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ABSTRACT 

 

 

THE EFECT OF VITAMIN E (α-TOCOFEROL) SUPLEMENTATION    

ON THE MOTILITY AND VIABILITY OF FHRIESIAN HOLSTEIN BULL POST 

THAWING  SPERMATOZOA 

 

 

 

 The aim of research was to observe the effect of vitamin E (α-tocoferol) 
suplementation on the motility and viability of FH bull post-thawing spermatozoa prepared 
for in vitro fertilitation. The research was carried out in the Makmal Reprogen Laboratory of 
Mutiara Bunda Hospital at Ciujung 19 street Malang on November 4th to November 14th, 
2006. The material of research was frozen semen of FH bull produced by Artifial 
Insemination Center in Singosari with minimum post thawing motility in 40%. The method 
of the research was an experiment method with the four treatment, i.e : 100 µL (control/P0), 
100 µL  (P1), 200 µL  (P2), 300 µL  (P3). The variable observes were spermatozoa motility 
and spermatozoa viability morphology of spermatozoa. Data obtained was analyzed by 
statistically using Completely Randomize Design and continued with BNT. The result 
showed that on the upper layer of each treatment (P0, P1, P2, P3) obtained 49,35 ± 6,42; 
59,71 ± 6,24; 71,47 ± 3,95; 67,55 ± 2,25 for spermatozoa motility, 65,53 ± 6,79; 66,70 ± 
6,83; 83,88 ± 5,99; 82,79 ± 7,62 for spermatozoa viability. The suplementation of vitamin E 
(α-tocoferol) to the freezing diluent had significant decrease in the percentage on the motility 
of spermatozoa (P<0,01) and had effect in the percentage on the viability of spermatozoa 
(P<0,05). It was concluded that supplementation 200 µL of vitamin E (α-tocoferol) in the 3ml 
of TCM-199 medium showed the highest motility and viability on the upper layer and lower 
layer. It was suggested to use the upper layer of spermatozoa for in vitro fertilitation. 
 
Key words : Spermatozoa, motility, viability, vitamin E (α-tocoferol).  
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ABSTRAK 

 

 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perngaruh suplementasi vitamin E (α-

Tokoferol) terhadap motilitas dan viabilitas spermatozoa sapi FH post-thawing selama 
preparasi fertilisasi in vitro. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 14 
November 2006 di bagian makmal laboratorium reproduksi, Rumah Sakit Bersalin Mutiara 
Bunda Jl. Ciujung 19 Malang. Materi yang digunakan adalah semen beku seekor sapi FH 
produksi BIB Singosari dengan motilitas post-thawing minimal 40%. Metode penelitian ini 
adalah eksperimental melalui percobaan dengan variabel pengamatan motilitas dan viabilitas 
spermatozoa post-thawing. Hasil penelitian menunjukkan suplementasi vitamin E (α-
tokoferol) pada masing-masing perlakuan (P0, P1, P2, P3, P4) adalah 1+, 1+, 2+, 2+ untuk 
motilitas massa : 49,35 ± 6,42; 59,71 ± 6,24; 71,47 ± 3,95; 67,55 ± 2,25 untuk persentase 
motiltas individu spermatozoa : 65,53 ± 6,79; 66,70 ± 6,83; 83,88 ± 5,99; 82,79 ± 7,62 untuk 
persentase viabilitas spermatozoa. Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa persentase 
suplementasi vitamin E (α-tokoferol) berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap motilitas 
individu dan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap viabilitas spermatozoa post-thawing. 
Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suplementasi vitamin E (α-
tokoferol) pada spermatozoa post-thawing berpengaruh terhadap motilitas dan viabilitas 
spermatozoa.  Motilitas dan viabilitas spermatozoa terbaik diperoleh dengan suplementasi 
vitamin E (α-tokoferol) sebesar 200 µL didalam medium TCM-199 3mL. Disarankan agar 
menggunakan suplementasi vitamin E (α-tokoferol) sebesar 200 µL didalam medium TCM-

199 3mL untuk preparasi spermatozoa guna fertilisasi in vitro. 
  

Kata kunci : Spermatozoa, motilitas, viabilitas, vitamin E (α-tocoferol).  
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1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat 

pesat, termasuk biologi reproduksi. Aplikasi teknologi biologi reproduksi pada 

pemuliaan ternak akan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha 

peternakan, disamping melalui perbaikan lingkungan produksi, perbaikan pakan, 

tatalaksana dan kesehatan ternak. Bioteknologi di bidang peternakan juga dapat 

digunakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi ternak (Tappa, 1992). 

Bioteknologi reproduksi yang diantaranya meliputi Inseminasi Buatan, Maturasi In 

Vitro, Fertilisasi In Vitro dan Transer Embrio akan memegang peranan penting dalam 

menopang biodiversifikasi genetik ternak.  

Fertilisasi in vitro adalah fertilisasi buatan atau pembuahan sel telur oleh 

spermatozoa di luar tubuh induk yang dilakukan oleh manusia. Fertilisasi in vitro 

yang dapat diamati pada sapi  dibagi menjadi enam tahap yaitu penetrasi 

spermatozoa, dekondensasi kepala spermatozoa, perubahan pronukleus jantan, 

aktivasi meiosis sekunder, kondensasi kromosom betina dan perkembangan 

pronukleus (Xu dan Greve, 1988), sehingga kualitas spermatozoa sangat 

mempengaruhi keberhasilan fertilisasi in vitro. Proses fertilisasi dimulai dengan 

pendekatan masing-masing gamet baik spermatozoa maupun sel telur dengan 

molekul-molekul protein/glikoprotein pada masing-masing membran, yang 

diteruskan dengan penetrasi spermatozoa terhadap oosit (Kanagawa, Mazni and 

Valdez, 1989). 
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Spermatozoa yang mampu membuahi oosit merupakan spermatozoa yang 

memiliki kualitas bagus, baik motilitas, viabilitas dan abnormalitasnya berada pada 

keadaan standar. Akan tetapi, permasalahan yang sering terjadi apabila menggunakan 

semen beku adalah kualitas semen beku sesudah thawing sering mengalami 

penurunan, sebagai akibat kerusakan membran sel yang terjadi selama pembekuan. 

Farstad (1996) menyatakan bahwa motilitas individu spermatozoa setelah pembekuan 

akan mengalami penurunan karena spermatozoa mengalami cold sock. Suatu tanda 

yang khas dari cold sock ialah pada pemanasan kembali spermatozoa tersebut tetap 

tidak bergerak (Toelihere, 1985).  Motilitas individu spermatozoa post thawing dapat 

menurun mencapai 60 – 70 % dari semen segarnya (Soedigmarto, 1979; Evans dan 

Maxwell, 1987). Spermatozoa akan mati dalam proses pembekuan sekitar 20 sampai 

80 persen, rata-rata 50 persen, (Toelihere, 1993) dan spermatozoa yang berhasil lolos 

hidup sangat sensitif terhadap lingkungan dan mempunyai  daya hidup yang pendek 

setelah pencairan kembali (post-thawed). Spermatozoa post-thawing juga akan 

mempunyai fertilitas yang rendah (Park dan Graham, 1992).   

Dalam preparasi spermatozoa guna fertilisasi in vitro, setelah dilakukan 

sentrifugasi untuk memisahkan seminal plasma dengan spermatozoa, maka 

spermatozoa perlu mendapat perlakuan khusus karena spermatozoa sapi dari semen 

beku yang dithawing sangat sensitif terhadap lipid peroksidasi (Beconi, Breininger, 

Beorlegui and O'Flaherty, 2006). Lipid peroksidasi merupakan salah satu bentuk 

radikal bebas. Radikal bebas merupakan suatu fragmen molekul dengan elektron 

valensi tidak berpasangan. Terbentuknya radikal bebas tidak akan menyebabkan 

kerusakan atau akan mengganggu fungsi fisiologis tubuh apabila sistem proteksi 
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enzimatik (free radical scavenger) dan sistem proteksi non enzimatik (anti oksidan) 

cukup untuk menghambat terjadinya reaksi propagasi radikal bebas dan 

mendetoksifikasi radikal bebas yang terbentuk (Widodo, 1995). 

Vitamin E merupakan golongan vitamin yang larut  dalam lemak dan 

merupakan istilah  umum untuk sejumlah senyawa tokol dan trienol, dimana senyawa 

yang paling aktif adalah α-tokoferol (Andarwulan, Nuri, Koswara dan Sutrisno, 

1992). Vitamin E dikenal sebagai antioksidan karena vitamin ini dapat menghalangi 

oksidasi nonenzimatis pada ikatan  rangkap asam lemak dalam jaringan lipida 

(Girindra, 1986) sehingga vitamin E (α-tokoferol) dapat mencegah peristiwa 

peroksida dari lemak. Peroksida ini mempunyai kesanggupan merusak phospolipid 

pada struktur membran sel maupun membran subseluler. Dengan suplementasi 

vitamin E (α-tokoferol) maka membran spermatozoa yang sarat dengan 

polyunsaturated faty acid dapat terlindungi. Dengan dicegahnya peroksidasi lipid 

tersebut, maka kerusakan membran sel spermatozoa sapi yang diberi suplementasi 

vitamin E (α-tokoferol) adalah gugus –OH yang atom hidrogennya mudah 

dihilangkan. Membran sel spermatozoa yang terlindungi menyebabkan kelangsungan 

hidupnya terjaga sehingga motilitas dan viabilitas spermatozoa dapat dipertahankan. 

Kualitas spermatozoa yaitu motilitas dan viabilitas ini merupakan suatu kualifikasi 

yang digunakan untuk fertilisasi in vitro. 

  

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Spermatozoa post-thawing memiliki kualitas yang kurang bagus apabila 

digunakan untuk keperluan IVF (Farstad, 1996; Park dan Graham, 1992)  dan rentan 

terhadap pengaruh radikal bebas (Beconi, et all, 2006). Dengan perlakuan tertentu 

spermatozoa post thawing dapat terhindar dari pengaruh radikal bebas. Suplementasi 

vitamin E (α-tokoferol) pada spermatozoa post-thawing diduga akan dapat 

berpengaruh terhadap kondisi spermatozoa yaitu sebagai antioksidan yang dapat 

mencegah radikal bebas. Dengan dicegahnya radikal bebas maka motilitas dan 

viabilitas spermatozoa  dapat dipertahankan sehingga dapat memenuhi kualifikasi  

fertilisasi in vitro.  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi suplementasi 

vitamin E yang optimal sehingga didapatkan spermatozoa dengan motilitas dan 

viabilitas spermatozoa yang baik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam 

pelaksanakan fertilisasi in vitro dan sebagai informasi mengenai manfaat vitamin E 

(α-tokoferol) pada proses reproduksi. 

 

 

 

1.4 Kerangka Pikir 
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Dalam preparasi spermatozoa guna fertilisasi in vitro, spermatozoa perlu 

mendapat perlakuan khusus karena spermatozoa sapi dari semen beku yang di- 

thawing sangat sensitif terhadap lipid peroksidasi. Lipid peroksidasi merupakan salah 

satu bentuk radikal bebas (Beconi, et all, 2006).  

