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 RINGKASAN 

 

             

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di UPTD BPT dan HMT Singosari 

Kabupaten Malang,  pada tanggal 17 Januari – 17 Februari 2007.  

Tujuan dari PKL ini adalah untuk mengetahui tatalaksana pemeliharaan kambing 

Perah Peranakan Ettawa periode laktasi di UPTD BPT dan HMT Singosari, Malang. 

Hasil PKL ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi serta menambah 

wawasan dan ketrampilan bagi Mahasiswa Fakultas Peternakan pada khususnya dan 

karyawan UPTD Singosari. 

Materi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini adalah kambing perah PE periode 

laktasi dengan jumlah 10 ekor sampel yang mewakili sifat dari 109 ekor PE periode 

laktasi. Variabel yang diamati antara lain perkandangan, pemberian pakan dan minum, 

perkawinan, pemerahan, produksi susu, sanitasi dan pencegahan penyakit, penanganan 

pasca produksi, dan masa kering. 

Metode yang dilakukan adalah metode observasi, wawancara dan partisipasi. 

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap tatalaksana 

pemeliharaan kambing PE periode laktasi. Wawancara dilakukan kepada karyawan 

UPTD Singosari.. Partisipasi dilakukan dengan ikut praktek langsung pada peternakan 

tersebut selama 1 bulan.  

Hasil dari PKL ini antara lain, pemeliharaan kambing PE periode laktasi di 

peternakan ini berada pada suhu lingkungan rata-rata, 22,64 
o
C pada pagi hari dan 27,16 

o
C pada sore hari, sedangkan kelembaban adalah 78,61 % pada pagi hari dan 74,45 % 

pada sore hari. Kandang yang digunakan adalah kandang panggung, pemberian pakan 

dilakukan 3x sehari yang terdiri dari hijauan dan konsentrat. Pemberian minum secara 

adlibitum, perkawinan dilaksanakan apabila ada gejala birahi pada kambing dan waktu 

tidak dapat ditentukan karena di sana tidak terdapat recording, sanitasi kandang dilakukan 

dengan membersihkan kandang setiap pagi. Pencegahan penyakit dilakukan dengan cara 

memandikan ternak satu bulan sekali, pemotongan kuku, pencukuran rambut, dan isolasi 

bagi ternak yang sakit di kandang karantina. Pada kondisi di atas produksi susu kambing 

di UPTD Singosari mencapai rata-rata 0,186 liter per ekor perhari dengan bobot badan 

induk rata – rata adalah 40.87 kg/ekor. 

Kesimpulan dari PKL ini bahwa tatalaksana pemeliharaan kambing PE laktasi d 

UPTD BPT dan HMT Singosari sudah cukup baik, akan tetapi ada beberapa hal yang 

masih perlu diperhatikan terutama dalam bidang sanitasi pada pemerahan, ketepatan 

waktu pemberian pakan, recording yang jelas untuk meningkatkan produksi susu dan 

mengetahui apa yang harus dievaluasi pada periode berikutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Analisa Situasi 

 Kambing tergolong ruminansia kecil, yang lebih efisien dibandingkan sapi 

dan domba, dan merupakan hewan mamalia yang menyusui anaknya. Selain 

penghasil daging, kambing juga merupakan ternak penghasil kulit dan susu.  

Kambing perah merupakan penghasil susu kedua setelah sapi untuk konsumsi 

manusia, bahkan kambing perah di dunia dapat mensuplai kebutuhan susu untuk 

manusia di banyak negara. 

 Karakteristik susu kambing berbeda dengan susu sapi yaitu antara lain 

warnanya lebih putih, bau lebih anyir / amis, tekstur lebih kental, globul lemak 

susunya lebih kecil dan beremulsi dengan susu, lemak susu kambing mudah 

dicerna, susu kambing dapat diminum oleh orang yang alergi minum susu sapi 

dan orang yang mengalami berbagai gangguan pencernaan. Seekor kambing PE 

mampu menghasilkan air susu sebanyak 0,45-2,2 l hari. Periode laktasi Kambing 

adalah 7-10 bulan dengan periode kering selama 2 bulan. Kambing perah akan 

menghasilkan kolostrum selama 3 sampai 5 hari setelah melahirkan. 

 Keberhasilan usaha peternakan tidak lepas dari faktor makro dan faktor 

mikro. Faktor makro yaitu alam dan lingkungan. Dan faktor mikro, antara lain  

pakan, bibit, kandang, sanitasi, pencegahan penyakit. Oleh karena itu manajemen 

pemeliharaan yang baik sangat menentukan produksi dan kualitas susu. Cara 

pemberian pakan harus benar-benar diperhatikan agar diperoleh produksi susu 

yang optimal. Selain itu, sanitasi juga harus diutamakan untuk meminimalisir 
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terjangkitnya suatu penyakit pada kambing, karena dapat berpengaruh pada 

penurunan nafsu makan yang berdampak pada penurunan produksi susu. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana tatalaksana pemeliharaan kambing Peranakan Ettawa periode 

laktasi yang meliputi pemilihan bibit, perkandangan, pemberian pakan dan 

minum, perkawinan, kebuntingan, kelahiran, pemerahan, sanitasi dan pencegahan 

penyakit, pemasaran susu, dan pengolahan limbah di UPTD BPT dan HMT 

Singosari kabupaten Malang. 

   

1.3. Tujuan 

 Tujuan dari Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah untuk mendapat 

pengetahuan dan ketrampilan mengenai tatalaksana pemeliharaan kambing 

Peranakan Ettawa periode laktasi yang berada di UPTD BPT dan HMT Singosari. 

 

1.4. Manfaat  

 Hasil dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta pengetahuan mahasiswa dalam 

pemeliharaan kambing Peranakan Ettawa periode laktasi. Selain itu hasil dari 

PKL ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi lebih lanjut dalam 

usaha peningkatan produksi susu kambing PE yang akan datang.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Peranakan Ettawa 

Menurut Mulyono, S (2005), kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan 

hasil persilangan antara kambing kacang (lokal) dengan kambing Ettawa (impor), 

yang mempunyai ciri-ciri antara kambing kacang dengan kambing Ettawa, yaitu 

bagian hidung ke atas melengkung, panjang telinga antara 15-30 cm, 

menggantung ke bawah, dan sedikit kaku, warna bulu bervariasi antara hitam dan 

coklat, kambing jantan mempunyai bulu tebal dan agak panjang di bawah leher 

dan pundak, sedangkan bulu kambing betina agak panjang terdapat di bagian 

bawah ekor ke arah garis kaki, bobot badan hidup kambing PE jantan sekitar 40 

kg dan  PE betina sekitar 35 kg. Kambing PE telah dapat beradaptasi terhadap 

kondisi dan habitat Indonesia 

Komposisi dari susu kambing menurut Clark, S (1998) antara lain: lemak, 

protein, vitamin yang lebih tinggi dari pada susu sapi dan dikatakan pula bahwa 

faktor yang mempengaruhi produksi susu kambing perah antara lain: faktor 

genetik, kualitas ambing, kesehatan kambing, manajemen pemeliharaan, dan 

pemberian pakan. 

Sedangkan menurut Bruhn J. C (1998), yang mempengaruhi produksi 

kambing perah meliputi: seleksi , pemberian pakan, serat kasar pakan, vitamin 

yang terkandung dalam pakan, mineral pakan, energi pakan, protein pakan, tehnik 

pemotongan rumput, palatabilitas, dan strategi pemberian pakan sedangkan faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pakan kambing antara lain, faktor pakan dan faktor 
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penyajian pakan. Faktor pakan meliputi rasa, bau, variasi, ukuran atau bentuk 

pakan, dan kemampuan untuk dicerna. Sedangkan faktor penyajian pakan 

meliputi waktu pemberian pakan, frekuensi pemberian pakan, kuantitas 

pemberian, kompetisi dengan kambing lain, temperatur dan kelembaban 

lingkungan. 

Selain pemeliharaannya mudah, produksi susu kambing PE juga cukup 

besar. Hal ini dinyatakan oleh Sodiq dan Abidin (2002) bahwa seekor kambing 

PE mampu menghasilkan air susu sebanyak 0,45 – 2,2 ltr/hari. Susu kambing juga 

memiliki banyak kelebihan daripada susu sapi. Selain kelebihan dari segi 

komposisi maupun fungsi. Bishop at all (1990) menyatakan bahwa susu Kambing 

memiliki kelebihan dibandingkan susu sapi. Kelebihan itu antara lain : tidak 

menimbulkan alergi, tidak menekan sistem ketahanan tubuh, globul – globul atau 

butiran lemaknya sangat kecil, sehingga lebih mudah dicerna, kaya akan mineral 

dan sangat baik diberikan untuk orang yang mengalami gangguan pencernaan. 

 

2.2. Pemilihan Bibit 

Sodiq dan Abidin (2000) menyatakan bahwa syarat pemilihan bibit 

kambing khususnya kambing perah yaitu dengan menentukan umur kambing 

calon bibit itu sendiri dengan tujuan mengetahui umur perkawinan. Sedangkan 

menurut Murtidjo (2000) pemilihan bibit berdasarkan kondisi fisik yang 

mempunyai sifat-sifat unggul, antara lain tingkat kesuburan tinggi, kecepatan 

pertumbuhan baik, daya adaptasi tinggi, tidak mudah terserang penyakit, angka 

kematian rendah, dll. 
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2.3. Perkandangan 

 Manajemen pemeliharaan yang baik akan sangat mempengaruhi produksi 

susu Kambing PE. Salah satu faktor di dalam manajemen pemeliharaan adalah 

perkandangan. Semakin nyaman, bersih, dan luas kandang semakin baik pula 

manajemen pemeliharaan sebuah peternakan ruminan. 

 Cahyono (2000) menyatakan bahwa sistem perkandangan intensif atau 

sistem perkandangan yang dibangun menurut persyaratan teknis sesuai kehidupan 

ternak yang akan dipelihara, yaitu meliputi tata letak kandang, konstruksi 

kandang, lahan kandang, dan peralatannya dapat membantu kambing yang 

dipelihara menjadi produktif. Hal ini disebabkan karena kandang memiliki fungsi 

yang sangat vital bagi ternak, antara lain, melindungi ternak dari hewan 

pemangsa, misalnya harimau, anjing liar, srigala, dan sebagainya, melindungi 

ternak dari panasnya sinar matahari, hujan, udara dingin, dan angin kencang, 

mencegah ternak piaraan agar tidak merusak tanaman lain di sekitarnya, membuat 

ternak piaraan dapat tidur dan istirahat dengan tenang, membuat ternak piaraan 

dapat kawin dan beranak dengan baik, menampung kotoran sehingga mudah 

dibersihkan dan dikumpulkan untuk pupuk pertanian, dan memudahkan 

pemeliharaan sehari-hari, misalnya pemberian pakan dan minum, pengawasan 

terhadap penyakit dan seleksi. 

Dikatakan pula bahwa tipe kandang panggung lebih baik untuk 

pemeliharaan Kambing perah. Tipe kandang panggung lantainya dibuat 

berkolong, yang bermanfaat untuk menampung kotoran. Kolong dibuat lebih 

rendah dari permukaan tanah agar kotoran dan urin Kambing tidak tercecer. Alas 

kandang umumnya terbuat dari kayu dengan celah 1,5 sampai 2 cm agar kotoran 
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bisa langsung jatuh ke bawah dan kaki Kambing tidak terperosok. Tidak jauh 

berbeda dengan pendapat Sarwono (1999) bahwa celah alas kandang sebaiknya 

dibuat selebar 1,2 – 2,5 cm supaya kotoran dan air kencing dapat jatuh ke lantai 

sehingga alas tetap kering, bersih, tidak becek dan mempermudah sanitasi 

kandang. Sedangkan untuk tinggi kolong berkisar antara 40 – 50 cm dari atas 

permukaan tanah. 

 Chaniago (1993) menyatakan bahwa pembuatan kandang harus 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang meliputi iklim, ketinggian tanah, dan 

arah angin. Dinyatakan pula bahwa kandang Kambing harus dibedakan setiap 

masa. Kandang bunting dipisahkan dengan tujuan untuk rnencegah terjadinya 

abortus yang disebabkan oleh Kambing lain dan memudahkan dalam pemantauan 

ketika melahirkan. Kandang pemerahan dipisahkan untuk menghindari 

kontaminasi kotoran terhadap air susu yang dihasilkan selain itu memudahkan 

dalam proses pemerahan. Kandang karantina. dipisahkan agar tidak terjadi 

penularan penyakit kepada Kambing yang lainnya dan memudahkan dalam proses 

penyembuhan.  

Setiap bagian dari kandang sangat mempengaruhi pemeliharaan kambing 

PE. Selain alas kandang, atap kandang juga  harus diperhatikan. Sodiq dan Abidin 

menyatakan bahwa untuk menjaga ventilasi udara dalam kandang perlu adanya 

sistem atap monitor dan dinding terbuka, karena angin dapat keluar masuk 

kandang. Selain itu penggunaan bahan seng perlu dihindari untuk kandang 

kambing yang sedang laktasi. Hal ini mencegah terjadinya penurunan produksi 

akibat terkejut atau suara gaduh yang diakibatkan oleh seng karena terpaan angin 

dan air hujan. Dinyatakan pula bahwa luas kandang  sebaiknya disesuaikan 
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dengan jumlah kambing yang akan dipelihara. Standar luas untuk seekor Kambing 

adalah 1,5 m
2
, sehingga untuk pemeliharaan 10 ekor Kambing dewasa dibutuhkan 

kandang seluas 15 m
2

. 
 

Selain struktur pembuatan kandang, fasilitas kandang juga perlu 

diperhatikan. Misalnya tempat pakan dan minum. Menurut Sodiq dan Abidin 

(2002) bahwa tempat pakan sebaiknya berukuran lebar atas 55 cm, lebar bawah 35 

cm, kedalaman 50 cm, bentuk seperti itu bertujuan untuk memudahkan pemberian 

pakan serta pernbersihan sisa pakan dengan ukuran dasar palungan dengan alas 

kandang setinggi 25 cm. 

Dinyatakan pula bahwa untuk membantu proses pemerahan, sebaiknya 

disediakan sebuah alat atau tempat pemerahan yang disebut milking machine, 

tujuan penggunaan tempat ini untuk menjaga kebersihan air susu hasil pemerahan. 

 

2.4. Pemberian pakan dan minum 

 Sodiq dan Abidin (2002) menyatakan  bahwa pakan hijauan dan 

konsentrat merupakan jenis pakan yang harus tersedia untuk kambing yang 

sedang laktasi dalam jumlah yang cukup besar. Hijauan sendiri merupakan bahan 

pakan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok ternak serta berpengaruh 

terhadap kadar lemak air susu, sedangkan konsentrat diperlukan untuk menunjang 

produksi air susu dalam hal kwantitas serta kebutuhan pokok ternak dalam 

pertumbuhan bobot badan. Dikatakan pula oleh Greenwood (1990) bahwa hijauan 

berkualitas baik sebenarnya sudah cukup untuk Kambing berproduksi normal, 

tetapi bila produksi air susu tinggi atau diharapkan tinggi maka dibutuhkan pakan 

tambahan berupa konsentrat atau pakan butiran. 
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Murtidjo (2005) menambahkan bahwa pakan  kambing terdiri dari dua 

macam, yaitu hijauan dan konsentrat. Hijauan berupa rumput lapang, limbah hasil 

pertanian, rumput jenis unggul, dan beberapa rumput jenis leleguminosa. 

Dikatakan pula, seperti halnya hewan perah yang lain, kebutuhan makanan untuk 

kambing yang sedang laktasi jauh lebih besar dibandingkan dengan kambing 

betina yang kering kandang atau hewan yang sedang dalam pertumbuhan. Jadi 

makanan untuk kambing betina yang sedang laktasi sebaiknya didasarkan pada 

bahan hijauan yang tinggi kualitasnya ditambah penyediaan padan rumput yang 

baik atau makanan konsentrat. Konsentrat merupakan makanan penguat yang 

terdiri dari bahan baku kaya karbohidrat dan protein. Konsentrat untuk ternak 

kambing mengandung serat kasar kurang dari 18,5 % dan mudah dicerna. 

Kambing dewasa setiap harinya membutuhkan 0.5 sampai 1 kg konsentrat dan 

diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore (Sarwono, 2004).  

Volume kebutuhan air pada kambing sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi 

oleh jenis kambing, suhu lingkungan, jenis pakan yang diberikan, dan kegiatan 

kambing. Pada peternakan kambing, air diberikan secara tidak terbatas karena 

kelebihan air tidak menimbulkan efek negatif (Sarwono, 2003). Begitu pula 

pendapat Sodiq dan Abidin (2002) yang menyatakan bahwa pemberian air minum 

pada kambing sebaiknya secara adlibitum dengan ukuran wadah minum yang 

sesuai dengan jumlah ternak. Teknik pemberian konsentrat jangan bersamaan 

hijauan karena pakan ini mempunya dua daya cerna dan kandungan nutrisi yang 

berbeda dengan hijauan. Sehingga apabila diberikan secara bersamaan maka 

efektivitas nutisinya akan kurang. 
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Sifat makan Kambing (browsers) sehingga pada ladang pengembalaan dia 

lebih memilih bagian tumbuhan yang masih muda/ujung-ujung dari tumbuhan. 

Kambing lebih memilih bagian-bagian itu karena terdapat kandungan nutrisi yang 

lebih besar dari bagian-bagian lain (Haenlein, 2002).  

 

2.5. Perkawinan 

Menurut Jaenuddin dan Hafez (1987) masa perkawinan didefinisikan pada 

saat pertama kali estrus atau birahi ternak yang disertai adanya ovulasi spontan 

pada betina, sedangkan pada jantan yaitu terjadinya pubertas yang mana pada 

umur setelah terbentuknya sekresi testosterone, spermatogenesis dan munculnya 

tingkah laku kawin, sehingga ejakulasi telah berisi spermatozoa yang dapat 

menyebabkan kebuntingan. 

Charles (1983) menyatakan bahwa tanda-tanda birahi pada kambing yaitu 

sering mengibas-ibaskan ekor, gelisah, nafsu makan berkurang, bibir kelamin luar 

membengkak, basah, berlendir dan berwarna merah, sering kencing, menaiki 

temannya, sering mengembik, produksi air susu menurun terutama pada ternak 

yang sedang laktasi. 

 

2.6. Kebuntingan 

Sodiq dan Abidin (2002) menyatakan bahwa tanda-tanda kebuntingan 

dapat dilihat dari perubahan fisik dan tingkah laku kambing, antara lain sering 

menggosok-gosokkan badan ke dinding kandang, abdomen sebelah kanan  

membesar, dan ambing tampak menurun. Menurut Murtidjo (2000), bahwa umur 

kebuntingan kambing adalah 150 hari (5 bulan). 
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2.7. Kelahiran 

Murtidjo (2000) berpendapat bahwa induk kambing yang akan melahirkan 

dapat diketahui melalui perubahan fisik dan perilakunya antara lain abdomen 

menurun, ambing susu membesar, kadang air susu menetes, alat kelamin 

membengkak dan berwarna kemerah-merahan, menggaruk-garuk tanah, sering 

mengembik, nafsu makan berkurang, dan sering kencing. 

 

2.8. Pemerahan  

Menurut Sarwiyono (1990), tujuan dari pemerahan adalah untuk 

mendapatkan jumlah susu maksimal dari ambing kambing perah. Apabila 

pemerahan tidak sempurna, maka kambing perah cenderung untuk menjadi kering 

terlalu cepat dan produksi susu total akan menurun. Dinyatakan pula bahwa 

pemerahan umumnya dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan pemerahan, 

pelaksanaan pemerahan, pengakhiran pemerahan. Pemerahan dapat dilakukan 

dengan sistem manual maupun menggunakan mesin pemerah. Mesin pemerah 

diciptakan 30 th lalu oleh seorang wanita yang berasal dari Kansas. Haenlein 

(2007) menyatakan bahwa mesin pemerah mampu mempermudah pemerahan 

susu dan dapat mempertahankan kualitas susu.  

