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ABSTRACT 
 

Correlation Between Body Weight And Scrotum Circumference To Semen 
Quality Of Male Etawah Goat Crossbreed 

 
This research was held at Technical Service Unit Area (UPTD) Balai 

Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Singosari Malang 
Regency during September up to November 2008. The research was aimed to 
know the correlation between body weight and scrotum circumference to semen 
quality of male Etawah goat crossbreed. 

Material used were 10 male Etawah goat crossbreed with age between 4 
up to 5 years old and body weight between 28 up to 57 kilograms. The obtained 
sample of semen observed it’s quality using several variables such as the 
influence of body weight to semen quality, the influence of scrotum 
circumference to semen quality and the influence of body weight to scrotum 
circumference. Obtained data was analyzed using simple linear regression with 
Y=a+bX formulation. 

The result shows that body weight and scrotum circumference of Etawah 
goat crossbreed has strong correlation to the volume of semen in positive value 
(r=0,68) and doesn’t have strong correlation to the individual motility, 
concentration, viability and spermatozoa abnormality. In order better result in IB, 
it suggested to choose Etawah male goat which have body weight 40.05 ± 10.01 
kilograms and scrotum circumference 23 ± 3.80 centimeters to get high volume 
and  good quality of  spermatozoa. 
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RINGKASAN 
 

HUBUNGAN BOBOT BADAN DAN LINGKR SCROTUM TERHADAP 
KUALITAS SEMEN KAMBING PERANAKAN ETAWAH (PE) 

 
 Percobaan penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Daerah 
(UPTD) Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) 
Singosari-Malang, pada bulan September sampai November 2008. 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bobot badan dan 
lingkar scrotum terhadap kualitas semen kambing. Hasil penelitian diharapkan 
dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kualitas semen segar 
kambing PE berdasarkan bobot badan dan lingkar scrotum. 
 Materi penelitian yang digunakan adalah kambing jantan PE yang berumur 
4-5 tahun sebanyak 10 ekor dengan bobot badan antara 28-57 kg. Contoh semen 
yang diperoleh, kemudian dilakukan pengamatan terhadap kualitas semen. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan. Variabel 
yang diamati meliputi 1) Pengaruh bobot badan terhadap kualitas semen, 2) 
Pengaruh lingkar scrotum terhadap kualitas semen, 3) Pengaruh bobot badan 
terhadap lingkar scrotum kambing PE. 10 kambing sebagai ulangannya. Data 
yang didapatkan dianalisa dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan 
rumus Y= a+bX. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 ekor kambing PE diperoleh 
rataan bobot badan 40.05±10.01 kg, lingkar scrotum 23±3.80 cm, volume semen 
segar 0.73±0.24 ml,abnormalitas 2.386±1.92%,konsentrasi 323.7±52.56 (107/ml), 
motilitas individu 76±6.99,viabilitas 86.524±6.92,warna putih kekuningan, 
konsistensi kental, pH 7, motilitas massa 2+ hingga 3+. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa 1) Bobot badan memberikan hubungan yang positif kuat 
terhadap volume semen, 2) Bobot badan memberikan hubungan yang negatif 
sangat rendah terhadap motilitas individu, 3) Bobot badan memberikan hubungan 
yang negatif sangat rendah terhadap viabilitas, 4) Bobot badan memberikan 
hubungan positif yang sangat rendah terhadap besarnya konsentrasi, 5) Bobot 
badan memberikan  hubungan yang positif sedang terhadap abnormalitas, 6) 
Lingkar scrotum memberikan  hubungan yang positif kuat terhadap volume 
semen, 7) Lingkar scrotum memberikan hubungan yang positif sangat rendah 
terhadap motilitas individu, 8) Lingkar scrotum memberikan hubungan yang 
negatif sangat rendah terhadap viabilitas, 9) Lingkar scrotum memberikan 
hubungan yang positif rendah terhadap besarnya konsentrasi, 10) Lingkar scrotum 
memberikan hubungan yang positif sangat rendah terhadap abnormalitas, 11) 
Bobot badan memberikan hubungan yang positif kuat terhadap lingkar scrotum.  

Kesimpulan dari penelitian bahwa bobot badan dan lingkar scrotum 
mempunyai hubungan yang positif kuat (r=0.68)terhadap volume semen dan tidak 
memberikan hubungan yang kuat terhadap motilitas individu, konsentrasi, 
viabilitas maupun abnormalitas spermatozoa kambing PE. Disarankan untuk 
keperluan IB agar mendapatkan volume semen yang tinggi dengan kualitas bagus 
sebaiknya dipilih pejantan kambing PE yang mempunyai bobot badan 
40.05±10.01 dan lingkar scrotum 23±3.80.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang menduduki tempat tersendiri 

khususnya usaha peternakan di Asia. Populasi ternak kambing di Indonesia 

menurut data statistik Departemen Pertanian pada tahun 2007 mencapai 

14.875.000 ekor, jumlah populasi tersebut belum cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia masih melakukan 

import kambing, tercatat pada tahun 2007 import kambing di Indonesia mencapai 

732.611 ekor (Davendra dan Burns, 1994). 

 Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan populasi 

ternak adalah teknologi reproduksi IB. Pengembangan usaha peternakan melalui 

IB adalah untuk memperbaiki mutu genetik ternak, peningkatan kualitas dan 

kuantitas, serta meningkatkan keuntungan peternak (Hafez, 2000). Inseminasi 

Buatan  merupakan teknologi reproduksi ternak yang dapat diterima secara luas 

oleh seluruh lapisan masyarakat karena biayanya yang murah dan sangat efektif 

untuk menyebarkan bibit unggul (Davendra dan Burns, 1994). 

 Dalam menunjang program IB perlu persediaan semen yang cukup secara 

kualitas dan kuantitas.Untuk mendapatkan semen yang berkualitas, maka perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang mendukung diantaranya yaitu umur, bobot badan, 

lingkar scrotum. Bobot badan mempunyai hubungan yang erat dengan lingkar 

scrotum. Pada sapi telah diteliti bahwa bobot badan yang tinggi akan 

menghasilkan kualitas semen yang tinggi, sedangkan pada kambing PE belum 
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diteliti, sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan pengamatan tentang hubungan 

bobot badan dan lingkar scrotum terhadap kualitas semen pada kambing PE. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana hubungan bobot badan dan lingkar scrotum terhadap kualitas 

semen kambing PE. 

1.3 Tujuan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bobot badan 

dan lingkar scrotum terhadap kualitas semen kambing PE. 

1.4 Manfaat 

 Manfaat dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk mengetahui kualitas semen kambing PE berdasarkan bobot badan 

dan lingkar scrotumnya. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Program IB merupakan salah satu teknologi reproduksi yang pada saat ini 

mampu menunjukkan perannya dalam peningkatan populasi dan kualitas genetik 

ternak. Penerapan teknologi IB pada ternak ruminansia kecil seperti kambing 

banyak kelemahan-kelemahan yang menghambat keberhasilan dari inseminasi. 

 Untuk memperlancar keberhasilan IB, maka digunakan pejantan yang 

unggul. Kambing PE merupakan salah satu ternak yang mempunyai catatan atau 

informasi produksi maupun reproduksi yang superior. Bobot badan yang 

tinggi dan kondisi yang terlalu baik menyebabkan pejantan menjadi lamban, sulit 

atau tidak dapat berkopulasi karena kemalasannya, kelemahan kaki-kaki belakang, 

penurunan libido. Akan tetapi hal ini tidak berhubungan dengan gangguan 

spermatogenesis. Ada yang mengatakan bahwa pada ternak jantan yang terlampau 
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gemuk, lemak yang cukup banyak terdapat disekeliling testes dan scrotum, 

terutama di bagian dorsal, dapat menghambat testes dan mungkin mempengaruhi 

spermatogenesis, namun belum ada bukti-bukti yang menunjang pendapat 

tersebut. 

 Selain bobot badan, Salah satu yang mempengaruhi kualitas semen yaitu 

lingkar scrotum. Pejantan yang mempunyai lingkar scrotum yang besar maka 

produksi semen akan tinggi dan berkualitas. 

1.6 Hipotesis 

 Ada korelasi antara bobot badan dan lingkar scrotum  terhadap kualitas 

semen kambing PE. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing PE 

              Kambing merupakan ruminansia kecil yang secara alami hidup didaerah 

pegunungan atau daerah agak kering. Kambing PE merupakan kambing hasil 

persilangan kambing etawah dari india dengan kambing lokal (kacang) yang terus 

dikembangkan karena dapat beradaptasi dengan baik di indonesia (Davendra dan 

Burns, 1994). 

              Ciri-ciri umum kambing PE antara lain bagian hidung ke atas 

melengkung, panjang telinga antara 15-30 cm, menggantung ke bawah dan sedikit 

kaku, warna bulu bervariasi antara hitam dan coklat, bobot badan hidup jantan 

sekitar 40 kg dan betina sekitar 35 kg (Sarwono, 2003). Menurut (Bambang, 

1998) Ciri-ciri dari kambing PE ini yaitu 1) penampilan bagus dan tegap, 

2)bentuk scrotum simetris dan mempunyai lingkar scrotum 23-30 cm, 3)libido 

tinggi, 4)sperma motil 90% dan progresif. Davendra dan Burns (1994) 

menambahkan bahwa kambing PE termasuk tipe dwiguna yaitu penghasil daging 

dan susu, sehingga diperlukan pengelolaan ternak secara baik.  

               Kambing jantan dapat mencapai dewasa kelamin pada umur 3 bulan, 

tetapi pada umur ini sangat jarang untuk dikawinkan (Blakely dan Bade, 1995). 

Menurut Evans dan Maxwell (1987) bahwa volume dan konsentrasi spermatozoa 

dalam semen dipengaruhi oleh faktor umur, iklim, nutrisi dan frekuensi ejakulasi. 