Percobaan yang dilakukan oleh Beconi, et all (2006) menggunakan natural 

antioxidant pada kapasitasi spermatozoa sapi semen beku yang dithawing. Vitamin E 

(α-tokoferol) melindungi membran spermatozoa dari serangan kerusakan akibat 

oksidasi. Kapasitasi sperma menyebabkan perubahan struktur pada membran plasma. 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mempelajari pengaruh natural 

antioksidan pada membran plasma dan pengaruh Reactive Oxygen Species (ROS) 

selama kapasitasi spermatozoa sapi. Sampel spermatozoa dibekukan pada standar 

pembekuan dengan dan tanpa vitamin E (1 mg ml-1) Heparin (60 mikrograms ml-1) 

digunakan untuk induktor kapasitasi spermatozoa. Sperma yang dikapasitasi di 

evaluasi dengan chlorotetracycline assay. Peroksidasi lipid ditentukan dengan 2-

thiobarbituric acid assay. Penambahan vitamin E pada pembekuan spermatozoa tidak 

berpengaruh terhadap kapasitasi. Akan tetapi, saat penambahan vitamin E 

ditambahkan pada medium kapasitasi, terdapat pengurangan pengaruh ROS dalam 

persentase kapasitasi spermatozoa. Vitamin E melindungi plasma membran dari 

serangan peroksidasi lipid selama kapasitasi spermatozoa. 

Dengan demikian diharapkan pada penelitian ini suplementasi vitamin E (α-

tokoferol)  akan juga bermanfaat dalam melindungi membran spermatozoa terhadap 

kerusakan akibat radikal bebas. Dengan pencegahan terjadinya radikal bebas akan 

berpengaruh pada peningkatan motilitas dan viabilitas spermatozoa. Kebutuhan akan 
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vitamin E tergantung pada besarnya konsumsi asam lemak tak jenuh ganda (Mayes, 

1995; Mahan & Stump, 1996). Karena besarnya masukan asam lemak tak jenuh 

ganda dari masing-masing individu sangat bervariasi maka rekomendasi yang tepat 

untuk jumlah kebutuhan tersebut belum dapat dipastikan. Maka perlu dilakukan 

percobaan untuk mengetahui berapa konsentrasi optimal dari vitamin E (α-tokoferol) 

yang dapat menghasilkan motilitas dan viabilitas spermatozoa yang terbaik. 

 

1.5 Hipotesis 

Suplementasi vitamin E (α-tokoferol) pada spermatozoa post-thawing untuk 

preparasi IVF akan berpengaruh terhadap motilitas dan viabilitas spermatozoa sapi 

FH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Friesian Holstein (FH) 

 Sapi Friesian Holstein adalah bangsa sapi perah yang berasal dari North 

Holland dan West Friesland yang dibawa ke Eropa bagian utara dan Inggris 

(Anonymous, 2006). Sapi ini disilangkan dengan sapi lokal serta dikembangkan lebih 

lanjut sehingga sekarang dikenal sebagai sapi FH (Hardjosubroto, 1994). Sapi FH 

merupakan sapi perah terbanyak yang biasa dijumpai di seluruh dunia. Di United 

State, 90% dari 10 juta sapi perah yang ada merupakan sapi FH. Karakteristik sapi 

FH yang terkemuka adalah pada kombinasi antara volume produksi susu yang tinggi 

dengan lemak susu yang diharapkan yaitu 3-4%. Dibandingkan dengan sapi Jersey, 

salah satu sapi perah yang popular dapat menghasilkan lemak susu sekitar 4-4,5% 

(Anonymous, 2006).  

Karakteristik warna sapi FH adalah hitam putih akan tetapi warna merah dan 

putih dijumpai pula di beberapa tempat di Eropa. Sapi FH termasuk lambat dewasa, 

dan pertumbuhan maksimum umumnya baru tercapai pada umur 7 tahun. Sapi FH 

termasuk jenis sapi yang jinak dengan berat lahir sekitar 40 kg dan berat dewasa 

berkisar antara 540 sampai 680 kg pada sapi betina dan yang jantan dapat mencapai 

bobot badan 800 kg atau lebih (Hardjosubroto, 1994).   

 

 

 

2.2 Semen dan Komponennya 
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Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke 

dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat ditampung dengan 

berbagai cara untuk IB (Toelihere, 1985). Semen terdiri dari sel – sel hidup dan yang 

bergerak disebut spermatozoa dan zat cair dimana sel–sel itu bergerak yang disebut 

dengan seminal plasma (Partodihardjo, 1992). Setiap sel spermatozoa terdiri dari 

kepala, bagian  tengah (miedpiece) dan ekor (Frandson, 1992). Kepala spermatozoa 

terdapat kromosom – kromosom yang mengandung gen pembawa sifat sedangkan 

ekornya digunakan untuk menggerakkan spermatozoa dalam proses fertilisasi 

(Hardjopranjoto, 1995). Susilawati (2003a) dalam bukunya menambahkan, 

spermatozoa terdiri dari kepala spermatozoa, akrosom yang merupakan bagian 

anterior akhir dari inti spermatozoa yang berupa lapisan membran tertutup yang berisi 

beberapa enzim hidrolitik antar lain proacrosin, hyaluronidase, esterase dan asam 

hydrolase yang dibutuhkan pada proses fertilisasi. Selain itu ada bagian ekor 

spermatozoa terbagi atas leher, bagian tengah, pokok dan akhir. 

Menurut Partodiharjdo (1992) spermatozoa sebagian besar terdiri dari zat-zat 

kimia, antara lain: 

a. Deoxyribonucleoprotein yang terdapat dalam nukleus yang merupakan 

kepala dari akrosom. 

b. Mucopolysaccharide, terdapat pada akrosom, mengandung empat macam 

gula, yaitu: fruktosa, galaktosa, mannosa dan hexosamine. 

c. Plasmologen atau lemak aldehydrogen yang terdapat di bagian leher, 

badan dan ekor dari spermatozoa, merupakan bahan yang dipergunakan 

oleh spermatozoa untuk respirasi endogen. 
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d. Protein yang menyerupai keratin dan merupakan selubung tipis yang 

menyelimuti seluruh badan, kepala dan ekor spermatozoa. 

e. Enzim dan Co-enzim yang digunakan untuk proses hidrolisis dan oksidasi.  

 

Spermatozoa yang normal terdiri dari kepala dan ekor yang dibagi dalam mid-

piece, main-piece, dan end-piece (Bearden and Fuquay, 1984). Fradson (1998) 

menyatakan bahwa setiap spermatozoa atau sel spermatozoa terdiri dari kepala, 

bagian tengah (mid-piece) dan ekor. Suatu nukleus yang terentang kira-kira sepertiga 

panjang kepala mengandung bahan genetik yang dibutuhkan untuk pembuahan ovum. 

Bagian tengah digambarkan sebagai pusat tenaga spermatozoa karena mitokondria 

berada terpusat dalam daerah ini. Ekor spermatozoa menyerupai flagellum. Dua 

sentriol terletak dalam bagian tengah. Dalam ekor terdapat fibril-fibril yang bersifat 

kontraktil dan menimbulkan gerakan ekor spermatozoa. Bentuk spermatozoa yang 

sempurna menurut Susilawati (2003a) adalah merupakan sel memanjang, terdiri dari 

kepala yang tumpul dimana didalamnya terdapat nukleus atau inti dan ekor yang 

mengandung apparatus untuk pergerakan sel.  

 Kepala spermatozoa berbentuk bulat lonjong, lebar dan datar pada satu 

pandangan dan sempit pada pandangan lain. Bagian paling tebal terdapat pada 

pangkal kepala kemudian melangsing kearah apex yang tipis. Bagian ekor sangat 

penting untuk pergerakan (Bearden andi Fuquay, 1984; Toelihere, 1985). 
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 Gambar 1. Bagian-bagian spermatozoa sapi.     

 

 Seminal plasma adalah suatu komponen esensial yang berfungsi sebagai 

pembawa (carrier) dan pelindung spermatozoa. Seminal plasma merupakan suatu 

cairan yang bermacam-macam, yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar yaitu prostate, 

vesikuler, dan bulbourethralis yang dituangkan kedalam urethra. Cairan yang 

bermacam-macam, yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar tersebut dicampur dengan 

cairan spermatozoa dan sekresi ampulla serta ductus deferens pada saat ejakulasi 

(Susilawati 2003a). Hafez (1993) menyatakan bahwa seminal plasma merupakan 

sekresi kelenjar kelamin assesoris yaitu  ampulla, vesicular seminalis, prostate dan 

bulbourethralis. Sekresi tersebut berfungsi sebagai buffer dan medium spermatozoa. 

Seminal plasma biasanya berisi asam  citrate kadar tinggi, erogotionine, fructose, 

glyseryphosphorylchholine,dan sorbitol. Sebagian berupa asam askorbik, asam 

amino, peptide, protein, lemak, asam lemak dan beberapa enzim (Susilawati, 2003a).  
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Karakteristik semen hewan bervariasi yaitu pada volume, kekentalan, pH, 

konsentrasi, warna dan morfologinya. Semen yang diejakulasikan merupakan 

kombinasi produksi testis, produksi saluran pengeluaran dan sekresi kelenjar 

pelengkap (Salisbury and Van Demark, 1985). Volume semen dalam satu ejakulasi 

pada sapi dan domba lebih sedikit bila dibandingkan dengan volume semen babi dan 

kuda karena kelenjar asesorisnya hanya mengeluarkan cairan dalam jumlah yang 

rendah (Hardjopranjoto, 1995). 

  Volume semen sapi rata – rata 4-6 ml dengan konsentrasi spermatozoa per ml 

1.200 juta (Partodihardjo, 1992). Pada umumnya volume semen dipengaruhi oleh 

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

frekuensi penampungan (Salisbury and Van Demark,1 985). 

 Lama hidup sel spermatozoa terbatas pada persediaan energi yang terkandung 

didalam tubuhnya, namun di luar alat kelamin jantan sel spermatozoa mampu 

memakai sumber energi dari luar untuk melanjutkan hidupnya dengan mengubah 

fructose menjadi asam laktat dan energi dengan bantuan enzim fructolisin 

(Hardjopranjoto, 1995). Spermatozoa tidak dapat hidup untuk waktu yang lama 

kecuali bila ditambahkan berbagai unsur kedalam air mani. Fungsinya untuk 

menyediakan zat makanan sebagai sumber energi, melindungi terhadap suhu 

lingkungan, menyediakan penyanggah untuk mencegah perubahan pH akibat aktifitas 

metabolisme, mencegah pertumbuhan kuman dan memperbanyak volume air mani 

(Toelihere, 1993). Kualitas semen yang baik memiliki korelasi positif dengan 

fertilitas pejantan (Suyadi dan Susilawati, 1992).   
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2.3 Pembekuan Semen dan Thawing Semen Beku 

2.3.1 Pembekuan Semen  

Pengawetan semen dengan pembekuan telah banyak dilaporkan akan tetapi 

persentase kebuntingan dengan menggunakan semen yang dicairkan adalah rendah, 

sebagai akibat kerusakan membran sel yang terjadi selama pembekuan 

(Hammerstedt, 1993). Situmorang dan Martin (1983) melaporkan hubungan yang 

sangat nyata antara ultra-struktur membran dengan tingkat fertilitas dimana kerusakan 

membran ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan elektron mikroskop. Dalam 

proses pembekuan, antara 20 sampai 80 persen, rata-rata 50 persen, spermatozoa akan 

mati (Toelihere, 1993) dan spermatozoa yang berhasil lolos hidup sangat senstif 

terhadap lingkungan dan mempunyai daya hidup yang pendek setelah pencairan 

kembali (post-thawed) serta mempunyai fertilitas yang rendah (Park and Graham, 

1992). Keterbatasan daya hidup spermatozoa pada penyimpanan diatas suhu 5ºC 

diduga berhubungan dengan defisit energi dan kerusakan membran sebagai hasil 

reaksi peroxida dari lemak. Hal yang berbeda didapat dari ekor epididymis dari 

hampir semua ternak mamalia, dimana spermatozoa  dapat bertahan  hidup 2-3 

minggu (Bedford, 1975).  