 

2.8.1. Persiapan pemerahan  

Tahap persiapan pemerahan dilaksanakan pembersihan kandang dan 

bagian lain yang kotor, yang dapat mencemari susu, misalnya kotoran ternak, air 

kencing ternak, dan sisa-sisa pakan yang mengotori ruangan pemerahan. Alat-alat 

yang digunakan dalam pelaksanaan pemerahan harus sudah disiapkan dalam 
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keadaan yang bersih dan kering (Sarwono,  2003). Selain itu juga  perlu 

dipeerhatikan kesehatan pemerah, kesehatan ternak, kebersihan alat pemerahan, 

kebersihan ambing serta puting ternak sebelum diperah (Sodiq dan Abidin, 2002). 

 

2.8.2. Pelaksanaan pemerahan 

Susu kambing diperah dari ambing yang terletak di bagian perut bawah 

diantara kedua kaki belakang. Apabila anak kambing menyusu, kelenjar penghasil 

susu dalam ambing akan mengeluarkan cairan susu sampai habis. Setelah itu, 

beristirahat beberapa lama agar kelenjarnya dapat membentuk cairan susu lagi. 

Begitu pula kalau ambing itu diperah susunya. (Sarwono, 2003).                                      

Agar susu yang diperah hasilnya bersih dan bagus, tempat untuk memerah susu 

harus bersih, tidak berdebu, dan tempat pemerahan kambing berlantai semen atau 

papan yang rata. Dalam melakukan pemerahan, posisi pemerah sebaiknya di sisi 

kanan kambing. Kalau ambing kambing cukup besar cara memarah yang baik 

adalah dengan mengenggam ambing, karena cara ini mirip atau menyerupai 

isapan mulut anak kambing. Kalau ambingnya ternyata masih kecil, bisa dengan 

cara diplirit. Cara pemerahan susu dengan diplirit sesungguhnya kurang disenangi 

induk kambing karena ambing  seperti terjepit dan kadang – kadang terasa tertarik 

ke bawah dan ambing bisa melar panjang. Kalau ambingnya telah cukup panjang 

pemerahan secara diplirit sebaiknya ditinggalkan dan diganti dengan cara 

mengenggam. (Sarwono, 2003).                                                                                                                                                                                                               

Proses pemerahan sangat menentukan produksi susu kambing PE baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas susu adalah faktor pemerah. Pemerah susu kambing yang baik adalah 
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orang yang sehat atau tidak menderita penyakit menular, penyayang hewan, suka 

kebersihan dan cakap dalam melakukan pekerjaan. 

Pemerahan dapat dilakukan dengan sistem manual maupun menggunakan 

mesin pemerah. Haenlein (2007) menyatakan bahwa mesin pemerah mampu 

mempermudah pemerahan susu dan dapat mempertahankan kulitas susu . 

Selain dengan mesin pemerah, pemerahan dapat dilakukan secara manual 

dengan menggunakan tangan. Menurut Sarwiyono (1990) cara pemerahan dengan 

menggunakan tangan terdiri dari 3 metode yaitu strippen, whole hand, dan 

knevelen. Strippen yaitu memegang pangkal puting dengan ibu jari dan telunjuk 

kemudian ditekan dan ditarik ke bawah. Whole hand yaitu dengan memegang 

puting pada pangkalnya ditekan pada ibu jari, jari yang lain menekan secara 

bergantian mulai dari jari telunjuk sampai jari kelingking diikuti dengan 

mengendorkan tekanan bila susu sudah berhasil diperah. Dan knevelen yaitu 

memegang puting pada pangkalnya ditekan dengan ibu jari dan telunjuk dan 

diikuti seluruh jari tetapi ibu jari ditekuk ke dalam. 

  Cara memerah kambing menurut Sarwono (2003), dilakukan sebagai 

berikut sebelum memerah, tangan dibersihkan dengan sabun dan bilas sampai 

bersih, ambing dan puting susu kambing dicuci dengan kain yang dicelup dalam 

air hangat untuk merangsang keluarnya air susu. Agar air susu tidak masuk 

kembali ke dalam ambing , jari telunjuk dan ibu jari dilingkarkan pada pangkal 

puting susu. Selanjutnya jari tengah dilingkarkan pada puting sehingga air susu 

akan memancar ke luar. Pancaran air susu yang pertama harus dibuang karena 

tidak bersih. Setelah itu, jari manis ditingkatkan yang berarti jari dilingkarkan 

pada puting susu dengan tekanan yang kuat supaya air susunya memancar deras 
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keluar, tetapi jangan sampai putingnya ikut tertarik kebawah. Jari kelingking ikut 

dilingkarkan dan selanjutnya isi ambing diperah seluruhnya sampai air susu keluar 

semuanya. Tekanan jari dilepas agar puting terisi susu kembali. Kegiatan tersebut 

diulangi dengan tangan yang lain. Pemerahan dilakukan berulang – ulang dengan 

kedua tangan kiri dan kanan sampai air susu yang menetes keluar tinggal sedikit. 

Untuk mengetahui bahwa air susunya telah keluar semua, ambing digoyang – 

goyangkan. Hindarkan jangan sampai ada air susu yang tersisa pada puting susu. 

Agar air susu pada puting keluar tuntas, putting susu diurut dengan jari. Cara 

pemerahan kmbing diatas sesuai dengan pendapat Schrock, K (2007). 

2.8.3. Pengakhiran  pemerahan 

Menurut Sodiq dan Abidin (2002), setelah pemerahan tuntas, putting harus 

dioles dengan menggunakan larutan antiseptik. 

 

2.9. Sanitasi dan pencegahan penyakit 

 Sanitasi dalam peternakan meliputi sanitasi ternak dan sanitasi lingkungan. 

Sanitasi lingkungan meliputi kandang serta tempat pakan dan minum (Setiawan, 

2003). Sanitasi ternak menurut Sarwono (2003) meliputi memandikan ternak, 

mencukur rambut dan memotong kuku.  

 Pemandian ternak harus dilakukan secara rutin untuk menghindari 

kontaminasi mikroorganisme. Menurut Sodiq dan Abidin (2002) bahwa tubuh 

yang kotor memungkinkan tumbuh dan berkembangnya aneka macam parasit dan 

mikroba yang dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit sehingga 

sebaiknya kambing dimandikan minimal setiap dua minggu sekali. Selain 

pemandian ternak, juga perlu dilakukan pemotongan kuku. Dijelaskan pula oleh 
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Sodiq dan Abidin (2002), bahwa kuku yang panjang dapat berakibat buruk bagi 

kambing, misalnya memungkinkan kambing terserang penyakit kuku busuk yang 

berkembang di sela-sela kuku, selain itu juga dapat mengakibatkan kambing sulit 

berjalan dan bagi kambing jantan akan mempersulit dalam mengawini Kambing 

betina. Dijelaskan pula bahwa selain pemandian ternak dan pemotongan kuku, 

perlu dilakukan pencukuran rambut. Hal ini perlu diperhatikan peternak agar 

ternaknya dapat terhindar dari kontaminasi penyakit.  

Selain sanitasi ternak juga harus diperhatikan sanitasi kandang. Mulyono 

(2005) menyatakan bahwa sanitasi kandang dilakukan dengan cara kandang 

dibersihkan  secara berkala dan pembuangan kotoran secara tepat. Hal tersebut 

dapat mencegah penyakit dan parasit serta memberi kenyamanan pada ternak. 

Dijelaskan pula pada Anonymous (1991) bahwa tindakan yang dilakukan untuk 

pencegahan penyakiy adalah mensucihamakan kandang dan benda-benda lainnya 

dengan cara menjemur kandang atau peralatan kandang di bawah sinar matahari, 

memanaskan kandang atau peralatan kandang dengan api, menyiram kandang atau 

peralatan kandang dengan air panas, mengecat atau mengapur kandang dengan 

kapur kental, mensucihamakan pekrja yang masuk, menjauhkan ternak liar masuk 

kandang, membakar atau mengubur bangkai hewan yang mati karena penyakit 

menular. 

Penyakit merupakan ancaman yang harus diwaspadai peternak karena bisa 

menimbulkan masalah dan kerugian yang besar. Kerugian bisa timbul bila 

Kambing mati mendadak, menurun daya produksinya dan rendah mutu daging 

dan susu. (Sodiq dan Abidin,  2002). 
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Murtidjo (2005) menyatakan, bahwa untuk mencegah penularan penyakit, 

peternak dapat melakukan upaya antara lain, kambing yang sakit dipisahkan 

sementara selama 30 hari pada kandang karantina, selama dikarantina, kambing 

perlu diperiksa, dirawat dan diobati penyakitnya. Setelah sembuh kambing bisa 

dikumpulkan dengan kambing yang sehat. Begitu pula menurut Chaniago (1993) 

bahwa upaya pencegahan penularan penyakit dapat dilakukan dengan adanya 

kandang karantina yang dipisahkan agar tidak terjadi penularan penyakit kepada 

ternak yang lain dan mempermudah penyembuhan.  

Pencegahan penyakit dapat diusahakan dengan pemberian pakan yang 

terjadwal dan jangan digembalakan terlalu pagi. 

Penyakit yang sering terjadi pada Kambing menurut Mulyono (2005). 

diantaranya adalah: 

a. Mencret 

Penyakit mencret adalah penyakit akut dan menular pada anak 

kambing. Gejala penyakit ini timbul secara mendadak, dengan tanda-tanda 

kambing tampak lesu, tidak ingin menyusu pada induknya, suhu tubuh 

meninggi, mengeluarkan kotoran cair dan berbau busuk. Pencegahan penyakit 

ini dengan menjaga kebersihan kandang, selalu membersihkan ambing susu 

induk kambing dengan air hangat yang dicampur desinfektan. Pengobatan 

penyakit menggunakan obat anti biotika Sulfa. 

b. Cacingan 

Cacingan juga bisa menimbulkan mencret. Gejala penyakit ini kurus, 

lemah, bulunya kering dan kasar, sering disertai kurang darah, kambing susah 

buang kotoran, kotoran yang keluar pada awalnya keras lalu lunak dan 
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akhirnya mencret. Pencegahan penyakit ini dengan menjaga kebersihan 

kandang dan pemberian obat cacing seperti Cetarin dengan dosis 5-10 gr per 

ekor melalui air minum.  

c. Kudis 

Penyakit kudis merupakan penyakit menular yang menyerang kulit 

kambing. Gejala penyakit ini adalah badan lemah dan kurus, nafsu makan 

menurun, sering menggaruk atau menggosokkan badannya. Kudis terjadi pada 

muka, telinga, perut, punggung, kaki, dan pangkal ekor. Pencegahan dapat 

dilakukan dengan sanitasi yang baik (sering memandikan kambing dan 

membersihkan bulunya).   

d. Perut Kembung 

Penyakit ini disebabkan oleh gas di dalam perut yang tidak dapat 

keluar sehingga mengganggu proses pencernakan dalam rumen. Penyebab 

penyakit ini yaitu pemberian makanan yang tidak teratur atau kambing terlalu 

lapar, sehingga rakus mengkonsumsi makanan kasar, khususnya kacang-

kacangan, bila kambing masih makan rumput yang masih basah. Tanda-tanda 

terjadinya penyakit ini adalah lambung membesar, sehingga bila tidak 

tertanggulangi dapat menyebabkan kematian.  

Ditambahkan pula oleh Setiawan (2003) bahwa selain penyakit diatas 

masih ada beberapa penyakit yang lain, yaitu diantaranya : 

e. Mastitis 

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp. dan 

Staphylococcus aureus. Tanda-tanda klinis dari penyakit ini diantaranya 
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ambing mengalami pembengkakan, berwarna kemerahan, teras panas dan 

sakit, air susu berwarna coklat, kuning tua, kehijauan, atau kemerahan serta 

lebih kental dan encer, produksi susu menurun, ternak tidak mau menyusui 

anaknya dan kondisi tubuh lemah. Pencegahannya diantaranya  dengan 

membersihkan kandang secara rutin atau teratur dan sebelum diperah, ambing 

harus dicuci terlebih dahulu. Dan untuk pengobatannya, ternak yang sakit 

disuntik dengan antibiotik. 

f. Keguguran 

Penyebab keguguran ini dapat disebabkan oleh factor fisik maupun 

penyakit. Faktor fisik ini diantaranya ialah terjatuh atu diseruduk pejantan. 

Sementara factor penyakit disebabkan oleh organisme penyebab seperti 

bakteri. Salmonella sp. dan Brucella sp., penyakit mulut dan kuku (PMK), 

Listeriosis, Chalmidia, Toxoplasma, dan Blutongue. 

Tanda-tanda klinis dari keguguran diantaranya adalah produksi susu 

menurun, keluar cairan vagina yang infectious, dan yang terakhir adalah 

cairan janin keruh. Untuk pencegahannya yaitu dengan sanitasi atau 

kebersihan kandang harus selalu dijaga serta tata laksana kandang perlu selalu 

dilakukan dengan baik. Sedangkan cara pengobatannaya adalah dengan 

menyuntik ternak dengan antibiotika Suanovil Sol 20 dengan dosis 5 ml/ekor, 

memvaksinasi hewan yang sehat serta kandang dan peralatan kandang yang 

sudah  tercemar harus  didesinfeksi. 

g. Penyakit Mata 

Penyakit mata (pink eye) terjadi karena peradangan pada selaput lender 

mata. Penyakit ini dapt disebabkajn oleh trauma akibat tertusuk ujung rambut, 
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debu dan duri. Walaupun demkiian, penyakit mata dapat disebabkan oleh 

bakteri, virus, Chalmidia,dan Ricketsia. 

Tanda klinis yang mungkin bisa terjadi diantaranya adalah mata mengeluarkn 

air, tertutup atau berkedip, mata bengkak, merah, kemudian keruh dan timbul 

borok pada selaput bening hingga mengalami kebutaan. Untuk  

pencegahannya diantaranya dengan membersihkan kandang secarta rutin, 

memisahkan ternak sakit dari ternak yang sehat, pakan hijauan berupa rumput 

dipotong-potong pendek agar tidak melukai mata, dan yang trakhir 

menghindari benda-benda tajam. Pengobatan untuk penyakit ini adalah 

dengan mengolesi salep mata Terramycin 0,1% dan pengobatan dapat 

dilakukan secara tradisional dengan disemprotkan atau disemburkan air yang 

sudah dicampuri dengan sedikit garam. Penyemprotan tersebut dilakukan oleh 

mulut kita. Setelah disemprotkan, dibersihkan dengan kapas bersih lalu segera 

diberi salep golongan pencilin atau obat tetes mata. Pengobatan ini dilakukan 

secara rutin  hingga sembuh. Bila penyakitnya tergolong kronis, dapat 

digunakan obat mata Sofradex. 
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BAB III 

 

MATERI DAN METODE  

 

 
 

3.1. Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini  dilaksanakan pada waktu liburan 

semester ganjil tahun ajaran 2006/2007 selama kurang lebih 1 bulan yaitu dimulai 

tanggal 17 Jamuari sampai 17 Februari 2007. Kegiatan ini bertempat di UPTD 

BPT dan HMT Singosari yang bertempat di Desa Toyomarto, Kecamatan 

Singosari, Kabupaten Malang. 

 

3.2. Khalayak Sasaran 

           Khalayak sasaran pelaksanaan PKL ini adalah seluruh karyawan UPTD 

BPT dan HMT Singosari.  

 

3.3. Metode kegiatan 

3.3.1. Materi 

Sebagai materi adalah kambing PE laktasi sebanyak 10 ekor sebagai 

sampel, dengan kriteria mewakili sifat kambing PE laktasi yang lain. Variabel 

yang diamati antara lain, pemilihan bibit, perkandangan, pemberian pakan dan 

minum, perkawinan, kebuntingan, kelahiran, pemerahan, sanitasi dan pencegahan 

penyakit, dan pemasaran. 
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3.3.2. Metode 

Metode yang dilakukan adalah metode observasi, wawancara dan 

partisipasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap 

tatalaksana pemeliharaan Kambing PE periode laktasi. Wawancara dilakukan 

kepada karyawan kandang. Partisipasi dilakukan dengan ikut praktek langsung 

pada peternakan di UPTD BPT dan HMT tersebut selama 1 bulan.  

 

3.4. Analisis Hasil Kegiatan 

Analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif yang merupakan 

penguraian gambaran keadaan yang sebenar-benarnya, yang meliputi, pemilihan 

bibit, perkandangan, pemberian pakan dan minum, perkawinan, kebuntingan, 

kelahiran, pemerahan, sanitasi dan pencegahan penyakit, dan pemasaran. 

Sedangkan data yang berupa angka seperti suhu dan kelembaban, produksi susu 

serta data lainnya dianalisis dengan analisis statistik yaitu rataan.  

 

3.5. Batasan Istilah  

a. Kambing PE (Peranakan Ettawa) merupakan persilangan antara 

Kambing lokal (Kambing kacang) dengan Kambing impor 

(Kambing ettawa).  

b. Periode Laktasi merupakan lama Kambing selama dapat dipeah 

susunya dalam kurun waktu tertentu., yaitu setelah Kambing 

beranak sampai dikeringkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN 

4.1. Kambing Peranakan Ettawa 

Kambing PE (Peranakan Ettawa) merupakan persilangan antara kambing 

lokal (kambing kacang) dengan kambing impor (kambing ettawa), (Mulyono, S, 

2005).  

Di UPTD BPT dan HMT Singosari terdapat sekitar 466 ekor kambing PE, 

diantaranya adalah 109 ekor induk PE baik periode laktasi maupun periode 

kering. Warna kambing PE di UPTD Singosari bervariasi antara coklat putih dan 

hitam putih. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyono, S (2005) yang menyatakan 

tentang variasi warna rambut pada kambing PE. Hal ini dikarenakan kambing PE 

marupakan persilangan antara kambing Ettawa dari Jamnapari dan kambing 

kacang (lokal) yang mayoritas berwarna putih sehingga pada hasil persilangan 

keduanya tetap terdapat warna putih pada sebagian rambutnya. 

     
                  a)      b) 

Gambar 1. a) dan b). Kambing Peranakan Ettawa periode laktasi 
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4.2. Pemilihan Bibit 

 Pemilihan bibit di UPTD Singosari  sesuai dengan pendapat Murtidjo 

(2000), yaitu dilakukan dengan pemisahan berdasar jenis kelamin, bobot badan, 

kondisi fisik sehat, tidak mudah sakit, dan tidak cacat. Karakter kambing perah di 

peternakan ini meliputi; untuk betina dewasa bobot badan rata-rata 40.85kg, 

warna putih hitam dan putih coklat, telinga panjang menggantung, dan bentuk 

ambing besar. 

 

4.3. Perkandangan 

 Lokasi kandang yang digunakan yaitu dengan ketinggian tanah 600 – 900 

m dari permukaan laut. Bangunan kandang jauh dari rumah penduduk, jarak 

kandang dengan rumah penduduk kurang lebih 2 km. lokasi kandang tidak jauh 

dari sumber air, sumber air diperoleh dari air tanah dan air pegunungan. 

 Lokasi UPTD sangat cocok untuk pengembangan usaha peternakan,  

karena memiliki potensi hijauan yang melimpah, dan sumber air yang mudah. 

Lokasi juga jauh dari rumah penduduk, hal ini bertujuan untuk menghindari protes 

warga akibat polusi udara, bau, dan suara yang ditimbulkan dari peternakan 

tersebut. 