 

2.2 Penampungan semen 
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 Semen pada kambing pertama kali dapat dikoleksi ketika berumur 7-8 

bulan. Metode penampungan semen pada kambing, umumnya hampir sama 

dengan penampungan pada sapi. Secara garis besar penampungan semen kambing 

menggunakan 2 cara yaitu: 

• Vagina buatan 

• Elektroejakulator 

Vagina buatan merupakan metode yang dipakai secara umum dan meluas 

untuk penampungan semen pejantan pada kambing. Metode ini cukup sederhana 

dan mudah untuk dilakukan selain itu juga mampu mengatasi permasalahan yang 

diakibatkan oleh teknik pengamatan lainnya. Sebelum pelaksanaan penampungan 

dengan metode ini terlebih dahulu disiapkan ternak pemancing. Ternak 

pemancing bisa berupa kambing betina. Ini berfungsi untuk menimbulkan 

rangsangan bagi pejantan sebelum ejakulasi. Keberhasilan penampungan dengan 

metode vagina buatan tergantung pada tingkat libido pejantan (Haenlien, Caccese 

and Sammelwitz, 1999) 

Keuntungan dan kerugian metode vagina buatan adalah:  

Keuntungan 

• Semen yang didapatkan memiliki kualitas tinggi dengan kondisi 

bersih dan maksimal. 

• Tidak menimbulkan stres pada pejantan. 

• Frekuensi penampungan memungkinkan lebih dari satu kali. 

• Pejantan menunjukkan karakteristik libido dan ejakulasi yang 

normal. 
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Kerugian 

• Pejantan harus benar-benar terlatih dan terbiasa. 

• Tidak dapat digunakan pada pejantan dengan libido rendah atau 

cacat atau luka yang tidak mampu menaiki ternak pemancing 

(Anonymous, 1999). 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan vagina buatan 

adalah suhu dalam vagina buatan. Suhu dalam vagina buatan berkisar antara 40-

430C, jika suhu rendah maka tidak akan terjadi ejakulasi dan sebaliknya suhu 

tinggi akan mengakibatkan rasa sakit pada penis pejantan juga dapat 

menimbulkan kerusakan spermatozoa dan bahkan mengakibatkan trauma bagi 

pejantan (Ax., Dally., Didion., Lenz., Love., Dd Verner., Havez and Bellin, 2000). 

2.3 Semen Kambing 

Semen merupakan sekresi kelamin jantan yang secara normal 

diejakulasikan ke dalam saluran betina sewaktu kopulasi dan dapat juga 

ditampung dengan berbagai cara untuk keperluan IB (Toelihere, 1985).Warna 

semen kambing cukup bervariasi yaitu dari keabu-abuan, putih susu, kuning susu 

atau krem. Variasi warna semen bisa terjadi antar pejantan dan pada pejantan yang 

sama dari semen hasil ejakulasi yang berbeda. Warna normal dari semen kambing 

adalah putih susu (Jiabi, Zegao and  Taiyong, 2001).   

               Semen terdiri dari 2 bagian, berupa sel yang hidup dan bergerak disebut 

spermatozoa, dan berupa zat cair tempat sel-sel itu berenang yang disebut seminal 

plasma (Partodihardjo, 1992). Spermatozoa merupakan sel yang kompak, khas, 

tidak tumbuh atau membagi diri dan berfungsi untuk membuahi ovum. 

Spermatozoa yang normal tersusun atas kepala, badan, dan ekor. Kepala 
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spermatozoa tertutup oleh pembungkus dan dibawah pembungkus ini terdapat 

akrosom yang mengandung banyak phospolipid (Lindsay, Entwistle dan 

Winantea, 1982).  

                Spermatozoa sebagian besar terdiri dari 1) Deoxyribonucleoprotein 

yang terdapat dalam nukleus yang merupakan inti dari spermatozoa. 2) 

Mucopolysaccharide yang terikat pada molekul-molekul protein yang terdapat di 

akrosom yaitu bagian pembungkus kepala 3) Plasmalogen atau lemak 

aldehydrogen yang terdapat di bagian leher, badan dan ekor dari spermatozoa, 

merupakan bahan yang digunakan sperma untuk respirasi endogen 4) protein yang 

menyerupai kreatin sperma. Protein ini banyak mengandung sulfur yang diduga 

bertanggungjawab terhadap sifat elastisitas permukaan sel sperma (Partodihardjo, 

1992). 

                 Seminal plasma adalah campuran sekresi epididymis, vasdeferens, 

prostata, vesica seminalis dan kelenjar cowper. Sifat fisik dan kimiawi semen 

sebagian besar ditentukan oleh plasma semen. Plasma semen mengandung 

senyawa-senyawa organik spesifik seperti fruktosa, asam sitrat, sorbitol, inositol, 

glicerylphosporycholine (GPC), ergothionine dan prostaglandin (Partodihardjo, 

1992).  

2.4 Kualitas Semen 

Semen merupakan cairan atau suspensi seluler semiglatin yang 

mengandung spermatozoa serta mengandung sekresi yang berasal dari kelenjar 

aksesoris organ reproduksi ternak jantan (Garner and Hafez, 1993). 
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Tabel 1. Kualitas semen segar kambing PE (Yani, Nuryadi dan Trisunuwati, 

2000) 

No. Karakteristik Hasil Pengamatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Volume ejakulat (ml) 

pH semen 

Konsistensi 

Konsentrasi (juta/ml) 

Gerakan massa 

Gerak Individu (%) 

Sperma hidup (%) 

Sperma normal (%) 

Sperma abnormal (%) 

1,0 

6,8 

Kental 

2632 

++ 

75,0 

92,0 

94,0 

6,0 

 

 Parameter yang digunakan untuk menilai kualitas semen kambing secara 

umum sama dengan ternak lainnya yaitu meliputi warna, volume, kekentalan, pH, 

gerakan massa dan individu, konsentrasi, persentase hidup dan abnormalitas 

spermatozoa. Semen kambing yang normal umumnya berwarna putih keabu-

abuan hingga kuning. Warna Semen tersebut sangat bervariasi pada setiap 

individu kambing ataupun setiap ejakulat dari kambing yang sama. Warna, 

konsistensi dan konsentrasi mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. 

Semakin encer semen maka konsentrasi spermatozoa akan semakin rendah dan 

semakin pucat. Sedangkan konsistensi semen kambing sangat bervariasi, hal ini 

tergantung dari perbandingan antara spermatozoa dengan seminal plasma (Evans 

and Maxwell, 1987). 
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2.5 Penilaian Semen  

 Penilaian semen dilakukan untuk melihat apakah semen yang diperiksa 

memiliki kualitas dan kuantitas yang baik sehingga layak untuk digunakan dalam 

program IB. Penilaian semen juga berperan penting dalam menentukan seberapa 

besar pengencer yang digunakan (Partodihardjo, 1992). 

 2.5.1 Menilai Semen secara Makroskopis 

 Semen segar yang baru diperoleh dari pejantan dapat segera diperiksa 

volume, warna, pH dan konsistensi (kekentalan). 

1. Volume: 

Volume semen yang tertampung dapat langsung terbaca pada tabung 

penampungan yang berskala. Volume semen kambing per ejakulasi berkisar 0,5-1 

cc (Haenlien, Caccese and Sammelwitz, 1999). Toelihere (1993) menyatakan 

bahwa besarnya volume semen yang diejakulasikan tergantung pada bangsa, 

umur, ukuran badan, nilai nutrisi, frekuensi penampungan dan berbagai faktor 

lain. Volume rendah tidak akan merugikan, sebab tidak terdapat hubungan 

fertilitas atau sterilitas pejantan. 

2. pH: 

Pada umumnya semen kambing mempunyai pH berkisar antara 5,9 – 7,3 

(Hafez, 1993) 

3 Warna : 

Warna semen kambing cukup bervariasi yaitu dari keabu-abuan, putih 

susu, kuning susu atau krem. Variasi warna semen bisa terjadi antar pejantan dan 

pada pejantan yang sama dari semen hasil ejakulasi yang berbeda. Warna normal 

dari semen kambing adalah putih susu (Jiabi, Zegao and Taiyong, 2001; Ax et all, 
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2000). Tetapi pada beberapa kasus dapat ditemui semen berwarna merah yang 

menandakan adanya darah yang berasal dari saluran kelamin urethra atau penis, 

warna hijau kekuningan apabila dalam semen terdapat kuman dari spesies 

Pseudomonas auroginosa dan juga didapati gumpalan-gumpalan yang 

menunjukkan adanya nanah pada semen yang umumnya berasal dari kelenjar-

kelenjar pelengkap atau dari ampulla (Toelihere, 1993).  

 Semen domba meskipun sedikit volumenya tetapi tampak keruh berawan. 

Awan-awan ini bila diperhatikan dengan seksama akan memperlihatkan tanda-

tanda bergerak, itu adalah pergerakan sperma secara massal. Seperti kita ketahui 

dari pemeriksaan dibawah mikroskop, maka konsentrasi sperma domba hampir 3 

kali sperma sapi. Jika warna semen itu menyimpang dari warna yang umum, maka 

perlu diadakan pemeriksaan lebih seksama. 

 Adakalanya semen itu berwarna krem tua sampai kuning. Warna ini 

disebabkan oleh banyaknya jumlah pigmen riboflavin yang menurut banyak 

pendapat tidak mempunyai peranan apa-apa terhadap spermatozoa maupun 

terhadap kesuburan semen itu. Kira-kira 10% dari sapi-sapi jantan menghasilkan 

semen dengan warna krem tua atau kuning. Cara menilai warna semen yaitu 

dengan cara dilihat langsung dengan kasat mata. 

4 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. Semen 

yang kurang baik, warna maupun kekentalannya sama dengan air buah kelapa 

(Partodihardjo, 1992). 
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2.5.2  Menilai Semen secara Mikroskopis 

1. Persentase Hidup 

Pengamatan persentase hidup dilakukan dengan membuat preparat dengan 

menggunakan semen segar yang dicampur dengan eosin-negrosin. Kemudian 

diamati dengan mikroskop  perbesaran 400X, dihitung jumlah spermatozoa, 

spermatooa yang putih dianggap hidup dan spermatozoa yang merah dianggap 

mati.  

Jumlah spermatozoa yang dihitung sampai dengan 100 sprematozoa 

(Partodihardjo, 1992). Hafez (1993) menyatakan bahwa persentase spermatozoa 

yang hidup dengan morfologi yang baik dalam semen segar sebesar 80-90%. 

Sedangkan Anonymous (1999) menyebutkan bahwa persentase spermatozoa yang 

hidup minimal 70%.  

