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ABSTRACT 
 

QUALITY OF BOER GOAT SPERMATOZOA POST THAWING 
AFTER SUPPLEMENTATION WITH BSA (BOVINE SERUM ALBUMIN) IN 
MEDIUM of PBS (PHOSPHATE SALINE BUFFER). 

 
 
This research was conducted in the “Makmal Reprogen” Laboratory, 

Mutiara Bunda Hospital at Jln. Ciujung 19 Malang. This research was done from 
March until May 2007. 

The aim of this research was to know the quality of spermatozoa post 
thawing on PBS medium supplemented with BSA to get the optimal spermatozoa 
result for the in vitro fertilization (IVF) preparation. 

The sample used on this research was 15 freeze straw semen from Boar 
goat that have been certified standard of quality (motility ≥ 40%) produced by 
Artificial Insemination Center in Singosari. This research used an experiment 
method; consist of three treatments and each repeated five times. First treatment 
was PBS medium without addition of 0% BSA (P1), 0,1% BSA ( P2), and 1,0% 
BSA ( P3). Every treatment tested early for the post thawing observed, and then 
0,25 ml sample from freeze straw add 2ml BSA+PBS, then centrifugation for 
1500 rpm, after 1ml of supernatant was take it and then enhanced 1ml same 
medium and incubation with incubator of CO2 5% temperature 380C during 30 
minute and then for second test. Observed were the motility, viability and 
abnormality of spermatozoa. The data obtained from each experiment were 
analyzed using Completely Randomized Design (CRD). 

The results this research showed that the percentage of motility, viability 
and abnormality of spermatozoa post thawing at P1 is: 64±8.9%, 79.9±4.7% and 
1.9±1.14, While percentage at P2: 60±0%, 81.3±2.79% and 1.1±0.54%, and for 
P3: 53.2±27.7%, 80.3±6.6% and 1.4±1.08%. Mean while percentage of motilities, 
viabilities and abnormalities spermatozoa (after combination supplements of BSA 
+ PBS and of incubation during 30 minute) P1 is: 36±5,47%, 58.5±12.33% and 
1.9±0.65%, at P2 is: 38±4.47%, 57.7±14.35%, and 1.3±0.75%, at P3 is: 40±0%, 
60.4±19.79% and 1.8±1.25%. Usage of PBS+BSA 0% ( P1), second of BSA 0,1% 
( P2), Third of BSA 1,0% (P3) at (P>0,05) showing influence which not differ 
reality at percentage of motilities, and viabilities of abnormalities spermatozoa. 

In conclusion, supplemented of 1.0% BSA in PBS medium tend to give 
better result on the quality of sperm than 0,0% and 0,1%, It was suggested to 
study the effect different level of BSA. 
 
Keyword: motility, viability, PBS, BSA. 
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RINGKASAN 
 

KUALITAS SPERMATOZOA KAMBING BOER POST THAWING 
SETELAH DISUPLEMENTASI DENGAN BSA (BOVINE SERUM 

ALBUMIN) DALAM MEDIUM PBS (PHOSFAT BUFFER SALINE). 
 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2007 di 
Laboratorium Makmal Reprogen RS. Mutiara Bunda di Jl. Ciujung No. 19 
Malang. 

 Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui kualitas spermatozoa post 
thawing dalam medium PBS yang ditambah BSA untuk menghasilkan kualitas 
spermatozoa yang optimal untuk preparasi in vitro fertilization (IVF). 
 
 Materi penelitian yang digunakan adalah 15 straw semen beku kambing 
Boer dengan kualitas standart tersertifikasi (motility ≥ 40%) yang berasal dari 
Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. Metode yang digunakan adalah 
metode percobaan (eksperimental laboratorium) terdiri dari tiga perlakuan dan 
masing-masing diulang lima kali. Perlakuan pertama medium PBS tanpa 
penambahan BSA 0% (P1), kedua BSA 0,1% (P2), Ketiga BSA 1,0% (P3). Tiap 
perlakuan diuji awal untuk pemeriksaan post thawing, kemudian disentrifugasi 
setelah ditambahkan 2ml medium (disesuaikan dengan medium tiap perlakuan), 
kemudian dipisahkan supernatanya (sebanyak 1ml), dan ditambahkan 1ml 
medium yang sama dan diinkubasi dengan inkubator CO2 5% suhu 380C selama 
30 menit. Kemudian diperiksa motilitas, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. 
Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan RAL. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase motilitas, viabilitas dan 
abnormalitas spermatozoa post thawing pada P1 adalah 64±8.9%, 79.9±4.7% dan 
1.9±1.14, Sedangkan pada P2 adalah 60±0%, 81.3±2.79% dan 1.1±0.54%. Pada 
P3 adalah 53.2±27.7%, 80.3±6.6% dan 1.4±1.08%. Sedangkan persentase 
motilitas, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa  (setelah suplementasi 
kombinasi PBS + BSA dan inkubasi selama 30 menit) pada P1 adalah 36±5,47%, 
58.5±12.33% dan 1.9±0.65%. Pada P2 persentase motilitas, viabilitas dan 
abnormalitas spermatozoa adalah 38±4.47%, 57.7±14.35%, dan 1.3±0.75%. Pada 
P3 persentase motilitas, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa adalah 40±0%, 
60.4±19.79% dan 1.8±1.25%. Penggunaan PBS+BSA 0% (P1), kedua BSA 0,1% 
(P2), Ketiga BSA 1,0% (P3) pada (P>0,05) menunjukan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata pada persentase motilitas, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. 
 
 Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah 
pengencer dari medium PBS dengan penambahan BSA 1,0% cenderung 
memberikan hasil lebih baik daripada 0,0% dan 0,1%. Disarankan untuk 
dilakukan penelitan dalam level BSA yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Salah satu bioteknologi yang sudah banyak diterapkan dilapangan untuk 

mempercepat peningkatan jumlah populasi ternak dan dalam upaya untuk 

memperbaiki mutu genetik ternak adalah Inseminasi Buatan (IB). Pada aplikasi 

dilapangan, IB dapat menggunakan semen segar, yaitu semen yang telah 

diencerkan dengan bahan pengencer yang sesuai atau dengan menggunakan 

semen beku yang telah dilakukan thawing.  

Kambing Boer salah satu bangsa kambing tipe pedaging yang memiliki 

pertumbuhan relatif cepat dibandingkan dengan beberapa bangsa kambing 

lainnya. Kambing Boer memiliki tubuh kompak, padat berisi, kaki relatif pendek 

sehingga memungkinkan memiliki persentase karkas yang tinggi. Dibandingkan 

dengan kambing lokal Indonesia, kambing Boer merupakan tipe padaging dan 

memliki tingkat pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan 

kambing lokal Indonesia. Persilangan antara kambing Boer jantan dengan 

kambing lokal Indonesia diharapkan dapat memperbaiki mutu genetik, 

pertumbuhan dan produktfitas kambing-kambing yang ada diIndonesia (Suyadi, 

Susilowati, T. Isnaini, N, 2004). 

Semen yang berkualitas tinggi dapat diperoleh dari pejantan unggul yang 

sehat, dan tumbuh berkembang secara optimal sehingga mencapai dewasa 

kelamin pada umur dan bobot badan tertentu yang sesuai dengan potensi genetik, 
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usaha yang dilakukan untuk menjaga agar kualitas semen tetap baik dan dapat 

dimanfaatkan sewaktu-waktu dengan pembekuan (Anonymous, 1998). 

Semen beku atau frozen semen mempunyai pengertian sebagai semen yang 

disimpan pada suhu dibawah titik beku (-79oC sampai -196oC). Semen yang telah 

diencerkan bila dibekukan akan terbentuk kristal-kristal es, spermatozoa yang 

demikan akan menyebabkan kematian (Susilowati, S, Hernawati, T, dan Triana, 

N, 2002). Nur Ihsan (1992) menyatakan bahwa semen beku adalah semen yang 

telah diencerkan, kemudian disimpan dalam bentuk beku atau dibekukan dibawah 

titik nol. 

Keuntungan memakai semen beku ini adalah dapat disimpan dalam waktu 

yang lama, memungkinkan perkawinan yang selektif dimana saja dan setiap 

waktu, mencegah penyakit menular pada hewan betina. Pelaksanaan IB pada 

kambing memerlukan semen beku yang baik. Disamping keuntungan yang 

diperoleh dari penggunaan semen beku, ada 2 problem yang juga ditemui didalam 

penggunaan semen beku antara lain: a) adanya cold shock, terhadap spermatozoa 

yang dibekukan, b) perubahan-perubahan intraseluler akibat pengeluaran air yang 

terkait dengan pembentukan kristal-kristal es (Toelihere, 1985). 