 Kandang pemeliharaan menggunakan tipe kandang semi berkolong 

dengan kerangka utama yang terbuat dari besi dengan system atap monitor yang 

terbuat dari seng, dan dinding terbuka serta system pemeliharaan semi umbaran 

yang telah diberi pagar yang terbuat dari jeruji besi. Kandang semi berkolong ini 

sesuai dengan pendapat Cahyono, B (1998) yang menyatakan bahwa tipe kandang 

panggung lebih baik untuk pemeliharaan kambing perah. Tipe kandang panggung 
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lantainya dibuat berkolong, yang bermanfaat untuk menampung kotoran. Kolong 

dibuat lebih rendah dari permukaan tanah agar kotoran dan urin Kambing tidak 

tercecer.  

 
Gambar 2. Kandang PE periode laktasi 

 

Menurut Sodiq dan Abidin (2002)  bahwa luas kandang  sebaiknya 

disesuaikan dengan jumlah kambing yang akan dipelihara. Standar luas untuk 

seekor kambing adalah 1,5 m
2
, sehingga untuk pemeliharaan 10 ekor kambing 

dewasa dibutuhkan kandang seluas 15 m
2

.  Pendapat diatas juga diperhatikan 

dalam perkandangan di UPTD, BPT dan HMT Singosari.   

 Ukuran kandang pemeliharaan kambing PE periode laktasi untuk setiap 

flok yang terdiri dari 10 – 15 ekor kambing dewasa yaitu 3 x 8 m yang terdiri dari 

kandang luar dan dalam, dengan tinggi pagar jeruji 1,30 m. Kandang 

menggunakan alas panggung dengan tingggi 40 cm dari lantai yang terbuat dari 

kayu dengan celah pemasangan 2,5 cm. sedangkan untuk kandang pemerahan 

mempunyai ukuran 2 x 4 m dan tinggi 1 m, berkapasitas 10-15 ekor untuk setiap 

pemerahan. Ukuran celah lantai kandang di UPTD sesuai dengan pernyataan 
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Sarwono (1999) bahwa celah alas kandang sebaiknya dibuat selebar 1,2 – 2,5 cm 

supaya kotoran dan air kencing dapat jatuh ke lantai sehingga alas tetap kering, 

bersih, tidak becek dan mempermudah sanitasi kandang. 

 
Gambar 3. Lantai Kandang 

 

Bahan pembuatan kandang yang digunakan di UPTD pada umumnya 

menggunakan bahan besi dan kayu, atap kandang menggunakan bahan seng, 

kerangka  kandang menggunakan bahan besi, alas kandang pemerahan 

menggunakan keramik, tempat pakan dan minum menggunakan bahan semen dan 

batako seperti pada gambar 2. 

Penggunaan seng sebagai atap kandang di UPTD tidak sesuai dengan 

pendapat Sodiq dan Abidin (2002) karena dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan produksi akibat terkejut atau suara gaduh karena seng diterpa angin 

dan air hujan. 

 Tempat pakan terbuat dari campuran semen, pasir dan batu bata yang 

memanjang berbentuk V berukuran 50 cm x 40 cm. Hal ini dikarenakan bahan 

tersebut sangat kuat, ekonomis , dan tahan lama. Menurut Sodiq dan Abidin 
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(2002) , bahwa tempat pakan sebaiknya berukuran lebar atas 55 cm, lebar bawah 

35 cm. Bentuk seperti ini bertujuan untuk mempermudah pemberian pakan serta 

pembersihan sisa pakan. Meskipun ukuran wadah pakan di UPTD BPT dan HMT 

tidak sesuai dengan pendapat diatas, akan tetapi secara fungsional sama dan tidak 

menyebabkan permasalahan yang besar. 

 Alat yang digunakan untuk aktivitas dalam kandang baik perbaikan, 

maupun kebersihan dan sanitasi kandang yaitu alat angkut sorong, skop, sapu lidi, 

penggaruk, sabit, palu, tang, paku, gergaji, timba, sikat, kain lap, cangkul, dsb. 

 Tempat minum yang digunakan UPTD BPT dan HMT  berdiameter 75 cm 

dan tinggi 50 cm, yang dimaksudkan Kambing diberi minum secara adlibitum. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Shodiq dan Abidin (2002) bahwa pemberian air 

minum pada kambing sebaiknya secara adlibitum dengan ukuran wadah minum 

yang sesuai dengan jumlah ternak. 

   
         a)           b)  

Gambar 4. a)  Kandang Pemerahan 

b) Penempatan kambing di kandang pemerahan 

 

Kandang pemerahan di UPTD BPT dan HMT menggunakan milking 

machine. Kandang pemerahan terletak 5m dari kandang pemerahan,UPTD BPT 

dan HMT menggunakan kandang pemerahan bertujuan untuk memudahkan dalam 
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proses pemerahan dan menghindari kontaminasi kotoran pada air susu. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Shodiq dan Abidin (2002) yaitu untuk membantu proses 

pemerahan, sebaiknya disediakan sebuah alat atau tempat pemerahan yang disebut 

milking stand, tujuan penggunaan tempat ini untuk menjaga kebersihan air susu 

hasil pemerahan. 

 Suhu dan kelembaban harian diperoleh suhu rata-rata kandang 22,64 
o
C 

pada pagi hari dan 27,16 
o
C pada sore hari, sedangkan besar kelembaban adalah 

78,61 % pada pagi hari dan 74,45 % pada sore hari, hal ini menunjukkan bahwa 

lokasi ini sangat cocok untuk pengembangan peternakan kambing perah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Devendra dan Burn (1994) pemeliharaan dan 

pengembangan kambing dapat diterima baik di beberapa tempat di daerah tropis 

begitu pula menurut Williamson dan Payne (1978) kambing merupakan ternak 

yang banyak dijumpai di berbagai daerah, termasuk didaerah tropis yang basah 

dan lembab. Sedangkan menurut Carles (1983) menyatakan bahwa suhu yang 

cocok untuk pengembangan ternak yaitu pada kisaran 20 – 30 
o
C dan kelembaban 

60 – 90 %. Dan pengaruh suhu dan kelembaban pada pemeliharaan ternak sangat 

tinggi terhadap penyebaran penyakit dan produktifitas ternak. 

 Pengaruh iklim terhadap produksi air susu, disimpulkan oleh Devendra 

and Burn (1994) bahwa hasil penelitian produksi air susu, mengalami penurunan 

karena suhu lingkungan yang sangat tinggi. Jadi iklim sangat berpengaruh besar 

terhadap produksi air susu.. Sebenarnya  peternakan UPTD BPT dan HMT  sangat 

cocok ditempatkan di daerah Singosari, tepatnya di daerah Toyomarto dengan 

karakteristik iklim yang ada di sana, akan tetapi produksi susu di UPTD BPT dan 

HMT  ini cenderung sedikit. Hal ini disebabkan karena pakan yang sering 
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terlambat dan juga karena kambing – kambing yang seharusnya sudah masa 

kering karena bunting masih tetap diperah.  

 Kandang yang ada di sana adalah kandang pejantan, kandang anak 

kambing, kandang kambing periode laktasi, kandang kambing bunting, kandang 

kambing kering, kandang karantina dan kandang pemerahan, akan tetapi masih 

ada beberapa kandang yang ditempati berbagai tingkatan kambing. Hal ini tidak 

sesuai dengan pendapat Chaniago (1993) bahwa kandang kambing harus 

dibedakan setiap masa. Kandang bunting dipisahkan dengan tujuan untuk 

rnencegah terjadinya abortus yang disebabkan oleh kambing lain dan 

memudahkan dalam pemantauan ketika melahirkan. Kandang pemerahan 

dipisahkan untuk menghindari kontaminasi kotoran terhadap air susu yang 

dihasilkan selain itu memudahkan dalam proses pemerahan. Kandang karantina. 

dipisahkan agar tidak terjadi penularan penyakit kepada kambing yang lainnya 

dan memudahkan dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu pada peternakan 

UPTD BPT dan HMT pernah mengalami masalah  dalam hal pemeliharaan, 

karena terdapat beberapa kambing yang kandangnya tidak di bedakan sesuai 

tahap pemeliharaannya. 

 
Gambar 5. Atap tipe Monitor yang terbuat dari seng 
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4.4. Pemberian pakan dan minum 

 Pakan diberikan di peternakan ini adalah hijauan dan konsentrat . 

Pemberian hijauan berpengaruh terhadap kadar lemak air susu, sedangkan 

diberikan konsentrat untuk produksi air susu yang tinggi dan pertumbuhan yang 

tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sodiq dan Abidin (2002) bahwa hijauan 

merupakan bahan pakan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok ternak 

serta berpengaruh pada kadar lemak air susu, serta konsentrat diperlukan untuk 

menunjang produksi air susu dalah hal kwantitas serta kebutuhan pokok ternak 

dalam pertumbuhan bobot badan. Hal senada diungkapkan juga oleh Greenwood 

(1990) hijauan berkualitas baik sebenarnya sudah cukup untuk kambing 

berproduksi normal, tetapi bila produksi air susu meningkat atau diharapkan 

tinggi maksimal dibutuhkan tambahan pakan berupa konsentrat atau pakan 

butiran. 

       
a) b) 

Gambar 6. a) Pemberian Hijauan 

b) Pemberian Konsentrat 

 

Menurut Greenwood (1990), apabila produksi susu kambing diharapkan 

tinggi/meningkat, maka dibutuhkan pakan tambahan berupa konsentrat dan pakan 

butiran. 
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Pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat. Hijauan yang yang 

digunakan adalah tebon jagung. Sedangkan konsentrat yang digunakan konsentrat 

jadi yang dibeli dari KUD Karangploso, dengan cara ditukar dengan pemasukan 

susu sapi ke KUD. Pemberian pakan dilakukan 3 kali dalam sehari yaitu, pukul 

08.00 diberi konsentrat, kemudian pukul 10.00 dan 14.00 diberi hijauan. 

Kandungan protein konsentrat yang digunakan di UPTD Singosari 

menurut analisa di laboratorium Nutrisi Makanan Ternak universitas Brawijaya 

adalah 21%. Hal ini sesuai dengan pendapat Blakely and Bade (1994), bahwa 

seekor kambing untuk menghasilkan setiap liter air susu membutuhkan pakan 

berkualitas baik dan masih dapat ditambah dengan 0.25 kg konsentrat dengan 

kadar protein 16 %. Sedangkan menurut Sarwono (1999), jumlah pakan 

konsentrat yang diberikan sebanyak 0.5-1 kg perhari dengan frekuensi pemberian 

2 kali. Perhitungan pemberian pakan di UPTD Singosari adalah, hijauan yang 

diberikan 2 kali sehari, setiap pemberian dalam 1 flok kandang yang berisi rata-

rata 10 ekor induk laktasi, diberi hijauan ± 70 kg untuk 2 kali pemberian, yaitu 

pagi dan sore. Sehingga dalam 1 hari rata-rata konsumsi hijauan per ekor adalah 7 

kg. Sedangkan konsentrat diberikan 1 kali dalam sehari yaitu pada pagi hari. 1 

flok kandang diberi konsentrat ± 5 kg. Sehingga konsumsi rata-rata perekor 

adalah 0.5 kg. Dengan demikian pemberian konsentrat sesuai dengan pendapat 

Sarwono (1999) di atas. 

Pemberian hijauan dilakukan dengan cara dipotong – potong sepanjang 

3cm (Sarwono, 1999). Demikian halnya yang dilakukan di peternakan, yaitu 

memotong-motong hijauan sebelum diberikan ke kambing. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menambah nafsu makan kambing dan menghindari dari 
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pakan yang tidak bisa dimakan oleh kambing, sehingga lebih efisien. Berdasarkan 

uji laboratorium Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, konsentrat yang digunakan di peternakan ini memiliki kandungan 

protein 21%. 

Pemberian air minum kambing PE di UPTD Singosari dilakukan secara 

terus menerus atau adlibitum, dengan sumber air dari air tanah dan air 

pegunungan yang sudah ditampung dalam tandon. Hal ini sesuai dengan pendapat  

Sarwono (1999) bahwa sebaiknya air bersih senantiasa tersedia pada tempat 

khusus dan selalu ada pada kandang. Dikatakan pula bahwa secara umum 

kambing membutuhkan air sebanyak 1,5 – 2,5 liter air perhari.  

Anak kambing yang induknya mati atau air susunya diperah untuk dijual 

perlu diberi air susu pengganti. Air susu pengganti berupa air susu sapi ditambah 

bubuk Pro-Junior R-1, dengan tujuan untuk kebutuhan pertumbuhan anak 

kambing. 

 

4.5. Perkawinan 

Menurut Jaenuddin dan Hafez (1987) masa perkawinan didefinisikan pada 

saat pertama kali estrus atau birahi ternak yang disertai adanya ovulasi spontan 

pada betina, sedangkan pada jantan yaitu terjadinya pubertas yang mana pada 

umur setelah terbentuknya sekresi testosterone, spermatogenesis dan munculnya 

tingkah laku kawin, sehingga ejakulasi telah berisi spermatozoa yang dapat 

menyebabkan kebuntingan. 

Charles (1983) menyatakan bahwa tanda-tanda birahi pada kambing yaitu 

sering mengibas-ibaskan ekor, gelisah, nafsu makan berkurang, bibir kelamin luar 
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membengkak, basah, berlendir dan berwarna merah, sering kencing, menaiki 

temannya, sering mengembik, produksi air susu menurun terutama pada ternak 

yang sedang laktasi. 

Di UPTD Singosari tidak terdapat recording yang jelas, sehingga 

perkawinan hanya dilakukan apabila terdapat kambing yang mengalami tanda-

tanda birahi. Perkawinan dilakukan dengan cara kawin alam dengan 

menggunakan pejantan yang ada. 

4.6. Kebuntingan 

Sodiq dan Abidin (2002) menyatakan bahwa tanda-tanda kebuntingan 

dapat dilihat dari perubahan fisik dan tingkah laku kambing, antara lain sering 

menggosok-gosokkan badan ke dinding kandang, abdomen sebelah kanan  

membesar, dan ambing tampak menurun. Menurut Murtidjo (2000), bahwa umur 

kebuntingan kambing adalah 150 hari (5 bulan).  

Deteksi kebuntingan di UPTD dilakukan pada kambing yang telah 

dikawinkan dan sudah tidak mengalami tanda-tanda birahi. Apabila masih 

menampakkan tanda-tanda birahi, berarti ternak tersebut belum mengalami 

kebuntingan. Usia kebuntingan rata-rat 150 hari. Ketika usia kebuntingan lebih 

dari 4 bulan, kambing sering diawasi untuk kemungkinan terjadinya distokia atau 

kesulitan kelahiran. 

4.7. Kelahiran 

Murtidjo (2000) berpendapat bahwa induk kambing yang akan melahirkan 

dapat diketahui melalui perubahan fisik dan perilakunya antara lain abdomen 

menurun, ambing susu membesar, kadang air susu menetes, alat kelamin 
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membengkak dan berwarna kemerah-merahan, menggaruk-garuk tanah, sering 

mengembik, nafsu makan berkurang, dan sering kencing. 

Di peternakan ini menjelang kelahiran dipersiapkan lap bersih, alas goni, 

obat yang akan dioleskan pada tali pusar, antiseptic, handuk, air hangat, gunting, 

dan ember. Proses kelahiran anak kambing di UPTD ini ditandai dengan pecahnya 

kantong ketuban dan beberapa saat kemudian akan tampak bagian kedua kaki 

depan anak dan mulai keluar. Perawatan anak kambing yang baru lahir dilakukan 

dengan cara dibersihkan tubuhnya dari lender, diusap dengan menggunakan 

handuk yang sudah dibasahi dengan air hangat, dan segera disusukan ke induk 

agar segera mendapatkan kolostrum, agar cepat mendapat kekebalan tubuh. 

Pemberian kolostrum dilakukan selama 8 hari. Sedangkan perawatan induk 

setelah melahirkan dilakukan dengan pemberian air minum yang cukup untuk 

menghindari dehidrasi setelah melahirkan, mengurangi pemberian konsentrat agar 

tidak terjadi penimbunan lemak pada ambing sehingga produksi susu tidak 

terganggu, dan memperbanyak pemberian hijauan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Murtidjo (2005), bahwa induk kambing setelah melahirkan sebaiknya diberi 

banyak air minum dan pakan yang bergizi untuk memulihkan tenaga. 

 

4.8. Pemerahan 

Pemerahan yang dilakukan di UPTD Singosari bertujuan untuk 

mendapatkan jumlah susu maksimal dari ambing kambing yang kemudian 

hasilnya akan dijual. Hal ini dilakukan karena apabila pemerahan dilakukan tidak 

sempurna akan mengakibatkan kambing perah cenderung untuk menjadi kering 

dan produksi susu akan sangat menurun. Pemerahan di UPTD Singosari terdiri 
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dari 3 tahap yaitu  persiapan pemerahan, pelaksanaan pemerahan dan pengakhiran 

pemerahan. Proses pemerahan tersebut sesuai dengan pendapat Sarwiono, dkk  

(1990). 

4.8.1. Persiapan pemerahan 

 Persiapan pemerahan dilakukan dengan penggiringan kambing ke kandang 

perah yang telah dibersihkan. Kemudian kambing ditata rapi pada kandang perah. 

Sebelum pemerahan, ambing kambing dilap dengan menggunakan lap kering, 

yang mana lap tersebut dalam keadaan kurang bersih, dikarenakan jarang dicuci. 

Kesehatan pemerah juga tidak diperhatikan, karena dalam keadaan sakit 

menularpun misalnya batuk , pilek, tetap memerah. Sering pula pemerah 

melakukan pemerahan sambil merokok. Hal ini sangat tidak sesuai dengan 

pendapat Sodiq dan Abidin (2002), yang menyatakan bahwa sebelum pemerahan 

perlu diperhatikan kesehatan pemerah, kesehatan ternak, membersihkan alat 

pemerahan, dan ambing serta puting ternak perah. 

4.8.2. Pelaksanaan Pemerahan dan Produksi Susu 

 

Pemerahan kambing dilakukan dengan menggunakan mesin pemerah. Dan 

pada saat-saat tertentu pemerahan dilakukan secara manual dengan menggunakan 

tangan. Misalnya pada saat akan dilakukan pengambilan data produksi susu. 

Langkah yang dilakukan untuk melakukan pemerahan adalah dengan 

menempatkan kambing di kandang pemerahan pada posisi yang tepat. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah proses pemerahan tanpa terganggu oleh gerakan 

kaki kambing. Pemerah berada di sebelah kanan kambing. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang menyatakan bahwa agar susu yang diperah hasilnya bersih dan 

bagus, tempat untuk memerah susu harus bersih, tidak berdebu, dan tempat 
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pemerahan kambing berlantai semen atau papan yang rata. Dalam melakukan 

pemerahan, posisi pemerah sebaiknya di sisi kanan kambing  (Sarwono, 2003). 

      
         a)       b) 

Gambar 7.a) Pemerahan dengan menggunakan tangan 

    b) Pemerahan dengan menggunakan mesin 

 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, sesuai tabel 2, diperoleh data 

yang menunjukkan bahwa produksi susu kambing PE periode laktasi di 

peternakan ini dengan rata-rata bobot badan 40.85 kg, hanya mampu 

menghasilkan susu rata-rata 186.45 Cc perekor perhari. Sedangkan kambing PE 

periode laktasi yang baik mampu menghasilkan susu 4500-2200 Cc perekor 

perhari. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa produksi susu kambing di tempat ini 

masih di bawah standar. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya sering 

terjadi keterlambatan pemberian pakan, sanitasi pada pemerahan kurang mendapat 

perhatian, dan tidak sedikit kambing yang tetap di perah, sedangkan kambing 

tersebut dalam kondisi masa kering. Komposisi air susu kambing dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

4.8.3.  Pengakhiran pemerahan  

Pengakhiran pemerahan yang dilakukan di UPTD BPT dan HMT 

Singosari adalah dengan membersihkan kandang perah, alat-alat pemerahan 

dengan menggunakan sabun cuci. Di UPTD BPT dan HMT, tidak dilakukan 
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pembersihan ambing setelah pemerahan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat 

Sodiq dan Abidin (2002), yang menyatakan bahwa setelah pemerahan tuntas, 

putting harus dioles dengan menggunakan larutan antisep. Akibat yang dilakukan 

dari tindakan ini adalah banyaknya terjadi mastitis pada induk PE laktasi. 