2. Motilitas Individu dan Massa 

Motilitas atau daya gerak spermatozoa dinilai segera setelah penampungan 

semen yang umumnya digunakan sebagai ukuran kesanggupan dalam melakukan 

proses fertilisasi, hal ini disebabkan motilitas spermatozoa secara ekstrim rentan 

terhadap kondisi lingkungan seperti suhu panas dan dingin (Jiabi et all, 2001 and 

Ax et all, 2000). Motilitas spermatozoa dibagi menjadi motilitas kuantitatif 

(persentase spermatozoa yang bergerak progresif) dan motilitas kualitatif 

(Januskaukas and  Zilinskas, 2002). Berdasarkan persentase spermatozoa bergerak 

maju (progresive) dapat digolongkan menjadi 5 level yakni 100% adalah grade 1, 

80% grade 2, 60% grade 3, 40% grade 4 dan 20% grade 5. Umumnya 

spermatozoa diproses lebih lanjut untuk diencerkan minimal pada grade 2 

sedangkan pada grade 3 dapat langsung digunakan tanpa pengencer (Jiabi et all, 
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2001 and Ax et all, 2000). Penilaian motilitas spermatozoa berdasarkan pada 

gerakan individu dan massa menurut Anonymous (1999) dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Tabel 2. Penilaian Motilitas Individu dan Massa Spermatozoa Kambing 

Score Motilitas Persentase spermatozoa 
aktif 

Penggambaran 

5 Excellent >80 Gelombang cepat dan 
bergerak cepat 

4 Baik 65-80 Gelombang agak tebal 
dan bergerak agak 
lambat 

3 Sedang 40-65 Gelombang tipis 

2 Jelek 20-40 Tidak ada gelombang, 
gerakan individual 
spermatozoa masih dapat 
terlihat 

1 Sangat jelek <20 Sedikit spermatozoa 
menunjukkan progresif 

0 Tidak ada 0 Tidak ada pergerakan 

  

Motilitas individu spermatozoa dapat diamati dengan mikroskop 

perbesaran 400X pada suhu dijaga konstan 370C dengan menggunakan cover 

glass, kemudian menentukan persentase spermatozoa yang bergerak progresif. 

Motilitas spermatozoa yang baik yaitu bergerak progresif, gerakan melingkar dan 

gerakan mundur sering merupakan tanda-tanda cold sock atau media yang tidak 

isotonik degan semen. Jumlah spermatozoa yang bergerak progresif diestimasi 

dengan persentase motil (Tabel 3) 

Tabel 3. Penilaian Motilitas Individu Progresif 
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Motilitas Rating Individual 

Bergerak cepat Sangat bagus >70% 

Bergerak agak cepat Bagus 50-69% 

Bergerak lamban Cukup 30-49% 

Bergerak sangat lamban jelek <30% 

   (Toelihere, 1993; Anonymous, 1999) 

Toelihere (1985) mengklasifikasikan gerak individu spermatozoa mulai 

dari pergerakan progresif atau gerak maju yang merupakan gerak terbaik, gerak 

mundur dan gerak melingkar yang merupakan tanda-tanda cold shock, gerakan 

berayun atau berputar-putar ditempat sering terlihat pada semen tua, kemudian 

apabila spermatozoa banyak yang berhenti bergerak dianggap mati. 

 Motilitas massa diamati dengan menggunakan mikroskop tanpa cover 

glass dengan perbesaran 100X pada suhu yang dijaga konstan 37°C (Evans dan 

Maxwell, 1987). Toelihere (1993) menentukan kriteria penilaian gerak massa 

spermatozoa sebagai berikut: 

• Sangat baik (+++), terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap, tebal, 

aktif seperti gumpalan awan hitam dekat waktu hujan yang bergerak cepat 

berpindah-pindah tempat. 

• Baik (++), bila terdapat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang 

jelas dan bergerak lambat. 

• Kurang baik (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan gerakan-gerakan 

individu aktif progresif. 

• Buruk (0), bila hanya sedikit ada gerakan-gerakan individual. 



 14 

Motilitas individu dapat diamati dengan cara meletakkan semen pada objek 

glass dan ditutup cover glass kemudian diamati dengan perbesaran 400X. Apabila 

motilitas massa (+++) maka motilitas individunya 80%-90%. (++) 70% dan (+) 

dibawah 70%. 

3. Persentase Abnormalitas 

 Pengamatan abnormalitas dilakukan sama saat membuat preparat untuk 

pengamatan viabilitas dan berbeda pada sasaran pengamatan. Pengamatan 

dilakukan terhadap 100 jumlah sampel spermatozoa dan dihitung jumlah 

spermatozoa abnormal dalam persen (Partodihardjo, 1992). 

 Bentuk abnormal spermatozoa dibedakan menjadi dua yaitu: 1) 

abnormalitas primer yang terjadi selama spermatogenesis di dalam tubuli 

seminiferi dan dibagi menjadi sub kelompok abnormalitas pada kepala, mid piece, 

serta ekor, misal: bentuk kepala yang terlalu besar atau kecil, proximal droplet, 

serta bentuk ekor yang melingkar 2) abnormalitas sekunder, terjadi setelah 

spermatozoa meninggalkan tubuli seminiferi, selama perjalanan melalui urethra 

dan ejakulasi atau akibat manipulasi terhadap ejakulasi termasuk pemanasan 

berlebihan dan pendinginan terlalu cepat, kontaminasi dengan air, urin, serta 

antiseptik. Bentuk abnormalitas sekunder misalnya adalah distal droplet, ujung 

ekor melingkar, spermatozoa tanpa kepala, abnormal akrosom (hilangnya 

membran akrosom) (Toelihere, 1993).  

Semen yang memiliki abnormalitas spermatozoa belum mencapai 20% 

masih dapat dipakai untuk IB (Partodihardjo, 1992). 

Perhitungan persentase abnormalitas adalah : 

  % Abnormalitas = %100x
NormalAbnormal

Abnormal
+
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4. Konsentrasi 

 Penilaian konsentrasi atau jumlah spermatozoa per mililiter semen sangat 

penting, karena faktor inilah yang menggambarkan sifat-sifat semen dan dipakai 

sebagai salah satu kriterium penentuan kualitas semen. Konsentrasi digabung 

dengan volume dan prosentase sperma motil memberikan jumlah sperma motil 

per ejakulat, yaitu kuantitas yang menentukan berapa betina yang dapat 

diinseminasi dengan ejakulat tersebut. Berbagai metoda dapat dipergunakan untuk 

menentukan konsentrasi spermatozoa. Metoda mana yang dipakai tergantung pada 

situasi, kebutuhan, kebiasaan dan tersedia tidaknya alat yang dipergunakan. Untuk 

pemeriksaan rutin di lapangan perlu digunakan metoda yang praktis dan 

sederhana, sedangkan pemeriksaan insidental terhadap satu contoh semen, 

terutama untuk diagnosa atau tujuan penelitian sebaiknya digunakan cara-cara 

yang lebih akurat ( Partodihardjo, 1992). 

 Cara menghitung konsentrasi dihitung dengan menggunakan alat hitung 

haemocytometer dengan cara kerja sebagai berikut : 

- Semen dihisap dengan pipet eritrosit sampai angka 0,5 kemudian NaCl 3 

persen dihisap sampai angka 101 pada pipet, pipet eritrosit digoyang-

goyangkan membentuk angka delapan selama 2 sampai 3 menit. 

- Kemudian semen dibuang 1 sampai 2 tetes yang selanjutnya diletakkan 

pada haemocytometer sebanyak 1 tetes dan ditutup dengan kaca penutup. 

Spermatozoa dihitung pada 5 tempat yaitu sudut kanan dan kiri atas, sudut 

kanan dan kiri bawah serta tengah, jumlah 5 tempat tersebut dikali 107. 

 

 



 16 

2.6 Bobot Badan 

 Nuryadi (2000) menyatakan bahwa baik ternak betina maupun ternak 

jantan telah mencapai pubertas jika mampu melepaskan sel kelamin atau gamet 

dan menampakkan tingkah laku sexual secara sempurna yang berlangsung secara 

berturut-turut, hal ini ditunjang dengan satu teori yang dikenal sebagai target 

weight theory, yaitu seekor ternak akan mencapai pubertas atau aktivitas 

reproduksi dapat berlangsung secara normal jika telah mencapai bobot badan 

tertentu. Salisbury dan Vandemark (1985) menyatakan bahwa terdapat korelasi 

yang sangat nyata antara variasi berat testis dengan berat tubuh yaitu sebesar r= 

0,90 dan (r2)= 80% menunjukkan bahwa variasi berat tubuh berhubungan dengan 

variasi berat testis pada ternak jantan yang sedang tumbuh, sedangkan korelasi 

antara variasi berat testis dengan variasi produksi semen yang dihasilkan 

menunjukkan nilai sebesar r= 0,80 dan (r2)= 64% variasi produksi semen yang 

dikumpulkan berasosiasi dengan berat testis.  

2.7 Scrotum 

 Pada hewan jantan scrotum adalah dua kantong yang berisikan testes, 

berada di daerah inguinalis di antara kedua paha. Kantong tersebut terdiri dari 

beberapa lapisan yakni 1) kulit yang mengandung rambut-rambut halus dan juga 

mempunyai kelenjar keringat serta sebaceous 2) tunica dartos yang terdiri dari 

otot polos dan jaringan pengikat melintasi bidang median di antara kedua testes 

untuk membentuk septum scrotalis yang membagi scrotum menjadi dua ruang 

berongga, masin-masing berisikan satu testis, dan 3) tunica vaginalis. 

2.8 Fungsi testes serta Perkembangannya 
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 Bentuk testes bulat panjang, dengan sumbu memanjangnya ke arah 

vertikal. Setelah kulit dibuka (ikut tersayat korium, tunika dartos, tunika vaginalis 

komunis), testes terbungkus oleh kapsul berwarna putih mengkilat yang disebut 

tunika albuginea. Tunika ini mengandung urat syaraf dan pembuluh darah, 

pembuluh darah ini terlihat berkelok-kelok. 

Fungsi testes ada dua yaitu: menghasilkan sel benih jantan atau 

spermatozoa dan hormon-hormon jantan atau androgen. 