Pembekuan adalah suatu proses penghentian untuk sementara kegiatan hidup 

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

pembekuan dihentikan (Hafez, 1987, Toelihere 1993). Semen setelah diencerkan 

akan membeku pada suhu -0,53°C, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi elektrolit 

dan zat lain yang terlarut, tetapi kristal es secara sempurna sudah terbentuk pada suhu 

-117°C (Salisbury and Van Demark,1985). 
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Daya membuahi dari spermatozoa harus dipertahankan dengan jalan 

menghambat aktivitas hidup spermatozoa tanpa merusak fungsi penting spermatozoa 

tersebut. Aktivitas metabolisme spermatozoa mudah dipulihkan pada proses 

pembekuan dengan mengembalikan pada suhu normal. Cara penyimpanan semen 

dengan pembekuan yang paling baik adalah dengan menggunakan nitrogen cair yang 

bersuhu – 196ºC. Penyimpanan dengan cara ini memungkinkan semen dapat bertahan 

sampai jangka waktu yang lama dan masih tetap dapat dipergunakan. Sesudah 

pencairan, semen beku tidak dapat bertahan hidup lama seperti halnya semen cair dan 

tidak dapat dibekukan kembali (Toelihere, 1981). 

Cara umum yang diterapkan dilapangan untuk membawa semen beku ke 

lokasi akseptor IB adalah dengan memasukkan semen beku ke dalam termos kecil 

yang berisi N2 cair dengan beberapa straw semen beku. Cara ini adalah cara yang 

ideal untuk mempertahankan kehidupan spermatozoa, akan tetapi merupakan suatu 

pemborosan N2 cair (Toelihere, 1993). 

 

2.3.2 Thawing  

Thawing merupakan proses pencairan kembali semen beku. Motilitas 

spermatozoa setelah thawing perlu diperiksa dan minimal motilitas individu yang 

dapat dipakai untuk inseminasi buatan adalah 40% (Hafez,1993). Menurut Toelihere 

(1977) dapat dilakukan menggunakan air hangat dengan suhu 34ºC selama 15 detik. 

Thawing di Balai Inseminasi Buatan Singosari dilakukan pada suhu 37ºC – 38ºC 

selama 15-30 detik. Mini straw dalam container diambil satu persatu dengan penjepit 

straw kemudian segera dicelupkan kedalam air hangat bersuhu 37ºC selama 15` dan 
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sedikit penyobekan di bagian tengahnya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap 

motilitas individu, persentase hidup spermatozoa dan persentase abnormalitas 

spermatozoa. 

 

2.4 Fertilisasi In Vitro 

Fertilisasi in vitro adalah pembuahan sel telur di luar tubuh, yaitu merupakan 

penetrasi sel telur oleh spermatozoa dalam suatu sistem biakan sel. Pertama kali 

keberhasilan pembuahan secara in vitro dilakukan pada binatang laboratorium seperti 

mencit, tikus, dan kelinci (Hafez, 2000). 

Faktor – faktor yang dipertimbangkan pada fertilisasi in vitro yang pertama 

adalah kondisi dan sumber sperma. 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. Kondisi sperma yang digunakan harus memiliki daya 

viabilitas dan motilitas yang baik. Yang kedua adalah motilitas suspensi spermatozoa. 

Penetrasi membran oosit in vitro sangat memerlukan tingginya tingkat gerak maju  

spermatozoa (Hafez, 2000). 

Spermatozoa yang digunakan untuk fertilisasi in vitro dapat berasal dari 

spermatozoa segar atau spermatozoa yang dibekukan. Apabila berasal dari semen 

beku maka harus dicairkan terlebih dahulu. Pada prinsipnya spermatozoa harus 

dipisahkan dari seminal plasma maupun bahan krioproktektan, karena untuk 

keperluan IVF sapi, pada umumnya digunakan sperma motil yang telah diisolasi 

melalui sistem pencucian. Isolasi spermatozoa dapat dilakukan melalui metode 
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pencucian. Tujuan dari pencucian adalah untuk menghilangkan faktor dekapasitasi 

dan faktor penghambat fertilisasi yang terdapat di dalam spermatozoa (Hafez, 2000). 

Pencucian spermatozoa secara sederhana dilakukan dengan cara mengganti seminal 

plasma spermatozoa dengan medium tertentu dengan melakukan sentrifugasi 

beberapa kali dengan kecepatan tertentu (Anonymous, 2004). 

 Sentrifugasi adalah metode pemisahan spermatozoa dari seminal plasma. 

Fungsi sentrifugasi pada dasarnya adalah untuk mencuci spermatozoa sehingga 

faktor-faktor yang dapat mengganggu kualitas spermatozoa dapat dihilangkan 

(Rijsselaere, Van Soom, Maes and de Kruif, 2002). 

 

2.5 Tinjauan Tentang Radikal Bebas 

2.5.1 Pengertian Radikal Bebas 

 Radikal  bebas merupakan sutau senyawa atau molekul yang mempunyai satu 

atau lebih elektron tak berpasangan (unpaired electron) pada orbital luarnya 

(Halliwel and Gutteridge, 1998; Suryohudoyo, 1997). Radikal bebas merupakan 

suatu produk rekasi kimia dalam tubuh. Senyawa kimia ini sangat reaktif sehingga 

sebagian besar radikal bebas bersifat berumur pendek dan tidak stabil (Suryohudoyo, 

1997). Apabila radikal bereaksi dengan molekul bukan radikal bebas maka terjadi 

reaksi berantai (chain-reaction) serta menyebabkan efek biologi yang jauh dari 

tempat asal terbentuknya radikal bebas tersebut (Halliwel and Gutteridge, 1998; 

Widodo, 1995). 



 31 

 Radikal bebas berbahaya karena memiliki kecenderungan untuk menarik 

elektron sehingga reaktivitasnya sangat tinggi. Akibatnya, radikal bebas dapat 

memicu terjadinya reaksi berantai yang panjang. Kedua, radikal bebas memiliki sifat 

yang dapat mengubah senyawa non radikal menjadi senyawa radikal bebas yang lain. 

Reaksi yang terjadi pada radikal bebas merupakan reaksi berantai yang secara 

keseluruhan terbagi aras tiga tahapan. Tahap pertama, adalah tahap inisiasi. Pada 

tahap ini terjadi pembentukan radikal bebas memalui suatu proses reaksi 

oksidasi/reduksi dan homolitik fission. Setelah itu reaksi ini akan berlanjut menuju 

tahap reaksi rantai (propagasi) melalui abstraksi satu atom hydrogen. Selanjutnya 

akan terjadi terminasi yang menghasilkan suatu radikal bebas yang kurang reaktif 

(stabil) sehingga reaksi akan terhenti (terminasi). Apabia radikal bebas bereaksi 

dengan molekul yang bukan radikal bebas akan memberikan elektron berpasangan 

yang dimilikinya kepada molekul non radikal atau malah bisa mengambil elektron 

dari molekul non radikal. Akibat yang terjadi dari proses ini adalah timbulnya reaksi 

berantai yang panjang dan mengakibatkan efek biologis yang jauh dari tempat asal 

pembentukan radikal bebas tersebut (Widodo, 1995).  

 

2.5.2 Macam-Macam Radikal Bebas 

 Tjokroprawiro (1993) membagi radikal bebas menjadi 2, yaitu : 

1. Radikal Bebas Endogen 

 Radikal bebas Endogen yaitu radikal bebas yang berasal dari proses dalam 

tubuh mahkluk hidup. Misalnya adalah : 
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 a. Superoksid (O2)  

 Superoksid merupakan hasil dari penambahan satu elektron pada O2. Secara 

normal radikal bebas superoksid diproduksi di dalam tubuh melalui proses enzimatik 

maupun non enzimatik seperti elektron transport di mitokondria, reaksi hidroksilasi 

pada endoplasmik retikulum, reaksi xanthine oksidase pada pembentukan urate, 

autoksidasi katekolamine yang semuanya merupakan proses biokimia yang terpenting 

untuk kelangsungan proses fisiologis tubuh. Superoksid yang terbentuk akan 

mengalami reaksi dismutasi oleh enzim superoksid dismutase menjadi hydrogen 

peroksida. 

b. Hidrogen Peroksida (H2O2) 

 Hidrogen peroksida sebenarnya bukanlah suatu radikal bebas, tetapi dapat 

menginisiasi terbentuknya radikal bebas. Hidrogen peroksida banyak diproduksi di 

mitokondria dan mikrosom. Produksi H2O2 meningkat jika konsentrasi O2 juga 

meningkat. Keunikan hydrogen peroksida ini adalah mampu menembus membran sel, 

sehingga apabila sistem proteksi di luar sel sedikit atau menurun maka dengan adanya 

transition metal (Fe++) akan terbentuk radikal hidroksil (OH*). 

c. Radikal Hidroksil (OH*) 

 Radikal Hidroksil adalah radikal yang sangat reaktif. Hampir semua molekul 

dalam tubuh dapat dirusak. Kemampuan yang khas dari OH* ini adalah membentuk 

reaksi rantai melalui terjadinya abstraksi satu atom hidrogen misalnya terjadinya 

peroksidasi lemak. Diantara makro molekul tubuh, phospolipid dan kolesterol adalah 

substansi yang paling rentan terhadap adanya radikal hidroksil karena keduanya 

mempunyai gugus alili. Setelah terjadi abstraksi satu atom H dari metilin 
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(phospolipid), maka terbentuk radikal karbon yang kemudian mengalami penataan 

ulang menjadi conjugate diene. Substansi ini akan bereaksi dengan oksigen 

membentuk radikal peroksil (ROO*). 

d. Radikal Alkoksil (RO*) 

 Radikal alkoksil lebih rekatif dibanding dengan radikal peroksil tetapi 

pembentukan kedua senyawa tersebut akan memicu rangkaian reaksi peroksidasi 

lemak berikutnya yang melibatkan asam linoliat dan asam arakidonat, membentuk 

radikal pentan dan etan dan eten. 

e. Radikal Peroksil (ROO*) 

 Radikal peroksil ini merupakan radikal bebas yang paling panjang life span-

nya sehingga dapat berdifusi dari sutau tempat ke tempat yang jauh dari asal 

terbentuknya dan juga dapat mengabstraksi atom hydrogen, sehingga dapat 

memperpanjang reaksi lantai dan menghasilkan peroksida-peroksida yang lain 

(Halliwel and Gutteridge, 1998). 

2. Radikal Eksogen 

 Selain berasal dari dalam tubuh, radikal bebas juga berasal dari luar seperti 

misalnya asap rokok, ozon, nitrogen peroksida dan asap kendaraan bermotor. Bahan 

dari luar yang dapat memicu terjadinya radikal bebas dalam sel dapat dilihat pada 

pemakaian nitrofurontoin, bleomiocin, herbicit paraquat dan doxorubicin (Widodo, 

1995). 