Penanganan setelah pemerahan, air susu dijual berupa susu segar maupun susu 

pasteurisasi. Apabila tidak ada permintaan susu segar, maka air susu diberikan 

pada anak kambing.     

 

4.9. Sanitasi dan Pencegahan Penyakit 

 Sanitasi di UPTD BPT dan HMT meliputi sanitasi kandang dan sanitasi 

ternak. Sanitasi kandang dilakukan dengan pembersihan kandang, tempat pakan 

dan tempat minum setiap pagi hari. Penyemprotan kandang dengan menggunakan 

antiseptik dilakukan satu kali setiap  minggu. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Setiawan (2003) dengan pendapatnya tentang sanitasi yang meliputi sanitasi 

kandang dan sanitasi ternak. 

 
Gambar 8. Pemandian kambing dengan larutan Asuntol 
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 Selain sanitasi kandang, sanitasi kambing juga diperhatikan, yaitu dengan 

memandikan kambing satu bulan sekali dengan menggunakan Asuntol, dengan 

perbandingan 25 gram Asintol : 50 liter air bersih. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mencegah penyakit scabies. Selain pemandian kambing, sanitasi ternak juga 

dilakukan dengan pemotongan kuku, dan pencukuran rambut. Pemotongan kuku 

dilakukan apabila terlihat ada kambing yang mempunyai kuku panjang dan 

mengganggu aktivitas kambing. Sedangkan pencukuran rambut dilakukan pada 

kambing yang baru melahirkan. Hal ini bertujuan agar rambut-rambut bersih dari 

darah dan lendir, sehingga tidak menimbulkan kontaminasi penyakit. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa sanitasi kandang dilakukan 

dengan cara kandang dibersihkan  secara berkala dan pembuangan kotoran secara 

tepat,  guna mencegah penyakit dan parasit serta memberi kenyamanan pada 

ternak. Sedangkan sanitasi yang kedua adalah sanitasi ternak yang sangat penting 

dilakukan karena kebersihan rambut, organ telinga, mata, hidung, kuku dan mulut 

dapat mencegah ternak dari parasit dan penyakit, seperti scabies, PMK (penyakit 

mulut dan kuku) dll (Mulyono, 2005).  

Upaya pencegahan penularan penyakit di UPTD BPT dan HMT Singosari,  

adalah dilakukan dengan isolasi ternak di kandang karantina. Akan tetapi karena 

kurangnya pemeriksaan terhadap ternak yang sakit, sehingga sering terjadi dalam 

satu kandang terdapat ternak yang sakit. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat 

Chaniago, (1993) bahwa pencegahan penularan penyakit dapat dilakukan dengan 

adanya kandang karantina yang dipisahkan agar tidak terjadi penularan penyakit 

kepada ternak yang lain dan mempermudah penyembuhan. 
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4.10. Pemasaran 

Pemasaran air susu kambng terdiri dari dua macam, ayitu susu pasteurisasi 

dan susu segar. Susu pasteurisasi dikemas di dalam gelas 220ml seharga Rp.3000 

per gelas. Dan susu segar Rp.15.000 per liter. Air susu dipasarkan di kota Malang 

dan untuk pembeli yang datang langsung ke UPTD. 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

Kesimpulan  yang dapat diambil dari PKL ini antara lain: 

1. Pakan yang diberikan adalah hijauan yang berupa tebun jagung dan 

konsentrat dengan pemberian 3 kali sehari, sedangkan minum 

diberikan secara adlibitum. 

2. Pemerahan dilakukan dengan menggunakan mesin pemerah dan manual 

dengan frekuensi pemerahan satu kali sehari, dengan produksi susu 

kambing  rata-rata 186.45 Cc perekor perhari.  

3. Sanitasi di UPTD Singosari sudah cukup baik yaitu meliputi sanitasi 

kandang dan sanitasi ternak, akan tetapi sanitasi pemerahan kurang di 

perhatikan. 

4. Di UPTD Singosari tidak terdapat recording yang jelas, sehingga 

perkawinan hanya dilakukan apabila terdapat kambing yang 

mengalami tanda-tanda birahi. Perkawinan dilakukan dengan cara 

kawin alam dengan menggunakan pejantan yang ada. 

 

5.2. SARAN      

 Dengan mengamati keadaan yang ada dan melihat kenyataan yang ada di 

lapangan serta dari hasil laporan maka disarankan untuk unit peternakan untuk 

melaksanakan recording yang lengkap, agar tidak terjadi kerancuan. Sanitasi 

pemerahan baik persiapan, pelaksanaan maupun pengakhiran sebaiknya lebih 
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diperhatikan untuk mencegah adanya mikroorganisme yang terdapat pada puting 

dan ambing serta mengurangi terjangkitnya mastitis.  
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Lampiran 1. Rataan Suhu dan Kelembaban Kandang  

 

Suhu Kandang (
o
C) Kelembaban 

Kandang 

No Tanggal 

Pagi Sore Pagi Sore 

Keterangan 

1 16 Januari 2007 23 27 79 74  

2 17 Januari 2007 23 27 79 74  

3 18 Januari 2007 23 27 79 74  

4 19 Januari 2007 23 27 79 74  

5 20 Januari 2007 23 27 79 74  

6 21 Januari 2007 23 27 79 74  

7 22 Januari 2007 23 27 79 74  

8 23 Januari 2007 24 27 80 74  

9 24 Januari 2007 23 27 79 74  

10 25 Januari 2007 23 27 79 74  

11 26 Januari 2007 23 27 79 74  

12 27 Januari 2007 23 28 79 74  

13 28 Januari 2007 23 26 79 73  

14 29 Januari 2007 23 26 79 73  

15 30 Januari 2007 23 27 79 69  

16 31 Januari 2007 23 27 74 74  

17 1 Februari 2007 23 27 79 74  

18 2 Februari 2007 23 27 79 78  

19 3 Februari 2007 21 27 78 74  

20 4 Februari 2007 21 27 78 74  

21 5 Februari 2007 22 27 79 74  

22 6 Februari 2007 22 29 79 79  

23 7 Februari 2007 22 27 79 74  

24 8 Februari 2007 22 27 78 74  

25 9 Februari 2007 23 29 79 74  

26 10Februari2007 23 27 79 74  

27 11 Februari 2007 22 28 74 74  

28 12 Februari 2007 22 28 79 74  

29 13 Februari 2007 22 27 79 78  

30 14 Februari 2007 22 27 79 78  

31 15 Februari 2007 23 27 79 78  

 Rata - rata 22.64 27.16 78.61 74.45  

 

 

 



 43 

Lampiran 2. Rataan Bobot badan dan produksi susu Kambing  

Produksi susu minggu ke – 

(mililiter) NO Kode Kambing Bobot Badan (kg) 

I II III IV 

1. 992 41 90 90 100 110 

2. 474 49 130 130 150 200 

3. 357 43,5 510 520 540 600 

4. 0300 28,5 150 150 160 200 

5. Tidak ada eartag 34,7 140 140 150 200 

6. Ambing I 42 150 155 163 200 

7. 393 35,5 80 85 90 100 

8. Mulut Hitam 48 195 198 200 210 

9. 222 43,5 140 140 150 160 

10. 0915 43 152 150 150 140 

Rata- rata 40,85 173,7 174,8 185,3 212 

 

Keterangan : 

- ukuran produksi yang digunakan adalah mililiter (ml) 

- pengambilan sample susu dilakukan setiap 1 minggu sekali. 
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Lampiran 3.  Perbandingan Komposisi Air Susu 

 

Komposisi Air Susu Sapi Air Susu Kambing Air Susu Ibu 

Protein (gr) 3.3 3.6 1.0 

Lemak (gr) 3.3 4.2 4.4 

Karbohidrat (gr) 4.7 4.5 6.9 

Kalori (gr) 61 69 70 

Fosfor (gr) 93 111 14 

Kalsium (gr) 19 134 32 

Magnesium (gr) 13 14 3 

Besi (gr) 0.05 0.05 0.03 

Natrium(gr)  49 50 17 

Kalium (gr) 1.52 204 51 

Vitamin A (IU) 126 185 241 

Thiamin (mg) 0.04 0.05 0.014 

Riboflafin (mg) 0.16 0.14 0.04 

Niacin (mg) 0.08 0.28 0.18 

Vitamin (mg) 0.04 0.05 0.01 
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Lampiran  4. Denah lokasi UPTD BPT dan HMT  
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Keterangan: 

A. Kandang sapi perah 

B. Kandang sapi potong 

C. Kandang pedet  

D. Kandang sapi dara atau kering  

E. Gudang  

F. Tempat pembuatan silase 

G. Kandang sapi potong 

H. Gudang  

I. Kandang sapi potong 

J. Lapangan 

K. Kandang Kambing perah 

L. Gudang pakan 

M. Lapangan volly 

N. Kandang Kambing  

O. Kantor UPTD BPT dan HMT  

P. Musholla 

Q. Kamar susu 

R. Asrama   

        Pintu gerbang  
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Lampiran 5. Jadwal kegiatan di UPTD BPT dan HMT Singosari 

Waktu Kegiatan 

06.00-0700 Pembersihan kandang, tempat pakan & minum 

07.00-08.00 Pemberian konsentrat 

08.00-09.00 Pemerahan 

09.00-10.00 Pemberian hijauan 

10.00-12.00 Pemeriksaan Kambing (sakit) 

12.00-14.00 Istirahat 

12.00-15.30 Pemberian hijauan 

15.30 Istirahat 
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Lampiran 6. Topografi UPTD BPT dan HMT Singosari 

Ketinggian  : 600-700 m di atas permukaan laut 

Kelembaban : 60%-90% 

Suhu  : 14-19 pada malam hari 

       18-22 pada pagi hari 

Struktur tanah : Liat berpasir 

Masa kering : Pertengahan April sampai dengan Oktober 

Curah hujan : 15.000 ml/thn 

Sumber : Pemda Tk. I Jatim, Dinas Peternakan (1990). 
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Lampiran 7. Penggunaan Area Yang dimiliki UPTD BPT DAN HMT  

Singosari Malang. 

No Area Luas (ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

Kandang 

Kebun NMT 

Jalan 

Kantor dan Laboratorium 

Gudang dan Kamar Asisten 

0,3 

0,55 

0,20 

0,30 

0,15 

 Total 1,5 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1. Latar Belakang  

 

Kambing merupakan jenis ternak ruminansia kecil yang telah menyatu 

dengan kehidupan penduduk pedesaan di Indonesia. Jumlah populasi ternak 

kambing fluktuatif dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sutama (2002) 

menyatakan bahwa perkembangan populasi ternak kambing di Indonesia pada 

kurun waktu 1997 sampai 2001 menunjukkan angka penurunan rata-rata sebesar 

2,5%. Untuk meningkatkan populasi kambing dengan produksi dan kualitas 

tinggi, digunakan teknik Inseminasi Buatan (IB) yaitu dengan mengencerkan dan 

menyimpan semen dari kambing yang berkualitas tinggi dalam jangka waktu 

tertentu dan kemampuan hidupnya masih tetap tinggi. Dewasa ini angka 

keberhasilan IB semen beku pada kambing Peranakan Ettawa (PE) di Indonesia 

masih rendah. Salah satu aspek penyebabnya adalah karena  selama proses 

pembekuan semen terjadi pembentukan kristal-kristal es, sehingga konsentrasi 

elektrolit meningkat di dalam sel yang akan melarutkan selubung lipoprotein 

dinding spermatozoa (Toelihere, 1985). Demikian juga menurut Maxwell dan 

Watson (1996) bahwa selama pembekuan dan penyimpanan semen terjadi 

ketidakseimbangan membran, yang dapat menurunkan ketahanan spermatozoa 

sehingga setelah thawing  kualitas semen menjadi rendah. Dengan demikian perlu 

penelitian tentang pengenceran semen untuk meminimalkan tingkat kerusakan 

spermatozoa baik dari semen setelah proses pendinginan maupun proses 

pembekuan, sehingga dapat meningkatkan fertilitas spermatozoa kambing.  
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Kualitas semen akan menurun pada proses penyimpanan tanpa bahan 

pengencer. Penambahan bahan pengencer selain untuk tujuan penyimpanan, juga 

untuk meningkatkan volume semen, sehingga dari satu ejakulasi seekor pejantan 

memungkinkan untuk dilaksanakan inseminasi beberapa ekor betina, dan 

dimungkinkan untuk pengiriman jarak jauh (Triana, 2005). 

Usaha yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan program IB 

diperlukan persediaan semen dalam jumlah yang cukup kuantitas dan kualitasnya, 

baik semen cair maupun semen beku. Kualitas semen cair cepat menurun, namun 

dapat dihambat dengan pengenceran dan penggunaan bahan pengencer  yang  

komposisi, serta teknik penyimpanannya sesuai. Bahan pengencer yang baik 

untuk semen kambing adalah tris kuning telur yang terdiri dari Tris 

Aminomethan, asam sitrat, laktosa, fruktosa, raffinosa, kuning telur, penicillin, 

streptomycin, dan aquades. Tris Aminomethan berfungsi sebagai buffer dan 

mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit, fruktosa 

menyediakan makanan dan kuning telur berfungsi melindungi spermatozoa 

terhadap shock dingin dan sebagai sumber energi (Triana, 2005). Toelihere, 1993 

juga menambahkan bahwa kuning telur mengandung lipoprotein dan lesitin yang 

dapat mempertahankan dan melindungi integritas selubung membran 

spermatozoa, demikian pula lipoprotein dan fosfolipid dapat melindungi 

spermatozoa dari cold shock selama pembekuan dan penyimpanan. 

Kualitas semen umumnya ditentukan oleh tingkat motilitas, viabilitas, dan 

abnormalitas untuk menjamin tingkat keberhasilan fertilisasi. Semen kambing 

cepat mengalami penurunan kualitas karena tingginya motilitas setelah ejakulasi 

sehingga spermatozoa banyak kehilangan energi dan cepat mati. 
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1. 2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dirumuskan  permasalahan apakah 

tingkat konsentrasi kuning telur dalam pengencer tris aminomethan berpengaruh 

terhadap kualitas spermatozoa kambing PE pada proses pembekuan. 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

 Untuk mencari tingkat konsentrasi kuning telur yang terbaik dalam 

pengencer tris aminomethan, sehingga kualitas semen kambing dapat 

dipertahankan selama proses pendinginan dan pembekuan. 

 

1. 4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

proses pendinginan dan pembekuan  spermatozoa  kambing. 

 

1. 5. Kerangka Pikir 

IB merupakan salah satu teknologi reproduksi yang digunakan untuk 

meningkatkan populasi sekaligus meningkatkan mutu genetik ternak. Pelaksanaan 

IB pada kambing di Indonesia sampai saat ini masih terbatas dan belum meluas 

seperti IB pada sapi. Hal ini, selain karena kualitas semen kambing yang rendah, 

juga adanya efek negatif dari pembekuan semen.  

Semen kambing cepat mengalami penurunan kualitas karena tingginya 

motilitas setelah ejakulasi, sehingga spermatozoa banyak kehilangan energi dan 

cepat mati, disamping itu semen kambing memiliki energi yang rendah terutama 
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fruktosa pada seminal plasmanya. Oleh karena itu perlu adanya pengencer untuk 

melindungi spermatozoa selama proses pendinginan dan pembekuan. 

Bahan pengencer yang baik untuk semen kambing adalah tris kuning telur 

yang terdiri dari Tris Aminomethan, asam sitrat, laktosa, fruktosa, raffinosa, 

kuning telur, penicillin, streptomycin, dan aquades. Tris Aminomethan berfungsi 

sebagai buffer dan memepertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan 

elektrolit, fruktosa menyediakan makanan makanan dan kuning telur berfungsi 

melindungi spermatozoa terhadap shock dingin dan sebagai sumber energi 

(Herliantin, 1992). 

 

1. 6. Hipotesis 

 Tingkat konsentrasi kuning telur dalam pengencer tris aminomethan 

berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa kambing selama proses pendinginan 

dan pembekuan. 
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1. 7. Flow Chat Kerangka Pikir 
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Tris Aminomethan berfungsi 

sebagai buffer dan 

memepertahankan tekanan 

osmotik dan keseimbangan 

elektrolit (Herliantin, 1992). 
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Setelah Ejakulasi 
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Pengencer Tris 

Amino Methan 

Tingkat Keberhasilan 

Inseminasi Buatan 

Kambing Rendah 

Persentase keberhasilan IB 
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2000). 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1.  Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Kambing peranakan Ettawa (PE) merupakan hasil persilangan antara 

kambing kacang (lokal) dengan kambing Ettawa (impor). Kambing PE telah dapat 

beradaptasi terhadap kondisi dan habitat Indonesia (Mulyono, 2005).  

Menurut Mulyono (2005), kambing PE mempunyai ciri-ciri antara 

kambing Kacang dengan kambing Ettawa, yaitu: bagian hidung ke atas 

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

sedikit kaku, warna bulu bervariasi antara hitam dan coklat, kambing jantan 

mempunyai bulu tebal dan agak panjang di bawah leher dan pundak, sedangkan 

bulu kambing betina agak panjang terdapat di bagian bawah ekor ke arah garis 

kaki, bobot badan hidup kambing PE jantan sekitar 40 kg dan  PE betina sekitar 

35 kg. 

Berdasarkan reproduksi kambing jantan, kambing PE memiliki peluang 

yang baik untuk dikembangkan melalui inovasi teknologi reproduksi. Kambing 

jantan PE memiliki tingkah laku reproduksi yang aktif (Sutama, 2007; Toelihere, 

1993). Demikian pula menurut Wulandari (2007), bahwa jenis kambing yang 

paling baik untuk dikembangkan oleh pemerintah adalah kambing jenis PE yang 

mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kambing jenis lain, yaitu 

memiliki rata-rata berat badan yang lebih tinggi dan produksi susu lebih banyak. 

Kartasudjana (2001) menyatakan tentang syarat ternak jantan yang akan 

dijadikan pejantan meliputi umur, silsilah keturunan, kondisi badan, dan nafsu 

seksual. Umur ternak jantan yang dijadikan sumber semen harus berumur 



 7 

sekurang-kurangnya 1,5 tahun. Karena pada umumnya ternak jantan pada umur 

tersebut sudah melewati masa dewasa kelamin (pubertas) dan secara seksual 

mereka sudah mampu menghasilkan spermatozoa yang mampu membuahi sel 

telur. Selain umur, silsilah keturunan ternak juga diusahakan dapat ditelusuri, dan 

merupakan keturunan dari induk dan jantan yang unggul sehingga memiliki 

potensi genetik yang unggul pula. Kondisi ternak harus normal, tidak memiliki 

cacat tubuh, ukuran tubuh proporsional dalam arti hubungan antara tinggi dan 

bobot badan harus seimbang, tidak mengidap penyakit, serta nafsu seksual yang 

bagus. Hal ini dapat dilihat dari cara ternak jantan ketika berhadapan dengan 

ternak betina, harus menunjukkan nafsu menggebu, serta dapat melakukan 

perkawinan berulang-ulang dalam kurun waktu tetentu. 

 

2.2. Fisiologi Spermatozoa dan Semen 

Susilawati (2003) menyatakan bahwa, berdasarkan bentuk morfologinya 

spermatozoa tersusun atas kepala, ekor, dan akrosom. Kepala spermatozoa 

memiliki bentuk oval, tumpul mengandung nukleus dengan kromatin yang sangat 

padat. Akrosom merupakan lapisan membran pembungkus akhir dari spermatozoa 

yang terbentuk saat spermatogenesis. Ekor spermatozoa terbagi menjadi bagian 

leher, bagian tengah, pokok, dan akhir.  