Epitel benih dalam tubulus seminiferus berkembang melalui pembelahan 

sel menjadi spermatozoa. Sel benih yang membelah menjadi spermatozoa disebut 

spermatogonium, spermatogonium terletak di atas membran basal dari tubulus 

seminiferus. Bila membelah menjadi dua, maka salah satu tetap terletak di atas 

membran basal, sedang yang kedua berubah menjadi spermatosit I kemudian 

membelah lagi menjadi spermatosit II, berubah lagi menjadi spermatid dan 

akhirnya menjadi spermatozoa muda (Partodihardjo, 1992). 

Triwibowo (2004) menyatakan bahwa lingkar scrotum mempengaruhi 

volume dan konsentrasi semen, selain itu ukuran scrotum menentukan kuantitas 

dan kualitas semen sebagai salah satu kriteria pokok pemilihan bibit pejantan 

unggul.  

2.9 Nilai Korelasi 

Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan 

antar dua variabel (atau lebih). Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positip 

(+) atau negatip (-), sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dengan besarnya 

koefisien korelasi. 
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Keeratan hubungan atau besarnya angka koefisien korelasi dapat dijadikan 

sebagai petunjuk ukuran kelayakan suatu variabel jika digunakan untuk 

memprediksi bobot badan ataupun ukuran tubuh lainnya (Davendra dan Burn, 

1994). 

            Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dengan besarnya koefisien 

korelasi. Koefisien korelasi memiliki rentang nilai antara -1 sampai 1. Jika 

hubungan antara 2 variabel memiliki korelasi -1 atau 1 berarti kedua variabel 

tersebut memiliki hubungan yang sempurna, sebaliknya jika hubungan antara 2 

variabel memiliki korelasi 0 berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel 

tersebut. 

            Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

didapat, maka dapat berpedoman pada tabel berikut (Sugiyono, 2007) 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 - 0,199 sangat rendah 
0,20 - 0,399 rendah 
0,40 - 0,599 sedang 
0,60 - 0,799 kuat 
0,80 - 1,000 sangat kuat 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

           Kegiatan penelitian dilakukan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) 

Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Singosari-

Malang. Penelitian dilaksanakan mulai bulan September sampai November 2008. 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian kali ini meliputi : 

1. Kambing Jantan PE 

      Pejantan kambing PE yang berumur 4-5 tahun sebanyak 10 ekor dengan 

bobot  badan antara 28-57 kg yang dipelihara secara intensif. 

2. Semen 

 Semen yang digunakan berasal dari pejantan kambing PE. Setelah 

ditampung segera dilakukan evaluasi di Laboratorium UPTD (BPT-HMT) 

Singosari-Malang. 

3.3 Alat dan Bahan 

           Berdasarkan beberapa prosedur yang harus dilakukan di dalam penelitian 

ini diantaranya penampungan semen dan pemeriksaan kualitas semen segar. 

Adapun alat dan bahan yang dipergunakan : 

1) Penampungan Semen 

Alat   : Vagina buatan, tabung reaksi, aluminium foil, pemanas  air. 

Bahan : Vaselin dan air hangat.  
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2) Evaluasi Semen Segar 

Alat  : kertas lakmus, gunting, ose, gelas objek, gelas penutup, mikroskop 

binokuler,          haemocytometer, tissue, tabung reaksi, kertas label. 

Bahan : Air hangat, pewarna eosin-negrosin, Nacl 3%. 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode percobaan. Perlakuan 

yang dicobakan adalah : 1) Pengaruh Bobot badan terhadap kualitas semen, 2) 

Pengaruh Lingkar Scrotum terhadap kualitas semen, 3) Pengaruh Bobot badan 

terhadap Lingkar Scrotum. Dengan 10 kambing sebagai ulangan. 

3.5 Tahapan pelaksanaan penelitian : 

3.5.1 Penimbangan dan Pengukuran Lingkar Scrotum Kambing 

Penimbangan kambing dilakukan dengan menggunakan timbangan, 

dengan cara kambing diambil satu persatu dari kandang kemudian ditimbang. 

Kemudian setelah itu diukur lingkar scrotumnya dengan menggunakan tali rafia 

dan pita ukur. Cara mengukurnya, lingkarkan ujung tali rafia pada scrotum sampai 

bertemu ujung rafia satunya kemudian untuk mengetahui ukurannya, tali rafia 

dibaca dengan pita ukur. 

3.5.2 Penampungan semen 

 Semen dari pejantan kambing PE ditampung dengan menggunakan vagina 

buatan yang dilengkapi dengan tabung gelas penampung. Vagina buatan yang 

telah disteril, diisi dengan air hangat yang bersuhu 450C dan sepertiga bagian 

selubung dalam vagina buatan diolesi vaselin. Setelah vagina buatan siap, 

pejantan diberi rangsangan dengan betina pemancing minimal 3 kali menaiki 

pemancing, baru dilakukan penampungan. Pada pelaksanaan penelitian, 
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penampungan dilakukan dengan menggunakan metode vagina buatan. Sebelum 

dilakukan penampungan, terlebih dahulu dipersiapkan peralatan yang akan 

digunakan untuk proses penampungan. Diantaranya yaitu: 

1. Persiapan vagina buatan 

• Disterilkan outer liner, kemudian masukkan kondom sebagai 

pengganti iner liner 

• Dipasang collection tube pada ujung cone (karet) 

• Dimasukkan air hangat bersuhu 40-450C kedalam vagina buatan 

melalui lubang pemasukan air dan udara 

• Diolesi lubang luar bagian lain vagina buatan dengan vaselin 

• Dilakukan penampungan 

2.Persiapan pejantan 

Pejantan dipastikan sudah dalam keadaan bersih, bersih badan maupun 

bagian alat kopulasinya khususnya pada bagian preputiumnya dibersihkan 

dengan air hangat, apabila ada rambutnya segera dipotong. 

3.Persiapan pemancing (betina) 

Pemancing merupakan salah satu faktor dari keberhasilan proses 

penampungan. Pada waktu penelitian, ternak betina pemancing diambilkan dari 

kandang kambing betina dara, betina yang diambil harus dalam keadaan birahi, 

karena agar dapat memacu libido pejantan.  

 

4. Proses penampungan. 

 Setelah semua dipersiapkan, ternak pejantan dikeluarkan dari kandang 

kemudian didekatkan dengan betina pemancing setelah beberapa kali false 
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mounting minimal 3 kali false mounting kemudian semen ditampung. 

Penampungan dilakukan oleh 2 orang, orang pertama bertugas menampung semen 

sedangkan orang kedua bertugas memegangi betina pemancing. 

3.5.3 Evaluasi kualitas semen segar 

       Pemeriksaan kualitas semen meliputi : 

1. pemeriksaan makroskopis (volume, warna, konsistensi, pH) 

2. pemeriksaan mikroskopis (motilitas, konsentrasi, viabilitas, 

abnormalitas) 

3.6 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah :  

1) Variabel bebas = Bobot badan dan Lingkar Scrotum 

2) Variabel tergantung = kualitas semen 

Penilaian kualitas semen dapat dilakukan dengan : 

3. Penilaian kualitas semen secara makroskopis : warna, volume, pH, konsistensi 

4. Penilaian kualitas semen secara mikroskopis : motilitas massa, motilitas 

individu, konsentrasi, viabilitas dan abnormalitas. 

3.7 Analisis Data 

 Untuk mengetahui hubungan antara bobot badan dan lingkar scrotum 

terhadap kualitas semen kambing PE (peranakan etawah) dianalisis dengan 

menggunakan Regresi Linier Sederhana (Sugiyono, 2007). Dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Y = a+bX 

Konstanta a dan b dapat dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: Y :Variabel tidak bebas 

           X : Variabel bebas 

             a  : konstanta 

                     b  : Koefisien Regresi 

  Adapun untuk menghitung koefisien korelasi (r) dipakai rumus sebagai 

berikut:  

 

 

(Sugiyono, 2007) 

3.8 Batasan Istilah 

- Semen adalah cairan yang terdiri dari spermatozoa dan seminal plasma yang 

merupakan campuran sekresi epididymis, vasdeferens, prostata, vesica seminalis 

dan kelenjar cowper. 

-Scrotum adalah dua kantong berisikan testes, berada di daerah inguinalis di 

antara kedua paha. 

-Testes merupakan bagian alat kelamin yang utama. 

-Tunica dartos adalah fascia pelindung yang juga mengandung unsur serabut urat 

daging, jadi dapat berkontraksi 
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-Tunica albuginea adalah pembungkus langsung parenchyma testes yang 

mengandung serabut-serabut fascia yang licin mengkilat berwarna putih 

mengandung banyak buluh dan syaraf.  

-Lobulus adalah kantong-kantong kecil yang pada umumnya berbentuk kerucut, 

seperti buah salak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT & HMT) 

mulai dirintis tahun 1980 bersama-sama dengan proyek perintis pendirian Balai 

Inseminasi Buatan milik Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian. 

 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT & HMT) 

terletak di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di lereng 

gunung Arjuno pada ketinggian sekitar 600-700 m diatas permukaan laut.  Cukup 

jauh dari pemukiman penduduk sekitar 0,5 km dengan struktur tanah pasir 

berbatu, berstrata tidak rata, berbukit dengan berbagai kemiringan dan sebagian 

berupa celah atau curah yang cukup terjal dengan kelembaban udara antara 60-

90% dan suhu udara antara 19-28�C. 

 Pada awal berdirinya unit pelaksana teknis mempunyai kedudukan sebagai 

unsur penunjang yang melaksanakan tugas teknis tertentu untuk pelayanan 

masyarakat dengan nama Unit Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak yang 

berkedudukan di Singosari. 

 Unit Pelaksana Teknis Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak 

Singosari mengalami perubahan struktur dalam rangka penataan dan rekapitalisasi 

unit pelaksana teknis lingkup Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur melalui 

Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2000, dengan 

penekanan tugas di bidang Teknis Pembibitan dan Pembiakan Ternak serta 

Hijauan Makanan Ternak. 

 Fungsi BPT & HMT Singosari adalah sebagai tempat:  
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• Pembibitan dan pemuliabiakan ternak 

• Pemeliharaan ternak dan pengadaan makanan ternak 

• Pembibitan hijauan makanan ternak 

• Pendistribusian bibit ternak 

• Pelaksanaan ketatausahaan 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT & HMT) 

Singosari memiliki potensi: 

• Ternak 

Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT & HMT) 

Singosari dengan usaha taman ternak spesifikasi ternak kambing PE.  Disamping 

itu juga dipelihara dan dikembangkan jenis ternak yang lain, yaitu sapi potong 

kreman, sapi bibit, sapi perah dan ayam potong. 