In Vitro Fertilization (IVF) adalah proses pematangan oosit, maturasi 

spermatozoa, fertilisasi dan perkembangan embrio yang dilakukan diluar tubuh 

mahluk hidup. Pada IVF sperma dapat digunakan bila mempunyai kualitas yang 

optimal, tetapi pada proses pembekuan semen sering terjadi adanya penurunan 

kualitas semen, tetapi angka penurunan tersebut dapat diperkecil bila jenis 

pengencer dapat disesuaikan dengan karateristik semen. Kematian spermatozoa 

dapat diperkecil selama proses pembekuan dan thawing, karena lebih kurang 50% 
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disebabkan oleh pengaruh pengenceran dan pendinginan, kerusakan bisa berupa 

penggelembungan akrosom sehingga perlu penambahan bahan tertentu yang dapat 

melindungi spermatozoa terhadap perubahan suhu dalam pendinginan (Toelihere, 

1985). Selain itu lama inkubasi juga mempengaruhi persentase kematian 

spermatozoa dimana inkubasi berguna sebagai preparasi IVF. Pengaturan waktu 

inkubasi yang cukup, akan menentukan daya tahan hidup spermatozoa pada saat 

itu medium diberi kesempatan untuk menggantikan medium yang sebelumnya 

digunakan. 

Medium phosfat buffer saline (PBS) adalah medium yang berfungsi sebagai 

buffer atau penyanggah agar pH dalam keadaan netral dan juga berperan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup spermatozoa. Bovine serum albumin (BSA) 

dalam semen kambing berfungsi sebagai media untuk menjaga kualitas komponen 

seminal plasma dan membran spermatozoa. secara dramatis dapat meningkatkan 

motilas, menjaga penggelembungan acrosome dalam spermatozoa post 

thawing.(Yamashiro, H. Wang, H. Yamashita, Y. Kumamoto, K. and Terada, T, 

2006). Proses suplementasi PBS dan BSA diduga dapat mempengaruhi atau 

menyebabkan perubahan pada kualitas spermatozoa. Oleh karena itu perlu 

diketahui penggunaannya untuk mendapatkan motilitas dan viabilitas spermatozoa 

yang tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan medium 

PBS yang ditambah BSA dalam preparasi spermatozoa post thawing untuk 

digunakan dalam IVF akan berpengaruh terhadap kualitas sperma kambing Boer. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas spermatozoa post 

thawing dalam medium PBS yang ditambah BSA untuk menghasilkan kualitas 

spermatozoa yang optimal untuk preparasi IVF. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kualitas spermatozoa kambing Boer post thawing yang telah disuplementasi 

dengan BSA dalam medium PBS. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Konsep suplementasi BSA dalam PBS terhadap kualitas spermatozoa 

kambing Boer post thawing untuk digunakan dalam IVF adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. Diagram Alur Kerangka Pikir 

Semen segar 

Pembekuan semen (bentuk straw) 
Proses semen beku biasanya menyebabkan penurunan kualitas spermatozoa 

hampir 50% mati (Toelihere, 1985). 

Post Thawing: 
• Setelah dilakukan thawing maka spermatozoa tidak dapt bertahan lama 

seperti semen segar dan semen tidak dapat dibekukan lagi (Hafez, 2000). 
• Saat Thawing, permeabilitas membran sel spermatozoa akan mengalami 

perubahan dan akan menyebabkan kematian spermatozoa. (Toelihere, 
1985). 

Thawing 

Di washing, dilakukan preparasi 
IVF(in vitro fertilization) 

Disuplementasi medium 
PBS+BSA 

PBS (phosfat buffer saline): 
• Kandungan pH PBS berpengaruh 

dalam memelihara tekanan 
osmotis (Kronvall,1971). 

• PBS adanya serum albumin juga 
dapat memegang peranan penting 
dalam rekasi akrosom pada 
spermatozoa (Winblad dan 
Ericson (1973) 

BSA (bovine serum albumin): 
• BSA dapat mengurangi kontak 

antara komponen membran 
seminal plasma dan membran 
sperma sehingga motility dan 
akrosom dapat dipertahankan 
(Yamashiro. H etc, 2006). 

•  BSA merupakan media kapasitasi 
bagi sperma untuk 
menghilangkan kolesterol dan 
zinc dari sperma (Duran, 1996). 

Diharapkan dari penambahan tersebut mampu menjaga kualitas spermatozoa, 
dan ketahanan spermatozoa 
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1.6 Hipotesa 

Terdapat pengaruh penambahan BSA dalam medium PBS terhadap kualitas 

spermatozoa  post thawing kambing Boer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Boer 

Kambing Boer merupakan keturunan dari kambing Hottentot yang hidup 

dinegara setengah kering disebelah utara semenanjung Kaap. Ciri-ciri kambing 

Boer antara lain kepala dan leher berwarna coklat dengan badan dan kaki 

berwarna putih, kulit berpigmen pada bagian tubuh yang terpapar sebagai 

pelindung penutup, tubuhnya pendek sampai dengan sedang, dan tubuhnya 

mempunyai konformasi daging yang baik, tanduk menonjol, telinga lebar dan 

menggantung, hidung yang sangat cembung, dan bulu penutup tubuhnya pendek 

sampai sedang (Devendra C. dan Burns M, 1994). 

Kambing Boer betina mempunyai karateristik antara lain dewasa kelamin 

umur  8-9 bulan, mampu berproduksi umur 5-8 tahun, masa kebuntingan 5 bulan, 

setelah kelahiran pertama induk biasanya dapat melahirkan anak kembar, bobot 

badan dewasa mencapai 80-90 kg pada umur 2-3 tahun. Karateristik dari Kambing 

Boer jantan antara lain dapat menyesuaikan diri dari segala kondisi, baik kondisi 

dingin dan kondisi panas, mampu berkembang sampai bobot badan 275-330 lbs 

(125-150 kg), dewasa kelamin umur 7-8 bulan, dan mampu berproduksi sampai 

umur 8-9 tahun atau lebih (Ted dan Linda S, 2003). Keunggulan dari kambing 

Boer yaitu mempunyai angka reproduksi tinggi yaitu 7% kembar tiga, 50% 

kembar dua, dan sebagai penghasil susu yang baik yaitu (1,3-1,8 kg/hari), serta 

menghasilkan kulit yang bermanfaat (Devandra and Mec.Leroy, 1987). 
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2.2 Spermatozoa Kambing 

Spermatozoa  yang normal memiliki kepala dan ekor, dengan bentuk sel 

lonjong (Susilawati, 2003). Kepala spermatozoa terisi penuh dengan materi inti 

yang terdiri dari deoxyribonucleid acid (DNA) yang bersenyawa dengan protein 

dan ekor yang terdiri dari tiga bagian yaitu tengah, utama dan ujung. Ekor 

memberi gerak maju pada spermatozoa dengan gelombang-gelombang yang 

dimulai daerah implantasi ekor kepala (Toelihere, 1993). 

Rata-rata volume semen kambing dan domba tiap penampungan berkisar 

antara 0,5-1,5 ml dengan kosentrasi spermatozoa 2000-4000 juta/ml (Lindsay, 

Entwistle dan Winantea, 1982). Menurut Toelihere (1993), sifat fisik dan kimiawi 

semen sebagian besar ditentukan oleh plasma semen. 

Semen kambing secara normal mempunyai warna putih keabu-abuan, bau 

khas merangsang dan cukup kental dengan pH + 6,67. persentase sel sperma 

hidup lebih besar dari 80%, bila kurang dari 60% semen tersebut kurang baik dan 

persentase abnormalitas sekitar 11% (Hafez ESE, 2000a). 

 

2.3 Thawing 

Thawing merupakan suatu perlakuan untuk mencairkan kembali semen 

yang telah dibekukan. Dilakukan untuk mengembalikan kualitas spermatozoa 

setelah dibekukan. Menurut Hafez (2000b) setelah dilakukan thawing maka 

spermatozoa tidak dapat bertahan lama seperti semen segar dan semen tidak dapat 

dibekukan lagi. Cara thawing berbeda-beda tergantung dari jenis semennya (Nur 

Ihsan, 1992). Apapun cara melakukan thawing, harus berpegangan pada prinsip 
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bahwa kurva peningkatan suhu semen harus meningkat secara konstan sampai 

waktu inseminasi (Toelihere, 1993). 

Motilitas spermatozoa setelah thawing perlu diperiksa dan dapat dilakukan 

setelah pembekuan berlangsung 2x24 jam. Sesuai standar Balai Besar Inseminasi 

Buatan Singosari jika nilai mortilitas individu ≥ 40% masih dipertimbangkan 

(Anonymous, 1998). Thawing dilakukan pada air bersuhu 34oC selama 15 detik 

(Toelihere, 1993).  