 Membran sel, yang mengandung asam lemak tak jenuh dengan konsentrasi 

tinggi dan medis kedua sisi membran mengandung oksigen serta trace mineral, 

merupakan komponen sel yang bertindak sebagai pelindung dalam sel yang 
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mempunyai aktivitas metabolisme yang tinggi terhadap keadaan sekitarnya. Asam 

lemak tidak jenuh (polyunsaturated fatty acids/PUFAs) merupakan komponen sel 

yang paling peka terhadap radikal bebas dan akan membentuk rekasi rantai 

peroksidasi lipid. Kerusakan membran sel ini akan mempengaruhi proses-proses 

biologis yang terjadi di dalam sel dan bila kerusakan terus berlanjut, maka sel akan 

mati (Kumala, 1996). 

Proses terjadinya peroksidasi lipid adalah sebagai berikut : 

I. Radikal bebas bereaksi dengan hidrogen dari asam lemak tak jenuh (RH) 

membentuk radikal bebas lipid (R°). 

 RH       R° 

II. Radikal bebas lipid (R°) akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal 

peroksil lipid (ROO°) 

 R°   +  O2        ROO° 

III. Radikal peroksil lipid bereaksi dengan molekul asam lemak tak jenuh lainnya 

(RH) membentuk hidroperoksid lipid (ROOH) dan juga radikal bebas lipid (R°) 

 ROO°  +  RH      ROOH  + R° 

 (Kumala, 1996) 

 

Reaksi ini dapat berlangsung terus-menerus akan membentuk reaksi rantai dan 

membran sel akan kehilangan asam lemak tak jenuh. Bila kerusakan mengenai 

membran lisosom sebagai akibat hilangnya integritas membran sel, maka enzim 

hidrolitik akan dilepas sehingga merusak organel lain dan memperberat kerusakan 

sel.  



 35 

2.6 Vitamin E 

Vitamin E merupakan vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin ini dapat 

mencegah reaksi propagasi pada polyunsaturated fatty acid (Widodo, 1995). Vitamin 

E merupakan antioksidan yang mudah didapat dan murah. Sumbernya dapat berasal 

dari bahan alamiah maupun sintetik. 

 

2.6.1 Struktur dan Tatanama 

Vitamin E mengandung komponen yaitu tokoferol dan tokotrienol. Tokoferol 

lebih cenderung sebagai antioksidan yang dapat menghambat terjadinya 

aterosklerosis, dimana yang paling aktif adalah α-tokoferrol. Terdapat 8 atau lebih 

senyawa dalam kelas tokoferil (tokol dan trienol) yang semuanya merupakan turunan 

dari 6-kromonal dan tersebar luas di alam. Dari 8 senyawa tersebut terdapat 4 

senyawa yang memiliki struktur tokol yang merupakan isoprenoid berantai sisi C16 

jenuh (fitil) dan 4 senyawa lainnya yang memiliki struktur trienol yang mempunyai 

ikatan rangkap pada rantai C16-nya. Vitamin E kadang disebut sebagai vitamin anti 

enchephalomalasia, faktor antisterilitas, vitamin reproduktif, strilamin, vitamin 

kesuburan (fertility) dan faktor X. Nama kimia yang lengkap bagi α-tokoferol adalah 

(C29H50O2) adalah 2,5,7,8,-tetrametil -2(4’,8’,12’-trimetil-2(4’,8’,12’-timetiltridecil)-

6 kromonal dan untuk α-tokotrienol adalah 2,5,7,8-tetrametil -2-(4’,8’,12’,-trimetil-

tideka-3,7’,11’-trimetil)-6 kromonal (Andarwulan, dkk, 1992). 

 Senyawa tokoferol tidak disintesis oleh mamalia, maka senyawa tersebut 

menjadi bagian jaringan mamalia melalui pencernaan, penyerapan dan penyimpanan 

dalam jaringan dari vitamin E alami dalam bahan pangan. α-tokoferol dalam bentuk 
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d-α-tokoferol dan ester-esternya telah dapat diproduksi secara komersial, dan 

nutrifikasi pakan dan pangan dengan senyawa – senyawa tersebut merupakan sumber 

vitamin E bagi mamalia (Andarwulan, dkk, 1992). 

 Vitamin E sebagian besar berasal dari jaringan tanaman, terutama minyak dari 

lembaga (germ) gandum. Dalam jumlah yang bervariasi vitamin E terdapat dalam 

minyak biji kapas, minyak lembaga beras dan minyak lembaga (germ) biji-bijian 

yang lain. Jumlah vitamin E dalam sumber diatas dipengaruhi oleh spesies, varieatas, 

tingkat kematangan/ketuaan, musim, waktu dan cara pemanenan, prosedur 

pengolahan dan waktu penyimpanan (Andarwulan, dkk, 1992). Struktur α-tokoferol 

adalah sebagai berikut : 

         CH3 

              HO 

 

 

α-tokoferol 

 

2.6.2 Sifat – Sifat Umum 

 Tokoferol dan tokotrienol berwarna kuning sampai kuning pucat, berbentuk 

minyak kental, larut dalam alkohol, lemak dan pelarut lemak tapi tidak larut dalam 

air. Vitamin E (α-toko) dapat diesterifikasi baik berupa ester asetat, asam suksinat, 

allophanat, p-nitrofenilurathan dan 3,5 dinitro benzoate. Tokoferol mempunyai sifat 

absorbsi sinar ultraviolet dengan panjang gelombang maksimum ada 295 nm 

sedangkan ester – esternya misalnya asetat mempunyai panjang gelombang 

maksimum pada 285 nm (Andarwulan, dkk, 1992). 

H3C 

CH3 

O 
CH3 

(CH3)3 – CH – (CH2)3-CH-(CH2)3 - CH 

CH3 CH3 

CH3 

CH3 
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 Untuk menghindari terjadinya ketengikan oksidatif, α- dan λ-tokoferol 

biasanya digunakan sebagai antioksidan. Vitamin E selama ini dikenal sebagai 

antioksidan, karena kemampuannya untuk mencegah destruksi oksidatif secara 

nonenzimatik asam lemak tak jenuh ganda. Kelompok hidroksil yang sifatnya reaktif  

terhadap cincin fenil dapat mengoksidasi dan menghilangkan elektron atau ion 

hibrida sehingga terbentuk vitamin E radikal yang bersifat cukup stabil. Radikal 

tersebut kemudian dioksidasi kembali menjadi senyawa kuinon yang dapat 

diekskresikan dari tubuh (Linder, 1992). 

Dasar dari fungsi vitamin E ini berkaitan dengan perlindungan sel terhadap 

daya destruktif peroksida di dalam jaringan. Pertahanan terhadap daya destruktif 

peroksida ini terdapat dalam 2 tingkat :  

- Tingkat I adalah kesanggupan vitamin E sebagai antioksidan yang kuat untuk 

meniadakan efek ikatan peroksida yang setiap saat terjadi di dalam sel 

jaringan, sebagai hasil metabolisme. Peroksida ini mempunyai kesanggupan 

merusak phospolipid pada struktur membran sel maupun membran subseluler.  

- Tingkat ke II dari pertahanan ini dilakukan oleh enzim peroksidase 

glutathione (Soediotama,  1996). 

 

Tokoferol bertindak sebagai antioksidan dengan memutuskan reaksi rantai 

radikal bebas sebagai akibat kemampuannya untuk memindahkan hidrogen fenolat 

kepada radikal bebas peroksil dari asam lemak tak jenuh ganda yang telah mengalami 

peroksidasi. 
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ROO*  + TocOH     ROOH  +  TocO* 

ROO*  + TocO&    ROOH  +  produk bukan radikal bebas 

                      (Mayes, 1995) 

Radikal bebas fenoksi yang terbentuk kemudian bereaksi dengan radikal bebas 

peroksil selanjutnya. Akhirnya α-tokoferol tidak mudah terikat dalam reaksi oksidasi 

yang reversible; cincin kromana dan rantai samping akan eroksidasi menjadi produk 

non-radikal bebas. 

 

2.7 Evaluasi Semen 

2.6.1 Motilitas  

Toelihere (1985) menyatakan bahwa spermatozoa memiliki ciri utama yaitu 

motilitas atau daya geraknya yang selanjutnya dijadikan cara paling sederhana untuk 

penilaian semen. Motilitas dan morfologi spermatozoa merupakan tanda yang sering 

digunakan untuk mengevaluasi kualitas semen. 

 

Pemeriksaan Mikroskopis 

1. Motilitas individu : diamati pada perbesaran 40x10 pada selapis tipis semen 

diatas objeck glass yang ditutup dengan cover glass. Motilitas ini digunakan 

untuk melihat berapa banyak sperma progresif (normal) dibandingkan dengan 

gerakan – gerakan lainnya yang abnormal (Anonimous, 1998). Syarat minimal 

motilitas individu agar semen dapat diproses untuk program inseminasi adalah 

40% (Hafez,1993). 
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2. Motilitas massa : diamati dibawah mikroskop berdasarkan gerakan 

spermatozoa dalam suatu kelompok yang mempunyai kecenderungan untuk 

bergerak bersama – sama kesatu arah yang merupakan gelombang – 

gelombang yang tebal atau tipis, bergerak cepat atau lambat bergantung pada 

konsistensi dan nilai aktivitas sperma hidup didalamnya. Pengamatan 

dilakukan pada perbesaran 10x10 tanpa cover glass. 

 

2.6.2 Viabilitas 

Penentuan spermatozoa hidup dilakukan menggunakan dead and live 

spermatozoa. Zat warna yang digunakan adalah eosin dan negrosin. Eosin adalah zat 

warna khusus untuk spermatozoa, sedangkan negrosin hanya dipakai untuk 

pewarnaan dasar untuk memudahkan perbedaan antara spermatozoa yang berwarna 

dan yang tidak berwarna. Prosentase spermatozoa hidup tinggi serta gerakan progresif 

dan kuat merupakan tanda semen berkualitas baik. Presentase spermatozoa hidup dan 

mati dapat ditentukan melalui cara pewarnaan. Perbedaan penyerapan zat warna 

antara sel spermatozoa yang mati dan yang hidup dapat digunakan menghitung secara 

obyektif jumlah spermatozoa yang hidup dan yang mati, sewaktu semen dicampur 

dengan zat warna, maka spermatozoa yang mati (mortal) akan menyerap warna 

karena permeabilitas dinding sel meningkat (Toelihere, 1985) sedangkan yang hidup 

tidak akan menyerap warna. 
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BAB III 

MATERI DAN METODA PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di bagian makmal laboratotium reprogen, Rumah Sakit 

Bersalin Mutiara Bunda Jalan Ciujung No. 19 pada tanggal 4 sampai dengan 14 

November 2006. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam materi penelitian ini adalah sebagai berikut : 

� Sample Semen : 

Sample semen yang digunakan berupa semen beku sapi FH yang diproduksi 

oleh Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Malang dengan motilitas post-

thawing minimal 40%.. 

Bahan : 

1. TCM-199 sebagai media pencuci semen dengan komposisi : 0,95 gr TCM 199 

Powder; 0,22 gr NaHCO3; 0,23 gr Hepes; 0,006 gr Penicillin; 0,01 gr 

Streptomycin dan 100 ml DI (Deionyze) water. 

2. Pewarna eosin-negrosin dengan komposisi : 5 gr Eosin B; 3 gr Negrosin; 1 gr 

Na Citrate dan 100 ml aquades steril. 

3. Vitamin E (α-tokoferol) dilakukan dengan komposisi 0,04 mg vitamin E (α-

tokoferol) dengan 10 ml TCM-199. 