Tabel 4.  Jumlah ternak yang dipelihara di BPT & HMT Singosari 

No. Jenis Ternak Jumlah (Ekor) 

1 Kambing PE 682 

2 Sapi Potong Kreman  12 

3 Sapi Potong Bibit  10 

4 Sapi Perah  43 

5 Ayam Potong 6000 

4.2 Karakteristik  Semen Segar 

 Pemeriksaan semen segar pada penelitian ini dilakukan secara 

makroskopis yang meliputi volume, warna, pH, konsistensi dan secara 

mikroskopis yang meliputi: motilitas massa, motilitas individu, 
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konsentrasi,viabilitas, abnormalitas. Hasil evaluasi semen segar pada penelitian 

ditampilkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Karakteristik semen segar 

No Parameter Rataan dan SD 

1 Bobot badan (kg) 40.05±10.01 

2 Lingkar scrotum (cm) 23±3.80 

3 Volume (ml) 0.73±0.24 

4 pH 7±0 

5 Konsistensi Pekat 

6 Warna Putih kekuningan 

7 Motilitas massa 2+  hingga 3+ 

8 Motilitas individu (%) 76±6.99 

9 Viabilitas (%) 86.524±6.92 

10 Konsentrasi  (107/ml) 323.7±52.56 

11 Abnormalitas (%) 2.386±1.92 

Rata-rata bobot badan yang diperoleh dalam penelitian yaitu 40.05±10.01 

kg, bobot badan tersebut tergolong normal, menurut Mulyono (2005), kambing 

jantan PE mempunyai bobot badan hidup 40-50 kg.  

Rata-rata  lingkar scrotum yang diperoleh dalam penelitian yaitu 23±3.80 

cm, lingkar scrotum tersebut tergolong normal. Menurut Bambang (1998) lingkar 

scrotum yang normal yaitu 23-30 cm. 

 Rata-rata volume semen segar  yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 

0.73±0.24 ml, volume tersebut masih dalam kategori normal, Volume semen 

kambing segar bervariasi hal ini bergantung pada umur, ras, besar  dan berat 

badan ternak, mutu pakan yang diberikan, frekuensi penampungan, faktor genetik 

dan kondisi dari ternak itu sendiri (Salisbury dan Vandenmark, 1961). Volume 
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semen pada kambing PE adalah 0.96 ml (Suwarso, 1999); 1.08 ml (Tambing, 

1999). 

Volume semen yang didapat dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Lindsay, Entwistle and  Winantea (1982) bahwa kisaran volume ejakulat semen 

kambing jantan normal sebesar 0.5-1.5 ml. Partodihardjo (1992) menyatakan 

bahwa volume semen yang dipancarkan oleh pejantan dapat berbeda-beda 

menurut umur, ras hewan besar dan beratnya hewan, frekuensi penampungan dan 

beberapa faktor lain. (Salisbury dan Vandenmark, 1961) menyatakan bahwa 

volume semen seekor pejantan  yang diejakulasikan dipengaruhi oleh sistem 

pemeliharaan dimana pejantan yang dicampur dengan betina akan menghasilkan 

semen dengan volume yang lebih rendah setiap ejakulasinya bila dibandingkan 

dengan sistem pemeliharaan pejantan secara terpisah dari betina. Hal ini 

disebabkan karena dalam sistem pemeliharaan pejantan yang bercampur dengan 

betina sering terjadi ejakulasi. Pada waktu penelitian, pemeliharaan pejantan tidak 

bercampur dengan betina hal ini sesuai dengan pendapat Salisbury, Van Demark 

dan Lodge (1961). Volume semen  juga tergantung pula pada jumlah pakan yang 

dimakan dan musim dimana pada musim kering penguapan terlalu tinggi sehingga 

volume semen berkurang (Partodihardjo, 1992). 

Rata-rata pH yang diperoleh dalam penelitian yaitu 7±0, nilai pH semen 

tersebut dikatakan normal, hal ini sesuai dengan pendapat Hafez (1993) yaitu pH 

normal berkisar antara 5.9-7. 

Warna semen yang diperoleh dalam penelitian berwarna putih kekuningan 

dengan konsistensi pekat atau kental. Hal ini sesuai dengan pendapat Tambing 
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(1999) bahwa warna semen kambing PE adalah warna krem dan putih krem serta 

konsistensi kental. 

Hasil pengamatan pada semen segar rata-rata didapatkan motilitas baik 

(++). Hal ini sesuai dengan pendapat Toelihere (1993) bahwa berdasarkan 

penilaian gerakan massa, kualitas semen dibagi dalam 4 kategori yaitu : sangat 

baik (+++), baik (++), cukup (+) dan jelek (N, necrospermia atau O). 

Rata-rata motilitas individu yang diperoleh yaitu 76±6.99%. nilai tersebut 

menunjukkan nilai  motilitas individu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

persentase motilitas inividu hasil penelitian (Arfani, 2003) yaitu 72±4.47%. Tetapi 

menurut Toelihere (1993) besarnya persentase motilitas individu diatas dalam 

kisaran normal karena menurut pendapatnya kambing yang normal (fertil) 

mempunyai motilitas individu 50-80% spermatozoa yang motil aktif progresif. 

Motilitas spermatozoa dibawah 40% menunjukkan nilai semen yang 

kurang baik dan berhubungan dengan infertilitas.  

Rata-rata hasil pemeriksaan persentase hidup spermatozoa segar sebesar 

86.52±6.92 %. Hasil tersebut tergolong normal, karena persentase spermatozoa 

dalam semen segar yang baik minimal 70% (Anonimous, 1999).  

Penilaian persentase hidup spermatozoa dilakukan dengan menghitung 

spermatozoa yang mati dan hidup berdasarkan pada afinitas zat warna pada sel-sel 

spermatozoa. Pada waktu semen segar dicampur dengan zat warna (eosin-

negrosin), sel-sel spermatozoa yang hidup sedikit sekali menyerap warna, 

sedangkan sel-sel spermatozoa yang mati akan menyerap warna karena 

permeabilitas dinding sel meningkat sewaktu mati (Evan Maxwell, 1987; 

Partodihardjo, 1992; Toelihere, 1993). Berikut Gambar viabilitas spermatozoa. 
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Gambar 1. Pengamatan viabilitas spermatozoa  

Keterangan : Warna merah muda: spermatozoa mati 
           Warna putih : spermatozoa hidup 
 

Rata-rata  konsentrasi semen segar kambing PE dari hasil pengamatan 

secara mikroskopis adalah sebesar 323.7±52.56 107/ml. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Gardner dan Hafez (1993) sebesar 2000-4000 107/ml. Tinggi rendahnya 

konsentrasi semen segar dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain lamanya 

rangsangan seksual, kesehatan pejantan, frekuensi penampungan, umur, musim 

dan reproduksi pejantan (Anonimous, 1999). 

Nilai konsentrasi spermatozoa diatas menunjukkan nilai yang hampir sama 

dengan besarnya konsentrasi spermatozoa pada kambing PE yang telah diamati 

oleh Rifa’i (2003) sebesar 334.57±80.68 (107/ml). Konsentrasi spermatozoa ini 

dinilai baik karena masih berada dalam kisaran konsentrasi spermatozoa normal.  

 Nilai konsentrasi spermatozoa dalam semen dipengaruhi oleh bobot badan 

kambing karena besarnya nilai konsentrasi spermatozoa dipengaruhi oleh jumlah 

sel yang dihasilkan oleh testis, dimana ukuran testis berkorelasi positif dengan 

bobot badan, disamping faktor-faktor lain seperti breed, kondisi ternak dan 
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makanannya. hal senada juga diungkapkan oleh Salisbury dan Vandemark (1961) 

yang menyatakan bahwa konsentrasi spermatozoa meningkat sejalan dengan 

perkembangan seksual dan kedewasaan pejantan, kualitas makanan yang 

diberikan, pengaruh kesehatan reproduksi dan besar testis. 

Rata-rata abnormalitas spermatozoa semen segar kambing PE dari hasil 

pengamatan secara mikroskopis adalah sebesar 2.386±1.92%. Bearden dan 

Fuquay (1984) menyatakan bahwa persentase spermatozoa abnormal dibawah 

20% tidak berpengaruh menurunkan fertilitas semen segar, sedangkan kelainan 

morfologi spermatozoa sebesar 20% atau lebih maka kualitas semen tersebut 

dianggap jelek (Partodihardjo, 1992). 

 Semen segar dapat digunakan untuk IB jika persentase abnormalnya 

belum mencapai 20%. Bentuk abnormalitas yang sering ditemukan dalam 

penelitian ini adalah abnormalitas sekunder yaitu dengan kondisi kepala tanpa 

ekor, ekor patah dan melingkar. Mengenai bentuk abnormalitas yang ditemukan 

dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Bentuk abnormalitas spermatozoa 
 
Keterangan :  a  : Spermatozoa abnormal : ekor melingkar 
                       b : Spermatozoa normal: ekor lurus 
 

 
 
 
 
    b 
  
 
                                   a 
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              Abnormalitas spermatozoa dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Bentuk-bentuk abnormalitas 

primer ditandai dengan kepala terlalu kecil atau terlalu besar, badan memanjang, 

ekor ganda, pembesaran bagian tengah dari ekor atau bagian tengah melingkar, 

sedangkan abnormalitas sekunder disebabkan oleh kerusakan setelah spermatozoa 

meninggalkan testis atau proses pengenceran yang ditandai dengan kepala tanpa 

ekor dan ekor putus (Toelihere, 1993). 

4.3 Hubungan antar variabel 

Informasi mengenai hubungan antar variabel sering bermanfaat dalam   

menduga besarnya parameter suatu variabel dengan menggunakan pengamatan 

variabel yang lain yang pengamatannya dapat dilakukan lebih praktis, apabila 

antar variabel tersebut memiliki hubungan yang erat. 