 Spermatozoa ditutupi oleh membran sel dari kepala sampai ekor dan 

secara umum memiliki susunan molekul dan fungsi yang kompleks (Garner dan 

Hafez, 2000). Membran bagian kepala berfungsi dalam proses kapasitasi, reaksi 

akrosom dan penembusan zona pelusida.  Membran bagian belakang menjadi satu 

dengan ovum pada saat sperm-egg recognition. Membran bagian ekor berfungsi 

mendapatkan substrat energi dan menggerakaan spermatozoa (Garner dan Hafez, 
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2000; Susilawati, 2003). 

Semen adalah cairan setengah pekat hasil sekresi kelamin jantan yang 

diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina pada saat kopulasi atau ditampung 

untuk kepentingan IB (Toelihere, 1993; Garner dan Hafez, 2000). Semen terdiri 

atas bagian yang padat yang disebut spermatozoa (gamet jantan) dan bagian yang 

cair hasil sekresi kelenjar asesoris reproduksi jantan  (prostata, vesica seminalis, 

dan kelenjar cowper) disebut seminal plasma (Toelihere, 1993; Garner dan Hafez, 

2000). 

Garner dan Hafez (2000) menyatakan  bahwa volume semen dan jumlah 

spermatozoa yang dijakulasikan  hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

spesies, umur, musim, lingkungan, frekuensi ejakulasi, kondisi pakan dan 

kesehatan.  

Kualitas semen segar kambing PE menurut Zamanti (2003) dan  kambing 

Boer (Isnaini, 2006) antara lain seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1. Rataan Hasil Evaluasi Semen Segar Kambing 

Variabel                                   Kambing PE * Kambing PE ** Kambing Boer 

Volume ejakulasi (ml) 

Konsent.sperma (juta/ml) 

Warna 

pH                  

Gerak Massa   

Gerak Individu (%,) 

Viabilitas    (%)  

Abnormalitas  (%)   

1,08 ± 47                    

2881,0 ± 234,6            

Putih- kuning  

7,07 ± 0,21 

3 +              

74,29 ± 2,70 

83.43 ± 4,92  

9,57 ± 0,8 

1 - 1,5 

962 ± 166,02 

Kuning 

6,8 ± 0,2 

2 + 

73 ± 0,03 

80,73 ± 0,13 

5,92 ± 0,02   

0,81± 0,33  

3387 ± 230,32  

Putih keruh 

7,00 ± 0,0 

2+ - 3+ 

74,50 ± 3,69 

88,03 ± 3,07   

6,87 ± 1,96 

Keterangan : * : Zamanti, 2003  

   ** : Isnaini, 2006 

 

2.3. Pengenceran Semen 

 

Alasan dilakukan pengenceran semen antara lain untuk meningkatkan 

volume semen serta menurunkan kandungan seperti dalam volume tertentu 
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sehingga akan lebih banyak dosis inseminasi yang dapat dibuat (Kartasudjana, 

2001), memberikan median yang cocok sebagai sumber nutrisi, kontrol terhadap 

pH, dan mempertahankan tekanan osmotik spermatozoa (Evans dan Maxwell, 

1987), untuk menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi 

spermatozoa, menyediakan bahan penyangga untuk mencegah terjadinya 

perubahan pH, mencegah pertumbuhan kuman, serta memperbanyak volume 

sehingga lebih banyak betina yang diinseminasi dari satu kali ejakulasi (Toelihere, 

1993). Syarat penting setiap bahan pengencer adalah murah, sederhana, praktis 

dibuat tetapi daya gunanya tinggi, mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan 

spermatozoa serta tidak bersifat racun.  

Bahan pengencer semen pada umumnya terdiri atas tiga bagian tergantung 

pada cara penyimpanannya, yakni bahan dasar, bahan penyangga dan bahan 

tambahan.  Bahan dasar sebagai sumber energi melindungi spermatozoa terhadap 

kejutan dingin dan memperbanyak volume adalah kuning telur, air susu dan air 

kalapa.  Bahan penyangga yang berfungsi mempertahankan derajat keasaman 

(pH) semen seperti natrium, kalium bikarbonat, sitrat dan fosfat dehidrat. 

Sedangkan bahan tambahan untuk mempertahankan tekanan osmatik dan 

keseimbangan elektrolit yang sesuai, mencegah pertumbuhan kuman dan 

melindungi spermatozoa, bahan tambahan dapat berupa glisin, gliserin (gliserol) 

dan antibiotik  (Amin, 1998). 

 Menurut Beaden dan Fuquay (1984) bahwa stabilitas membran dapat 

dipertahankan dengan pemberian pengencer yang mampu memenuhi kebutuhan 

fisik dan kimia serta mempunyai daya preservasi yang tinggi terhadap 

spermatozoa. Pengencer this aminomethan kuning telur berfungsi memperbanyak 
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volume, mencegah perubahan pH, sumber energi bagi spermatozoa, pelindung 

terhadap cold shock,  dan meningkatkan daya tahan spermatozoa (Susilawati, 

2003). Toelihere (1993) menyatakan bahwa kuning telur mengandung lipo protein 

dan lecithin berfungsi melindungi spermatozoa dari cold shock.  

Pengencer trihidroxy methylaminomethane (tris) merupakan pengencer 

yang terbaik karena fungsinya sebagai switter ion buffer (Masuda, 1992), 

mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit, mendispersikan 

butir-butir asam lemak dari kuning telur, serta mengandung laktosa dan fruktosa 

sebagai sumber energi (Anonimous, 1992).  

Badan Standarisasi Nasional (2005) menambahkan, bahwa bahan 

pengencer harus memenuhi syarat antara lain, mempunyai sifat isotonik terhadap 

semen, mempunyai sifat sebagai buffer, dapat melindungi spermatozoa dalam 

proses pendinginan, pembekuan, dan thawing (pencairan kembali), bersifat 

sebagai sumber nutrisi, mempunyai efek antibakteri, menjaga fertilitas 

spermatozoa, dan tidak mengandung zat-zat yang bersifat toksik. 

 

2.4. Kuning Telur 

Tris aminomethan kuning telur sebagai krioprotektan memberikan efek 

positif terhadap spermatozoa sesudah thawing karena kuning telur mengandung 

lipoprotein dan lesitin yang bekerja mempertahankan dan melindungi integritas 

selubung membran spermatozoa, demikian pula liporotein dan fosfolipid dapat 

melindungi spermatozoa dari cold shock selama pembekuan dan penyimpanan 

(Toelihere, 1993). 

Komposisi kuning telur terdiri dari lesitin, fosfolipid, dan kolesterol. 



 11 

Lesitin merupakan nama lain dari fosfatidilkolin. Lesitin dibutuhkan oleh semua 

sel dan merupakan komponen penting dalam membran sel, karena tanpa lesitin 

membran sel akan kaku. Kolesterol merupakan molekul di dalam sel sejenis lipid 

yang merupakan molekul lemak. Kuning telur juga mengandung beberapa vitamin 

antara lain vitamin A, D, E, dan K (Anonimous, 2007). 

 Pemberian fosfolipid akan membantu menghambat kerusakan membran 

dan dapat memperbaiki sintesis fosfolipid pada membran sehingga struktur dan 

fungsi menjadi optimal (Koentjoro, 1996).   

2.5.  Pembekuan Semen       

Pembekuan adalah suatu pengeringan secara fisik dan suatu proses 

penghentian sementara kegiatan hidup sel dan tanpa mematikan fungsi sel dan 

proses hidup dapat berlanjut setelah pembekuan dihentikan (Toelihere, 1993; Ax, 

Rl Mr, Dally at all, 2000).  Pada prinsipnya fungsi pembekuan adalah upaya 

mengawetkan umur (daya hidup) dan daya guna sel (fertilitras spermatozoa). 

Pembekuan semen dapat menggunakan CO2  padat, udara basah, O2 cair, dan 

Nitrogen cair, namun penggunaan Nitrogen cair lebih populer karena suhu 

nitrogen sangat rendah sehingga dapat menyimpan  semen dalam waktu yang 

lama (Toelihere, 1993). Tahap-tahap pembekuan meliputi : pengenceran, 

pendinginan, gliserolisasi, pembekuan, penyimpanan, dan evaluasi post thawing 

(Ax, Rl Mr, Dally at all, 2000). 

Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa setelah penampungan 

semen sebelum disimpan dalam bentuk cair atau dalam bentuk beku terlebih 

dahulu dilakukan penambahan larutan pengencer untuk mempertahankan daya 

hidup spermatozoa.  
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Pendinginan dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan metabolisme dan 

memperpanjang fertilitas spermatozoa.  Satu mililiter spermatozoa segar dapat 

diencerkan 10 sampai 25 kali dengan konsentrasi 400 juta spermatozoa tiap 

mililiter (Atmamihardja, 1982).  Spermatozoa dalam semen cair dapat tahan hidup 

7 - 14 hari, namun untuk inseminasi buatan sebaiknya dipakai semen yang 

disimpan 3 - 4 hari  (Toelihere,1985). Selanjutnya Toelihere (1985) juga 

menyatakan bahwa semen cair menghasilkan angka konsepsi yang terbaik 24 - 48 

jam sesudah penampungan. Spermatozoa yang dibekukan pada suhu -196°C di 

dalam nitrogen cair tahan hidup untuk waktu   3 - 4 tahun.  

 Satu dosis inseminasi pada sapi dengan semen cair harus mengandung 

minimal 5 juta spermatozoa dan dengan semen beku paling sedikit harus 

mengandung 12 juta spermatozoa.  Sedangkan dosis semen beku kambing standar 

nasional adalah 25 juta dan standar internasional adalah 75 juta/straw yang 

memberikan kualitas motilitas yang sama yaitu 40 % (Susilawati, 2005).   

Suyadi dkk, (2004) melaporkan bahwa motilitas individu semen beku 

setelah thawing kambing PE sebesar 20 %. Selanjutnya dikatakan bahwa akibat 

pembekuan presentase spermatozoa akan menurun antara 25 % - 50 %. Penurunan 

kualitas semen sebagai akibat kerusakan membran karena perlakuan selama 

pendinginan dan pembekuan, sehingga spermatozoa mudah mengalami cold shock 

(Toelihere, 1993). Selanjutnya dikatakan bahwa selama proses pembekuan semen 

terjadi pembentukan kristal-kristal es, sehingga konsentrasi elektrolit meningkat di 

dalam sel yang akan melarutkan selubung lipoprotein dinding sel spermatozoa.  

Maxwell dan Watson (1996); Tambing, dkk (2001) bahwa selama pembekuan dan 

penyimpanan semen terjadi ketidakseimbangan membran dari sel-sel yang motil, 
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sehingga menurunkan ketahanan spermatozoa dan setelah thawing  kualitas semen 

menjadi rendah. 

Pembekuan dan thawing  menyebabkan fungsi metabolik spermatozoa 

berkurang dan terjadi kerusakan membran plasmanya sehingga terjadi penurunan 

kemampuan fungsi spermatozoa (Hammersted et al., 1990). Thawing 

mempengaruhi stabilitas dan fungsi membran sel (Ericsson,1992 . Hal ini karena 

terjadi kerusakan ultrastruktur, biokimia dan fungsional spermatozoa  yang 

menyebabkan terjadinya penurunan motilitas dan daya hidup, kerusakan membran 

plasma dan tudung akrosom, serta kegagalan transpor dan fertilisasi. 

 

2.6. Pendinginan Semen 

Pendinginan dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan metabolisme dan 

memperpanjang fertilitas spermatozoa.  Spermatozoa dalam semen cair dapat 

tahan hidup 7 - 14 hari, namun untuk inseminasi buatan sebaiknya dipakai semen 

yang disimpan 3 - 4 hari  (Toelihere,1985).  

Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa setelah penampungan 

semen sebelum disimpan dalam bentuk cair atau dalam bentuk beku terlebih 

dahulu dilakukan penambahan larutan pengencer untuk mempertahankan daya 

hidup spermatozoa. Bahan pengencer harus dapat memenuhi fungsi dan syarat 

sebagai larutan pengencer, karena spermatozoa tidak dapat bertahan untuk waktu 

yang lama kecuali bila ditambahkan unsur kedalam semen  (Toelihere, 1985).  

2.7. Analisa Kualitas Semen 

Parameter yang digunakan untuk menilai semen kambing sama dengan 

pada ternak lainnya yaitu warna, volume, kekentalan, pH, gerakan massa, 
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konsentrasi, persentase motilitas individu, persentase hidup dan morfologi 

(abnormalitas). Semen kambing secara normal berwarna putih keabu-abuan 

hingga kuning. Warna, konsistensi dan konsentrasi mempunyai hubungan erat 

satu sama lain. Semakin encer semen maka konsentrasi spermatozoa akan 

semakin rendah dan warna semakin pucat (Evans dan Maxwell, 1989).  

Penilaian terhadap motilitas spermatozoa merupakan salah satu cara untuk 

melihat karakteristik dari gerakan individu spermatozoa. Gerakan massa 

merupakan cerminan dari motilitas spermatozoa, semakin aktif dan semakin 

banyak spermatozoa yang bergerak serta berpindah tempat, maka gerakan massa 

semakin baik. Menurut Toelihere (1993) bahwa berdasarkan penilaian gerakan 

massa, kualitas semen dibagi dalam  kategori yaitu : sangat baik (+++), baik (++), 

cukup (+) dan jelek (O). Penilaian motilitas massa dapat ditentukkan sebagai 

berikut: 

a. Sangat baik (3+), terlihat adanya gelombang besar, gelap, banyak, tebal, dan 

aktifitas bagai gumpalan awan hitam pekat hujan yang bergerak cepat 

berpindah-pindah tempat, 

b. Baik (2+), bila terdapat gelombang kecil-kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan 

bergerak lambat, 

c. Cukup (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan gerak individu yang aktif 

progresif, 

d. Buruk (0), sedikit atau gerakan-gerakan individual. 

Semen kambing yang mempunyai kualitas baik memiliki konsentrasi sekitar 

2500-5000 juta sel/ml (Evans dan Maxwell, 1987). Semen yang mempunyai 

konsentrasi yang tinggi biasanya bersifat agak asam, sebaliknya semen yang 
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mempunyai konsentrasi yang rendah biasanya bersifat agak basa (Salisbury dan 

Vandenmark, 1961).  

Pengamatan hidup mati spermatozoa atau viabilitas dapat dilakukan dengan 

metode pewarnaan differensial menggunakan zat warna eosin saja atau dengan 

kombinasi eosin - negrosin. Hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil 

yang optimal dalam pengamatan hidup matinya spermatozoa adalah pH yang 

tepat, konsentrasi campuran zat warna yang digunakan serta waktu pewarnaan 

(Partodihardjo, 1992). Prinsip metode pewarnaan eosin - negrosin adalah 

terjadinya penyerapan zat warna eosin pada spermatozoa yang mati pada saat 

pewarnaan tersebut dilakukan. Hal ini karena membran pada spermatozoa yang 

mati tidak permeabel terhadap zat warna atau memiliki afinitas yang rendah 

sehingga menyebabkan spermatozoa yang mati berwarna merah (Partodihardjo, 

1992). Menurut Toelihere (1985) spermatozoa yang hidup, tidak atau sedikit 

sekali menghisap warna, sedangkan spermatozoa yang mati akan menghisap 

warna.  

 Banyaknya spermatozoa yang abnormal dapat dideteksi dengan mengambil 

sampel pada saat menghitung viabilitas spermatozoa. Tingkat abnormalitas 

spermatozoa maksimal 20 % (Partodihardjo, 1992). Abnormalitas spermatozoa 

terjadi pada kepala atau ekor. Toelihere (1985) mengklasifikasikan  abnormalitas 

spermatozoa menjadi 2 yaitu: 

1. Abnormalitas primer meliputi: kepala terlalu besar (macrochephalic), kepala 

terlalu kecil (microcchephalic), kepala pendek melebar, pipih memanjang dan 

kepala rangkap (piriformis), ekor ganda (bagian tengah membesar dan berlipat 

membengkak, membesar) dan ekor yang melingkar, terputus atau ekor 
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terbelah.  

2. Abnormalitas sekunder meliputi : ekor terputus, kepala tanpa ekor, bagian 

tengah melipat, butiran protoplasma proksimal dan akrosom yang terlepas. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Balai Besar Inseminasi Buatan 

(BBIB) Singosari. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai Mei 2008. 

 

3.2. Materi Penelitian 

 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen dari 2 ekor 

pejantan kambing PE yang berumur 4 tahun dengan berat badan 80 kg yang 

dipelihara secara intensif dan digunakan untuk produkasi semen di BBIB 

Singosari. Semen tersebut memiliki motilitas massa � 2+, motilitas individu � 70 

%,  bau khas, pH 6,57 dan  warna putih susu sampai putih kuning. Frekuensi 

penampungan dilakukan dua kali seminggu pada setiap individu  kambing.       

 

3.3. Alat dan Bahan 

a. Penampungan Semen 

Alat :  Vagina buatan, tabung koleksi, tabung reaksi, aluminium foil, balon,    

termos air panas, tissue, dan thermometer. 

     Bahan : vaselin dan air hangat.    

b.Pemeriksaan Kualitas Semen 

Alat :  Mikroskop cahaya binokular, tabung reaksi, gelas obyek dan ose. 

Bahan : Semen segar, pewarna eosin-negrosin, aquades, dan NaCl 3%. 

c. Pembuatan Pengencer Tris Aminomethan 

Alat         :  erlenmeyer, magnetic stirer, aluminium foil, dan timbangan. 
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Bahan      : Tris aminomethane (Merck), asam sitrat (Merck), laktosa (Merck), 

gliserol (Merck), kuning telur 15%, 20%, dan 25%, penisilin (Meiji), 

streptomisin (Meiji), raffinosa (Merck) dan aquades. 

Tabel 2.  Komposisi Bahan Pengencer Tris Aminomethan dalam 100 ml. 

 

Bahan Jumlah 

Tris aminomethane (g) 1,6 

Asam sitrat (g) 0,9 

Laktosa (g) 1,4 

Aquades (ml) 80 

Kuning telur (ml) 20 

Penisilin (g) 0,1 

Streptomisin (g) 0,1 

Gliserol (ml) 13 

 

 

d. Prosesing Semen 

Alat :  Rak tabung reaksi, tabung reaksi, thermometer, water bath, micro  

pipet, stop watch, aluminium foil, straw plastik, mikroskop, ose, 

spuit tuberculine 1 ml, streoform, refregenerator, kontainer, spidol 

permanen aneka warna, gelas objek, gelas penutup, pinset, gunting, 

pemenas bunsen dan korek api. 

Bahan : Semen, pengencer tris dengan komposisi masing-masing perlakuan     

kuning telur. 

e. Perlakuan kuning telur 

Alat  : Timbangan analitik, water bath thermometer, magnetic stirer , 

erlenmeyer, aluminium foil, kertas saring,  gelas ukur, tissue, tabung 

reaksi, rak tabung reaki, micro pipet dan blue tips. 

Bahan : Tris amono methane, asam sitrat, laktosa,    gliserol, kuning telur 

(15 %, 20%, dan 25 %), penisilin, streptomisin, raffinosa dan 

aquades. 
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f. Pembuatan Eosin-Negrosin 

Alat : Erlenmeyer dan stitter. 

Bahan : EosinB (3 gr), Negrosin(5gr), Na-Sitrat(1 gr), Aquabidest (100 ml). 

g. Pembekuan Semen  

Alat  : Kontainer, straw, tabung reaksi. 

Bahan : Semen, nitrogen cair. 

h. Evaluasi semen post thowing 

Alat   : Rak tabung reaksi, tabung reaksi, thermometer, micro pipet, straw 

plastik, mikroskop, gelas objek, gelas penutup, tabung reaksi, 

tissue, open doff. 

Bahan   : Semen, eosin negrosin, NaCl fisiologis 3 %, aquades, aquabides. 