4. Larutan NaCl 3 %. 
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5. CO2 5 % dengan kelembaban maksimal 98%. 

6. Nitrogen cair (N2 cair). 

7. Air hangat dengan suhu 37 – 38ºC. 

8. Alkohol. 

 

� Alat : 

1. Transportasi semen : container 

2. Thawing semen beku : termometer, jam, pinset, beaker glass, kertas tissue, 

gunting, Water Bath 

3. Perlakuan : tabung reaksi/tabung sentrifugasi, sentrifuge elektrik, rak tabung 

reaksi, incubator, kertas label dan pipet mikrolit. 

4. Pemeriksaan kualitas spermatozoa : 

- Motilitas : objeck glass, cover glass, mikroskop, ose, kertas tissue, 

alkohol, kertas label. 

- Viabilitas : pipet mikrolit, objeck glass, cover glass, mikroskop, ose, 

kertas tisue, alkohol, kertas label. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental melalui percobaan 

suplementasi vitamin E pada semen beku yang telah di thawing pada berbagai 

volume yaitu P0 (0 µL Vitamin E), P1 (100 µL Vitamin E), P2 (200 µL Vitamin E), 

P3 (300 µL Vitamin E) dengan 5 ulangan untuk masing-masing perlakuan sehingga 

diperoleh data berupa persentase dan hasil perhitungan dari variabel yang diamati.  
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Pengenceran vitamin E dilakukan dengan cara menambahkan 0,04 mg 

vitamin E dengan 10 ml TCM-199. Di dalam TCM-199 stock terdapat TCM Powder 

0,95 gr, Na HCO3 0,12 gr, Hepes 0,238 gr, Penicillin 0,006 gr, Streptomycin 0,01 gr, 

DI (Deionyze) water 100 ml, kemudian dihomogenkan dan disaring dengan 

menggunakan filter 0,22 µM.  

 

3.3.1 Tahapan Penelitian 

Rangkaian penelitian diawali dengan pengambilan semen beku dari Balai 

Inseminasi Buatan Singosari dengan menggunakan container yang berisi Nitrogen 

cair (N2 cair). Nitrogen cair diisikan kedalam container sampai melebihi tinggi straw, 

sehingga seluruh bagian straw tercelup semuanya. Seluruh permukaan straw harus 

terendam dalam nitrogen supaya straw tetap berada dalam keadaan beku. Toelihere 

(1993) menambahkan bahwa untuk mempertahankan kehidupan spermatozoa maka 

semen beku harus selalu disimpan dalam bejana vakum atau container berisi nitrogen 

cair yang bersuhu – 196°C dan terus dipertahankan pada suhu tersebut sampai waktu 

dipakai. Minimal harus terdapat 7 cm N2 cair dalam container untuk menjaga daya 

tahan hidup spermatozoa. Uap N2 cair masih dapat mempertahankan suhu dibawah – 

79°C, tetapi jumlah minimal tersebut akan habis dalam waktu yang singkat. Oleh 

karena itu isi N2 cair didalam container harus tetap dijaga supaya tidak mematikan 

spermatozoa. Container dibawa dengan posisi tegak, tidak boleh miring atau 

mengalami goncangan, karena akan membuat Nitrogen didalam container keluar dan 

menguap. Apabila hal ini terjadi, nitrogen didalam container akan cepat habis dan 

tidak bisa merendam seluruh permukaan straw.  



 43 

3.3.2 Metode Thawing dan Preparasi Spermatozoa 

Dalam proses thawing, straw diambil dengan menggunakan pinset. 

Pengambilan straw dari dalam container harus dilakukan dengan cepat, supaya 

nitrogen cair tidak banyak menguap. Straw dimasukkan kedalam air hangat dengan 

suhu 37-38°C selama 15 detik. Setelah itu straw dilap dengan kertas tissue. Bagian 

ujung straw yang ada kapasnya digunting, sampai batas kapas. Straw dimasukkan 

kedalam tabung reaksi, tetapi tetap dijepit dengan pinset. Kemudian bagian ujung 

straw yang lain di gunting, sehingga semen langsung masuk kedalam tabung reaksi. 

Sisa semen yang terdapat dalam straw digunakan untuk pengamatan motilitas massa 

dan motilitas individu. Untuk pengamatan motilitas massa dilakukan dengan 

meneteskan semen ke atas objeck glass tanpa ditutup dengan cover glass, kemudian 

diamati dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Untuk 

motilitas individu, semen diteteskan di atas objeck glass dan kemudian ditutup 

dengan cover glass. Preparat ini diamati dengan mikroskop perbesaran 400 kali.  

Straw yang terdapat di dalam tabung reaksi ditambahkan dengan TCM-199. 

sebanyak 3 ml dan dihomogenkan. Penambahan TCM-199 pada semen dilakukan 

karena semen yang telah di thawing tidak dapat bertahan lama, sehingga dibutuhkan 

suatu medium yang menyediakan nutrisi bagi semen tersebut. TCM-199 mengandung 

asam amino, vitamin, garam-garaman dan glukosa (Hafez, 1993) sehingga TCM-199 

dapat mempertahankan daya hidup sel spermatozoa dan menyediakan sumber energi 

bagi spermatozoa. 

 Semen yang sudah ditambahi dengan TCM-199 kemudian diambil setetes 

menggunakan kawat ose. Semen diteteskan pada objeck glass menggunakan ose. 
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Eosin-negrosin kemudian diteteskan menggunakan ose lain, dan keduanya kemudian 

dicampur. Olesan campuran semen dengan eosin ditutup dengan cover glass didorong 

hingga ujung lainnya, sehingga didapatkan olesan sepanjang objeck glass. 

Pengamatan viabilitas ini dilakukan dengan mikroskop perbesaran 400x. Didalam 

campuran eosin-negrosin terdapat 5gr Eosin B, 3gr Negrosin, 1 gr Na Citrate, 100 ml 

H2O, dihomogenkan dalam suhu hangat. 

Semen yang terdapat didalam tabung reaksi kemudian di sentrifuge dengan 

kecepatan 1500 rpm selama 5 menit, untuk memisahkan seminal plasma dan 

spermatozoa. Setelah di sentrifuge, kemudian diambil supernatannya, dan disisakan 

semen didalam tabung reaksi sebanyak 0,25 ml.  

Spermatozoa kemudian ditambahi dengan vitamin E (α-tokoferol) dan TCM-

199 dengan ketentuan untuk perlakuan I (P0): o µL Vit E + 3ml TCM-199, perlakuan 

II (P1) : 100 µL Vit E + 3ml  TCM-199; perlakuan III (P2) : 200 µL Vit E + 3 ml 

TCM-199, perlakuan IV (P3) : 300 µL Vit E + 3 ml TCM-199, dan dilakukan 5 kali 

ulangan untuk masing-masing perlakuan. Campuran dihomogenkan dan tabung reaksi 

ditutup dengan penutup tabung tapi tidak boleh terlalu rapat. Tujuan penambahan 

vitamin E sebelum inkubasi ini karena Vitamin E dipercaya sebagai sumber 

antioksidan yang kerjanya mencegah lipid peroksidasi dari asam lemak tak jenuh 

dalam membran sel selama preparasi spermatozoa. Kemudian diinkubasi dengan 

menggunakan CO2 5%, selama 30 menit.  

Setelah spermatozoa diinkubasi kemudian dilakukan pengamatan  motilitas 

massa, individu, dan viabilitas. Pembuatan preparat untuk pengamatan motilitas 
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massa, motilitas individu dan viabilitas sama dengan pembuatan preparat post-

thawing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. 

  

3.4 Variabel Pengamatan 

3.4.1 Motilitas  

Pemeriksaan motilitas harus dilakukan secepat mungkin sesudah thawing atau 

inkubasi untuk mencegah pengaruh dari luar yang dapat memberikan angka yang 

kurang tepat, maka suhu dari semen harus sama dengan suhu hewan jantan tersebut 

pada waktu pemeriksaan.  

  

3.4.1.1 Motilitas Massa 

 Pemeriksaan motilitas massa dilakukan dengan mikroskop perbesaran 100 

kali. Setetes semen diletakkan di atas objeck glass, tanpa  cover glass dipasang di 

bawah mikroskop. Gerakan-gerakan spermatozoa menyebabkan  tetesan semen di 

atas object glass akan terlihat seperti gelombang, gelombang ini tampak seperti garis 

hitam yang tergerak. Penilaiannya adalah sebagai berikut:  

+++ =  gelombang kecil-kecil, jumlahnya banyak dan cepat berpindah-pindah 

tempat. 

++ =  gelombang besar-besar jumlahnya sedikit dan lambat berpindah. 

+ =  gelombang-gelombang tidak ada hanya terlihat gerakan spermatozoa 

sendiri-sendiri (gerakan individual) 

N =  tidak ada spermatozoa yang bergerak, semua mati. Dalam keadaan 

demikian disebut nekrospermia 
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Motilitas massa ini didasarkan atas banyaknya spermatozoa yang bergerak, 

persentase spermatozoa yang hidup dan aktivitas pergerakannya. Penilaian sangat 

baik (+++), sedang (++), jelek (+), sangat jelek (N ).  

 

3.4.1.2 Motilitas Individu 

Sampel semen diulas secara tipis diatas objeck glass dan ditutup cover glass 

kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Jumlah 

spermatozoa yang dilihat dengan mikroskop menjadi sedikit dan ruangan antara 

masing – masing spermatozoa menjadi luas. Maksudnya adalah untuk mempermudah 

pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini ditafsir persentase dari jumlah spermatozoa 

yang bergerak, dengan kontrol dead live count. Disamping itu persentase dari 

spermatozoa yang bergerak maju (progresif) dari jumlah spermatozoa yang bergerak 

harus diperhatikan pula. Spermatozoa yang bergerak sirkuler (memutar) atau yang 

bergerak ditempat pada sumbu memanjang atau yang bergerak mundur hampir tidak 

mempunyai arti dalam proses pembuahan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara 

meletakkan setetes semen yang telah diencerkan diatas objeck glass dan ditutup 

dengan cover glass. Penilaian dilakukan dengan menghitung persentase 200 

spermatozoa yang gerakannya progresif maju kedepan dibandingkan dengan 

spermatozoa yang progresif dan non progresif. 

Jumlah spermatozoa progresif   

     (Jumlah spermatozoa progresif + spermatozoa non progresif) 

 

 

x 100 
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3.4.2 Viabilitas 

Uji viabilitas spermatozoa digunakan pewarna eosin-negrosin. Eosin adalah 

zat warna khusus untuk spermatozoa, sedangkan negrosin hanya dipakai untuk 

pewarnaan dasar untuk memudahkan perbedaan antara spermatozoa yang berwarna 

dan yang tidak berwarna. Satu tetes spermatozoa yang telah disentrifugasi dan 

diinkubasi selama 30 menit, diteteskan diatas objeck glass dan ditambahkan dengan 

satu tetes eosin-negrosin, kemudian dibuat preparat ulas dan dikeringkan, kemudian 

diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Spermatozoa dengan 

permeabilitas baik akan menghambat masuknya warna kedalam membran sehingga 

tidak dapat menyerap warna (transparan), sedangkan spermatozoa yang 

permeabilitasnya tidak berfungsi akan memudahkan penyerapan warna. Spermatozoa 

yang masih hidup terkadang akan mengambil warna sebagian dari ekor sampai 

setengah badan. Spermatozoa yang demikian dapat dihitung sebagai spermatozoa 

yang masih hidup. Spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna, sedangkan yang 

mati menyerap warna. Perhitungan viabilitas dilakukan dengan menghitung 100 

spermatozoa dan dicari proporsi spermatozoa yang hidup dan mati. Perhitungan 

dengan cara ini adalah tafsiran yang kasar, sebab pengambilan zat-zat warna  oleh 

spermatozoa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam dan luar misalnya kesalahan 

teknis pada waktu pembuatan preparat, umur semen sesudah pengambilan semen. 