A. Hubungan antar bobot badan dengan karakter semen   

Hubungan antar bobot badan dengan karakter semen perlu dikaji dengan 

harapan untuk waktu yang akan datang apabila telah diketahui bobot badan ternak 

tertentu bisa diduga karakter semennya dengan tanpa harus melakukan 

pemeriksaan karakter semen ternak yang bersangkutan. Pada penelitian ini akan di 

analisis : 1) Hubungan antara bobot badan dengan volume semen, 2) Hubungan 

antara bobot badan dengan motilitas individu spermatozoa, 3)  Hubungan antara 

bobot badan dengan viabilitas spermatozoa, 4) Hubungan antara bobot badan 

dengan konsentrasi spermatozoa, 5) Hubungan antara bobot badan dengan 

abnormalitas spermatozoa. 
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A.1 Hubungan Bobot Badan dengan Volume Semen Kambing PE 

Kurva hubungan bobot badan dengan Volume semen kambing PE ditampilkan 

pada Gambar 3. 

 

 

� = -0.0082+0.0184X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Kurva hubungan bobot badan dengan  volume semen kambing PE 
 
 Dari Gambar 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi bobot badan maka 

akan semakin besar pula volume semen kambing PE. 

 Hasil dari analisis regresi sederhana (Lampiran 2) menunjukkan bahwa 

bobot badan memberikan tingkat hubungan yang positif kuat terhadap volume 

semen yaitu  r = 0.74 dan koefisien determinasinya (r2) sebesar 54.76%. Hal ini 

berarti setiap ml volume semen, 54.76% ditentukan oleh bobot badan, sisanya 

45.24% ditentukan oleh faktor lain, misalnya: frekuensi penampungan, faktor 

lingkungan, dll. Berdasarkan  persamaan regresi yang diperoleh dari perhitungan 

yaitu � = -0.0082+0.0184X, ini berarti apabila bobot badan  meningkat sebesar 1 

kg , maka volume semen meningkat sebesar 0.0184 ml.  

 Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Misbakhul (2006) bahwa bobot 

badan memberikan pengaruh yang nyata terhadap volume semen yang dihasilkan. 

A.2 Hubungan bobot badan dengan motilitas individu spermatozoa 
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Hubungan bobot badan dengan motilitas individu spermatozoa ditampilkan pada 

Gambar 4 

 

 

 
      � = 77.46-0.036X 
 
 
  
 
 
 
Gambar 4. Kurva hubungan bobot badan dengan motilitas individu semen 

kambing PE 

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa semakin besar bobot badan berakibat 

dengan menurunnya motilitas individu spermatozoa. Hasil pengamatan motilitas 

individu ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu ( Misbakhul, 2006) bahwa 

bobot badan tidak berpengaruh nyata terhadap persentase motilitas individu.  

 Hasil analisis regresi linier sederhana (Lampiran 3) menunjukkan bahwa 

bobot badan memberikan tingkat hubungan yang negatif sangat rendah terhadap 

motilitas individu spermatozoas, yaitu r= -0.05 dan koefisien determinasinya (r2) 

sebesar 0.0025%. Hal ini berarti motilitas individu tidak ditentukan oleh bobot 

badan. Berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi � = 77.46-0.036X, ini 

artinya apabila bobot badan meningkat 1 kg, maka motilitas individu menurun 

sebesar 0.036%.  
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A.3 Hubungan bobot badan dengan Viabilitas spermatozoa 

Hubungan bobot badan terhadap viabilitas spermatozoa ditampilkan pada Gambar 

5 

 

 

 

     � = 94.51-0.019X  

 

 

       

Gambar 5. Kurva hubungan bobot badan dengan viabilitas spermatozoa 

 Dari Gambar 5 menunjukkan bahwa semakin tinggi bobot badan maka 

viabilitas spermatozoa semakin menurun. 

 Hasil analisis regresi linier sederhana (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

bobot badan memberikan tingkat hubungan yang negatif sangat rendah terhadap 

viabilitas spermatozoa, dengan nilai r = -0.30 dan koefisien determinasinya (r2) 

sebesar 0.0009%. Hal ini berarti viabilitas tidak ditentukan oleh bobot badan. 

Berdasarkan  persamaan regresi yang diperoleh dari perhitungan yaitu  � = 94.51-

0.019X, ini artinya apabila bobot badan meningkat 1 kg, maka viabilitas 

spermatozoa menurun sebesar 0.019%.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu ( Misbakhul, 2006) yaitu  

bahwa bobot badan tidak berpengaruh nyata terhadap viabilitas spermatozoa. 
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A.4  Hubungan bobot badan dengan konsentrasi spermatozoa 

Hubungan bobot badan terhadap konsentrasi spermatozoa ditampilkan pada 

Gambar 6. 

 

 

 

� =301.48+0.055X 

 

 

Gambar 6. Kurva hubungan bobot badan dengan konsentrasi spermatozoa 

 Gambar 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi bobot badan konsentrasi 

spermatozoa semakin meningkat. 

 Hasil analisis regresi linier sederhana (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

bobot badan memberikan tingkat hubungan positif yang sangat rendah terhadap 

besarnya konsentrasi spermatozoa, dengan nilai  r= 0.11 dan  koefisien 

determinasinya (r2) sebesar 1.21%. Hal ini berarti setiap satu satuan konsentrasi, 

1.21% ditentukan oleh bobot badan, sisanya 98.79% ditentukan oleh faktor lain, 

misalnya: frekuensi penampungan, faktor lingkungan, umur, dll. Berdasarkan 

persamaan regresi hasil perhitungan yaitu � =301.48+0.055X, ini berarti apabila 

bobot badan meningkat 1 kg, maka konsentrasi spermatozoa bertambah 0.055 

(107/ml).  

Hasil penelitian ini berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh 

Gardner dan Hafez (1993) yang menyatakan bahwa nilai konsentrasi spermatozoa 

ternak dipengaruhi oleh bobot badan kambing karena besarnya nilai konsentrasi 
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spermatozoa dipengaruhi oleh jumlah sel spermatozoa yang dihasilkan oleh 

kambing tersebut.  

A.5  Hubungan bobot badan dengan abnormalitas spermatozoa 

Hubungan bobot badan dengan abnormalitas spermatozoa ditampilkan pada 

Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Kurva hubungan bobot badan dengan abnormalitas spermatozoa 

 Gambar 7 menunjukkan bahwa bobot badan memberikan tingkat 

hubungan yang positif sedang terhadap abnormalitas spermatozoa. 

Hasil analisis regresi linier sederhana (Lampiran 6) menunjukkan bahwa 

bobot badan memberikan tingkat hubungan yang positif sedang terhadap 

abnormalitas, yakni nilai r= 0.45 dan koefisien determinasinya (r2) sebesar 

20.25%. Hal ini berarti tiap satu satuan abnormalitas, 20.25% ditentukan oleh 

bobot badan, sisanya 79.75% ditentukan oleh faktor lain, misalnya: frekuensi 

penampungan, faktor lingkungan, umur, dll. Berdasarkan persamaan regresi hasil 

perhitungan yaitu � = -10012.66+0.087X, ini berarti apabila bobot badan 

meningkat 1 kg, maka abnormalitas spermatozoa bertambah 0.087%.  
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Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian (Misbakhul, 2006) 

yang menunjukkan bahwa bobot badan tidak memberikan pengaruh terhadap 

persentase abnormalitas spermatozoa.  

B. Hubungan antara lingkar scrotum dengan karakter semen kambing PE  

Hubungan antar lingkar scrotum dengan karakter semen perlu dikaji 

dengan harapan untuk waktu yang akan datang apabila telah diketahui bobot 

badan ternak tertentu bisa diduga karakter semennya dengan tanpa harus 

melakukan pemeriksaan karakter semen ternak yang bersangkutan. Pada 

penelitian ini akan di analisis : 1) Hubungan antara lingkar scrotum dengan 

volume semen, 2) Hubungan antara lingkar scrotum dengan motilitas individu 

spermatozoa, 3)  Hubungan antara lingkar scrotum dengan viabilitas 

spermatozoa, 4) Hubungan antara lingkar scrotum dengan konsentrasi 

spermatozoa, 5) Hubungan antara lingkar scrotum dengan abnormalitas 

spermatozoa. 
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B.1 Hubungan Lingkar scrotum dengan volume semen kambing PE 

Hubungan lingkar scrotum dengan volume semen kambing PE ditampilkan pada 

Gambar 8. 

 

 

� = -0.0168+0.039X 

  

 

 

 

Gambar 8. Kurva hubungan lingkar scrotum dengan volume semen 

 Dari Gambar 8 menunjukkan bahwa semakin besar lingkar scrotum maka 

volume semen kambing PE semakin meningkat. 

         Hasil dari analisis regresi sederhana (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

lingkar scrotum memberikan tingkat hubungan yang positif kuat terhadap volume 

semen, dengan nilai r = 0.60 dan koefisien determinasinya (r2 )sebesar 36%. Hal 

ini berarti tiap ml volume semen 36% ditentukan oleh lingkar scrotum, sisanya 

64% ditentukan oleh faktor lain, misalnya: frekuensi penampungan, faktor 

lingkungan, umur, dll. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi 

� = -0.0168+0.039X, ini berarti apabila lingkar scrotum meningkat 1 cm, maka 

volume semen meningkat sebesar 0.039 ml.  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Hastono 

(2001) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara lingkar scrotum 

dengan volume semen. Hal ini menunjukkan bahwa volume semen tidak hanya 
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dipengaruhi oleh lingkar scrotum akan tetapi kemungkinan dipengaruhi oleh 

faktor lain, misalnya: umur, kualitas dan kuantitas pakan, bangsa dll. 

B. 2 Hubungan Lingkar Scrotum dengan motilitas individu spermatozoa 

Hubungan lingkar scrotum dengan motilitas individu spermatozoa ditampilkan 

pada Gambar 9. 