 

3.3.1. Evaluasi Semen Segar 

 Pengamatan kualitas semen segarterdiri dari dua macam, yaitu 

pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan 

makroskopis meliputi: volume, pH, warna, konsistensi, dan bau. Pengamatan 

dilakukan secara langsung pada semen setelah penampungan, dan tidak 

memerlukan alat bantu yang rumit. Pemeriksaan mikroskopis meliputi: motilitas 

massa, motilitas individu, viabilitas spermatozoa,abnormalitas spermatozoa, dan 

konsentrasi. 

3.3.2. Pembuatan Pengencer 

a) Pengancer A 

Tahap pembuatan pengencer A: 
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1) Menimbang bahan-bahan yang terdiri dari 1,6g tris aminomethan, 0,9 

g   asam sitrat, dan 1,4 g laktosa. Semua bahan tersebut dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer 100 ml. 

2) Menambahkan aquabides sampai mencapai 100ml, lalu dihomogenkan 

menggunakan magnetic stirer selama 5 menit. 

3) Gelas erlenmeyer yang berisi bahan perlakuan dimasukkan ke dalam 

panci berisi air dan dimasak di atas kompor sampai mendidih. 

4) Bahan didinginkan sampai dengan 37�C dan selanjutnya ditambah 

dengan 0,1g penisilin dan 0,1g streptomicyn, kemudian 

dihomogenkan. 

5) Tuangkan pengencer ke dalam tabung-tabung yang telah diberi kuning 

telur dengan 3 macam tingkat konsentrasi kuning telur yaitu 15%, 

20%, dan 25% atau 3,75g, 5g, dan 6,25g, kemudian dihomogenkan. 

Tabung reaksi ditutup dengan dengan alumunium foil dan disimpan di 

dalam refrigenerator. 

6) Setelah 2-3 hari penyimpanan akan terbentuk endapan dari pengencer.  

7) Supernatan dari endapan dengan menggunakan pipet. 

b) Pengancer B 

Pembuatan pengencer B dilakukan dengan menambahkan gliserol pada 

pengencer A sebesar 13% dari total pengencer. 

 

3.3.3. Pengenceran Semen 

a).  Penambahan pengencer A pada semen dengan penambahan 1:9 ml. 

1ml semen : 9ml pengencer. 
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b). Memasukkan semua tabung yang berisi semen yang telah diberi  

pengencer A ke dalam lemari es.
 

c).   Equilibrasi 

d). Setelah suhu mencapai 3-7
0
C (±60 menit), ditambahkan dengan  

gliserol dengan perbandingan 1:1. Pemberian secara bertahap setiap 15 

menit. 

3.3.4. Pengemasan Semen (filling dan Sealing) 

� Pengemasan dilakukan secara manual di dalam lemari es dengan pintu 

terbuka. Kemudian semen didesot ke dalam straw dan ditutup dengan 

menjepit ujung straw menggunakan pinset yang sudah dipanaskan 

ujungnya dengan api. 

 

3.3.5. Pembekuan Semen 

 a). Penurunan suhu semen dari 3-7
0
C ke -196

0
C dilakukan secara bertahap. 

 b). Penguapan semen oleh uap nitrogen cair selama 7-8 menit 

(prefreezing). 

c). Memasukkan straw-straw ke dalam nitrogen cair (di rendam) dalam 

container (freezing). 

 

3.3.6. Thawing 

 a). Mengambil straw dari dalam container menggunakan pinset. 

b). Merendam straw tersebut ke dalam air hangat (37-38
0
C) selama 30 

detik. 
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3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode percobaan. Rancangan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan. 

Pengencer dasar tris dengan perlakuan tingkat konsentrasi kuning telur masing-

masing 15 %, 20 % dan 25 %. Masing-masing perlakuan diulang 10 kali. Variabel 

yang diamati adalah kualitas mikroskopis (motilitas individu, motilitas massa, 

viabilitas dan abnormalitas). 

 

3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Motilitas individu spermatozoa (%) 

 Penilaian terhadap motilitas spermatozoa terdiri dari dua, yaitu motilitas 

individu dan motilitas massa. Penilaian motilitas individu dilakukan dengan 

meneteskan semen pada gelas obyek, ditutup dengan cover glass, kemudian 

diamati dengan perbesaran 400X. Penilaian motilitas massa dapat dilakukan 

dengan meneteskan semen pada gelas obyek, kemudian diamati dengan 

perbesaran 100x. 

2. Viabilitas spermatozoa (%) 

 Pengamatan hidup mati spermatozoa atau viabilitas dapat dilakukan 

dengan metode pewarnaan differensial menggunakan zat warna eosin saja atau 

dengan kombinasi eosin - negrosin. Cara pengamatan dilakukan dengan 

meneteskan semen pada gelas obyek, dan di campur dengan satu tetes pewarna 

Eusin-Negrosin, kemudian dioles dengan menggunakan cover glass, dan diamati 

perbesaran 400x. 
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3. Abnormalitas spermatozoa 

Pengamatan abnormalitas sekaligus dapat diamati pada saat pengamatan 

viabilitas spermatozoa. Abnormalitas spermatozoa terdiri dari abnormalitas 

primer dan sekunder. Abnormalitas primer meliputi: kepala terialu besar 

(macrochephalic), kepala terlalu kecil (microcchephalic), kepala pendek melebar, 

pipih memanjang dan kepala rangkap (piriformis), ekor ganda (bagian tengah 

membesar dan berlipat membengkak, membesar) dan ekor yang melingkar, 

terputus atau ekor terbelah. Abnormalitas sekunder meliputi : ekor terputus, 

kepala tanpa ekor, bagian tengah melipat, butiran proloplasma proksimal dan 

akrosom yang terlepas. 

 

3.6. Batasan Istilah 

 

1. Semen adalah cairan yang dikeluarkan oleh alat kelamin jantan pada saat 

perkawinan alam atau ditampung secara buatan. 

2. Abnormalitas spermatozoa adalah persentase sperma yang memiliki 

kelainan bantuk fisik dam satu contoh semen. 

3. Abnormalitas primer adalah abnormalitas spermatozoa yang terjadi selama 

proses pembentukan di dalam testes. 

4. Abnormalitas sekunder adalah abnormalitas spermatozoa yang terjadi 

setelah proses spermatogenesis, atau karena perlakuan saat pengolahan 

semen. 

5. Pengencer dasar tris adalah pengencer semen kambing yang mengandung 

tris amino methane 1,6 g, asam sitrat 0,9 g, laktosa 1,4 g, kuning telur 20 

ml, penisilin 0,1 g dan streptomisin 0,1 g dalam 100 ml pengencer. 
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6. Equilibrasi merupakan proses penyesuaian spermatozoa dengan kondisi 

lingkungan yang merupakan tahap persiapan spermatozoa untuk menjalani 

penurunan suhu. 

7. Pendinginan adalah proses penyimpanan semen kambing yang ditambah 

dengan pengencer dasar tris yang disuspensikan dengan level fosfolipid 

tertentu dan disimpan pada suhu 3 - 5 
o
C.   

8. Pembekuan adalah  suatu pengeringan secara fisik dan suatu proses 

penghentian sementara spermatozoa kambing PE yang ditambahkan 

dengan pengencer perlakuan, dan disimpan dalam nitrogen cair pada suhu 

- 190  
o
C  tanpa mematikan fungsi  dan proses hidupnya dapat berlanjut 

setelah pembekuan dihentikan.     

9. Lama ekuilibrasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh spermatozoa   

beradapatasi yang ditambahkan dengan  pengencer perlakuan pada suhu 3 

- 5 
o
C selama 2 jam. 

10. Pre Freezing  adalah tahap awal pembekuan  semen yang dikemas dalam 

mini straw yang diletakkan pada uap nitrogen suhu -140 
o
C selama 10 

menit.    

11.  Freezing adalah pembekuan semen dalam mini straw yang dimasukkan  

dalam kontainer berisi nitrogen cair dengan suhu -196 
o
C.      

12.  Thawing adalah pencairan kembali semen dari kontainer paling kurang 

selama 1 hari  setelah semen dibekukan pada suhu 37 
o
C selama  30 detik. 

13.  Motilitas individu yaitu persentase jumlah spermatozoa yang bergerak 

aktif ke depan dalam lapangan pandang pada preparat objek gelas  

menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 400 kali. 
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14.  Viabilitas spermatozoa yaitu presentase jumlah spermatozoa hidup yang 

dihitung dari 100 pengamatan spermatozoa dengan pembesaran 400 kali. 

15. Total spermatozoa motil yaitu hasil kali dari persentase spermatozoa yang 

bergerak aktif ke depan / maju dengan tingkat konsentrasi spermatozoa. 

16. Total spermatozoa hidup adalah hasil kali dari persentase spermatozoa 

hidup yang dihitung tingkat konsentrasi  spermatozoa. 

17. Cold shock merupakan peristiwa yang dialami spermatozoa karena suhu 

rendah. 

18. Container adalah tangki logam tempat berdinding ganda yang dirancang 

untuk diisi gas nitrogen yang bersuhu minus 196
0
C yang berguna untuk 

menyimpan semen beku. 

19. Straw merupakan tabung plastik kecil untuk mengemas semen beku. 

20. Krioprotektan adalah bahan atau senyawa kimia yang memiliki 

kemampuan melindungi sel hidup seperti spermatozoa dari kerusakan 

akibat penyimpanan pada suhu yang sangat rendah. 

 

3.7. Analisis Data 

 Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan level 

fosfolipid (15 %, 20 % & 25 %), dan setiap perlakuan dilakukan pengulangan 10 

kali, menggunakan rumus sebagai berikut: 

Yij =  �  +  �i  +   �j  +  �ij 

Yij = Pengamatan pada perlakuan pengamatan ke-i kelompok ke-j 

� = Nilai rataan umum 

�i = Pengaruh perlakuan ke-i 
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�j = Pengaruh kelompok ke-j 

�ij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 
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3.7.   Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              

             

 

 

 

 

 

 

PENAMPUNGAN SEMEN 

KAMBING PE 

EVALUASI SEMEN 

SEGAR 

Evaluasi semen: 

Makro : volume,     

warna, pH, konsistensi 

Mikro : motilitas 

massa,dan individu, 

konsentrasi, % hidup 
Kriteria motil: 

Individu 55 % 

Massa 2+ 

Semen segar + tris 

amino metan 

Kuning Telur  

15%,20 %25%,  

Pendinginan (suhu 5 
o
C) 4 jam 

Freezing  -196
o 
C 

 24 jam 

 

THAWING evaluasi kualitas 

post thawing 

Equilibrasi 3-7
 o
C 1jam 

Gliserolisasi  

Prefreezing -140
 o
C 

(9 menit) 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Pemeriksaan Makroskopis dan Mikroskopis Semen Segar Kambing  

 

 Evaluasi semen merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk 

melihat kuantitas (jumlah) dan kualitas semen. Pemeriksaan semen dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu pemeriksaan makroskopik dan pemeriksaan mikroskopik. 

Pemeriksaan makroskopik yaitu pemeriksaan semen secara garis besar tanpa 

memerlukan alat bantu yang rumit. Sedangkan pemeriksaan mikroskopik 

merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat kondisi semen lebih dalam 

lagi serta memerlukan alat bantu yang cukup lengkap. Evaluasi makroskopik 

meliputi volume, warna, bau, kekentalan, dan PH semen. Pemeriksaan 

mikroskopik  meliputi gerakan massa, gerakan individu, konsentrasi hidup dan 

mati spermatozoa, dan abnormalitas spermatozoa (Kartasudjana, 2001). 

Rataan hasil pengamatan kuantitas dan kualitas semen segar kambing PE dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Table 3. Rataan Kualitas Spermatozoa Semen Segar Kambing PE. 

 

Pemeriksaan kualitas semen Hasil pengamatan 

Volume (ml) 1,11 ± 0,30 

Konsentrasi (juta/ml) 2327,48 ± 143,97 

Konsistensi Pekat 

Warna PS-PK 

Bau Khas 

pH 6,57 ± 0,18 

Motilitas Massa (+,++,+++) 2+ - 3+ 

Motilitas Individu (%) 76 ± 3,94 

Viabilitas (%) 93,2 ± 5,57 

Abnormalitas (%) 6,65 ± 2,54 
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Rataan hasil pengamatan kualitas spermatozoa dengan hasil penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Kualitas Semen Segar Penjantan di BBIB Singosari 

 

No Kriteria Evaluasi Hasil  

Pengamatan 

Garner and 

Hafez (2000) 

Kartasudjana 

(2001) 

1 Volume (ml) 1,11 ± 0.30 0.80 – 1.20 0.5 -1.5 

2 Konsistensi Pekat - Kental 

3 Warna PS - PK Krem Putih krem 

4 Bau  khas -   khas 

5 pH 6.57 ± 0.18 5.9 – 7.3 5.9 – 7.3 

6 Konsentrasi (jt/ml) 2327,48 ±143,97 2000 - 3000 - 

7 Motilitas massa 2 + - 3 + - - 

8 Motalitas individu (%) 76 ± 3.94 60 - 80 > 60 

9 Viabilitas (%) 93.2 ± 5.57 90,8 - 

10 Abnormalitas 6.65 ± 2.54 5 - 20 5 -20 

 

 

4.1.1. Volume Semen 

 Hasil pengamatan volume semen segar  kambing PE rata-rata 1,11 ± 0,30 

ml/ejakulasi. Hal ini menunjukkan bahwa volume semen kambing tersebut masih 

berada di dalam kisaran normal, sehingga baik digunakan untuk proses 

pembekuan dan inseminasi buatan. Setiap kali ejakulasi kambing jantan pada 

umumnya menghasilkan 0,5 – 1,5 ml semen (Kartasudjana, 2001). 

 

4.1.2. Konsistensi Semen 

 Konsistensi atau kekentalan merupakan salah satu sifat semen yang 

memiliki hubungan dengan konsentrasi spermatozoa di dalamnya. Semakin kental 

semen dapat diartikan semakin tinggi pula konsentrasi (Kartasudjana, 2001). Hal 

ini sesuai dengan hasil pengamatan, yaitu konsistensi semen pekat atau kental. 

Evans dan Maxwell (1987) juga menambahkan bahwa derajat kekentalan semen 

memiliki korelasi positif terhadap kandungan spermatozoa di dalam semen 
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sehingga apabila dalam pengamatan ditemukan semen yang terlalu encer maka 

dapat diduga bahwa semen tersebut memiliki konsentrasi spermatozoa yang 

rendah. 

 

4.1.3. Konsentrasi Semen 

 Konsentrasi spermatozoa atau kandungan spermatozoa dalam setiap 

mililiter semen merupakan salah satu parameter kualitas semen yang sangat 

berguna untuk menentukan jumlah betina yang dapat diinseminasi menggunakan 

semen tersebut (Kartasudjana, 2001). Semen kambing yang mempunyai kualitas 

baik memiliki konsentrasi sekitar 2500-5000 juta/ml (Evans dan Maxwell, 1987). 

Konsentrasi semen kambing pada pemeriksaan adalah 2327,48 ± 143,97 juta/ml. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kambing tersebut cukup baik dan 

berada dalam kisaran normal.  

 Penilaian konsentrasi spermatozoa permili sangat penting, karena faktor 

ini digunakan untuk penentuan kualitas semen dan menentukan tingkat pengencer 

( Bearden and Fuquay, 1984). 

 

 

4.1.4. Warna Semen 

 

 Warna semen pada pengamatan adalah putih susu sampai putih kuning. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Kartasudjana, (2001) yang menyatakan warna 

semen kambing adalah putih krem, dan apabila ditemukan warna kemerahan 

merupakan tanda bahwa semen terkontaminasi oleh darah segar. Warna krem 

pada semen tergolong normal, seperti yang dinyatakan oleh Evan dan Maxwell 

(1987), bahwa warna krem pada semen disebabkan oleh adanya riboflafin dari 
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sekresi kelenjar vesikularis. Lopes (2002) juga menyatakan bahwa kualitas semen 

dinyatakan baik apabila memiliki warna kekuningan . 

 

4.1.5. Bau Semen 

 Semen yang normal pada umumnya memiliki bau amis khas disertai 

dengan bau dari hewan tersebut. Bau busuk bisa terjadi apabila semen 

mengandung nanah yang disebabkan oleh adanya infeksi organ reproduksi jantan 

(Kartasudjana, 2001). Hasil pengamatan sesuai dengan pendapat di atas yaitu bau 

semen adalah amis khas. 

 

4.1.6. PH Semen 

 Keasaman/ph perlu diketahui untuk memastikan bahwa cairan semen hasil 

penampungan memiliki karakter normal. Semen kambing pada umumnya 

memiliki kisaran pH 5,9-7,3 (Kartasudjana, 2001). Demikian pula hasil 

pengamatan menunjukkan rata-rata pH dalam kisaran normal yaitu 6,57 ± 0,18. 

 

4.1.7. Motilitas Massa  

 Motilitas massa merupakan petunjuk derajat keaktifan gerak spermatozoa 

sebagai indikator tingkat persentase spermatozoa hidup dan aktif dalam semen 

(Kartasudjana, 2001). Hasil pemeriksaan mikroskopik semen kambing adalah 

dengan rataan konsentrasi semen 2327,48 ± 143,97 juta/ml, gerakan massa diberi 

tanda 2+ - 3+. Tanda 2+ ditandai dengan gelombang kecil tipis, kurang jelas, dan 

bergerak lamban. Sedangkan 3+ ditandai dengan adanya gelombang tipis tetapi 

bergerak cepat (Toelihere, 1993). Hasil tersebut menunjukkan bahwa motilitas 

massa semen kambing tersebut rata-rata baik untuk digunakan inseminasi buatan. 
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4.1.8. Motilitas Individu 

 Motilitas individu semen kambing adalah 76 ± 3,94%. Hasil ini masih 

termasuk dalam kisaran normal yaitu antara 60% - 80% (Hafez and Hafez, 2000) 

dan >60% (Kartasudjana, 2001). Lopes (2002) juga menyatakan bahwa kualitas 

semen dinyatakan baik apabila memiliki motilitas lebih dari 50%. 

4.1.9. Viabilitas Spermatozoa  

 Persentase daya hidup spermatozoa hasil pemeriksaan adalah 93,2± 

5,57%. Hasil ini lebih tinggi dari penemuan Herdis (2005) dengan daya hidup 

85,67%, sehingga spermatozoa ini sangat baik digunakan untuk proses 

pembekuan semen. 

Perbedaan antara spermatozoa yang hidup dan yang mati dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 1. Hasil Pengamatan Viabilitas Spermatozoa Kambing PE  

      Keterangan : A : Warna Putih : Spermatozoa Hidup 

     : B : Warna Merah : Spermatozoa Mati 
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Spermatozoa yang pada saat preparat dibuat masih dalam keadaan hidup 

akan berwarna putih karena tidak menyerap warna (terutama bagian kepala), 

sedangkan spermatozoa yang mati akan berwarna merah karena menyerap warna 

eusin. 

 

4.1.10. Abnormalitas Spermatozoa 

 Abnormalitas spermatozoa dalam semen perlu diketahui karena tingkat 

abnormalitas tersebut akan berkaitan dengan kesuburan (fertilisasi) dari pejantan 

yang telah ditampung semennya. Tingkat abnormalitas dapat diketahui melalui 

pewarnaan. Semen kambing pada umumnya mengandung spermatozoa abnormal 

antara 5%-20% (Garner and Hafez, 2000). Dengan demikian semen yang 

digunakan dalam penelitian sangat bagus karena memiliki rata-rata abnormalitas 

6,65 ± 2,54%.  

Abnormalitas spermatozoa terdiri dari 2 jenis, yaitu abnormalitas primer 

dan abnormalitas sekunder. Abnormalitas primer terjadi selama proses 

pembentukan spermatozoa di dalam testis. Sedangkan abnormalitas sekunder 

terjadi setelah proses spermatogenesis, atau akibat dari pengolahan semen. Contoh 

abnormalitar primer antara lain, ukuran kepala basar, ukuran kepala besar, 

berkepala ganda, dan bentuk kepala tidak normal. Sedangkan contoh abnormalitas 

sekunder yaitu kepala pecah, dan ekor putus (Kartasudjana, 2001). 