Penghitungannya adalah sebagai berikut :    

spermatozoa hidup  

      (spermatozoa hidup + spermatozoa mati) 

 

x 100 
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3.5 Analisa Data  

Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisa statistik menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan pada setiap 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Apabila terjadi perbedaan, data diuji 

dengan menggunakan Beda Nyata Terkecil. 

 

3.6 Batasan Istilah 

 

1. Semen beku adalah semen yang sudah diencerkan menurut prosedur tertentu, lalu 

dibekukan pada suhu -196 °C. 

2. Thawing adalah pengenceran atau pencairan kembali semen beku pada suhu 

37°C-38°C selama 15 detik sebelum digunakan untuk proses reproduksi. 

3. Fertilisasi in vitro adalah pembuahan sel telur oleh spermatozoa diluar tubuh 

induk. 

4. TCM (Tissue Culture Media) 199 merupakan medium biakan yang mengandung 

asam amino, vitamin, mineral, glukosa, dll. 

5. Motilitas individu spermatozoa yaitu spermatozoa yang bergerak lurus kedepan. 

Nilai pengamatan dinyatakan dalam %. 

6. Viabilitas yaitu banyaknya spermatozoa yang hidup pada luas pandang dengan 

jumlah 100 spermatozoa. Nilai pengamatan dinyatakan dalam %. 

 

 

 



 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ditambahkan TCM-199 3 ml 
dan dihomogenisasi 

 
Disentrifuge 1500 rpm selama 5 menit 
untuk washing, supernatant diambil dan 
disisakan 0,25 ml dalam tabung reaksi 

Semen beku 

Di thawing dengan suhu 38°C 
selama 15 detik 

 

Uji kualitasnya : 
� viabilitas 

 

Diuji kualitasnya : 
� Motilitas massa 
� Motilitas individu 
� Viabilitas 

Keterangan : 
P1.  0µL Vit E + 

3ml TCM-199 
P2.  100 µL Vit E  + 

3ml TCM-199 
P3. 200 µL Vit E  + 

3ml TCM-199 
P4.  300 µL Vit E  + 

3ml TCM-199 
 
 

di masukkan kedalam inkubator 
suhu 38°C 5% CO2 
selama 30 menit 

 

Uji kulitas  : 
� motilitas massa  
� motilitas individu 

 

  

 

 

                           
  P1   P2    P3       P4 
 
 

Gambar 2. Diagram Alur Pelaksanaan Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Evaluasi Semen Sapi FH Post Thawing  

Pemeriksaan semen sapi FH post thawing yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi motilitas massa, motilitas individu, dan viabilitas spermatozoa. 

 

4.1.1 Motilitas Massa dan Motilitas Individu 

 Motilitas massa dan motilitas individu spermatozoa sapi FH post-thawing 

selama penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Motilitas Massa dan Motilitas Individu Spermatozoa Sapi 

FH Post Thawing. 

 

No Parameter Rata – rata SD 

1 Motilitas massa 2+ 

2 Motilitas individu 66,68 ±  2,97 (%) 

 

 Pengamatan motilitas spermatozoa menunjukkan bahwa semen tersebut 

mempunyai kualitas yang baik karena motilitas individu rata–rata  66,68 ± 2,97  
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persen dan motilitas massa baik (2+). Penilaian motilitas spermatozoa yang progresif 

sangat penting untuk menunjukkan kualitas spermatozoa dari suatu ternak. 

 Toelihere (1993) mengatakan bahwa spermatozoa dalam suatu kelompok 

memiliki kecenderungan untuk bergerak bersama – sama kesatu arah, sehingga akan 

terlihat gelombang – gelombang bergerak cepat atau lambat tergantung dari 

konsentrasi spermatozoa hidup di dalamnya. Gerakan massa spermatozoa dapat 

dilihat dengan jelas menggunakan mikroskop perbesaran 100 kali. Dalam penelitian 

ini diperoleh nilai rata – rata pergerakan massa spermatozoa baik yaitu 2+, yang 

berarti terlihat gelombang – gelombang tipis, jarang dan lambat. Menurut 

Partodihardjo (1992) semen dengan kualitas baik mempunyai ciri – ciri terlihat 

gelombang – gelombang kecil, tipis, jarang, dan bergerak agak lamban. Gerak massa 

spermatozoa yang normal berkisar antara 2+ dan 3+. 

 Motilitas individu yang dihitung adalah gerakan spermatozoa progresif ke 

depan sebagai gerakan spermatozoa yang normal, sedangkan gerakan spermatozoa 

yang tidak normal adalah gerakan melingkar dan gerakan ke belakang (Bearden and 

Faquay, 1984). Gerakan individu dapat diamati menggunakan mikroskop perbesaran 

400 kali. Gerakan yang baik adalah gerakan aktif maju kedepan. Hasil pemeriksaan 

post-thawing menunjukkan rata – rata motilitas individu adalah 66,68 ± 2,97  persen 

yang berarti bahwa motilitas individu tersebut masih dalam kisaran baik dan sesuai 

dengan pendapat Hafez (1993) yang menyatakan bahwa semen yang normal memiliki 

motiltas individu diatas 50 persen. Dengan rata – rata motilitas individu diatas 66,68 

± 2,97 persen menunjukkan semen beku yang telah di thawing tersebut masih layak 

untuk diperoses lebih lanjut. 
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4.1.2 Viabilitas Spermatozoa Setelah Penambahan TCM-199. 

  Dari penelitian yang telah dilakukan dihasilkan data viabilitas spermatozoa 

post-thawing setelah penambahan TCM-199 dapat dilihat pada Tabel 2. . 

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Viabilitas Spermatozoa Setelah Penambahan TCM-199. 

 

No Parameter Rata – rata SD 

1 Viabilitas 71,26 ± 11,29 (%) 

 

Viabilitas spermatozoa dari hasil pemeriksaan semen post thawing diperoleh 

rata – rata  71,26 ± 11,29 persen. Rata – rata viabilitas tersebut telah memenuhi syarat 

sebagai semen normal sehingga bisa diproses lebih lanjut. Toelihere (1985) 

menyatakan bahwa semen yang normal biasanya mempunyai viabilitas minimum 

sebesar 50 persen. Proporsi hidup mati spermatozoa ditentukan dengan pewarnaan 

eosin–negrosin. Spermatozoa yang mati akan menyerap warna, sedangkan yang 

hidup tidak menyerap warna. Perbedaan antara spermatozoa yang hidup dan yang 

mati pada penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.  
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.  

Gambar 3. Spermatozoa hidup dan mati (perbesaran 400x). 

Keterangan :  

  = spermatozoa mati 

  = spermatozoa hidup  

 

4.2 Evaluasi Semen Sapi FH Setelah Suplementasi Vitamin E (α-tokoferol)

 Evaluasi semen sapi setelah perlakuan (suplementasi sebelum inkubasi) 

meliputi pemeriksaan motilitas massa, motilitas individu, dan viabiltas. Semen 

sebelum diinkubasi disentrifuge terlebih dahulu, supaya spermatozoa terpisah dengan 

seminal plasma. Kemudian spermatozoa disuplementasi menggunakan  vitamin E (α-

tokoferol) dan setelah itu diinkubasi.  

 Sentrifugasi dimaksudkan supaya bagian padat (pellet) dan bagian cairannya 

dapat terpisah, sebab adanya gaya sentrifugal. Waktu yang dibutuhkan untuk 

sentrifugasi dalam penelitian ini adalah 5 menit. Pemilihan waktu selama 5 menit 
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dimaksudkan agar perlakuan sentrifugasi tersebut seragam dan tidak terlalu 

menimbulkan efek negative terhadap spermatozoa.  

Setelah disentrugasi, kemudian supernatant yang ada dibuang, sehingga sisa 

cairan dalam tabung centrifuge sebanyak 0,25 ml. Selanjutnya ditambah dengan 

medium TCM-199  dan vitamin E (α-tokoferol) pada dinding tabung secara perlahan 

– lahan, dihomogenkan kemudian diinkubasi dalam inkubator CO2 5 persen selama 

30 menit. Penggunaan TCM-199 dimaksudkan karena TCM-199 merupakan medium 

yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup spermatozoa. Disamping itu TCM-199 mudah didapat dan secara 

umum telah dipakai untuk media biakan dalam kultur sel ataupun preparasi 

spermatozoa dalam rangkaian fertilisasi in vitro .Menurut  Fresney (1987) komposisi 

TCM-199 dan manfaatnya adalah sebagai berikut :  

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

esensial yang berpengaruh terhadap daya tahan dan kecepatan pertumbuhan 

sel. 

2. Vitamin B yang berfungsi untuk mempertahankan daya tahan dan kecepatan 

pertumbuhan sel. 

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

3- dan HCO3- 

yang berfungsi mempertahankan tekanan osmose dalam medium. 

4. Glukose yang berfungsi sebagai sumber energi. 
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TCM-199 stock memiliki komposisi TCM Powder 0,95 gr, Na HCO3 0,12 gr, 

Hepes 0,238 gr, Penicillin 0,006 gr, Streptomycin 0,01 gr, DI (Deionyze) water 100 

ml, kemudian dihomogenkan dan disaring dengan menggunakan filter 0,22 µM.  

Suplementasi Vitamin E pada sampel spermatozoa dimaksudkan karena 

Vitamin E dipercaya sebagai sumber antioksidan yang kerjanya mencegah lipid 

peroksidasi dari asam lemak tak jenuh dalam membran sel.  Vitamin E dikenal 

sebagai antioksidan karena mempunyai kemampuan menangkap radikal lemak 

dengan donasi atom H-nya, sehingga terbentuk senyawa stabil dan memutus reaksi 

oksidasi selanjutnya. Reaktivitas hydrogen fenol pada kelompok hidroksil C-6 dan 

kemampuan system cincin kromonal untuk mestabilkan elektron yang tidak 

berpasangan, menyebabkan vitamin E mempunyai kemampuan aktivitas antioksidan 

di dalam membran sel. Antioksidan sebenarnya didefinisikan sebagai inhibitor yang 

bekerja menghambat oksidan dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif 

membentuk radikal bebas tak reaktif yang relative stabil. Tetapi mengenai radikal 

bebas yang berkaitan dengan penyakit, akan lebih sesuai jika antioksidan 

didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang melindungi sel dan efek berbahaya 

radikal bebas oksigen reaktif (Sofia, 2006). 

 Inkubasi sampel semen dilakukan karena penelitian ini merupakan salah satu 

rangkaian dari preparasi spermatozoa untuk fertilisasi in vitro. Penggunaan inkubator 

CO2 5 persen dalam preparasi spermatozoa untuk fertilisasi in vitro dimaksudkan 

untuk mengkondisikan spermatozoa agar tetap seperti keadaan in vivo (Susilawati,  

2003a).  
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4.2.1 Motiltas Spermatozoa 

4.2.1.1 Motilitas Massa dan Motilas Individu 

 Rata-rata prosentase motilitas massa spermatozoa setelah perlakuan 

suplementasi vitamin E (α-tokoferol)  mengalami penurunan dibanding dengan 

prosentase motilitas massa post-thawing atau sebelum disentrifugasi untuk P0 dan P1. 