Pemeriksaan post thawing menurut Sudradjat (2000) adalah : 

a.  Disiapkan semua peralatan.  

b. Disiapkan air hangat 37 - 38°C;  

c. Diambil secara acak 2 dosis (straw) dan satu kode batch, dithawing pada air 

hangat dengan suhu 37°C selama 15 detik  

d. Diambil straw yang telah di-thawing, dikeringkan dengan tissue kemudian 

dipotong/digunting kedua ujung straw (sumbat laboratorium dan sumbat 

pabrik) lalu dimasukkan semen ke dalam tabung test, diaduk pelan-pelan 

menggunakan stick glass.  

e. Diteteskan 1 tetes semen pada obyek glass yang telah disiapkan di atas warmer 

stage dan ditutup dengan cover glass.  

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

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

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

Thawing Motility  (PTM) untuk sapi 40 %, kerbau dan kambing 30%.  
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h. Dilihat gerakan individu spermatozoa, dengan nilai sebagai berikut (Sudradjat, 

2000):  

• Nol (0)    : Tidak ada gerakan individu spermatozoa;  

• Satu (1)  : Gerakan berayun, kurang 50%, bergerak progresif dan tidak 

terdapat gelombang. 

• Dua (2)   : 50-80% spermatozoa  bergerak progresif dan menghasilkan gerak  

massa atau gelombang tipis. 

• Tiga (3)     : 90% spermatozoa motil dan membentuk gelombang. 

• Empat (4)  : 100% spermatozoa motil dan gerakannya sangat progresif. 

 

2.4 Penilaian Kualitas Semen 

Penilaian kualitas semen dapat dilakukan dalam waktu singkat sesudah 

penampungan yang terdiri dari pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. 

Pemeriksaan makroskopis meliputi pemeriksaan volume, warna dan konsentrasi. 

Pemeriksaan mikroskopis meliputi kosentrasi spermatozoa, persentase motilitas, 

persentase hidup spermatozoa, dilakukan juga pemeriksaan morfologis yaitu 

persentase spermatozoa normal dan abnormal (Hafez, 1993). 

Penilaian kualitas spermatozoa : 

• Volume 

Penilaian langsung dapat menggunakan gelas ukur setelah penampungan. 

Volume semen akan bertambah sesuai umur, besar tubuh, tingkatan 

makanan, perubahan keadaan kesehatan reproduksi, frekuensi 

penampungan dan akan menurun sesudah mencapai puncak dewasa 

(Toelihere, 1993). 



 11 

• Warna  

Pada umumnya warna semen berwarna krem keputih-putihan atau hampir 

seputih susu. Semen yang berwarna hijau kekuning-kuningan karena ada 

kuman-kuman pseudononas areuginosa yang menandakan adanya 

peradangan kronis dalam saluran reproduksinya (Toelihere, 1993).  

• Persentase viabilitas 

Pengamatan persentase hidup mati dilakukan dengan membuat preparat 

semen segar yang diolesi dengan cairan eosin negrosin, Kemudian diamati 

dibawah mikroskop. Pada waktu semen segar dicampur dengan zat warna, 

sel-sel sperma yang hidup atau sedikit sekali menghisap warna sedangkan 

sel-sel yang mati akan mengambil warna karena permeabilitas dinding sel 

meninggi sewaktu mati. zat warna eosin akan mewarnai spermatozoa yang 

menjadi merah, sedangkan sperma yang hidup tidak berwarna. Zat warna 

negrosin memberi latar belakang biru-hitam (Toelihere, 1993). 

• Persentase Abnormalitas 

Bentuk abnormalitas diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu : 

Abnormalitas primer dan abnormalitas skunder. Abnormalitas primer 

terjadi karena kelainan pada tubuli seminiferi ditandai dengan kepala yang 

terlampau kecil atau terlalu besar, kepala yang melebar, memanjang, 

berganda, badan atau ekor berganda, pembesaran bagian tengah, ekor atau 

bagaian tengah yang melingkar. Abnormalitas skunder ditandai dengan 

ekor putus, kepala tanpa ekor, bagaian tengah melipat. Semen yang 

memiliki abnormalitas belum mencapai 20% masih dapat untuk dipakai 

untuk IB (Partodihardjo, 1992).  



 12 

• Konsentrasi 

Konsentrasi spermatozoa ini akan berpengaruh terhadap potensi 

pengenceran ejakulat, karena ada angka yang secara umum diterima untuk 

jumlah minimum spermatozoa yang akan diinseminasikan untuk 

menghasilkan konsepsi (Hunter, 1995). Konsentrasi semen kambing yang 

berkualitas baik berisi 1500-5000 juta spermatozoa per mili (Evans dan 

Maxwell, 1987).  

• Motilitas  Massa dan Individu 

Toelihere (1993) menentukan kriteria penilaian gerak massa spermatozoa 

sebagai berikut :  

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

dan aktif seperti gumpalan  awan hitam dekat waktu hujan yang bergerak 

cepat berpindah-pindah tempat. 

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

jelas, dan bergerak lambat. 

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

individual aktif progresif. 

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

 

2.5. Fertiliasi In Vitro 

 Fertilisasi merupakan suatu proses peleburan dari sel spermatozoa dengan 

ovum membentuk zigot (Supriatna dan Facriyan, 1992). Spermatozoa mengalami 

suatu serentetan perubahan dalam perjalanan untuk memperoleh kemampuan 



 13 

fertilisasi ovum, proses ini disebut kapasitasi. Sperma harus dapat mengenali, 

menempel ovum dan melakukan penetrasi ovum. 

 Fertilisasi in vitro adalah ferilisasi sel telur diluar tubuh, yaitu penetrasi sel 

telur oleh spematozoa dalam suatu sistem biakan sel (Hafez, 2000a). Hunter 

(1995) menambahkan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan pada 

fertilisasi in vitro adalah sebagai berikut: 

1. Sumber dan kondisi spermatozoa. Spermatoza yang masih berada dalam 

epididymis terutama pada primata dan rodensia dapat digunakan untuk 

fertilisasi in vitro. Kondisi spermatozoa dipilih yang mempunyai daya 

viabilitas dan motilitas yang baik. 

2. Motilitas suspensi spermatozoa. Tingkat gerak maju yang tinggi sangat 

diperlukan untuk penetrasi membran oosit in vitro (Hunter, 1995). Toelihere 

(1993) menambahkan bahwa pengaruh pengenceran yang berlebih-lebihan 

walaupun dengan medium optimal akan menghambat motilitas, pengaruh 

perbedaan suhu terhadap metabolisme sperma dapat mengurangi motilitas, 

pengaruh pH yang tidak bisa dipertahankan untuk kondisi normal adalah 5,9-

7,3 serta sifat-sifat fisik kimia bahan pengencer dapat mempengaruhi motilitas 

spermatozoa in vitro.  

 

2.6 Suplementasi BSA dalam PBS 

Pengencer yang dipakai dalam menyimpan semen harus baik sehingga 

kualitas semen segar yang tinggi dapat dipertahankan. Selain itu untuk 

meningkatkan volume, pengencer semen juga berfungsi untuk memberikan bahan 

makanan untuk spermatozoa (Foote, 1980). 
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Serum albumin berfungsi sebagai media pengencer spermatozoa. Bovine 

Serum Albumin (BSA) ini terdiri dari globula protein yang disintesa oleh hati 

(liver) dari hewan ternak yang berasal dari protein yang melimpah di dalam 

serum, dengan prosentase 60 % dari total globula protein di dalam plasma darah. 

Hal ini berhubungan dengan ikatan dan transport beberapa molekul kecil seperti 

asam lemak, metal, asam amino (Tabak, Neto dan Salmon, 2005).  

Menurut Tajik, Wei Hua, Okuda dan Niwa (1994) BSA juga digunakan 

sebagai media untuk fertilisasi in vitro pada percobaan,  BSA memegang peranan 

penting untuk mempengaruhi kapasitasi dan reaksi akrosom pada spermatozoa. 

BSA disuplementasikan karena di dalam semen terdapat radikal bebas yang 

merupakan atom atau molekul yang sifatnya sangat tidak stabil (mempunyai satu 

elektron atau lebih tanpa pasangan) sehingga untuk memperoleh pasangan 

elektron senyawa ini sangat reaktif dan merusak jaringan terutama spermatozoa. 

Senyawa radikal bebas di dalam semen timbul akibat berbagai proses kimia 

kompleks dalam semen berupa hasil sampingan dari proses oksidasi atau 

pembakaran sel, metabolisme sel, supernatan atau bahan yang tidak terlarut. 

Senyawa radikal bebas dalam semen timbul akibat berbagai proses kimia 

kompleks dalam semen, berupa hasil sampingan dari proses oksidasi atau 

pembakaran sel, metabolisme sel, (Tabak, Neto dan Salmon, 2005).BSA 

merupakan antioksidan yang kuat berfungsi melindungi sel dari oksidasi dan 

menetralkan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel. 

