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RINGKASAN 
PENGGUNAAN KUNING TELUR ITIK PADA PENGENCER                    

TRIS AMINOMETHAN TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA 
KAMBING BOER SETELAH PROSES PENDINGINAN 

 
 

 Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium lapang Sumber Sekar dan 
laboratorium Reproduksi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, 
mulai bulan Maret sampai April 2010.  
 Penelitian bertujuan untuk menentukan dosis optimum kuning telur 
dalam pengencer Tris Aminomethan yang dapat mempertahankan kualitas 
spermatozoa kambing Boer pada selama proses pendinginan. 
 Manfaat dari penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam 
penggunaan campuran kuning telur itik pada pengencer tris aminomethan 
terhadap kualitas spermatozoa. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen dari dua 
ekor kambing Boer. Semen segar yang digunakan tersebut memiliki rataan 
volume 1 ml per ejakulasi, konsentrasi 3029 jt/ml, konsistensi pekat, warna 
putih susu sampai putih kuning, bau khas, pH 6,6, motilitas massa 3+, 
motilitas individu 82% dan abnormalitas 3%. Bahan  pengencer yang 
digunakan yaitu tris aminomethan, asam sitrat, laktosa, aquadest, raffinosa, 
kuning telur itik, penicillin, streptomycin. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 
dengan memberikan konsentrasi kuning telur itik 0, 10, 20 dan 30% pada 
pengencer tris aminomethan. Pemeriksaan hasil dilakukan setelah 
pendinginan. Variabel yang diamati adalah motilitas, viabilitas dan 
abnormalitas spermatozoa. Data yang diperoleh dianalisa dengan 
menggunakan Anova. 
 Hasil penelitian menunjukkan kualitas spermatozoa setelah proses 
pendinginan meliputi persentase motilitas tertinggi pada tingkat konsentrasi 
kuning telur 30% yaitu 63±2,74%; persentase viabilitas tertinggi pada tingkat 
konsentrasi kuning telur 30% yaitu 74,2±5,40%; persentase abnormalitas 
terendah pada tingkat konsentrasi kuning telur 20% yaitu 4,4±2,63%. 
 Kesimpulan yang dapat diambil adalah Tingkat konsentrasi kuning 
telur itik dalam pengencer tris aminomethan berpengaruh sangat nyata 
terhadap kualitas spermatozoa kambing Boer pada proses pendinginan. 
 Saran dari peneliti bahwa konsentrasi kuning telur itik yang layak 
untuk ditambahkan pada pengencer tris aminomethan adalah 30%. 
 
Kata Kunci : kambing Boer, kuning telur, kualitas spermatozoa 
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ABSTRACT 
 
 

THE USE OF EGG YOLK CONSENTRATION IN TRIS 
AMINOMETHAN DILUTTER TO CROSSBREED BOER GOAT 

SPERM QUALITY AFTER COOLING PROCES 
 
 

 Goats semen is easily damage during cooling, it is caused by the of 
diluter. Consequently, the cooling semen quality which includes motilities and 
viabilities are decrease, and abnormality increased. 
 This research with has been held in Sumber Sekar laboratory and 
Reproduction laboratory Animal Husbandry Universitas Brawijaya in Malang 
district begin from Mart to April 2010. 
 The aim of this research is to known the optimum dose of egg yolk in 
tris diluter to maintain the cooling semen quality of crossbreed Boer goat. 
 The materials with is used in this research is two goats in the age of 
four year that each weight is 85 kg. 
 The results of research show that sperm qualities after cooling are the 
highest percentage motility at 30% egg yolk concentration that is 63%, the 
highest percentage viability at 30% that is 74,2% and lowest percentage 
abnormality at 20% that is 4,4%. 
 The conclusions that can be obtained is the cooling semen qualities in 
this research are still good for artificial insemination. The percentage of 
motility is 63%, percentage of viability 74,2% and percentage abnormality is 
4,4%. 
 
Keywords : boer goat, egg yolk, sperm quality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan dan telah menjadi ternak yang 

ter-registrasi selama lebih dari 65 tahun. Kata "Boer" artinya petani. Kambing 

Boer merupakan satu-satunya kambing pedaging. Kambing ini dapat mencapai 

berat dipasarkan 35 - 45 kg pada umur lima hingga enam bulan, dengan rataan 

pertambahan berat tubuh antara 0,02 - 0,04 kg per hari. Keragaman ini tergantung 

pada banyaknya susu dari induk dan ransum pakan sehari-harinya. Dibandingkan 

dengan kambing perah lokal, persentase daging pada karkas kambing Boer jauh 

lebih tinggi dan mencapai 40% - 50% dari berat tubuhnya (Anonimous, 2005). 

 Inseminasi Buatan merupakan teknologi alternatife  yang cukup berhasil 

dan sudah diterima oleh peternak secara luas, karena aplikasinya murah dan cukup 

efektif dalam menunjang siklus reproduksi betina. Penggunaan inseminasi buatan 

dinilai bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan potensi ternak, mempermudah 

tes progeni dan meningkatkan jumlah keturunan dari pejantan yang telah terbukti 

mempunyai sifat-sifat unggul untuk tujuan produksi tertentu (Pratiwi, Affandi dan 

Pamungkas. 2009). 