Akan tetapi prosentase motilitas massa spermatozoa mengalami keadaan yang sama 

untuk P2 dan P3 dengan keadaan post-thawing. Hal ini diduga karena Vitamin E (α-

tokoferol) mampu menjaga spermatozoa dari kerusakan membran yang diakibatkan 

peroksidasi lipida.  

 Motilitas massa dari spermatozoa setelah perlakuan suplementasi Vitamin E 

(α-tokoferol) ditunjukkan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3.  Motilitas Massa dan Motilitas Individu Spermatozoa Setelah Perlakuan 

Suplementasi Vitamin E (α-tokoferol). 

 

Perlakuan Rata-Rata Motilitas 

Massa 

Rata-rata Motilitas Individu 

P0 1+ 49,35 ± 6,42 a 

P1 1+ 59,71 ± 6,24 b 

P2 2+ 71,47 ± 3,95 c 

P3 2+ 67,55 ± 2,25 c 
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 Dari data yang ada dapat dilihat bahwa motilitas massa tanpa pemberian 

Vitamin E (α-tokoferol) akan mengalami penurunan dibandingkan dengan motilitas 

massa post-thawing, dan suplementasi vitamin E (α-tokoferol) pada dosis yang 

rendah (100 µL) juga tidak mampu untuk mempertahankan motilitas masa setelah 

dilakukan inkubasi. Pada perlakuan ke-2 dan ke-3 baru terlihat pengaruh 

suplementasi Vitamin E (α-tokoferol) yang nyata terhadap motilitas spermatozoa. 

Vitamin E (α-tokoferol) mampu mempertahankan kualitas spermatozoa selama 

preparasi sebelum digunakan untuk keperluan IVF. Hal ini diduga karena Vitamin E 

(α-tokoferol) memiliki kemampuan untuk menangkap radikal lemak dengan donasi 

atom H-nya, sehingga terbentuk senyawa stabil dan memutus reaksi oksidasi 

selanjutnya. Reaktivitas hydrogen fenol pada kelompok hidroksil C-6 dan 

kemampuan sistem cincin kromonal untuk mestabilkan elektron yang tidak 

berpasangan, menyebabkan vitamin E mempunyai kemampuan aktivitas antioksidan 

di dalam membran sel (Sofia, 2006).  

 Membran spermatozoa mengandung polyunsaturated fats yang dapat dengan 

mudah rusak akibat pengaruh radikal bebas. Dengan suplementasi vitamin E (α-

tokoferol) maka membran spermatozoa yang sarat dengan polyunsaturated faty acid 

dapat terlindungi. Apabila membran sel spermatozoa terlindungi maka spermatozoa 

tersebut tidak rusak dan kelangsungan hidupnya terjaga sehingga motilitas 

spermatozoa dapat dipertahankan.  

 Motilitas sangat diperlukan dalam IVF karena hal ini akan mempengaruhi 

keberhasilan IVF. Susilawati (2003a) menyatakan untuk pembuahan sel telur, salah 
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satu syaratnya adalah spermatozoa harus mampu bergerak supaya dapat melakukan 

penetrasi pada oosit. 

 Pada motilitas massa tidak dilakukan analisis ragam karena data yang 

diperoleh selama penelitian dinyatakan dalam bentuk notasi tingkatan, bukan dalam 

bentuk angka yang dapat diolah, dikurang atau ditambah. 

 Rata–rata persentase motilitas individu spermatozoa setelah perlakuan 

suplementasi vitamin E (α-tokoferol)  mengalami penurunan dibanding dengan 

persentase motilitas spermatozoa post thawing atau sebelum disentrifugasi untuk P0 

dan P1. Penurunan ini terjadi karena spermatozoa terpisah dengan seminal plasma 

dan terdapatnya gaya sentrifugasi yang menyebabkan terjadinya gesekan antara 

medium dan spermatozoa (Susilawati, 2003b). Akan tetapi, persentase motilitas 

spermatozoa mengalami peningkatan dibanding dengan persentase motilitas 

spermatozoa post thawing untuk P2 dan P3. Peningkatan ini diduga karena vitamin E 

(α-tokoferol) mampu menjaga membran spermatozoa dari reaksi peroksidasi lipida 

dan juga menjadi medium yang cocok bagi spermatozoa. Persentasi motilitas 

spermatozoa menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada tiap perlakuan. 

Dilihat dari notasi hasil Rata–rata persentase motiltas spermatozoa tertinggi 

adalah pada perlakuan ke 2, yaitu 71,47 ± 3,95. 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa volume suplementasi vitamin E 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P>0,05) antar perlakuan terhadap 

persentase motilitas spermatozoa sapi FH. Nilai persentase motilitas spermatozoa 

setelah perlakuan suplementasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

motilitas post-thawing pada P2 dan P3 sedangkan pada P0, P1 motilitasnya 
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mengalami penurunan disbanding motilitas post-thawing (Lampiran 1). Persentasi 

motilitas spermatozoa pada berbagai volume suplementasi vitamin E ditunjukkan 

pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Persentase motilitas spermatozoa pada berbagai volume suplementasi 

vitamin E (α-tokoferol). 

 

Dari analisa data dan Gambar 3 dapat dilihat bahwa rata-rata motilitas 

spermatozoa tertinggi adalah pada perlakuan ke-2. Pada perlakuan 0 (kontrol), 

perlakuan ke-1 dan ke-3 terlihat motilitas yang lebih rendah.  

Maxwel dan Watson (1996) menyatakan bahwa terjadinya penurunan 

motilitas spermatozoa setelah dilakukan pendinginan, pembekuan, penyimpanan dan 

thawing adalah karena spermatozoa mengalami seleksi yaitu spermatozoa yang lemah 

akan mati pada proses tersebut. Untuk mendapatkan spermatozoa yang motil maka 

dilakukan sentrifugasi ( Anonymous, 1992). 
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Spermatozoa yang motil tersebut kemudian disuplementasi dengan Vitamin E 

(α-tokoferol), supaya dapat terhindar dari pengaruh radikal bebas.  

Spermatozoa sapi yang berasal dari semen beku yang di thawing sangat 

sensitive terhadap peroksidasi lipida. Vitamin E melindungi membran sperma dari 

serangan kerusakan oksidasi (Beconi, dkk,  2006).  

 

4.2.2 Viabilitas Spermatozoa  

 Rata-rata hasil pengamatan persentase viabiltas pada berbagai perlakuan 

volume suplementasi vitamin E pada spermatozoa post-thawing ditunjukkan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Persentase Viabilitas spermatozoa pada berbagai volume suplementasi 

vitamin E (α-tokoferol). 

 

No Perlakuan Rata-rata 

1 P0 65,53 ± 6,79  a 

2 P1 66,70  ± 6,83 a 

3 P2 83,88 ± 5,99  a 

4 P3 82,8  ± 7,62  b 

 

Persentase viabilitas spermatozoa tertinggi terdapat pada perlakuan ke 2 yaitu 

sebesar 83,88 ± 5,99%. Nilai persentase viabilitas setelah perlakuan jika mengacu 

pada pendapat Toelihere (1985) bahwa persentase viabilitas spermatozoa harus lebih 
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dari 50 persen, maka masih berada dalam kisaran normal dan layak untuk digunakan 

lebih lanjut didalam rangkaian proses fertilisasi in vitro. Dari data yang ada, maka 

dapat dilihat bahwa spermatozoa dari ke-4 perlakuan ini dapat digunakan untuk 

fertilisasi in vitro, akan tetapi viabilitas spermatozoa yang terbaik ditunjukkan pada 

perlakuan ke-2 yaitu pada pemberian Viatamin E(α-tokoferol) 200µL. 

 Hasil analisis ragam bahwa volume suplementasi vitamin E memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) antar perlakuan terhadap persentase viabilitas 

spermatozoa sapi FH. Persentase viabilitas spermatozoa pada berbagai volume 

suplementasi vitamin E ditunjukkan pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Persentase viabilitas spermatozoa pada berbagai volume suplementasi 

vitamin E (α-tokoferol). 

Hasil analisis data dan Gambar 5 dapat dilihat bahwa rata-rata persentase 

viabilitas spermatozoa tertinggi diperoleh pada percobaan volume suplementasi 

spermatozoa 200 µL (perlakuan ke-2). Viabilitas spermatozoa erat kaitannya dengan 

daya hidup spermatozoa karena spermatozoa yang hidup memiliki membran yang 
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sehat sehingga permeabilitas membran dindingnya stabil dan tidak akan menyerap 

warna dari eosin-negrosin. Tetapi spermatozoa yang daya hidupnya rendah akan 

cepat mati dan dinding membrannya rusak, sehingga saat pemberian zat pewarna 

eosin-negrosin membran akan menyerap warna karena permeabilitas dinding sel 

meningkat (Toelihere, 1985).  

Maxwel dan Watson (1996) menyatakan bahwa terjadinya penurunan 

motilitas spermatozoa setelah dilakukan pendinginan, pembekuan, penyimpanan dan 

thawing adalah karena spermatozoa mengalami seleksi yaitu spermatozoa yang lemah 

akan mati pada proses tersebut. Untuk mendapatkan spermatozoa yang motil maka 

dilakukan sentrifugasi ( Anonymous, 1992). Jadi pada tahap ini, sudah terjadi 

pemisahan antara spermatozoa yang motil dan nonmotil. Suplementasi vitamin E 

dilakukan pada spermatozoa motil yang akan di preparasi untuk keperluan IVF pada 

saat inkubasi. Spermatozoa yang motil tersebut disuplementasi dengan vitamin E (α-

tokoferol) supaya dapat terhindar dari pengaruh radikal bebas selama preparasi. 

Radikal bebas adalah spesi kimia yang memiliki pasangan elektron bebas di kulit 

terluar sehingga sangat reaktif dan mampu bereaksi dengan protein, lipid, karbohidrat 

atau DNA (Sofia, 2006).  

Pada penelitian ini terlihat bahwa suplementasi vitamin E (α-tokoferol) 

sebesar 200 µL paling efektif meningkatkan viabilitas spermatozoa. Hal ini didukung 

oleh Beconi et al (2006) bahwa pemberian α-tokoferol 200 µL dapat melindungi 

spermatozoa dari lipid peroksidasi selama inkubasi.  

Membran spermatozoa mengandung polyunsaturated faty acid sehingga 

rentan sekali terhadap pengaruh radikal bebas. Mc Gilvery dan Goldstein (1999) 
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menyatakan bahwa polyunsaturated faty acid dapat dikenai serangan spontan oleh 

oksigen melalui mekanisme autokatalitik yang menyangkut radikal bebas. 

Mekanismenya dapat dimulai karena terkena cahaya. Penyebab kerentanan senyawa 

polyunsaturated faty acid adalah stabilitas senyawa-antara berbentuk radikal bebas 

melalui resonansi. Tokoferol adalah senyawa yang dapat memotong reaksi rantai 

radikal bebas dengan cara melepas elektron, dengan demikian tokoferol membantu 

kerja glutation peroksidase, yang membersihkan peroksida yang dibentuk oleh daur 

tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Dari penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :  

1. Suplementasi vitamin E (α-tokoferol) 100 µL, 200 µL dan 300 µL layak 

digunakan untuk fertilisasi in vitro namun tidak memberi hasil yang maksimal 

pada penggunaan suplementasi vitamin E (α-tokoferol) sebesar 100 µL dan 300 

µL. 