Kombinasi BSA dalam PBS dapat mencegah terjadinya oksidasi lemak akibat 

proses perlakuan untuk fertilisasi in vitro sehingga membran sel tidak mengalami 

kerusakan (Anonymous,2002). 
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BSA sebagai zat anti oksidan yang dapat mencegah terjadinya oksidasi 

lemak. Oksidasi lemak dapat menghasilkan energi lemak atau lipida maupun asam 

lemak merupakan bahan penyusun seminal plasma dan bahan penyusun fosfolipid 

(Matsuoka, Imai, Kohno, Fukui, 2006). Tajik, Wei Hua, Okuda dan Niwa (1994) 

menambahkan bahwa komponen terpenting membran sel mengandung asam 

lemak tak jenuh ganda yang sangat rentan terhadap serangan radikal bebas. Jika 

ini terserang, maka struktur dan fungsi membran sel akan berubah yang dalam 

keadaan ekstrem akan mengakibatkan sel-sel spermatozoa mati. Sebab itu sel 

sperma memerlukan suatu substansi penting yakni antioksidan yang berasal dari 

serangan radikal bebas.  

Menurut Matsuoka et all (2006) BSA dapat melindungi proses 

metabolisme (asam lemak) dalam membran sel dari produksi peroksidan yang 

dapat merusak membrane yang akhirnya dapat menurunkan viabilitas 

spermatozoa. 

BSA merupakan media kapasitasi bagi sperma untuk menghilangkan 

kolesterol dan zinc dari sperma karena protein mengikat kapasitasi dari dua 

molekul. Efek penambahan BSA adalah sangat penting untuk motilitas sperma, 

ketahanan sperma, dan jumlah spermatozoa yang hidup atau yang mati per 

ejakulasi (Serniene. Gedgaudas and Zilinskas, 2002). BSA dapat mengurangi 

kontak antara komponen membran seminal plasma dan membran sperma sehingga 

motilitas dan akrosom dapat dipertahankan (Yamashiro. H etc, 2006). 

Serniene, et al (2002), Penambahan BSA pada konsentrasi 0,6 gr atau 0,8 gr 

menyebabkan spermatozoa pada babi jantan mati dalam waktu 12 - 24 jam, tetapi 

penambahan BSA yang terlalu banyak (0,5%) untuk dosis inseminasi secara 
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signifikan mengurangi nilai aglutinasi spermatozoa dan tidak berpengaruh 

terhadap motilitas spermatozoa, nilai ketahanan spermatozoa, dan jumlah 

spermatozoa yang tidak rusak per ejakulasi.  

Tabel 1. Komposisi asam amino didalam BSA(Peters, T. (1965): 
No asam amino 

esensial % Asam amino 
non esensial 

% Substrat 
tertentu % 

1 Valine 6.69 Alanine. 9.39 Tyrosine 0.04 
2 Leucine 6.05 Glycine 1.10 Cysteine 0.01 
3 Isoleucine 2.02 Proline. 3.2 Half -cystine 3.78 
4 Phenylalanine. 5.02 Serine 1.00 Amide NHI. 5.13 
5 Tryptophan. 0.01 Aspartic acid. 6.10   
6 Threonine. 7.94 Glutamic acid. 11.0   
7 Methionine. 1.00     
8 Arginine 0.04     
9 Histidine 2.00     
10 Lysine 9.62     

 

Phosphate Bufferes Saline (PBS) merupakan media yang mengandung 

disodium phosphate anhydrous, monosodium phosphate monohydrate, dan 

sodium chloride (John and Morris, 1969). Kandungan pH PBS  berpengaruh 

dalam memelihara tekanan osmotis, pengangkut hormon, pengangkut zat asam 

pada hati dan sebagai pengangkut racun atau obat (Kronvall. Grey and Williams, 

1971). Menurut Winblad dan Ericson (1973) dalam PBS adanya serum albumin 

juga dapat digunakan sebagai media dalam fertilisasi  In Vitro pada percobaan, 

dan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi kapasitasi dan reaksi 

akrosom pada spermatozoa. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan dilaboratorium reproduksi rumah sakit bersalin 

Mutiara Bunda Jl. Ciujung 19 Malang dengan pengambilan sampel di BBIB 

Singosari Malang. Penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 

2007. 

 

3.2 Materi penelitian 

� Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 straw semen beku 

kambing Boer berasal dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) 

Singosari, nama kambing boer Sinjai yang didatangkan pihak BBIB dari 

Universitas Brawijaya pada tahun 2005.  

� (persyaratan PTM > 40 %) yang di thawing, yang diberi suplement 

medium PBS ditambah BSA, jumlah kosentrasi 50-75 . 106 /ml, produksi 

ke 11 tahun 2007. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam tahapan penelitian: 

1. Tahap thawing semen beku 

Alat  : water batch, pinset, gunting, kertas tissue 

Bahan : semen beku, air hangat 380C 
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2. Tahap Prosesing 

Alat : tabung sentrifugasi, centrifuge electrik, tabung reaksi, rak tabung, 

thermos container, mikropipet volumetrik, kertas pH, kertas tissue, 

stick glass, ose, water batch, pinset, dan inubator CO2 5%. 

3. Tahap pemeriksaan semen 

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

Bahan : eosin negrosin dan NaCl 3% 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaaan 

(eksperimental laboratorium), dengan perlakuan sebagai berikut : 

• P1 : medium PBS ditambah dengan 0 % BSA dan Inkubasi 38oC selama 30    

menit, perlakuan ini diulang sebanyak lima kali. 

• P2 : medium PBS ditambah dengan 0,1 % BSA dan di Inkubasi 38oC selama 

30 menit, perlakuan ini diulang sebanyak lima kali. 

• P3 : medium PBS ditambah dengan 1,0 % BSA dan di Inkubasi 38oC selama 

30 menit, perlakuan ini diulang sebanyak lima kali. 

Data yang dihasilkan dianalisa dengan menggunakan RAL dan Jika terdapat 

perbedaan yang nyata atau sangat nyata dari data analisis yang diperoleh, 

maka dilakukan pengujian selanjutnya dengan uji Beda Nyata (uji BNT) 

(Yitno sumarto, 1993). 
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3.3.1  Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental melalui percobaan dengan 

penambahan kombinasi phosphate bufferr saline (PBS) dan Bovine Serum 

Albumin (BSA) yang konsentrasinya sebagai berikut : 

Tabel 2. Kosentrasi medium PBS dan BSA pada tiap perlakuan: 
Perlakuan PBS (µl) BSA (µl) 

P1 3000 -- 
P2 2997 3 
P3 2970 30 
 

Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali sehingga didapatkan data 

berupa persentase rataan (X±SD)  dari hasil perhitungan variabel yang diamati.  

 Sebelum dilakukan rangkaian pengamatan, pengamat melakukan 

percobaan preparasi. Percobaan preparasi dilakukan pada lima sampel percobaan 

(lima straw), tujuan adalah agar dapat meminimalisir kesalahan pada penilitian 

dan melatiih kemampuan pada pengamatan sampel.  

Rangkaian penelitian ini diawali dengan mengambil semen beku dari 

BBIB Singosari dengan menggunakan container yang berisi Nitrogen cair (N2 

cair). Nitrogen cair dimasukkan ke dalam container hingga melebihi tinggi straw 

sehingga seluruh bagian dari straw tercelup semuanya. Seluruh bagian straw 

harus terendam dalam nitrogen agar straw tetap berada dalam keadaan beku 

karena nitrogen cair mempunyai suhu sebesar -196 oC. Container dibawa dalam 

posisi tegak tidak miring atau mengalami goncangan karena akan membuat 

nitrogen di dalamnya menjadi cepat habis dan tidak dapat merendam seluruh 

bagian straw. 

Sebelum dilakukan penilitian dilakukan preparasi atau persiapan 

pengamatan, bermanfaat bagi peneliti untuk melatih kemampuan mengamati 
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obyek dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pengamatan. Preparasi sebelum 

penilitian menggunakan 5 straw sebagai percobaan.   

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

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

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

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

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

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

ujung bawah dengan cara digunting miring. Kemudian straw dimasukkan 

kedalam tabung reaksi dan digunting ujung atasnya pada bagian batas yang 

ada kapasnya dan biarkan  semen yang mencair turun ke dalam tabung 

sentrifugasi. Tujuan sentrifugasi adalah untuk memisahkan spermatozoa dari 

seminal plasma, menghilangkan faktor dekapasitasi sebagai penghambat 

fertilisasi yang terdapat didalam plasma spermatozoa, dan mendapatkan 

spermatozoa yang motil. 

4. Dilakukan uji awal (kontrol) yang meliputi uji : motilitas massa dan individu 

spermatozoa, viabilitas spermatozoa, abnormalitas spermatozoa, konsentrasi 

dan pH. Uji ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan melalui 

mikroskop. 