Contoh bentuk-bentuk abnormalitas spermatozoa dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar 2. Hasil Pengamatan Abnormalitas Spermatozoa Kambing  

      Keterangan : A : Spermatozoa Normal 

 : B : Spermatozoa Abnormal 

 

 

4.2. Motilitas Individu Spermatozoa Kambing PE Pada Medium Tris 

Aminomethan dengan Tingkat Konsentrasi Kuning Telur yang Berbeda 

pada Setiap Tahapan Proses Pembekuan 

 

 Pada pengamatan motilitas spermatozoa dilakukan pada semen segar dan 

semen setelah perlakuan pendinginan dan pembekuan.  

 

4.2.1. Motilitas Individu Spermatozoa Setelah Proses Pendinginan. 

Hasil pengamatan motilitas individu pada semen segar rata-rata adalah 76 ± 

3,94%.  Setelah mendapat perlakuan pendinginan diperoleh hasil rataan pada 

konsentrasi kuning telur 15%, 20%, dan 25% masing-masing adalah 51,5 %; 52%; 

53,3%. Hasil ini menunjukkan adanya penurunan tingkat motilitas individu 

setelah proses pendinginan. Meskipun demikian nilai ini masih termasuk dalam 

standar motilitas yang baik setelah pendinginan yaitu di atas 50%. Demikian pula 
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pendapat Kartasudjana (2001) bahwa spermatozoa yang memiliki motilitas kurang 

dari 60% tidak dianjurkan untuk digunakan dalam program inseminasi buatan. 

Grafik rata-rata motilitas individu spermatozoa pada perlakuan konsentrasi kuning 

telur setelah proses pendinginan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar. 3. Rataan Persentase Motilitas Individu Spermatozoa setelah Proses 

Pendinginan.    

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil dari ketiga tingkat konsentrasi 

kuning telur, konsentrasi (25%) menunjukkan hasil motilitas individu yang lebih 

baik dari yang lain yaitu 53,5%.  

Hasil pengamatan diuji dengan menggunakan analisa statistik diperoleh 

hasil tingkat konsentrasi kuning telur sebesar 15%, 20%, dan 25% dalam 

pengencer tris aminomethan tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap 

motilitas individu spermatozoa setelah proses pendinginan. Analisis statistik 

persentase motilitas individu spermatozoa setelah pendinginan dapat dilihat pada 

tabel 5. 

Penurunan motilitas setelah proses pendinginan masih berada pada 

katagori normal. Motalitas individu spermatozoa tertinggi setelah pendinginan 



 36 

adalah 53.3 ± 7.4 % masih memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembekuan. 

Syarat motilitas untuk melakukan pembekuan minimal 50 % (Zenichiro, 2005) 

Motilitas individu yang baik adalah spermatozoa yang bergerak aktif, 

progresif atau bergerak maju ke depan (Ikhsan, 1982). 

 

4.2.2. Motilitas Individu Spermatozoa Setelah Pembekuan. 

 Berdasarkan pengamatan motilitas individu spermatozoa setelah 

pembekuan diperoleh rata-rata motilitas tertinggi pada konsentrasi kuning telur 

15% yaitu 34 ± 6,9%. 

Grafik rata-rata motilitas individu spermatozoa pada perlakuan konsentrasi kuning 

telur setelah proses pembekuan dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar. 4. Rataan Persentase Motilitas Individu Spermatozoa setelah Proses 

Pembekuan.   

 

Hasil rataan motilitas spermatozoa diatas menunjukkan semakin tinggi 

konsentrasi kuning telur, maka semakin rendah persentase motilitas spermatozoa 

setelah pembekuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Evans dan Maxwell (1987) 

yang menyatakan bahwa plasma semen kambing mengandung faktor egg-yolk 

coagulating enzym yang dapat bersifat toksin dan dapat membunuh spermatozoa. 
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Apabila enzim ini berinteraksi dengan media yang mengandung kuning telur akan 

merusak lesitine dari kuning telur sehingga akan menimbulkan efek toksin pada 

spermatozoa kambing. 

 Persentase motilitas individu spermatozoa tertinggi setelah proses 

pembekuan terdapat pada tingkat konsentrasi kuning  telur  15 % yaitu 34 ± 6,9 

%. Standar motilitas spermatozoa post thawing adalah 40 %, dengan tingkat 

konsentrasi kuning telur 20 % (Anonimous, 2005). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persentase motilitas individu spermatozoa pada tingkat konsentrasi kuning 

telur 20 % adalah 32 ± 6.3 %. Hasil ini lebih rendah dari konsentrasi kuning telur 

15 %. Hal ini bisa disebabkan karena prosedur kerja yang kurang baik pada saat 

proses pembekuan, tahap pendinginan hingga pembuatan straw dilakukan di 

dalam lemari es. Kendalanya adalah pintu lemari es yang sering dibuka dan 

ditutup untuk keperluan lain, sehingga terjadi perubahan suhu, dan dapat 

menimbulkan penurunan persentase motilitas spermatozoa. 

 Konsentrasi kuning telur 25% memiliki motilitas terendah meskipun 

berdasarkan analisa statistik tidak berbeda dengan konsentrasi 15 dan 20%. Hal 

ini bisa disebabkan pua oleh globul-globul lemak dari kuning telur yang lebih 

banyak dari konsentrasi 15 dan 20%, sehingga menghambat pergerakan 

spermatozoa (Hirai, 1997). 

 Berdasarkan analisa statistik , konsentrasi kuning telur sebesar 15%, 20%, 

dan 25% dalam pengencer tris aminomethan tidak memberikan perbedaan yang 

nyata terhadap motilitas spermatozoa setelah proses pembekuan.  
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4.2.3. Penurunan Motilitas Spermatozoa Selama Proses Pembekuan 

 

Semen kambing mudah mengalami kerusakan selama proses pembekuan, 

karena terjadinya pembentukan kristal-kristal es yang dapat menyebabkan 

kematian spermatozoa. Toelihere  (1985) menyatakan bahwa selama proses 

pembekuan semen kristal-kristal es yang terbentuk akan menyebabkan konsentrasi 

elektrolit meningkat di dalam sel yang akan melarutkan selubung lipoprotein 

dinding sel spermatozoa dan pada waktu thawing akan mengubah permeabilitas 

membrane plasma sehingga spermatozoa akan mati. Hasil penelitian menunjukkan 

terjadinya penurunan kualitas spermatozoa dari proses pendinginan hingga proses 

pembekuan dan pencairan kembali (thawing).  

Motilitas spermatozoa setelah proses pendinginan mengalami penurunan 

pada konsentrasi kuning telur 15%. Akan tetapi setelah proses pembekuan 

motilitas spermatozoa mengalami penurunan pada konsentrasi kuning telur 25%. 

Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor egg-yolk coagulating enzym pada 

plasma semen kambing yang bersifat toksin, maupun karena cold shock. 

Penurunan motilitas spermatozoa juga disebabkan karena perlakuan yang 

menimbulkan kerusakan dan kematian spermatozoa. 

Rataan hasil pengamatan motilitas spermatozoa dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel. 5. Rataan Penurunan Persentase Motilitas Spermatozoa selama Proses 

Pembekuan 

 

Rataan Persentase Motilitas (%) Kuning Telur 

(%) 
Segar Pendinginan Pembekuan 

15 76±3,94 51,5 ± 7,4 34 ± 6,9 

20 76±3,94 52 ± 4,8  32 ± 6,3 

25 76±3,94 53,3 ± 4,7 29 ± 5,6 
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 Selama proses thawing spermatozoa rentan sekali terhadap kerusakan sel 

akibat perubahan tekanan osmotik secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pencairan 

yang cepat. Hanya spermatozoa yang mempunyai kemampuan daya membran 

plasma kuat yang mampu bertahan (Maxwell and Watson, 1996). Setyaningsih 

(2001) menambahkan bahwa penurunan motilitas ini juga dikarenakan 

berkurangnya persediaan energi spermatozoa yang digunakan untuk 

mempertahankan hidup dan mendukung pergerakan spermatozoa. 

Penurunan motilitas setelah proses pendinginan masih berada pada 

katagori normal. Motalitas individu spermatozoa tertinggi setelah pendinginan 

adalah 53.3 ± 7.4 % masih memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembekuan. 

Syarat motilitas untuk melakukan pembekuan minimal 50 % (Zenichiro, 2005) 

Penurunan yang tajam terjadi pada tahap pembekuan. Pada hasil 

pengamatan diperoleh motilitas 34 ± 6.9 %. Zenichiro, dkk, 2005 menyatakan 

bahwa motilitas individu  post  thawing adalah 40 %. Penurunan ini juga bias 

disebabkan karena pengaruh fisik saat perlakuan. 

Selama proses pendinginan hingga pembuatan straw dilakukan di dalam 

lemari es. Karena keterbatasan alat, sehingga pintu lemari es sering dibuka tutup. 

Hal ini menyebabkan perubahan suhu yang terlalu sering. Sedangkan motilitas 

sepermatozoa sangat rentan terhadap pengaruh suhu dan lingkungan (Ax, et all., 

2000). 

Berdasarkan hasil pengamatan diatas, diperoleh hasil bahwa motilitas 

individu  post  thawing dengan perlakuan tingkat konsentrasi kuning telur 

tertinggi pada konsentrasi 15 % yaitu 34 ± 6.9 %. Hasil ini hampir mendekati 
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standar motilitas spermatozoa post  thawing yang dapat digunakan untuk IB yaitu 

40 %. 

4.3. Viabilitas Individu Spermatozoa Kambing PE Pada Medium Tris 

Aminomethan dengan Tingkat Konsentrasi Kuning Telur yang Berbeda 

pada Setiap Tahapan Proses Pembekuan 

 

Persentase daya hidup spermatozoa dapat diketahui dari perbedaan warna 

spermatozoa pada preparat. Spermatozoa yang hidup akan berwarna putih karena 

tidak menyerap warna (terutama bagian kepala), sedangkan spermatozoa yang 

mati akan berwarna merah karena menyerap warna Eosin (Kartasudjana, 2001). 

 

4.3.1. Viabilitas Individu Spermatozoa Setelah Proses Pendinginan. 

Hasil pengamatan rata-rata viabilitas spermatozoa pada semen segar 

adalah 93,2 ± 5,57%. Setelah mendapat perlakuan pendinginan diperoleh hasil 

rata-rata pada konsentrasi kuning telut 15 %, 20 %, dan 25 %, masing-masing 

adalah 73,6 ±  11,7%, 71 ±  15,6%, dan 75,9 ±  14,8%.   

Grafik rata-rata viabilitas spermatozoa pada perlakuan konsentrasi kuning telur 

setelah proses pendinginan dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar. 5. Rataan Persentase Viabilitas Spermatozoa setelah Proses Pendinginan. 
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 Rataan persentase viabilitas spermatozoa setelah pendinginan diperoleh 

hasil persentase viabilitas tertinggi pada konsentrasi kuning telur 25 %.  

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata 

dengan tingkat konsentrasi kuning telur terdapat viabilitas spermatozoa setelah 

pendinginan.  

Penurunan viabilitas bisa disebabkan karena pengaruh fisik pada saat 

perlakuan sehingga dapat menimbulkan kematian. Gesekan antar spermatozoa 

dapat menyebabkan abnormalitas sekaligus kematian. 

 

4.3.2. Viabilitas Individu Spermatozoa Setelah Proses Pembekuan. 

Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata viabilitas spermatozoa setelah 

pembekuan pada tingkat konsentrasi kuning telur berurutan adalah 51,8 ±  17,4%, 

60,9± 8,9%, dan 59,5± 12,6%.  

Grafik rata-rata viabilitas spermatozoa pada perlakuan konsentrasi kuning telur 

setelah proses pembekuan dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar. 6. Rataan Persentase Viabilitas Spermatozoa setelah Proses Pembekuan.   

 

 Rataan persentase viabilitas spermatozoa setelah pembekuan diperoleh 

hasil persentase viabilitas spermatozoa pada tingkat konsentrasi kuning telur 20% 
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lebih baik dari pada 15% dan 25%. Konsentrasi kuning telur yang digunakan di 

BBIB Singosari sebesar 20%. Kualitas spermatozoa post thawing di BBIB antara 

lain viabilitas 60%, motilitas spermatozoa 40%, dan abnormalitas maksimal 20%. 

 

4.3.3. Penurunan Viabilitas Spermatozoa Selama Proses Pembekuan. 

Viabilitas spermatozoa setelah proses pendinginan dengan konsentrasi  

kuning telur 15%; 20%; dan 25% secara berurutan adalah 73,6±11,7%; 

71±15,6%; dan 75,9± 14,8%. Sedangkan setelah proses pembekuan diperoleh data 

viabilitas 51,8± 17,4%; 60,9±8,9%; 59,5±12,6%. Setelah proses pendinginan, 

viabilitas spermatozoa pada konsentrasi kuning telur 25% lebih baik dari pada 

15% dan 20%. Sedangkan setelah proses pembekuan, viabilitas spermatozoa pada 

konsentrasi 20% lebih baik dari pada 15% dan 25%. 

Rataan hasil pengamatan viabilitas spermatozoa dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel. 6. Rataan Penurunan Persentase Viabilitas Spermatozoa selama Proses 

Pembekuan 

Rataan Persentase Viabilitas (%) Kuning Telur 

(%) 
Segar Pendinginan Pembekuan 

15 93,2 ± 5,57 73,6 ± 11,7 51,8 ± 17,4 

20 93,2 ± 5,57 71 ± 15,6 60,9 ± 8,9 

25 93,2 ± 5,57 75,9 ± 14,8 59,5 ± 12,6 

 

Terjadinya penurunan viabilitas spermatozoa setelah prose pendinginan dan 

pembekuan bisa disebabkan karena pengaruh fisik saat perlakuan yang 

menyebabkan kematian. Pengaruh fisik tersebut diakibatkan oleh gesekan antar 

spermatozoa, antara spermatozoa dengan dinding tabung, atau antara globul lemak 

dari kuning telur sehingga menyebabkan kecenderungan penurunan viabilitas 

seiring dengan konsentrasi kuning telur dalam pengencer. 
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Viabilitas spermatozoa tertinggi setelah pembekuan berada pada tingkat 

konsentrasi kuning telur 20%. Hal ini terjadi karena plasma semen kambing 

mengandung factor egg-yolk coagulating enzyme yang dapat bersifat toksin dan 

membunuh spermatozoa. Enzim ini diduga adalah fosfolupase A yang berasal dari 

kelenjar bulbo-ureth Ralis dan apabila berkontak dengan medium yang 

mengandung kuning telur akan merusak lesitin dari kuning telur sehingga akan 

menimbulkan efek toksin pada sperma kambing (Evans dan Maxwell, 1987). 

Penurunan persentase viabilitas spermatozoa tidak mengalami penurunan 

yang tajam pada proses yang pendinginan dan pembekuan. Jumlah spermatozoa 

hidup setelah pendinginan dan pembekuan masih dalam kondisi normal, yaitu 

59,5±12,6. Badan Standarisasi Nasional menetapkan kualitas semen sesudah 

proses pembekuan harus menunjukkan spermatozoa hidup (viabilitas) minimal 

40% (Anonimous, 2005). Penurunan kualitas spermatozoa setelah proses 

pendinginan dan pembekuan disebabkan karena spermatozoa mengalami fase 

adaptasi, sehingga terjadi cold shock (kejutan dingin). Faktor lain yang dapat 

menyebabkan penurunan kualitas spermatozoa adalah karena selama proses 

pembekuan semen  terjadin pembentukan kristal-kristal es, sehingga konsentrasi 

elektrolit di dalam sel meningkat dan akan melarutkan selubung lipoprotein 

dinding spermatozoa (Toelihere, 1985). Demikian pula menurut Maxwell dan 

Watson (1996), bahwa selama pembekuan dan penyimpanan semen terjadi 

ketidakseimbangan membran, yang dapat menurunkan ketahanan spermatozoa 

sehingga setelah thawing kualitas semen menjadi rendah. Meskipun demikian 

persentase viabilitas post thawing hasil penelitian masih sangat bagus untuk IB, 

yaitu pada tingkat konsentrasi  kuning telur 20%. 
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4.4. Abnormalitas Individu Spermatozoa Kambing PE Pada Medium Tris 

Aminomethan dengan Tingkat Konsentrasi Kuning Telur yang Berbeda 

pada Setiap Tahapan Proses Pembekuan 

 

  

Semua penyimpangan morfologi dari kerangka normal spermatozoa 

dianggap sebagai bentuk abnormal (Salisbury dan Van Denmark, 1985). 

Semen yang memiliki abnormalitas spermatozoa kurang dari 20 % Partodiharjo    

(1992), dan 15 % Evans dan Maxwell (1987) masih dapat digunakan untuk 

inseminasi buatan (IB). 

 

4.4.1. Abnormalitas Spermatozoa Setelah Proses Pendinginan. 

Hasil pengamatan pada semen segar diperoleh abnormalitas spermatozoa 

6,65%. Setelah proses pendinginan diperoleh rataan viabilitas pada tingkat 

konsentrasi kuning telur 15%; 20%; dan 25% adalah 8,7±4,4%; 10,1±4,5%; dan 

10,25±5,2%. 

Grafik rata-rata abnormalitas spermatozoa setelah proses pendinginan dapat 

dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar. 7. Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa setelah Proses 

Pendinginan.   
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 Rataan persentase abnormalitas spermatozoa setelah pendinginan 

diperoleh hasil abnormalitas tertinggi pada konsentrasi kuning telur 25 %. Hal ini 

disebabkan karena adanya gesekan-gesekan spermatozoa dengan globul-globul 

lemak sehingga menyebabkan peningkatan abnormalitas. 

Hasil analisa statistik  menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kuning 

telur tidak berpengaruh nyata terhadap abnormalitas spermatozoa setelah 

pendinginan.  

4.4.2. Abnormalitas Spermatozoa Setelah Proses Pembekuan. 

Hasil pengamatan menunjukkan rataan persentase abnormalitas setelah 

proses pembekuan pada tingkat konsentrasi kuning telur  15%; 20%; dan 25% 

adalah 6,9±4,1%; 6,6±3,8%; dan 5,1±2,5%. 

Grafik rata-rata abnormalitas spermatozoa pada perlakuan konsentrasi kuning 

telur setelah proses pembekuan dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar. 8. Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa setelah Proses 

Pembekuan.   

 

Rataan persentase abnormalitas spermatozoa setelah pembekuan diperoleh 

hasil abnormalitas tertinggi pada tingkat konsentrasi kuning telur 15 %. Dan 

abnormalitas terendah pada tingkat konsentrasi kuning telur 25%. Hal ini 
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disebabkan karena pengencer tris kuning telur merupakan buffer yang bagus dan 

dapat menekan penurunan kualitas spermatozoa selama pembekuan. 

 Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kuning 

telur dalam pengencer tris aminomethan selama proses pembekuan tidak 

berpengaruh nyata terhadap abnormalitas spermatozoa.  

Konsentrasi kuning telur yang digunakan di BBIB Singosari sebesar 20%, 

dengan kualitas spermatozoa post thawing antara lain viabilitas 60%, motilitas 

spermatozoa 40%, dan abnormalitas maksimal 20%. 

 

 

4.4.3. Peningkatan Abnormalitas  Spermatozoa Selama Proses Pembekuan. 

 

 Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa persentase abnormalitas 

mengalami penurunan  pembekuan pada tingkat konsentrasi kuning telur 25%.  

Abnormalitas spermatozoa setelah proses pendinginan dengan konsentrasi kuning 

telur 15 %, 20 %, dan 25 % masing-masing adalah 8,7%; 10,1%; dan 10,25%. 