 

 

 

� = 69.83+0.268X 

 

 

 

Gambar 9. Kurva hubungan lingkar scrotum dengan  motilitas individu 

 Hasil analisis regresi linier sederhana (Lampiran 8) menunjukkan bahwa 

lingkar scrotum memberikan tingkat hubungan yang positif sangat rendah 

terhadap motilitas individu spermatozoa, dengan nilai  r= 0.15 dan koefisien 

determinasinya (r2) sebesar 2.25%. Hal ini berarti setiap satuan motilitas individu 

2.25% ditentukan oleh lingkar scrotum, sisanya 97.75% ditentukan oleh faktor 

lain, misalnya: frekuensi penampungan, faktor lingkungan, umur, dll. Berdasarkan 

hasil perhitungan didapatkan persamaan regresi � = 69.83+0.268X, yang berarti 

apabila lingkar scrotum meningkat sebesar 1 cm, maka motiitas individu 

spermatozoa meningkat sebesar 0.268%. 
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 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Asmarasari, dkk (2006) 

yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara lingkar scrotum 

terhadap motilitas individu spermatozoa. 

B. 3 Hubungan lingkar scrotum dengan viabilitas spermatozoa 

Hubungan lingkar scrotum dengan viabilitas spermatozoa ditampilkan pada 

Gambar 10. 

 

 

� = 96.85-0.44X 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Kurva hubungan lingkar scrotum dengan  viabilitas spermatozoa 
 
 Hasil analisis regresi linier sederhana (Lampiran 9) menunjukkan bahwa 

lingkar scrotum memberikan tingkat hubungan yang negatif sangat rendah 

terhadap viabilitas spermatozoa, dengan nilai r = -0.25 dan koefisien 

determinasinya (r2)sebesar 0.0625%. Hal ini berarti setiap satu satuan viabilitas 

tiap 0.0625% ditentukan oleh lingkar scrotum, sisanya 99.93% ditentukan oleh 

faktor lain. Berdasarkan perhitungan didapatkan persamaan regresi � = 96.85-

0.44X, ini artinya apabila lingkar scrotum meningkat 1 cm, maka viabilitas 

spermatozoa menurun sebesar 0.44%.  

 Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Asmarasari, 

dkk (2006) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara 

lingkar scrotum terhadap viabilitas spermatozoa. 



 42 

B. 4 Hubungan lingkar scrotum dengan konsentrasi spermatozoa 

Hubungan lingkar scrotum dengan konsentrasi spermatozoa ditampilkan pada 

Gambar 11. 

 

 

 

� = 236.9+3.77X  

 

 

       

Gambar 11. Kurva hubungan lingkar scrotum dengan konsentrasi spermatozoa 

Hasil analisis regresi linier sederhana (Lampiran 10) menunjukkan bahwa 

lingkar scrotum memberikan tingkat hubungan yang positif rendah terhadap 

besarnya konsentrasi spermatozoa yaitu r= 0.27 dan koefisien determinsinya (r2) 

sebesar 7.29%. Hal ini berarti setiap satu satuan konsentrasi, 7.29% ditentukan 

oleh lingkar scrotum, sisanya 92.71% ditentukan oleh faktor lain, misalnya: umur, 

frekuensi penampungan, faktor lingkungan, dll. Berdasarkan hasil perhitungan 

didapatkan  persamaan regresi � = 236.9+3.77X, ini artinya apabila lingkar 

scrotum meningkat 1 cm, maka konsentrasi spermatozoa meningkat 3.77 (107/ml).  

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Triwibowo (2004) yaitu 

memberikan hubungan yang erat sangat nyata lingkar scrotum terhadap 

konsentrasi spermatozoa yaitu sebesar r= 0.85. 
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B. 5 Hubungan lingkar scrotum dengan abnormalitas spermatozoa 

Hubungan lingkar scrotum  dengan abnormalitas spermatozoa ditampilkan pada 

Gambar 12. 

 

 

 

� = 0.072+0.0721X 

 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Kurva hubungan lingkar scrotum  dengan abnormalitas spermatozoa 
 
 Rataan hasil pengamatan abnormalitas spermatozoa yaitu 2.386±1.92%. 

Hasil analisis regresi linier sederhana (Lampiran 11) menunjukkan bahwa lingkar 

scrotum memberikan tingkat hubungan yang positif sangat rendah terhadap 

abnormalitas spermatozoa, nilai r= 0.15 dan koefisien determinasinya (r2 )sebesar 

2.25%. Hal ini berarti setiap satu satuan abnormalitas spermatozoa, 2.25% 

ditentukan oleh lingkar scrotum, sisanya 97.75% ditentukan oleh faktor lain, 

misalnya: umur, frekuensi penampungan, bangsa, faktor lingkungan, dll. 

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa persamaan regresi � = 0.072+0.0721X, ini 

artinya apabila lingkar scrotum meningkat 1 cm, maka abnormalitas akan 

meningkat sebesar 0.0721%. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Asmarasari, dkk (2006) 

yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara lingkar scrotum 

terhadap abnormalitas spermatozoa. 
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C. Hubungan bobot badan dengan  lingkar scrotum 

Hubungan bobot badan dengan  lingkar scrotum  ditampilkan  pada Gambar 13. 

 

 

� = 12.95+0.25X 

 

                                       

 
 
 
Gambar 13. Kurva  hubungan  bobot badan dengan  lingkar scrotum 
 

Hasil analisis regresi linier sederhana (Lampiran 12) menunjukkan bahwa 

bobot badan  memberikan  tingkat hubungan yang positif kuat terhadap lingkar 

scrotum, dengan nilai  r= 0.68 dan koefisien determinasinya (r2 )sebesar 46.24%. 

Hal ini berarti setiap cm lingkar scrotum, 46.24% ditentukan oleh bobot badan, 

sisanya 53.76% ditentukan oleh faktor lain, misalnya: umur, bangsa, bangsa, 

pakan, faktor lingkungan, dll. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan 

persamaan regresi � = 12.95+0.25X, ini artinya  apabila bobot badan meningkat 1 

kg, maka lingkar scrotum akan meningkat 0.25 cm.  

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, yakni 

terdapat hubungan positif antara bobot badan dengan lingkar scrotum 

(Tiesnamurti, 1992; Ismaya, 1993; Wahid dan Yunus, 1994 dan Lisa et al, 2000). 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar bobot badan, maka 

akan semakin besar pula ukuran lingkar scrotum. 
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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bobot badan dan lingkar 

scrotum mempunyai tingkat hubungan yang positif kuat (r=0.68) terhadap volume 

semen dan tidak memberikan tingkat hubungan yang kuat terhadap motilitas 

individu, konsentrasi, viabilitas maupun abnormalitas spermatozoa kambing PE. 

Saran 

Untuk keperluan IB agar mendapatkan volume semen yang tinggi dengan 

kualitas bagus sebaiknya dipilih pejantan kambing PE yang mempunyai bobot 

badan diatas  rata-rata (diatas 50 kg) dan lingkar scrotum diatas 23 cm.  
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Lampiran 1 
 
DATA SEMEN SEGAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kambi
ng Bobot 

badan(kg) 

Lingkar 
scrotum
(cm) 

Volume 
(ml) pH 

Abnormalitas
(%) 

Konsentrasi 
(107/ml) 

Motilitas 
individu(%) 

Viabilitas 
(%) 

Motili
tas 
massa 

Konsi
stensi 

Warna 

1 34 25.5 0.8 7 1.92 274 70 86.95 2+ Pekat Putih kekuningan
2 47.5 24.5 1 7 2.09 383 80 96.77 3+ Pekat Putih kekuningan
3 32 16 0.5 7 0.81 325 70 87.14 2+ Pekat Putih kekuningan
4 32.5 23 0.5 7 2.73 326 80 93.33 2+ Pekat Putih kekuningan
5 57 26 0.9 7 7.27 258 70 73.65 2+ Pekat Putih kekuningan
6 33 23.5 0.5 7 1.43 362 80 76.81 3+ Pekat Putih kekuningan
7 51.5 28 1.2 7 0.83 419 70 86.42 2+ Pekat Putih kekuningan
8 48 25.5 0.6 7 1.39 306 90 85.36 3+ Pekat Putih kekuningan
9 37 18.5 0.8 7 3.67 263 70 90.16 2+ Pekat Putih kekuningan
10 28 19.5 0.5 7 1.72 321 80 88.65 2+ Pekat Putih kekuningan
Jumla
h 400.5 230 7.3 70 23.86 3237 760 865.24 

2+ Pekat Putih kekuningan

Rataa
n dan 
SD 40.05±10.01 23±3.80 0.73±0.24 7±0 2.386±1.92 323.7±52.56 76±6.99 86.524±6.92 
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Lampiran 2. BOBOT BADAN 

1) Perhitungan Regresi linier Sederhana bobot badan terhadap volume 
semen 
 
Kambing X Y XY X2 Y2 
1 34 0.8 27.2 1156 0.64 
2 47.5 1 47.5 2256.25 1 
3 32 0.5 16 1024 0.25 
4 32.5 0.5 16.25 1056.25 0.25 
5 57 0.9 51.3 3249 0.81 
6 33 0.5 16.5 1089 0.25 
7 51.5 1.2 61.8 2652.25 1.44 
8 48 0.6 28.8 2304 0.36 
9 37 0.8 29.6 1369 0.64 
10 28 0.5 14 784 0.25 
Jumlah 400.5 7.3 308.95 16939.75 5.89 
Rata-rata 40.05 0.73 30.895 1693.975 0.589 
 
Keterangan : X:Bobot badan (kg) 

     Y: Volume (ml) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y = -0.0082+0.0184X 
 
Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
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R= (r)2 X 100% 
 
R= 54.76% 
 
Lampiran 3. 
 
2) Perhitungan Regresi linier sederhana bobot badan terhadap motilitas 

individu spermatozoa 
 

Kambing X Y XY X2 Y2 

1 34 70 2380 1156 4900 
2 47.5 80 3800 2256.25 6400 
3 32 70 2240 1024 4900 
4 32.5 80 2600 1056.25 6400 
5 57 70 3990 3249 4900 
6 33 80 2640 1089 6400 
7 51.5 70 3605 2652.25 4900 
8 48 90 4320 2304 8100 
9 37 70 2590 1369 4900 
10 28 80 2240 784 6400 
Jumlah 400.5 760 30405 16939.75 58200 
Rata-rata 40.05 76 3040.5 1693.975 5820 

 
Keterangan :X: Bobot badan (kg) 

                     Y: Motilitas individu (%) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

� � � �

� � �
−−

−
=

))()()((

.
2222 YYnXXn

YXXYn
r

22 )3.7()89.5(10][)5.400()75.16939(10[

)3.7)(5.400()95.308(10

−−

−=r

74.0=r

( )( ) ( )( )
( )22

2

��

����
−

−
=

ii

iiiii

XXn

YXXXY
a

( )( ) ( )( )
( )25.400)75.16939(10

304055.40075.16939760

−
−=a

25.8997
5.697007=a

4689.77=a



 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y = 77.46-0.036X 
 
Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R= (r)2 X 100% 
 
R= 0.0025% 
Lampiran 4. 
 