5. Semen yang berada di dalam tabung sentrifugasi ditambahkan dengan PBS 

dan BSA. Dengan ketentuan untuk (P0) pengencer 3ml PBS tanpa konsentrasi 

BSA, (P1) pengencer PBS 2997 µl + konsentrasi 3 µl BSA, (P2) pengencer 

PBS 2970 µl + konsentrasi 30 µl BSA.  
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6. Semen dan pengencer PBS + BSA 2ml dimasukkan ke dalam centrifuge, 

kemudian dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. 

Tujuan sentrifugasi adalah untuk memisahkan spermatozoa dari seminal 

plasma, menghilangkan faktor dekapasitasi yang merupakan penghambat 

fertilisasi yang terdapat dalam plasma spermatozoa, dan mendapatkan 

spermatozoa yang motil. 

7. Supernatan  yang ada dibuang sehingga cairan  dalam tabung sentrifugasi 

sebanyak 1ml. 

8. Semen yang masih dalam tabung sentrifugasi kemudian ditambahkan 

pengencer PBS dan BSA (menggantikan medium sebelumnya dari supernatan 

yang dibuang) dari tabung reaksi yang berisi PBS dan BSA sisanya yang 

diambil 1 ml. 

9. Semen dengan campuran PBS dan BSA diinkubasi dalam inkubator CO2 5% 

selama 30 menit. 

10. Semen dengan campuran PBS dan BSA tersebut dikeluarkan dari inkubator 

dan dilakukan uji kualitas spermatozoa yang meliputi uji: motilitas 

spermatozoa , viabilitas spermatozoa, dan abnormalitas spermatozoa. Uji ini 

dilakukan dengan cara pengamatan melalui mikroskop. 

11. Pengencer yang digunakan dari BBIB adalah tris aminomethan tidak 

berpengaruh negatif pada pengencer PBS dan BSA, karena sering digunakan 

untuk media cultur embrio (Coy.P, Gadea.J, Romar.R, Matás.C and 

García.E,2002). 
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Pemeriksaan semen meliputi :  

� Motilitas Spermatozoa 

Penentuan motilitas spermatozoa dilakukan dengan melihat 

motilitas individu spermatozoa, yang diamati menggunakan mikroskop 

dengan perbesaran 400x. Penilaian dilakukan dengan menghitung 100 

spermatozoa yang bergeerak aktif maju ke depan (gerakan progresif) dan 

dipresentasekan. Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Jumlah spermatoza progresif                   x 100% 

  (spermatozoa progresif + spermatozoa non progresif) 

 

� Konsentrasi Spermatozoa (∑sperm/ml) 

Konsentrasi spermatozoa dihitung dengan Haemocytometer. 

Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

1. Mengisi pipet erytrocyt dengan semen sampai tanda 0,5 

2. Larutan NaCl 3% dihisap sampai tanda 101 pada pipet tersebut 

3. Dikocok secara hati-hati tapi cepat dangan membentuk angka 8 

selama 2-3 menit 

4. Beberapa tetes dibuang dan dikocok lagi  

5. Dibuang lagi beberapa tetes 

6. Dibuang lagi beberapa tetes di kamar hitung Neubauer 

7. Ditutup dengan kaca penutup  

8. Dihitung 5 ruang dari 25 ruang kecil yang ada secara diagonal 
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9. Setelah memperoleh jumlah spermatozoa dari 5 ruang diagonal 

tersebut, jumlah spermatozoa dikalikan 106 lalu dikalikan 4 untuk 

memperoleh nilai konsentrasi spermatozoa per ml. 

 

 

Gambar 2. Alat Haemocytometer (Rouge, 2003). 

Keterangan ; a, b, c, d, e warna hitam menunjukan area hitung  

 

� Persentase Viabilitas Spermatozoa (%) 

Persentase hidup mati diamati dengan eosin-negrosin. Semen diteteskan 

pada obyek glass dan ditetesi dengan eosin-nigrosin. Setelah 

dihomogenkan diusap menggunakan cover glass dengan posisi 300 

terhadap horizontal. Gelas obyek diamati dibawah mikroskop dengan 

perbesaran 400 kali. Spermatozoa yang terang dianggap hidup dan yang 

berwarna gelap dianggap mati. Penilaian dilakukan dengan menghitung 

100 spermatozoa, sehingga dapat diketahui proporsi spermatozoa yang 

hidup dan yang mati (Toelihere, 1993). 

 

 

a b 

c 

e 
d 
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  Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

                 spermatozoa hidup                 x 100% 

(spermatozoa hidup + spermatozoa mati)  

 

� Persentase Abnormalitas Spematozoa (%) 

Semen dan larutan eosin-negrosin diletakkan pada obyek glass, 

dihomogenkan dan dibuat ulasan setipis mungkin kemudian dikeringkan. 

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan 

perbesaran 400 kali. Dihitung spermatozoa yang hidup dan yang mati 

sebanyak minimal 100 sel spermatozoa dengan ketentuan spermatozoa 

yang hidup tidak menyerap warna. Untuk menghitung spermatozoa yang 

abnormal sama dengan viabilitas yang membandingkan antara 

spermatozoa yang normal dan abnormal (Hafez, 2000). Perhitungannya 

adalah sebagai berikut :  

  spermatozoa abnormal  x 100 % 

(spermatozoa normal + spermatozoa abnormal) 

 

3.3.2 Variabel Yang Diamati 

Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah  motilitas massa, 

motilitas individu, viabilitas, kosentrasi, dan abnormalitas spermatozoa. 
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3.3.3 Alur skematis penelitian 

 Diagram alur untuk prosedur penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3 . Diagram alur prosedur penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
    A            B           C 
   0,0%      0,1%      1,0% 

Thawing 380C 
15 detik 

Diuji awal I 

Dimasukan dalam 
tabung sentifugasi 
berisi 2ml medium 
BSA dalam PBS 

washing dengan menggunakan pengencer 
yang sama 

Sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm 
selama 5 menit 

Dipisahkan dari supernatannya sehingga sisa 
lapisan bawah sebanyak 1ml tiap tabung 

Ditambahkan 1ml medium BSA dalm PBS dinding 
tabung secara perlahan 

Diinkubasi dalam inkubator CO2 5% selama 30 menit 

Dilakukan Uji II 



 26 

3.4 Batasan istilah 

 Thawing : suatu proses mencairkan kembali semen yang telah 

dibekukan pada suhu 37-38oC selama 15 detik. (Sudradjat, 

2000) 

 Semen beku : Semen beku atau frozen semen mempunyai pengertian 

sebagai semen yang disimpan pada suhu dibawah titik 

beku (-79oC sampai -196oC) (susilowati, 2002). 

 Medium  : suatu media yang ditambahkan dalam semen sedemikian 

rupa sehingga dapat mempertahankan kualitas semen, juga 

sebagi zat nutrisi bagi semen. 

I V F : pembuahan sel telur oleh sel spermatozoa yang terjadi di 

luar tubuh ternak (Hafez,2000) b. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAAN 

 

4.1 Evaluasi Semen Kambing Boer Post Thawing 

 Pemeriksaan semen kambing Boer post thawing selama penelitian 

meliputi: motilitas massa, individu, abnormalitas, viabilitas dan kosentrasi. Hasil 

pemeriksaan spermatozoa kambing Boer dapat dilihat pada Tabel 3 

Tabel 3.  Hasil pemeriksaan kualitas semen kambing Boer Post Thawing 
No Parameter Rata-rata + SD 

1. Motilitas massa 3 

2. Motilitas individu (%) 62.67+7.03 

3. Viabilitas (%) 80.5+4.6 

4. Abnormalitas (%) 1.4+0.95 

5. Konsentrasi (juta/ml) 50 jt/ml  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa motilitas massa menunjukan nilai 3+,  

kisaran nilai motilitas massa tersebut masih dalam kisaran normal seperti yang 

disampaikan oleh Suyadi dan Susilawati (1992) dan Toelihere (1993) yang 

menyatakan bahwa motilitas massa 2+ sudah cukup baik. Untuk motilitas individu 

dari hasil penelitian ditunjukan dengan nilai 62.67+7.03, sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh Zenichiro et al, (2002) bahwa motilitas individu spermatozoa 

kambing boer post thawing standart BBIB singosari minimal 40% atau 12X106/ml 

spermatozoa. Hasil penelitian dari motilitas individu sudah mencukupi karena di 

BBIB untuk kambing Boer motilitas individu minimal 40%. 
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Viabilitas spermatozoa hasil penelitian menunjukan nilai 80.5+4.6 

Toelihere (1985) mengatakan bahwa semen yang normal biasanya mempunyai 

viabilitas minimum sebesar 50%. Viabilitas dapat dikatakan pemeriksaan antara 

yang hidup dengan yang mati, dengan bantuan pewarnaan dengan eosin-negrosin. 