Sedangkan abnormalitas spermatozoa setelah pembekuan pada masing-masing 

tingkat konsentrasi kuning telur adalah 6,9%; 6,6%; dan 5,1%. 

 Peningkatan abnormalitas spermatozoa setelah proses pendinginan dan 

pembekuan bisa disebabkan oleh pengaruh fisik spermatozoa yang menyebabkan 

spermatozoa abnormal.  Haryati, dkk (1991) menambahkan bahwa perubahan 

suhu dapat menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel dinding 

spermatozoa dan mengakibatkan disharmonie, pemecahan membran, dan 

pengeluaran enzim. Kondisi demikian dapat menyebabkan peningkatan 

abnormalitas spermatozoa.  
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Rataan persentase abnormalitas spermatozoa selama proses pembekuan dapat 

dilihat pada tabel 7. 

Tabel. 7. Rataan Peningkatan Persentase Abnormalitas Spermatozoa selama 

Proses Pembekuan 

Rataan Persentase Viabilitas (%) Kuning Telur 

(%) Segar Pendinginan Pembekuan 

15 6,65 ± 2,54 8,7 ± 4,4 6,9 ± 4,1 

20 6,65 ± 2,54 10,1 ± 4,5 6,6 ± 3,8 

25 6,65 ± 2,54 10,25 ± 5,2 5,1 ± 2,5 

 

Jumlah spermatozoa yang abnormal semakin meningkat, akan 

menyebabkan  rendahnya kesuburan semen ternak tersebut. Sel spermatozoa yang 

cacat, walaupun dapat membuahi sel telur namun biasanya berakhir dengan 

kematian anak sebelum dilahirkan. Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan 

abnormalitas adalah tindakan kurang hati-hati pada saat perlakuan, mencairkan 

semen dengan cairan yang tidak sama isotonisnya, cold shock, panas, dan 

gangguan nutrisi. 

 Peningkatan jumlah spermatozoa yang mengalami abnormalitas 

diakibatkan oleh pengaruh fisik pada saat perlakuan, dimana spermatozoa saling 

bergesekan satu sama lain sehingga menyebabkan abnormalitas sekaligus 

kematian. 

 Setelah proses pembekuan persentase abnormalitas spermatozoa terendah 

pada tingkat konsentrasi kuning telur 25%. Keadaan tersebut disebabkan karena 

ketersediaan bahan pelindung membran yang terdapat di dalam kuning telur, 

terutama lesitin, stingomielin, dan lipoprotein sehingga dapat mempertahankan 

kualitas membran. Semakin tinggi konsentrasi kuning telur dalam pengencer, akan 

dapat meningkatkan jumlah fosfolipid dan mendukung ketahanan membran 
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spermatozoa. Selain itu, kuning telur dapat berperan sebagai pelindung ekstra 

seluler sehingga dapat melindungi membran (Kartasudjana, 2001). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Kualitas spermatozoa setelah proses pembekuan dengan penambahan 

tingkat konsentrasi kuning telur pada pengencer tris aminomethan 

diperoleh persentase motilitas tertinggi pada tingkat konsentrasi 

kuning telur 15% yaitu 34 ± 6,9%; viabilitas tertinggi pada tingkat 

konsentrasi kuning telur 20% yaitu 60,9 ± 8,9%; dan abnormalitas 

terendah pada tingkat konsentrasi kuning telur 25% yaitu 5.1 ± 2,5%.  

2. Pada hasil uji statistik menunjukan tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan (P> 0.05) antara ketiga perlakuan terhadap persentase 

motilitas, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa setelah proses 

pembekuan.  

 

5.2. Saran 

       Perlu penelitian lebih lanjut tentang konsentrasi kuning telur yang 

optimum pada pengencer tris aminomethan, sehingga diperoleh hasil 

yang lebih teliti. 
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Lampiran 1.  Rataan Motilitas Spermatozoa Kambing pada Proses Pendinginan pada Medium Trisaminomthan dengan Penambahan 
Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda  

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D-

fruktosa 

(%) 

Kuning 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total Rata-2 
Standar 

Deviasi 

0%15                     
15 

  60 55 50 50 50 40 40 60 60 50 

515 51.50 5.80 

0%20                     
20 

  55 50 50 50 50 45 50 60 60 50 

520 52.00 3.80 

0%25                     

0 

25 
  60 50 50 50 50 55 50 50 60 60 

535 53.50 4.20 

2%15                     
15 

  50 50 50 40 40 40 40 50 60 60 

480 48.00 6.40 

2%20                     
20 

  60 60 50 40 55 40 40 50 50 60 

505 50.50 6.60 

2%25                     

2 

25 
  50 50 50 40 50 40 50 50 60 60 

500 50.00 4.00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Lampiran 2. Rataan Viabilitas Spermotozoa Kambing pada Proses Pendinginan pada Medium Trisaminomthan dengan Penambahan 

Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda  

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D-

fruk. 

(%) 

K. 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total 
Rata-

2 

Standar 

Deviasi 

0%15 81.00 82.00 82.00 36.00 52.00 61.00 63.00 87.00 82.00 78.00 
15 

  70.00 78.00 84.00 68.00 61.00 57.00 52.00 95.00 87.00 64.00 

1420 71.00 12.60 

0%20 78.00 90.00 86.00 58.00 55.00 52.00 57.00 68.00 95.00 71.00 
20 

  75.00 70.00 60.00 70.00 60.00 70.00 61.00 95.00 98.00 91.00 

1460 73.00 12.40 

0%25 82.00 82.00 79.00 66.00 53.00 63.00 58.00 88.00 95.00 93.00 

0 

25 
  76.00 85.00 95.00 68.00 79.00 67.00 67.00 95.00 93.00 87.00 

1571 78.55 11.04 

2%15 84.00 82.00 61.00 60.00 62.00 59.00 65.00 73.00 94.00 83.00 
15 

  86.00 78.00 62.00 57.00 62.00 80.00 56.00 68.00 97.00 87.00 

1456 72.80 11.60 

2%20 98.00 89.00 84.00 69.00 74.00 60.00 97.00 97.00 95.00 63.00 
20 

  91.00 80.00 82.00 77.00 60.00 62.00 95.00 93.00 93.00 76.00 

1635 81.75 11.48 

2%25 86.00 86.00 85.00 62.00 64.00 65.00 89.00 96.00 93.00 81.00 

2 

25 
  92.00 77.00 79.00 60.00 75.00 73.00 93.00 96.00 96.00 93.00 

1641 82.05 10.25 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D-

fruktosa 

(%) 

Kuning 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total 
Rata-

2 

Standar 

Deviasi 

0%15 16.50 10.50 6.50 4.00 14.50 10.50 9.50 6.50 2.50 6.00 
15 

                      

87.00 8.70 3.60 

0%20 18.50 10.50 11.50 15.00 8.00 11.00 10.50 8.00 3.00 5.00 
20 

                      

101.00 10.10 3.28 

0%25 16.00 20.00 8.50 4.00 4.00 12.00 14.00 5.50 9.50 9.00 

0 

25 

                      

102.50 10.25 4.20 

2%15 19.00 10.50 2.00 2.00 6.00 10.00 6.50 7.00 4.00 1.50 
15 

                      

68.50 6.85 3.82 

2%20 4.50 7.00 8.50 1.50 10.50 10.50 7.00 4.00 3.00 3.00 
20 

                      

59.50 5.95 2.75 

2%25 5.50 6.50 3.00 3.50 5.00 7.00 6.50 8.00 4.50 1.00 

2 

25 

                      

50.50 5.05 1.65 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Lampiran 4. Rataan Integritas Membran Spermatozoa Kambing pada Pendinginan pada Medium Trisaminomthan dengan Penambahan    
Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D-

fruktosa 

(%) 

Kuning 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total Rata-2 
Standar 

Deviasi 

0%15 83.00 61.00 66.00 35.00 48.00 35.00 35.00 73.00 61.00 76.00 
15 

  73.00 61.00 70.00 51.00 46.00 30.00 35.00 0.00 64.00 71.00 

1074 53.70 16.00 

0%20 71.00 70.00 59.00 55.00 47.00 43.00 33.00 78.00 71.00 81.00 
20 

  78.00 79.00 66.00 54.00 29.00 37.00 42.00 0.00 63.00 62.00 

1118 55.90 16.20 

0%25 84.00 74.00 50.00 40.00 43.00 43.00 30.00 76.00 71.00 78.00 

0 

25 
  75.00 79.00 53.00 74.00 53.00 43.00 52.00 0.00 57.00 53.00 

1128 56.40 14.69 

2%15 65.00 79.00 51.00 49.00 50.00 31.00 69.00 80.00 74.00 66.00 
15 

  77.00 75.00 52.00 50.00 33.00 38.00 58.00 45.00 72.00 76.00 

1190 59.50 13.91 

2%20 79.00 75.00 52.00 72.00 61.00 40.00 62.00 0.00 50.00 69.00 
20 

  80.00 63.00 58.00 51.00 50.00 48.00 67.00 86.00 83.00 0.00 

1146 57.30 16.41 

2%25 68.00 75.00 60.00 75.00 54.00 55.00 70.00 89.00 81.00 80.00 

2 

25 
  74.00 75.00 60.00 58.00 56.00 67.00 65.00 85.00 76.00 79.00 

1402 70.10 9.44 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5.  Rataan Motilitas Spermatozoa Kambing pada Proses Pembekuan pada Medium Trisaminomthan dengan Penambahan 
Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda  

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D-

fruktosa 

(%) 

Kuning 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total Rata-2 
Standar 

Deviasi 

0%15 40 30 30 40 30 40 40 20 40 30 
15 

                      
340 34.00 6.00 

0%20 40 40 30 30 40 30 30 30 30 20 
20 

                      
320 32.00 4.80 

0%25 40 30 20 30 30 30 30 20 30 30 

0 

25 
                      

290 29.00 3.60 

2%15 50 40 40 30 30 30 30 20 40 20 
15 

                      
330 33.00 7.60 

2%20 50 40 30 30 40 20 40 40 30 20 
20 

                      
340 34.00 8.00 

2%25 40 40 30 30 20 20 30 30 30 20 

2 

25 
                      

290 29.00 5.40 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Lampiran 6. Rataan Viabilitas Spermatozoa Kambing pada Proses Pembekuan pada Medium Trisaminomthan dengan Penambahan 

Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda  

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D-fruk 

(%) 

K, 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total Rata-2 
Standar 

Deviasi 

0%15 57.00 53.00 46.00 40.00 70.00 60.00 57.00 46.00 13.00 76.00 
15 

  58.00 26.00 51.00 50.00 59.00 59.00 62.00 46.00 42.00 71.00 

1042 51.50 11.50 

0%20 64.00 55.00 45.00 51.00 76.00 61.00 61.00 65.00 70.00 61.00 
20 

  59.00 44.00 38.00 49.00 69.00 70.00 70.00 63.00 58.00 72.00 

1201 59.89 8.80 

0%25 59.00 0.00 35.00 45.00 76.00 64.00 54.00 63.00 63.00 76.00 

0 

25 
  52.00 60.00 45.00 57.00 69.00 60.00 60.00 64.00 46.00 67.00 

1115 55.78 12.19 

2%15 48.00 43.00 51.00 53.00 47.00 46.00 54.00 53.00 63.00 72.00 
15 

  48.00 51.00 64.00 43.00 56.00 59.00 59.00 74.00 66.00 69.00 

1119 56.83 7.93 

2%20 58.00 50.00 64.00 48.00 74.00 64.00 57.00 66.00 75.00 45.00 
20 

  59.00 50.00 71.00 49.00 71.00 67.00 62.00 48.00 71.00 56.00 

1205 60.44 8.95 

2%25 57.00 50.00 52.00 48.00 67.00 53.00 54.00 65.00 64.00 74.00 

2 

25 
  64.00 54.00 56.00 45.00 70.00 58.00 58.00 63.00 64.00 78.00 

1194 59.61 7.57 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7. Abnormalitas Spermatozoa Kambing pada Proses Pembekuan pada Medium Trisaminomthan dengan Penambahan 
Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda  

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D-

fruktos

a (%) 

Kunin

g 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total 
Rata-

2 

Standa

r 

Deviasi 

0%15 4.00 5.00 6.00 5.00 12.00 10.00 7.00 2.00 3.00 

15.0

0 15 

  8.00 9.00 7.00 5.00 2.00 7.00 9.00 5.00 8.00 3.00 

132 6.67 2.67 

0%20 5.00 5.00 3.00 3.00 13.00 12.00 

11.0

0 5.00 4.00 5.00 
20 

  6.00 7.00 3.00 4.00 6.00 12.00 6.00 9.00 2.00 

11.0

0 

132 6.72 3.10 

0%25 5.00 6.00 5.00 5.00 7.00 8.00 9.00 2.00 2.00 2.00 

0 

25 
  9.00 6.00 8.00 6.00 5.00 6.00 4.00 8.00 5.00 3.00 

111 5.39 1.72 

2%15 8.00 3.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 3.00 2.00 1.00 
15 

  3.00 6.00 7.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 11.00 5.00 

93 4.56 1.51 

2%20 4.00 3.00 5.00 4.00 13.00 9.00 8.00 4.00 2.00 3.00 
20 

  4.00 6.00 9.00 3.00 6.00 4.00 8.00 4.00 5.00 6.00 

110 5.67 2.19 

2%25 7.00 2.00 7.00 3.00 6.00 3.00 4.00 5.00 6.00 2.00 

2 

25 
  5.00 6.00 7.00 6.00 4.00 6.00 9.00 6.00 5.00 3.00 

102 5.00 1.56 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Lampiran 8. Rataan Integritas Membran Spermatozoa Kambing pada Proses Pembekuan pada Medium Trisaminomthan dengan 
Penambahan Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda  

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D-fruk 

(%) 

K, 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total Rata-2 
Standar 

Deviasi 

0%15 64.00 53.00 53.00 59.00 76.00 66.00 76.00 69.00 54.00 56.00 
15 

  47.00 40.00 50.00 55.00 68.00 78.00 94.00 75.00 54.00 65.00 

1252 63.39 10.72 

0%20 69.00 62.00 45.00 56.00 62.00 66.00 67.00 73.00 61.00 66.00 
20 

  73.00 63.00 38.00 35.00 64.00 58.00 77.00 78.00 57.00 75.00 

1245 61.28 8.77 

0%25 48.00 74.00 60.00 62.00 41.00 57.00 43.00 83.00 36.00 46.00 

0 

25 
  53.00 66.00 47.00 57.00 79.00 74.00 54.00 79.00 48.00 48.00 

1155 58.56 12.06 

2%15 48.00 74.00 57.00 42.00 70.00 67.00 73.00 71.00 6.00 67.00 
15 

  43.00 66.00 47.00 35.00 70.00 66.00 87.00 70.00 70.00 61.00 

1190 61.06 13.15 

2%20 58.00 53.00 50.00 49.00 62.00 73.00 75.00 73.00 56.00 56.00 
20 

  41.00 41.00 47.00 40.00 68.00 87.00 73.00 78.00 72.00 56.00 

1208 61.61 11.83 

2%25 76.00 51.00 46.00 49.00 67.00 55.00 77.00 70.00 51.00 51.00 

2 

25 

  72.00 41.00 53.00 42.00 57.00 51.00 50.00 74.00 51.00 57.00 

1141 55.17 7.89 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 9. Rataan Kapasitasi Spermatozoa Kambing pada Proses Pembekuan pada Medium Trisaminomthan dengan Penambahan 
Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda  

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D-

fruktosa 

(%) 

Kuning 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total Rata-2 
Standar 

Deviasi 

0%15 90.91 88.29 84.51 85.04 84.87 74.07 74.87 89.43 79.73 72.59 
15 

  84.62 84.87 87.74 86.96 84.07 81.03 88.81 85.61 81.82 76.72 
1667 

              

83.33  
4.25 

0%20 80.15 87.27 84.03 85.59 83.61 85.73 85.23 80.80 86.70 85.51 
20 

  82.64 80.13 81.69 81.30 82.11 75.40 81.97 91.40 93.32 81.25 
1676 

              

83.79  
3.07 

0%25 87.30 92.10 85.84 87.85 92.20 79.53 93.50 84.89 92.00 84.55 

0 

25 
  94.30 92.59 85.82 87.65 89.80 89.09 92.50 82.87 96.00 85.50 

1776 
              

88.79  
3.61 

2%15 80.20 78.20 77.34 76.56 76.00 89.09 86.18 76.14 80.25 83.05 
15 

  77.80 86.07 86.94 78.99 80.00 81.54 81.30 84.00 83.33 81.46 
1624 

              

81.22  
3.07 

2%20 82.97 85.53 89.74 83.87 84.87 77.68 81.07 93.80 83.59 82.05 
20 

  80.80 90.00 91.57 80.37 79.67 82.11 81.30 79.40 84.25 83.95 
1679 

              

83.93  
3.23 

2%25 81.79 83.61 84.87 89.57 83.61 82.14 93.05 83.05 83.97 85.17 

2 

25 
  79.87 90.09 87.20 87.79 85.71 86.32 86.32 86.37 81.45 84.86 

1707 
              

85.34  
2.44 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 10. Rataan Reaksi Akrosom Spermatozoa Kambing pada Proses Pembekuan pada Medium Trisaminomthan dengan 
Penambahan Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda  

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D-

fruktosa 

(%) 

Kuning 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total Rata-2 
Standar 

Deviasi 

0%15 9.09 11.71 9.30 8.66 10.92 25.93 25.13 12.78 21.90 18.24 
15 

  5.38 5.13 10.43 7.82 9.73 15.97 11.19 15.15 11.71 15.15 
261 13.07 4.60 

0%20 12.70 7.83 18.70 13.67 12.71 26.19 15.00 14.77 13.14 14.63 
20 

  5.60 7.41 9.65 9.76 16.26 17.89 24.60 16.39 21.26 1.00 
279 13.96 4.61 

0%25 12.36 18.70 12.47 19.81 15.12 19.78 24.82 19.54 19.85 15.93 

0 

25 
  13.94 11.65 14.23 13.56 26.56 21.83 23.50 14.81 18.60 16.27 

353 17.67 3.63 

2%15 19.05 21.80 23.44 17.00 12.56 14.56 26.47 19.75 19.20 16.35 
15 

  17.95 14.94 22.23 14.52 12.54 18.70 13.40 16.67 18.43 15.65 
355 17.76 2.94 

2%20 17.03 14.47 6.18 7.59 10.48 11.24 11.76 22.32 17.60 14.02 
20 

  19.20 20.27 8.37 6.18 11.40 10.12 20.33 17.03 18.70 15.74 
280 14.00 4.27 

2%25 12.17 16.39 15.13 10.43 16.39 9.57 17.86 16.99 16.95 16.03 

2 

25 
  8.40 9.91 12.80 12.21 14.29 15.00 10.26 13.68 13.68 18.55 

277 13.83 2.52 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 5.  Rataan Motilitas Spermatozoa Kambing pada Proses Pembekuan pada Medium Trisaminomthan dengan Penambahan 
Konsentrasi D-Fruktoda dan Kuning Telur yang Berbeda  

 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D-

fruktosa 

(%) 

Kuning 

telur 

(%) 

Kode 

                    

Total Rata-2 
Standar 

Deviasi 

0%15 40 30 30 40 30 40 40 20 40 30 
15 

                      
340 34.00 6.00 

0%20 40 40 30 30 40 30 30 30 30 20 
20 

                      
320 32.00 4.80 

0%25 40 30 20 30 30 30 30 20 30 30 

0 

25 
                      

290 29.00 3.60 

2%15 50 40 40 30 30 30 30 20 40 20 
15 

                      
330 33.00 7.60 

2%20 50 40 30 30 40 20 40 40 30 20 
20 

                      
340 34.00 8.00 

2%25 40 40 30 30 20 20 30 30 30 20 

2 

25 
                      

290 29.00 5.40 
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