3) Perhitungan regresi linier sederhana bobot badan terhadap viabilitas 

spermatozoa 
 

Kambing X Y XY X2 Y2 
1 34 86.95 2956.3 1156 7560.303 
2 47.5 96.77 4596.575 2256.25 9364.433 
3 32 87.14 2788.48 1024 7593.38 
4 32.5 93.33 3033.225 1056.25 8710.489 
5 57 73.65 4198.05 3249 5424.323 
6 33 76.81 2534.73 1089 5899.776 
7 51.5 86.42 4450.63 2652.25 7468.416 
8 48 85.36 4097.28 2304 7286.33 
9 37 90.16 3335.92 1369 8128.826 
10 28 88.65 2482.2 784 7858.823 
Jumlah 400.5 865.24 34473.39 16939.75 75295.1 
Rata-rata 40.05 86.524 3447.339 1693.975 7529.51 

Keterangan :X :Bobot badan (kg) 

                    Y:  Viabilitas (%) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 
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Y= 94.51-0.019X 
 
Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
R= (r)2 X 100% 
R= 0.09% 
 
Lampiran 5. 
 
4) Perhitungan regresi linier sederhana bobot badan terhadap konsentrasi 

spermatozoa 
 

Kambing X Y XY X2 Y2 
1 34 274 9316 1156 75076 
2 47.5 383 18192.5 2256.25 146689 
3 32 325 10400 1024 105625 
4 32.5 326 10595 1056.25 106276 
5 57 258 14706 3249 66564 
6 33 362 11946 1089 131044 
7 51.5 419 21578.5 2652.25 175561 
8 48 306 14688 2304 93636 
9 37 263 9731 1369 69169 
10 28 321 8988 784 103041 
Jumlah 400.5 3237 130141 16939.75 1072681 
Rata-rata 40.05 323.7 13014.1 1693.975 107268.1 
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Keterangan :X: Bobot badan (kg) 

                    Y : Konsentrasi (107/ml) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y=301.48+0.055X 
 
Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R= (r)2 X 100% 
R= 1.21% 
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Lampiran 6. 
 
5) Perhitungan regresi linier sederhana bobot badan terhadap abnormalitas 

spermatozoa 
 

Kambing X Y XY X2 Y2 
1 34 1.92 65.28 1156 3.6864 
2 47.5 2.09 99.275 2256.25 4.3681 
3 32 0.81 25.92 1024 0.6561 
4 32.5 2.73 88.725 1056.25 7.4529 
5 57 7.27 414.39 3249 52.8529 
6 33 1.43 47.19 1089 2.0449 
7 51.5 0.83 42.745 2652.25 0.6889 
8 48 1.39 66.72 2304 1.9321 
9 37 3.67 135.79 1369 13.4689 
10 28 1.72 48.16 784 2.9584 
Jumlah 400.5 23.86 1034.195 16939.75 90.1096 
Rata-rata 40.05 2.386 103.4195 1693.975 9.01096 

Keterangan :X :Bobot badan (kg) 

                    Y: Abnormalitas (%) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y=-10012.66+0.087X 
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R= (r)2 X 100% 
 
R= 20.25% 
 
Lampiran 7. LINGKAR SCROTUM 
 
1) Perhitungan regresi linier sederhana lingkar scrotum terhadap volume 

semen 
 

Kambing X Y XY X2 Y2 
1 25.5 0.8 20.4 650.25 0.64 
2 24.5 1 24.5 600.25 1 
3 16 0.5 8 256 0.25 
4 23 0.5 11.5 529 0.25 
5 26 0.9 23.4 676 0.81 
6 23.5 0.5 11.75 552.25 0.25 
7 28 1.2 33.6 784 1.44 
8 25.5 0.6 15.3 650.25 0.36 
9 18.5 0.8 14.8 342.25 0.64 
10 19.5 0.5 9.75 380.25 0.25 
Jumlah 230 7.3 173 5420.5 5.89 
Rata-rata 23 0.73 17.3 542.05 0.589 

Keterangan : X: Lingkar scrotum (cm) 

                      Y: Volume (ml) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 
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Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
R= (r)2 X 100% 
 
R= 36% 
 
Lampiran 8. 
 
2) Perhitungan regresi linier sederhana lingkar scrotum terhadap motilitas 

individu spermatozoa 
 

Kambing X Y XY X2 Y2 

1 25.5 70 1785 650.25 4900 
2 24.5 80 1960 600.25 6400 
3 16 70 1120 256 4900 
4 23 80 1840 529 6400 
5 26 70 1820 676 4900 
6 23.5 80 1880 552.25 6400 
7 28 70 1960 784 4900 
8 25.5 90 2295 650.25 8100 
9 18.5 70 1295 342.25 4900 
10 19.5 80 1560 380.25 6400 
Jumlah 230 760 17515 5420.5 58200 
Rata-rata 23 76 1751.5 542.05 5820 

Keterangan :X: Lingkar scrotum (cm) 

                    Y : Motilitas Individu (%) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 
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Y = 69.83+0.268X 
 
Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
R= (r)2 X 100% 
 
R= 2.25% 
 
Lampiran 9. 
 
3) Perhitungan regresi linier sederhana lingkar scrotum terhadap viabilitas 

spermatozoa 
 

Kambing X Y XY X2 Y2 

1 25.5 86.95 2217.225 650.25 7560.303 
2 24.5 96.77 2370.865 600.25 9364.433 
3 16 87.14 1394.24 256 7593.38 
4 23 93.33 2146.59 529 8710.489 
5 26 73.65 1914.9 676 5424.323 
6 23.5 76.81 1805.035 552.25 5899.776 
7 28 86.42 2419.76 784 7468.416 
8 25.5 85.36 2176.68 650.25 7286.33 
9 18.5 90.16 1667.96 342.25 8128.826 
10 19.5 88.65 1728.675 380.25 7858.823 
Jumlah 230 865.24 19841.93 5420.5 75295.1 
Rata-rata 23 86.524 1984.193 542.05 7529.51 

Keterangan : X: Lingkar scrotum (cm) 

                      Y: Viabilitas (%) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 
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Y = 96.85-0.44X 
Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
R= (r)2 X 100% 
 
R= 0.0625% 
  
Lampiran 10. 
 
4) Perhitungan regresi linier sederhana lingkar scrotum terhadap 

konsentrasi spermatozoa 
 

Kambing X Y XY X2 Y2 

1 25.5 274 6987 650.25 75076 
2 24.5 383 9383.5 600.25 146689 
3 16 325 5200 256 105625 
4 23 326 7498 529 106276 
5 26 258 6708 676 66564 
6 23.5 362 8507 552.25 131044 
7 28 419 11732 784 175561 
8 25.5 306 7803 650.25 93636 
9 18.5 263 4865.5 342.25 69169 
10 19.5 321 6259.5 380.25 103041 
Jumlah 230 3237 74943.5 5420.5 1072681 
Rata-rata 23 323.7 7494.35 542.05 107268.1 

Keterangan : X: Lingkar scrotum (cm) 
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                      Y: Konsentrasi (107/ml) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Y = 236.9+3.77X 
 
Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R= (r)2 X 100% 
 
R= 7.29% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( )( ) ( )( )
( ) ( )22305.542010

5.749432305.54203237
−

−=a
89.236=a

� �
� � �

−
−

= 22 )( XXn

YXXYn
b

2)230()5.5420(10
)3237)(230()5.74943(10

−
−=b

77.3=b

22 )3237()1072681(10()230()5.5420(10

)3237)(230()5.74943(10

−−

−=r

27.0=r

( )( ) ( )( )
( )22

2

��

����
−

−
=

ii

iiiii

XXn

YXXXY
a

� � � �

� � �
−−

−
=

))()()((

.
2222 YYnXXn

YXXYn
r



 61 

Lampiran 11. 
 
5) Perhitungan regresi linier sederhana lingkar scrotum terhadap 

abnormalitas spermatozoa  
 

Kambing X Y XY X2 Y2 

1 25.5 1.92 48.96 650.25 3.6864 
2 24.5 2.09 51.205 600.25 4.3681 
3 16 0.81 12.96 256 0.6561 
4 23 2.73 62.79 529 7.4529 
5 26 7.27 189.02 676 52.8529 
6 23.5 1.43 33.605 552.25 2.0449 
7 28 0.83 23.24 784 0.6889 
8 25.5 1.39 35.445 650.25 1.9321 
9 18.5 3.67 67.895 342.25 13.4689 
10 19.5 1.72 33.54 380.25 2.9584 
Jumlah 230 23.86 558.66 5420.5 90.1096 
Rata-rata 23 2.386 55.866 542.05 9.01096 

Keterangan : X: Lingkar scrotum (cm) 

                      Y: Abnormalitas (%) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
Y = 0.072+0.0721X 
 
Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
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R= (r)2 X 100% 
R= 2.25% 
 
Lampiran 12 
 
6) Perhitungan regresi linier sederhana hubungan bobot badan terhadap 

lingkar scrotum 
 

Kambing X Y XY X2 Y2 

1 34 25.5 867 1156 650.25 
2 47.5 24.5 1163.75 2256.25 600.25 
3 32 16 512 1024 256 
4 32.5 23 747.5 1056.25 529 
5 57 26 1482 3249 676 
6 33 23.5 775.5 1089 552.25 
7 51.5 28 1442 2652.25 784 
8 48 25.5 1224 2304 650.25 
9 37 18.5 684.5 1369 342.25 
10 28 19.5 546 784 380.25 
Jumlah 400.5 230 9444.25 16939.75 5420.5 
Rata-rata 40.05 23 944.425 1693.975 542.05 

 
Keterangan : X: Bobot badan (kg) 

           Y: Lingkar scrotum (cm) 

Rumus Persamaan Regresi linier sederhana yaitu Y= a+bX, dimana : 
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Rumus Koefisien korelasi yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R= (r)2 X 100% 
R= 46.24% 
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