Spermatozoa yang hidup tidak menghisap warna atau sedikit akan berwarna jernih 

atau tidak berwarna, sedangkan sel-sel yang mati menghisap zat warna dan 

terlihat berbeda bila dilihat dibawah mikroskop. Menurut Toelihere (1993) 

menyatakan bahwa penyebab dari sel-sel spermatozoa yang mati dapat menghisap 

warna dikarenakan permeabilitas dinding sel meninggi sewaktu mati. Dapat 

ditunjukan pada gambar dibawah ini pada gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. pewarnaan eosin-negrosin (perbesaran 400kali) 
      A. Spermatozoa kambing Boer hidup (tidak berwarna) 

        B. Spermatozoa kambing Boer mati (berwarna) 
 

Abnormalitas hasil penelitian menujukan nilai sengan kisaran 1.4+0.95 ini 

sudah sesuai dengan apa yang diutarakan pendapat Gatenby (1986) yang 

menyatakan bahwa kisaran abnormalitas spermatozoa kambing adalah 5-15 %. 

Selanjutnya Toelihere (1981) menyatakan bahwa selama abnormalitas belum 

mencapai 20 % dari contoh semen, maka semen tersebut masih dapat dipakai 
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untuk inseminasi. Foote (2001) menyatakan prosentase spermatozoa normal pada 

semen kambing Boer normal pada semen segar adalah 80-90 %. 

Pemeriksaan kosentrasi spermatozoa pada penelitian dilakukan dengan alat 

haemocytometer. Pada penelitian dihasilkan nilai kosentrasi diambil dari BBIB  

50 jt/ml. Sedangkan hasil perhitungan untuk tiap pelakuan sesudah post thawing 

dapat dilihat pada table 4: 

Tabel 4. Persentase motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa 
post thawing sebelum perlakuan:  

Perlakuan % Motilitas Individu % Viabilitas      % Abnormalitas 
P1 64 ± 8.9 79.9 ± 4.76 1.9 ± 1.14 

P2 60 ± 0 81.3 ± 2.79 1.1 ± 0.54 

P3 64 ± 8.9 80.3 ± 6.6 1.4 ± 1.08 

 

Nilai yang ditunjukan pada table 4. Pada tiap-tiap perlakuan sudah 

menunjukan nilai dengan kualitas yang baik. Untuk motilitas tiap perlakuan  

menunjukan nilai diatas 40% ini sesuai dengan dengan standar PTM > 40%. 

Untuk nilai viabilitas menunjukan > 79%, dan untuk abnormalitas menunjukan 

nilai < 2%.  

Pemeriksaan semen post thawing diatas dapat disimpulkan bahwa semen 

post thawing kambing Boer yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

kualitas cukup baik, sehingga dapat diproses lebih lanjut untuk mengurangi 

penurunan motilitas, viabilitas serta abnormalitas dengan penambahan medium 

PBS dengan penambahan BSA. pada semen terdapat radikal bebas yang 

merupakan atom atau molekul yang sifatnya sangat tidak stabil (mempunyai satu 

elektron atau lebih tanpa pasangan) sehingga untuk memperoleh pasangan 

elektron senyawa ini sangat reaktif dan merusak jaringan terutama spermatozoa. 

Senyawa radikal bebas di dalam semen timbul akibat berbagai proses kimia 
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kompleks dalam semen berupa hasil sampingan dari proses oksidasi atau 

pembakaran sel, metabolisme sel (Tajik, Wei Hua, Okuda dan Niwa, 1994). 

Bovine Serum Albumin merupakan antioksidan yang kuat berfungsi melindungi 

sel dari oksidasi dan menetralkan radikal bebas yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada membran sel. Kombinasi BSA dan PBS dapat mencegah terjadinya 

oksidasi lemak akibat proses perlakuan untuk fertilisasi in vitro sehingga 

membran sel tidak mengalami kerusakan (Anonymous,2002). 

 

4.2.Evaluasi Kualitas Semen Post Thawing Setelah Dilakukan Suplementasi 
Kombinasi (Bovine serum albumin) BSA dan (phosfat buffer saline) PBS 
Pada Inkubator CO2 5%. 

 
Semen yang telah dilakukan uji awal kemudian sisuplementasi BSA dalam 

PBS, selanjutnya diWashing dan disentrifugasi dengan kec 1500 rpm selama 

5menit kemudian diinkubasi dalam inkubator 380C selama 30 menit. Sentrifugasi 

bertujuan untuk menghilangkan faktor dekapasitasi yang berasal dari seminal 

plasma dan beberapa komponen dari medium sebelumnya (Hafez, 2000). Setelah 

disentrifugasi, supernatan diambil sehingga 1 ml kemudian ditambahkan 

campuran antara kombinasi Medium PBS dengan BSA yang tersisa sebanyak 1 ml 

sebagai pengganti dari medium sebelumnya yang terbuang bersama supernatan. 

Evaluasi kualitas semen suplementasi kombinasi antara BSA dengan PBS ini 

dilakukan setelah semen dimasukkan dalam incubator CO2 5% dengan suhu 38oC 

selama 30 menit. 

Hasil rata-rata perhitungan motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas 

spermatozoa pada berbagai perlakuan suplementasi kombinasi medium PBS 

dengan BSA dapat dilihat pada Tabel 5 
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Tabel 5. Persentase motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa 
post thawing  suplementasi medium PBS dengan penambahan BSA 
setelah inkubasi pada inkubator CO2 5% 

Perlakuan % Motilitas Individu % Viabilitas      % Abnormalitas 
P1 36 ± 5,47a 58.5 ± 12.33a 1.9 ± 0.65a 

P2 38 ± 4,47a 57.7 ± 14.35a 1.3 ± 0.75a 

P3 40 ± 0,00a 60.4 ± 19.79a 1.8 ± 1.25a 

Keterangan : - Notasi yang sama pada kolom motilitas individu dan viabilitas menunjukkan 
pengaruh tidak nyata  (P > 0,05). 

 
  
 Rata-rata persentase motilitas dan viabilitas spermatozoa setelah 

suplementasi BSA dengan berbagai konsentrasi mengalami penurunan bila 

dibandingkan dengan persentase motilitas spermatozoa post thawing untuk P1, 

P2, dan P3. Pada tabel 5 diketahui bahwa penambahan medium PBS dengan 

penambahan BSA dengan konsentrasi 0%, 0,1%, 1,0% pada semen post thawing 

setelah perlakuan berpengaruh tidak berbeda nyata terhadap motilitas dan 

viabilitas spermatozoa yang berasal dari suplementasi medium PBS dan BSA. 

Tetapi untuk nilai persentase abnormalitas  setelah perlakuan dapat dipertahankan 

karena tujuan penelitian ini untuk mempertahankan kualitas spermatozoa yang 

optimal dalam preparasi IVF. 

 
4.2.1. Motilitas Spermatozoa 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian suplementasi medium PBS 

dengan BSA pada kosentrasi yang lebih tinggi dihasilkan motilitas yang lebih 

baik. Ditunjukan dengan nilai P3 1,0% 40±0.00, P2 38±4,47, kemudian diikuti 

dengan P1 36±5,47.  

Hasil analisis ragam motilitas individu setelah diinkubasi (lampiran 1) 

menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) antar perlakuan. 

Rataan motilitas individu spermatozoa suplementasi kombinasi PBS dengan BSA 

setelah inkubasi pada inkubator CO2 5% (Tabel 5) menunjukkan bahwa 
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suplementasi kombinasi antara BSA dalam PBS 1.0% mendapatkan motilitas 

individu spermatozoa yang optimal. Gambaran grafik untuk persentase motilitas 

individu dapat dilihat pada gambar 5 

 
Gambar 5. Grafik persentase Mortilitas Individu. 

• P1 suplementasi BSA dalm PBS 0.0% (36+5,47) 
• P2 suplementasi BSA dalm PBS 0.1% (38+4,47) 
• P3 suplementasi BSA dalm PBS 1.0% (40+0.00) 

 
 Proses post thawing mengakibatkan terjadinya perubahan fisik dan kimia 

yang terdapat pada lingkungan baru. Maxwell dan Watson (1996), menjelaskan 

bahwa selama thawing spermatozoa rentan sekali terhadap kerusakan sel akibat 

dari perubahan suhu, tekanan osmotik secara tiba-tiba yang disebabkan oleh 

pencairan yang cepat sehingga mengaktifkan mekanisme oksidasi lemak dalam 

semen. Suplementasi kombinasi antara PBS dan BSA mampu mempertahankan 

energi yang dihasilkan dari asam lemak akibat oksidasi lemak di seminal plasma. 