2. Motilitas dan viabilitas spermatozoa terbaik diperoleh dengan suplementasi 

vitamin E (α-tokoferol) sebesar 200 µL didalam medium TCM-199 3mL. 

 

5.2 Saran 

 Disarankan agar menggunakan suplementasi Vitamin E (α-tokoferol) sebesar 

200 µL untuk preparasi spermatozoa guna fertilisasi in vitro, karena volume ini 

adalah volume yang optimal memberikan motilitas dan viabilitas spermatozoa yang 

cukup tinggi.  

 Untuk penelitian berikutnya perlu diteliti lebih lanjut penggunaan 

suplementasi vitamin E (α-tokoferol) sebesar 150 µL – 250 µL.terhadap motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas spermatozoa post-thawing. 
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Lampiran 1. Data Hasil Pemeriksaan Motilitas Spermatozoa Sapi FH Post Thawing 
 
 

P../U.. Motilitas Massa Motilitasa Individu 

P0.U1 2+ 68,32 

P0.U2 2+ 70,3 

P0.U3 2+ 65,71 

P0.U4 2+ 65,17 

P0.U5 2+ 66,67 

P1.U1 2+ 72,93 

P1.U2 2+ 63,86 

P1.U3 2+ 65,80 

P1.U4 2+ 65,17 

P1.U5 2+ 69,35 

P2.U1 2+ 67,83 

P2.U2 2+ 72,07 

P2.U3 2+ 64,32 

P2.U4 2+ 62,33 

P2.U5 2+ 63,20 

P3.U1 2+ 66,97 

P3.U2 2+ 64,76 

P3.U3 2+ 69,15 

P3.U4 2+ 68,51 

P3.U5 2+ 64,75 

y 2+ 71,26 

SD  11,29 

 
Keterangan :  
P0.U1-P0.U5 :  Perlakuan tanpa suplementasi Vitamin E (α-tokoferol) (0 µL/kontrol) 

ulangan 1 - 5 
P1.U1-P1.U5 :  Perlakuan ke-1 (100 µL) ulangan 1 – 5. 
P2.U1-P2.U5 :  Perlakuan ke-1 (200 µL) ulangan 1 - 5.           
P3.U1-P3.U5 :  Perlakuan ke-1 (300 µL) ulangan 1 - 5.  
y  : rata-rata 
SD : Standar Deviasi 
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Lampiran 2. Data Hasil Pemeriksaan Viabilitas Spermatozoa Sapi FH Setelah 
Penambahan TCM-199 Post-Thawing. 

 

 
P../U.. Viabilitas 

P0.U1 53,85 

P0.U2 64,44 

P0.U3 63,41 

P0.U4 67,23 

P0.U5 92,86 

P1.U1 62,66 

P1.U2 64,36 

P1.U3 64,29 

P1.U4 79.66 

P1.U5 85,84 

P2.U1 62,33 

P2.U2 63,63 

P2.U3 43,08 

P2.U4 54,76 

P2.U5 85,85 

P3.U1 85.13 

P3.U2 78,57 

P3.U3 79,17 

P3.U4 86,11 

P3.U5 87,95 

y 66,85 

SD 2,97 

Keterangan :  
P0.U1-P0.U5 :  Perlakuan tanpa suplementasi Vitamin E (α-tokoferol) (0 µL/kontrol) 

ulangan 1 - 5 
P1.U1-P1.U5 :  Perlakuan ke-1 (100 µL) ulangan 1 – 5. 
P2.U1-P2.U5 :  Perlakuan ke-1 (200 µL) ulangan 1 - 5.           
P3.U1-P3.U5 :  Perlakuan ke-1 (300 µL) ulangan 1 - 5.  
y  : rata-rata 
SD : Standar Deviasi 
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Lampiran 3. Data Hasil Pemeriksaan Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa Sapi FH 
Setelah Suplementasi Vitamin E (α-tokoferol). 

 

P../U.. Motilitas Massa Motilitasa Individu Viabilitas 

P0.U1 1+ 53,55 54,9 

P0.U2 1+ 48,97 66,12 

P0.U3 1+ 57,5 73,65 

P0.U4 1+ 40,5 65,2 

P0.U5 1+ 46,78 67,78 

P1.U1 2+ 69,5 71,32 

P1.U2 1+ 61,05 57,64 

P1.U3 1+ 52,8 67,27 

P1.U4 1+ 58,5 62,5 

P1.U5 1+ 56,7 74,78 

P2.U1 2+ 75,1 78,65 

P2.U2 2+ 76,5 89,21 

P2.U3 2+ 68,97 82,10 

P2.U4 2+ 68,46 91,19 

P2.U5 2+ 68,44 78,26 

P3.U1 2+ 69,6 78,08 

P3.U2 2+ 67,31 91,76 

P3.U3 2+ 70,09 75,96 

P3.U4 2+ 65,53 77,78 

P3.U5 2+ 65,21 90,4 

y 2+ 62,05 74,73 

SD  4,17 6,81 

Keterangan :  
P0.U1-P0.U5 :  Perlakuan tanpa suplementasi Vitamin E (α-tokoferol) (0 µL/kontrol) 

ulangan 1 - 5 
P1.U1-P1.U5 :  Perlakuan ke-1 (100 µL) ulangan 1 – 5. 
P2.U1-P2.U5 :  Perlakuan ke-1 (200 µL) ulangan 1 - 5.           
P3.U1-P3.U5 :  Perlakuan ke-1 (300 µL) ulangan 1 - 5.  
y  : rata-rata 
SD : Standar Deviasi 
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Lampiran 4 . Data Hasil Pemeriksaan Motiltas Spermatozoa Sapi FH Pada Berbagai 

Volume Suplementasi Vitamin E (α-Tokoferol). 

 

Ulangan Perlaku

an 1 2 3 4 5 

Jumlah y SD 

P0 (0) 53,55 48,97 57,5 40,5 46,78 247,3 49,35 6,42 

P1(100) 69,5 61,05 52,8 58,5 56,7 298,55 59,71 6,24 

P2(200) 75,1 76,5 68,97 68,46 68,44 357,47 71,47 3,95 

P3(300) 69,6 67,31 70,09 65,53 65,21 337,74 67,55 2,25 

Jumlah Umum 1.241,06   

 
                          p       u  

1. FK  = [ ∑  ∑ Y ij ]2 

          i-1    j=1 

   

    p x u  

 

  =   (1241,06) 2 

           4 x 5 

   =   77.011.5 
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p       u  

2. JKTotal  =                           
   i-1    j=1 

   =    (53,552 + 61,052 + … + 65,212) - 77.011.5 

   =    78.836,72 - 77.011,5 

  =    1.825,22 

 

  p         u  

3. JKprlakuan  = 

   i-1    j=1 

       u 

= 247,32 + 298,552 + 357,472 + 337,742  - 77.011.5 

   5 

= 78.428,5 - 77.011.5 

= 1.417,0 

 

4. JK galat   = JKtotal – JKperlakuan  

 = 1.825,22 - 1.417,0 

 = 408,22 

 

 

 

 

∑  ∑ Y ij 
 

-     FK 

∑ [ ∑ Y ij]2 

 

-     FK 
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Analisa Ragam  Motilitas Spermatozoa  

 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 1.417,0 472,33 18,52** 3,25 5,29 

Galat 16 408,22 25,51    

Total 19 1.825,22     

 

** berbeda sangat nyata (P>0,01) 

 

Kesimpualan : suplementasi Vitamin E (α-tokoferol) berpengaruh sangat nyata 

terhadap % motilitas spermatozoa. 
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Uji BNT (α) = rp           s
2 

              n 

 

BNT (0,01) = 4,425 √ 25,51 / 5 

  = (4,425) (2,26) 

  = 10,00 

 

Perlakuan (P) y ± SD Notasi 

P0 (0µL) 49,35 ± 6,42 a 

P1 (100 µL) 59,71 ± 6,24 b  

P3 (300 µL) 67,55 ± 2,25 b 

P2 (200 µL) 71,47 ± 3,95 b 

Kesimpulan :  

1. perlakuan 0 (kontrol/tanpa Vitamin E) memberikan pengaruh yang berbeda 

dengan perlakuan 1, 2 dan 3. 

2. Perlakuan 1 memberikan pengaruh yang berbeda dengan perlakuan 0, tetapi 

memberi pengaruh yang sama dengan perlakuan 2 dan perlakuan 3. 

3. Perlakuan 2 (suplementasi 200 µL Vitamin E) memberikan % motilitas 

spermatozoa paling tinggi. 

 
 
 
 
 

√ 
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Lampiran 5. Data Hasil Pemeriksaan Viabilitas Spermatozoa Sapi FH pada Berbagai 

Volume Suplementasi Vitamin E (α-tokoferol). 

 

Ulangan Perlaku

an 1 2 3 4 5 

Jumlah ў SD 

P0 (0) 54,9 66,12 73,65 65,2 67,78 327,65 65,53 6,79 

P1 (100) 71,32 57,64 67,27 62,5 74,78 333,51 66,70 6,83 

P2 (200) 78,65 89,21 82,10 91,19 78,26 419,41 83,88 5,99 

P3 (300) 78,08 91,76 75,96 77,78 90,4 413,98 82,79 7,62 

Jumlah Umum 1.494,55   

      

        p       u  

1. FK  = [ ∑  ∑ Y ij ]2 

          i-1    j=1 

   

    p x u  

 

  =   (1494,55) 2 

           4 x 5 

   =   111.683,99 
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p       u  

2. JKTotal  =                           
   i-1    j=1 

   =    (54,92 + 66,122 + … + 90,42) - 111.683,99 

   =     113.920,91 - 111.683,99 

  =    2.236,93 

 p       u  

3. JKprlakuan  = 

 

   i-1    j=1 

       u 

= 327,652 + 333,512 + 419,412 + 413,982  -  111.683,99 

   5 

= 113.173,53 - 111.683,99 

= 1.489,54 

 

4. JK galat   = JKtotal – JKperlakuan  

 = 2.236,93 - 1.489,54  

 = 747,39 

 

 

 

 

∑  ∑ Y ij 
 

-     FK 

∑ [ ∑ Y ij]2 

 
-     FK 
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Analisa Ragam  Viabilitas Spermatozoa  

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 1.489,54 496,51 3.55* 3,24 5,29 

Galat 16 2.236,93 139,81    

Total 19 3.726,47     

 

* berbeda nyata (P>0,05) 

 

Kesimpualan : suplementasi Vitamin E (α-tokoferol) berpengaruh nyata terhadap % 

viabilitas spermatozoa. 
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Uji BNT (α) = rp           s
2 

              n 

 

 

BNT (0,05) = 3, 235 √ 139,81 / 5 

  = (3,235) (5,29) 

  = 17,1 

 

Perlakuan (P) y ± SD Notasi 

P0 (0µL) 65,53 ± 6,79 a 

P1 (100 µL) 66,70 ± 6,83 a 

P3 (300 µL) 82,80 ± 7,62 a 

P2 (200 µL) 83,88 ± 5,99 a 

 

Kesimpulan :  

4. Antara perlakuan 0 (kontrol), 1, 2 dan 3 tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap % viabilitas spermatozoa. 

5. Perlakuan 2 (suplementasi 200 µL vitamin E) memberikan % viabilitas 

spermatozoa paling tinggi. 

 
 
 

√ 