 Salah satu contoh ternak yang bisa dikawinkan dengan Inseminasi Buatan 

adalah ternak kambing. Kambing merupakan jenis ternak ruminansia kecil yang 

telah menyatu dengan kehidupan pedesaan di Indonesia. Sutama (2002) 

menyatakan bahwa perkembangan populasi ternak kambing di Indonesia pada 

kurun waktu 1997 sampai 2001 menunjukkan angka penurunan rata-rata sebesar 
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2,5%. Untuk meningkatkan populasi kambing dengan produksi dan kualitas 

tinggi, digunakan teknik Inseminasi Buatan yaitu dengan mengencerkan dan 

menyimpan semen dari kambing yang berkualitas tinggi dalam jangka waktu 

tertentu dan kemampuan hidupnya masih tetap tinggi. Pengenceran semen perlu 

penelitian lebih lanjut untuk meminimalkan tingkat kerusakan spermatozoa baik 

dari semen setelah proses pendinginan maupun proses pembekuan, sehingga dapat 

meningkatkan fertilitas spermatozoa kambing. 

 Dalam dunia peternakan khususnya pada bidang reproduksi, telur 

digunakan sebagai bahan tambahan untuk pengenceran semen. Penggunaan 

pengencer tris aminomethan pada semen cair karena keunggulannya dalam 

mempertahankan perubahan pH, tekanan osmotik, keseimbangan elektrolit dan 

osmolaritas. Penambahan kuning telur pada pengencer tris diperlukan karena di 

dalam kuning telur mengandung lipoprotein dan lesitin yang melindungi integritas 

sel sperma dari cold shock pada suhu penyimpanan 5oC. Daya tahan hidup 

spermatozoa lebih pendek di dalam lingkungan oksigen daripada dalam 

lingkungan nitrogen. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi oksigen sebagai unsur 

oksidatif dalam proses metabolisme yang menghasilkan produk sisa oksidasi 

metabolisme yang membahayakan seperti hydrogen peroksida. Peroksida tersebut 

berperan utama dalam proses penuaan, memperpendek daya hidup spermatozoa, 

menginduksi perubahan struktur terutama pada daerah akrosom dan penurunan 

motilitas secara cepat. Kuning telur itik mempunyai mempunyai kandungan 

nutrisi yang lebih banyak daripada telur ayam. Zat-zat nutrisi yang ada pada 

kuning telur tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas spermatozoa (Pratiwi 

dkk. 2005).  
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 Telur yang akan ditambahkan ke dalam pengencer tris aminomethan pada 

penelitian nantinya adalah telur itik.  Karena telur itik mudah didapat di pasar dan 

telur itik dipakai karena kuning telur yang lebih besar di bandingkan dengan telur 

ayam. Lihat Tabel 1. 

Table 1. Perbedaan bobot kuning telur ayam dan telur itik 
NO Perbedaan Bobot 

Kuning Telur Ayam Kuning Telur Itik 
1. 2    gram 2,5 gram 
2. 1    gram 2    gram 
3. 1,5 gram 2    gram 
4. 1,5 gram 2,5 gram 
5. 1    gram 2    gram 

Total               7    gram 11   gram 
Rata-rata 1,4 gram 2,2  gram 

 
 Selain itu telur itik juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi 

dari pada telur ayam. Hal ini sama dengan pendapat Pratiwi dkk (2005), yang 

menyatakan bahwa kuning telur itik mempunyai mempunyai kandungan nutrisi 

yang lebih banyak daripada telur ayam. Zat-zat nutrisi yang ada pada kuning telur 

tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas spermatozoa. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Apakah tingkat konsentrasi kuning telur itik dalam pengencer tris 

aminometan berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa kambing Boer pada 

proses pendinginan. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui penggunaan konsentrasi kuning telur yang terbaik yang 

dicampurkan pada pengencer tris aminomethan, sehingga kualitas kambing Boer 

dapat dipertahankan selama proses pendinginan. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai pedoman dalam penggunaan campuran kuning telur itik pada 

pengencer tris aminomethan terhadap kualitas spermatozoa, sehingga dapat 

mempertahankan kualitas spermatozoa.  

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian yang lebih lanjut. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

 Inseminasi Buatan adalah salah satu teknologi reproduksi yang digunakan 

untuk meningkatkan populasi sekaligus meningkatkan mutu genetik ternak. 

Sebelum menggunakan teknologi yang lebih mutakhir, seperti rekayasa genetika 

dan cloning, IB merupakan teknik praktis yang dapat diandalkan dalam 

meningkatkan produksi kambing. Pelaksanaan IB pada kambing di Indonesia 

sampai saat ini masih terbatas dan belum meluas seperti IB pada sapi.  