Sehingga pemakaian energi tidak langsung habis atau berkurang secara bertahap 

karena energi yang digunakan oleh spermatozoa berasal dari 

glyceryphosphorycholine (GPC), fruktosa dan sorbitol yang terkandung dalam 

semen. Apabila energi di dalam semen telah habis maka dapat digunakan energi 

cadangan yang ada di dalam tubuh spermatozoa (Hafez, 1993). 
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Senyawa radikal bebas dalam semen timbul akibat berbagai proses kimia 

kompleks dalam semen, berupa hasil sampingan dari proses oksidasi atau 

pembakaran sel, metabolisme sel, radiasi matahari atau radiasi kosmis (Tabak, 

Neto dan Salmon, 2005). Suplementasi kombinasi antara PBS dengan BSA 

diperlukan untuk mencegah timbulnya oksidasi sebagai akibat dari senyawa bebas 

atau radikal asam lemak. 

Sentrifugasi dan inkubasi juga berpengaruh terhadap penurunan motilitas 

spermatozoa. Menurut Gadea, J. S. Martinez, G. Decuardo Hansen, and C. Matas 

(2005) bahwa sentrifugasi merupakan metode untuk melindungi spermatozoa dari 

bahan-bahan yang dapat mempengaruhi kualitas spermatozoa. Proses sentrifugasi 

dapat menyebabkan perubahan positif dan negatif terhadap spermatozoa. Salah 

satu perubahan positif spermatozoa dari sentrifugasi adalah untuk mendapatkan 

spermatozoa yang motil, Sedangkan perubahan negatif dari sentrifugasi adalah 

dapat menyebabkan perubahan pada spermatozoa (Gadea, et al, 2005). 

Semen yang dilakukan inkubasi dalam incubator CO2 merupakan salah satu 

prosedur preparasi spermatozoa untuk fertilisasi in vitro (Hafez, 2000). Saat 

dilakukan inkubasi memungkinkan spermatozoa bergerak naik ke atas (swim up) 

sehingga pada lapisan atas terdapat spermatozoa. Susilawati (2003) menyatakan 

spermatozoa yang mati dan memiliki motilitas rendah akan tetap berada di lapisan 

atas. 

 

4.2.2. Viabilitas Spermatozoa 
 

Hasil penelitian yang ditunjukan pada tabel 5 menunjukan bahwa 

pemberian suplementasi BSA dalam PBS pada kosentrasi yang lebih tinggi juga 
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dihasilkan viabilitas yang lebih baik. Ditunjukan dengan nilai P3 1,0% 

(60.4+19.79), P1 (58.5+12.33), kemudian diikuti dengan P2 (57.7+14.35). 

Gambaran grafik untuk Viabilitas dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik persentase Viabilitas. 

• P1 suplementasi PBS dan BSA 0.0% (58.5+12.33) 
• P2 suplementasi PBS dan BSA 0.1% (57.7+14.35) 
• P3 suplementasi PBS dan BSA 1.0% (60.4+19.79) 

 Hasil analisis ragam viabilitas setelah diinkubasi (lampiran 1) 

menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) antar perlakuan. 

Rataan viabilitas spermatozoa suplementasi medium PBS dengan BSA setelah 

inkubasi pada inkubator CO25% (Tabel 5) menunjukkan bahwa suplementasi 

kombinasi antara PBS dalam BSA 1.0% akan mendapatkan Viabilitas spermatozoa 

yang optimal. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

BSA akan meningkatkan prosentase viabilitas spermatozoa. (Menurut Matsuoka et 

all, 2006) BSA dapat melindungi proses metabolisme (asam lemak) dalam 

membran sel dari produksi peroksidan yang dapat merusak membrane yang 

akhirnya dapat menurunkan viabilitas spermatozoa. 

  Trilaksani (2003) dalam penelitiannya bahwa penghambatan oksidasi 

lipida oleh BSA melalui lebih dari satu mekanisme tergantung pada kondisi reaksi. 

Asam lemak yang kuat ini bekerja dengan mekanisme berikut, memberikan 
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suasana asam pada medium, meregenerasi asam lemak utama, mengkelat atau 

mendeaktifkan kontaminan logam peroksida, menangkap oksigen, sehingga 

spermatozoa kecil kemungkinan mengalami kerusakan membran sel. Disini 

Medium PBS merupakan medium yang memiliki kandungan buffer, yang 

berfungsi sebagai medium penyanggah yaitu suatu bahan yang berfungsi agar pH 

dalam keadaan netral dan juga berperan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidup spermatozoa (Anonymous, 2004). BSA dapat mencegah terjadinya oksidasi 

lemak akibat proses perlakuan fertilisasi in vitro sehingga membran sel tidak 

mengalami kerusakan. (Tajik, Wei Hua, Okuda dan Niwa, 1994) 

Kemungkinan yang lain adalah medium PBS dengan BSA digunakan 

selama proses sentrifugasi dan dapat mencegah oksidasi lemak sehingga mampu 

mempertahankan viabilitas spermatozoa sebagai akibat tekanan osmotik. medium 

yang dapat menimbulkan kerusakan membran sel karena adanya pertukaran 

larutan intraseluler dan ekstraseluler antara medium dengan sel spermatozoa 

karena adanya perbedaan konsentrasi (Jochems,2007). 

 

4.2.3. Abnormalitas Spermatozoa 

Hasil penelitian tentang persentase abnormalitas spermatozoa kambing 

Boer (Tabel 5) menunjukkan rataan persentase abnormalitas spermatozoa yang 

terendah pada P2 suplementasi kombinasi BSA dalam PBS 0.1% sebesar 1.3+0.75  

kemudian diikuti oleh P3 (BSA dalam PBS 1.0%) sebesar 1.8+1.25, P1 (BSA 

dalam PBS 0.0%) sebesar 1.9 + 0.65. Hasil ini menujukkan bahwa abnormalitas 

semen kambing Boer masih dalam kisaran normal. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Gatenby (1986) yang menyatakan bahwa kisaran abnormalitas spermatozoa 

kambing adalah 5-15 %.  

Gambaran grafik abnormalitas dapat dilihat pada gambar 7. 

 
Gambar.7. Grafik persentase abnormalitas 

• P1 suplementasi PBS dan BSA 0 % (1.9+0.65) 
• P2 suplementasi PBS dan BSA 0.1% (1.3+0.75) 
• P3 suplementasi PBS dan BSA 1.0% (1.8+1.25) 

 

 Hasil analisis ragam pada prosentase abnormalitas spermatozoa 

menunjukkan adanya pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap abnormalitas 

spermatozoa, hal ini berarti bahwa penambahan BSA dalam PBS pada berbagai 

konsentrasi tidak berpengaruh pada abnormalitas spermatozoa. 

 Abnormalitas spermatozoa dibedakan menjadi dua macam yaitu 

abnormalitas primer dan sekunder. Abnormalitas primer terjadi kelainan-kelainan 

spermatogenesis dalam tubuli seminiferi atau epitel kecambah, sedangkan 

abnormalitas sekunder terjadi sesudah spermatozoa meninggalkan tubuli 

seminiferi, selama perjalanan melalui saluran epididiymis, selama ejakulasi, 

pemanasan yang berlebihan, pendinginan yang cepat, kontaminasi dengan air, 

urine atau antiseptik dan sebagainya (Toelihere, 1981). 

Kriteria spermatozoa yang abnormal dapat dilihat dari kepala terpisah dari 

leher, leher patah, leher ekor kusut, ekor patah dan ekor tergulung (Hardijanto 
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dkk., 1997). Bentuk patologis abnormalitas yang tampak pada penelitian antara 

lain kepala yang terlampau kecil (microchephalic), kepala bentuk normal tanpa 

ekor, kepala putus, dan ekor terbelit. Ditunjukan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Spermatozoa kambing Boer  (perbesaran 400 x mikroskop Inverted) 
A. Spermatozoa abnormal tanpa ekor 

 

 Selama sentrifugasi, gaya sentrifugal menyebabkan spermatozoa 

berbenturan dengan tabung reaksi dan medium, akibat benturan tersebut 

spermatozoa mengalami kerusakan. Menurut (Susilawati, 2003) bahwa 

spermatozoa setelah mengalami sentrifugasi tampak adanya jarak antara kepala 

dan ekor serta tampak terkelupas semua membran kepala maupun ekor.  

 Spermatozoa yang abnormal akan menurunkan tingkat motilitas 

disebabkan spermatozoa yang abnormal tidak dapat bergerak progresif. 

