawing) 

Sesudah Inkubasi (%) 
(TCM-199 + BSA) 

P0 3,9 ± 1,29 5 ± 1,70 

P1 5,4 ± 2,58 5,6 ± 2,53 

P2 3,3 ± 1,04 4,4 ± 2,48 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 5 diperoleh rata-rata abnormalitas spermatozoa 

tertinggi sebelum inkubasi (post thawing) pada P1 yaitu sebesar 5,4 ± 2,58 %, 

sedangkan abnormalitas tertinggi sesudah inkubasi dengan medium TCM-199 dan 

BSA terdapat pada P1 yaitu sebesar 5,6 ± 2,53%. Prosentase rata-rata abnormalitas 

spermatozoa setelah inkubasi mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 

abnormalitas spermatozoa sebelum inkubasi (post thawing) (Lampiran 1 dan 2). 

Peningkatan ini terjadi karena spermatozoa telah mengalami berbagai proses 

perlakuan dari thawing, sentrifugasi dan inkubasi. Peningkatan prosentase 

abnormalitas ini terjadi bukan karena kelainan pada saat spermatogenesis tetapi 

karena adanya pengaruh faktor dari luar tubuh ternak jantan. Abnormalitas yang 

ditemukan berupa kepala tanpa ekor, ekor patah, ekor melingkar dan ekor kusut. 

Abnormalitas spermatozoa sapi FH dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Abnormalitas Spermatozoa (kepala tanpa ekor) pada Perbesaran 100x 
 
 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 5 dan 8) menunjukkan bahwa semen hasil 

thawing (sebelum inkubasi) maupun sesudah inkubasi dengan penambahan TCM-199 

dan BSA tidak mempengaruhi abnormalitas spermatozoa. 

Ax et al., (2000) menyatakan bahwa jika abnormalitas spermatozoa lebih dari 

20% maka sperma tersebut fertilitasnya mengalami penurunan. Abnormalitas 

spermatozoa secara morfologi  dibedakan menjadi abnormalitas primer, sekunder, 

dan tersier. Abnormalitas primer berhubungan dengan kepala sperma dan akrosom, 

abnormalitas sekunder yaitu terputusnya ekor di tengah, dan abnormalitas tersier 

berhubungan dengan kelainan pada ekor spermatozoa yang lain.  Susilawati dkk., 

(1999) juga mengemukakan bahwa peningkatan abnormalitas spermatozoa terjadi 

karena pengaruh suhu ataupun media pengencer. Selain itu peningkatan prosentase 

abnormalitas spermatozoa sesudah diberikan perlakuan sentrifugasi dikarenakan 

adanya gaya sentrifugal yang berpengaruh pada fisioligis spermatozoa khususnya 

pada keutuhan spermatozoa dan terganggunya fungsi membran plasma. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1. Kesimpulan 

Kualitas spermatozoa sebelum inkubasi (post thawing) menunjukkan kualitas 

yang baik pada motilitas, viabilitas dan abnormalitasnya dengan PTM ≥ 40%. Akan 

tetapi, setelah inkubasi dengan penambahan medium TCM-199 dan BSA tidak 

menyebabkan perubahan kualitas spermatozoa yang optimal  yaitu pada: motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. 

 

5.2. Saran 

Disarankan agar tidak menggunakan medium TCM-199 dan BSA, karena 

dapat menurunkan kualitas spermatozoa yang digunakan dalam aplikasi fertilisasi in 

vitro.  
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