Peningkatan prosentase abnormalitas spermatozoa setelah penambahan medium 

BSA dalam PBS dikarenakan adanya pengaruh fisiologis spermatozoa dan 

terganggunya fungsi membran plasma. Menurut Astawa (1995) menyatakan 

bahwa  medium PBS juga berfungsi sebagai media pencuci dimana tidak 

berpengaruh terhadap abnormalitas spermatozoa. 
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Spermatozoa dengan persentase abnormalitas dari berbagai macam tingkat 

suplementasi dalam percobaan ini masih cukup baik untuk diinseminasikan karena 

lebih rendah dari 29 %, hal ini sejalan dengan pendapat Howard, Donoghue, 

Johnston and Wildt (1993) yang menyatakan bahwa abnormalitas spermatozoa 

sampai 29 % belum berpengaruh terhadap fertilitas spermatozoa, artinya masih 

baik untuk preparasi IVF. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1.  Kesimpulan 

 Hasil penelitian dari penambahan medium PBS dengan BSA pada 

spermatozoa post thawing  dalam preparasi in vitro ini dapat disimpulkan bahwa 

Motilitas dan viabilitas spermatozoa post thawing untuk preparasi in vitro, pada 

medium PBS ditambah BSA 1,0% cenderung memberikan hasil lebih baik 

daripada medium PBS ditambah BSA 0,1%, dan 0,0%, tetapi untuk nilai 

abnormalitas spermatozoa dari tiap perlakuan dapat terus dipertahankan. 

 

5.2.  Saran 

Untuk memperoleh kualitas spermatozoa yang optimal maka sebaiknya 

menggunakan medium PBS dengan penambahan BSA minimal dari 1,0% untuk 

keperluan IVF. Disarankan bisa diteliti lagi dengan penambahan BSA dengan 

level berbeda. 
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Lampiran 1. Data Hasil Penelitian Konsentrasi, Motilitas, Viabilitas, dan 
Abnormalitas Spermatozoa Kambing Boer Post Thawing 

 

NO 
perlakuan 

P../U.. Konsentrasi 
(juta/ml) 

Motilitas 
Massa 

Moitilitas 
Individu 

(%) 

Viabilitas 
(%) 

Abnormalitas 
(%) 

I . 1 P1.U1 50* 2 50 80 1.5 

2 P1.U2 50* 3 60 76.5 2.5 

3 P1.U3 50* 3 70 88 3.5 

4 P1.U4 50* 3 70 76.5 1.5 

5 P1.U5 50* 3 70 78.5 0.5 

II . 1 P2.U1 50* 3 60 83.5 1 

2 P2.U2 50* 2 60 84.5 0.5 

3 P2.U3 50* 2 60 79 1 

4 P2.U4 50* 3 60 78 2 

5 P2.U5 50* 3 60 81.5 1 

III. 1 P3.U1 50* 2 50 81 2 

2 P3.U2 50* 2 70 75 0.5 

3 P3.U3 50* 3 70 84.5 3 

4 P3.U4 50* 3 70 88.5 0.5 

5 P3.U5 50* 3 60 72.5 1 

 Σ 375 40 940 1207.5 22 

 ý 25 2.67 62.67 80.50 1.47 

 SD 0 0.488 7.037 4.641 0.954 
 
 
 
Keterangan : 

 P1.U1 – P1.U5 : Perlakuan ke-1 (0% BSA) 

 P2.U1 – P2.U5 : Perlakuan ke-2 (0,1% BSA) 

 P3.U1 – P3.U5 : Perlakuan ke-3 (1,0% BSA) 

 Σ    : Jumlah 

 ý    : Rata-rata 

 SD : Standart Deviasi 
*  Diambil data dari BBIB 
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A. pelakuan (P1) 
   

no parameter rata2 + SD 
1 abnormalitas 1.9±1.14 
2 viabilitas 79.9±4.76 
3 motilitas massa 2.8± 

4 motilitas individu 64±8.9 
5 kosentrasi ± 

 
B. perlakuan (P2) 
   

no parameter rata2 + SD 
1 abnormalitas 1.1±0.54 

2 viabilitas 81.3±2.79 

3 motilitas massa 2.6± 

4 motilitas individu 60±0 

5 kosentrasi ± 
 
C. perlakuan (P3) 
 

no parameter rata2 + SD 
1 abnormalitas 1.4±1.08 
2 viabilitas 80.3±6.6 
3 motilitas massa 2.6+ 
4 motilitas individu 64±8.9 
5 kosentrasi ± 
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Lampiran 2. Data Hasil Penelitian Konsentrasi, Motilitas, Viabilitas, dan 
Abnormalitas Spermatozoa Kambing Boer Setelah 
Menggunakan Medium PBS dan BSA 

 

NO 
perlakuan 

P../U.. Konsentrasi 
(juta/ml) 

Motilitas 
Massa  

Moitilitas 
Individu 
(%) 

Viabilitas 
(%) 

Abnormalitas 
(%) 

I . 1 P1.U1 8 1 30 76 2 

2 P1.U2 14 2 40 62.5 2.5 

3 P1.U3 16 2 40 58.5 1.5 

4 P1.U4 10 2 30 53 2.5 

5 P1.U5 10 2 40 42.5 1 

II . 1 P2.U1 17 2 40 69 1 

2 P2.U2 14 1 30 35 0.5 

3 P2.U3 22 1 40 65 2.5 

4 P2.U4 14 2 40 52 1.5 

5 P2.U5 21 2 40 67.5 1 

III. 1 P3.U1 14 1 40 90.5 1.5 

2 P3.U2 10 1 40 61 1 

3 P3.U3 12 1 40 35 4 

4 P3.U4 14 2 40 58.5 1 

5 P3.U5 18 2 40 57 1.5 

Σ 214 24 570 883 25 

ý 14.267 1.60 38.00 58.87 1.67 
 SD 4.044 0.507 4.140 14.685 0.900 

 
 
 
 
Keterangan : 

 P1.U1 – P1.U5 : Perlakuan ke-1 (0% BSA) 

 P2.U1 – P2.U5 : Perlakuan ke-2 (0,1% BSA) 

 P3.U1 – P3.U5 : Perlakuan ke-3 (1,0% BSA) 

 Σ    : Jumlah 

 ý    : Rata-rata 

 SD : Standart Deviasi 
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A. perlakuan (P1) 
 
no parameter rata2 + SD 
1 abnormalitas 1.9±0.65 
2 viabilitas 58.5±12.33 

3 motilitas massa 2+ 

4 motilitas individu 36±5,47 

5 kosentrasi 11.6±3.28 

 

B. perlakuan (P2) 
  

no parameter rata2 + SD 
1 abnormalitas 1.3±0.75 

2 viabilitas 57.7±14.35 

3 motilitas massa 2+ 

4 motilitas individu 38±4.47 

5 kosentrasi 17.6±3.78 
 

C. perlakuan (P3) 
   
no parameter rata2 + SD 
1 abnormalitas 1.8±1.25 
2 viabilitas 60.4±19.79 
3 motilitas massa 2+ 
4 motilitas individu 40±0 
5 kosentrasi 13.6±2.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

Lampiran 3. Analisa Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL)  
 

Ulangan Perlakuan 

1 2 3 4 5 

Jumlah ỹ SD 

P1 30 40 40  30 40 180 36 5.477 

P2 40 30 40 40 40 190 38 4.472 

P3 40 40 40 40 40 200 40 0 

                                   Total 570 114 9.949 
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   perlakuan JK - TotalJK  
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Sk Db Jk Kt Fhit F0.05 F0,01 
Perlakuan 3 40 20 1.20 3.24 5.29 

Galat 16 200 16.667       

Total 19   

 
F hitung > F tabel 0,05 maka suplementasi kombinasi BSA dan PBS dari berbagai 

level konsentrasi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap motilitas individu. 
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Lampiran 4. Analisa Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL)  
 
 

Ulangan Perlakuan 

1 2 3 4 5 

Jumlah ỹ SD 

P1 76 62.5 58.5 53 42.5 292.5 58.5 12.33 

P2 69 35 65 52 67.5 288.5 57.7 14.36 

P3 90.5 61 35 58.5 57 302 60.4 19.79 

Total 883 176.6 46.484 
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   perlakuan JK - TotalJK  

==
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Sk Db Jk Kt Fhit F0.05 F0,01 
Perlakuan 2 19.23 9.6166 0.04 3.24 5.29 

Galat 12 3000 250.0       

Total 14   

 

F hitung < F tabel 0,05 maka suplementasi kombinasi BSA dan PBS dari berbagai 

level konsentrasi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap viabilitas. 
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Lampiran 5. Analisa Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL)  
 
 

Ulangan Perlakuan 

1 2 3 4 5 

Jumlah ỹ SD 

P1 2 2,5 1,5 2,5 1 9,5 1,9 0,65 

P2 1 0.5 2,5 1,5 1 6,5 1,3 0,76 

P3 1,5 1 4 1 1,5 9 1,8 0,25 

                                   Total 25 5 2,66 
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Sk Db Jk Kt Fhit F0.05 F0,01 
Perlakuan 2 1.03 0.5166 0.60 3.24 5.29 

Galat 12 10.3 0.858       

Total 14   

 
F hitung < F tabel 0,05 maka suplementasi kombinasi BSA dan PBS dari berbagai 

level konsentrasi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap abnormalitas. 

 

 

 

 

 