 Manfaat dari pengenceran spermatozoa pada ternak adalah untuk 

memperbanyak volume spermatozoa dan mempertahankan kualitas spermatozoa. 
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Oleh karena itu penggunaan pengencer Tris Aminomethan dan kuning telur sangat 

membantu dalam mempertahankan kualitas spermatozoa. 

 
1.6. Hipotesis   

Tingkat konsentrasi kuning telur itik dalam pengencer tris aminomethan 

berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa kambing boer pada proses 

pendinginan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Karakteristik Kambing Boer 

 Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan dan telah menjadi ternak yang 

ter-registrasi selama lebih dari 65 tahun. Kata "Boer" artinya petani. Kambing 

Boer merupakan satu-satunya kambing pedaging yang sesungguhnya, yang ada di 

dunia karena pertumbuhannya yang cepat. Kambing ini dapat mencapai berat 

dipasarkan 35 - 45 kg pada umur lima hingga enam bulan, dengan rataan 

pertambahan berat tubuh antara 0,02 - 0,04 kg per hari. Keragaman ini tergantung 

pada banyaknya susu dari induk dan ransum pakan sehari-harinya. Dibandingkan 

dengan kambing perah lokal, persentase daging pada karkas kambing Boer jauh 

lebih tinggi dan mencapai 40% - 50% dari berat tubuhnya (Anonimous, 2005). 

 Boer  jantan dapat kawin di bulan apa saja sepanjang tahun. Mereka 

berbau tajam karena hal ini untuk memikat betina. Seekor pejantan dapat aktif 

kawin pada umur 7-8 bulan, tetapi disarankan agar satu pejantan tidak melayani 

lebih dari 8 - 10 betina sampai pejantan itu berumur sekitar satu tahun. Boer 

jantan dewasa (2 - 3 tahun) dapat melayani 30 - 40 betina. Disarankan agar semua 

pejantan dipisahkan dari betina pada umur 3 bulan agar tidak terjadi perkawinan 

yang tidak direncanakan. Seekor pejantan dapat mengawini hingga selama 7 - 8 

tahun (Ted dan Linda. 2005).  

 Kartasudjana (2001) menyatakan bahwa 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 

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

yang bagus.  

 
2.2. Semen dan Fisiologi Spermatozoa 

  Semen adalah cairan setengah pekat hasil sekresi kelamin jantan yang 

diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina pada saat kopulasi atau ditampung 

untuk kepentingan IB (Hafez, 2000). Semen terdiri atas bagian yang padat yang 

disebut spermatozoa (gamet jantan) dan bagian yang cair hasil sekresi kelenjar 

asesoris reproduksi jantan (prostat, vesica seminalis, dan kelenjar cowper) disebut 

seminal plasma (Garner dan Hafez, 2000). 

 Susilawati (2003) menyatakan bahwa, berdasarkan bentuk morfologinya 

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

memiliki bentuk oval, tumpul mengandung nucleus dengan kromatin yang sangat 

padat. Akrosom merupakan lapisan pembungkus akhir dari spermatozoa yang 

terbentuk saat spermatogenesis. Ekor spermatozoa terbagi menjadi bagian leher, 

bagian tengah, pokok dan akhir. 

 Spermatozoa ditutupi oleh membrane sel dari kepala sampai ekor dan 

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

Hafez, 2000). Membran bagian kepala berfungsi dalam proses kapasitasi, reaksi 
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akrosom dan penembusan zona pelusida. Membran bagian belakang menjadi satu 

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

mendapatkan substrat energy dan menggerakkan spermatozoa (Garner and Hafez, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Morfologi Spermatozoa 

(Anonimous. 2009) 

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

spermatozoa yang diejakulasikan 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 1: 
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Tabel 2. Rataan Hasil Evaluasi Semen Segar Kambing 
Variable Kambing PE * Kambing PE ** Kambing Boer

Volume ejakulasi (ml) 1,08 ± 47 1 - 1,5   0,81 ± 0,33 

Konsent.sperma (juta/ml) 2881,0 ± 234,6 9,62 ± 166,02 3387 ± 230,32 

Warna  Putih kuning Kuning Putih keruh 

pH 7,07 ± 0,21 6,8 ± 0,2 7,00 ± 0,0 

Gerak Massa 3 + 2 + 2+ - 3+ 

Gerak Individu (%) 74,29 ± 2,70 73 ± 0,03 74,50 ± 3,69 

Viabilitas (%) 83,43 ± 4,92 80,73 ± 0,13 88,03 ± 3,07 

Abnormalitas (%) 9,57 ± 0,8 5,92 ± 0,02 6,87 ± 1,96 

 Keterangan : *  : Zamanti, 2003 
          ** : Isnaini, 2006 
 
  
2.3. Bahan Pengenceran Semen 

 Bahan pengencer semen pada umumnya terdiri atas tiga bagian, 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 kelapa. Bahan penyangga yang 

berfungsi mempertahankan derajat keasaman (pH) semen seperti natrium, kalium 

bikarbonat, sitrat dan fosfat dehidrat. Sedangkan bahan tambahan untuk 

mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit yang sesuai, 

mencegah pertumbuhan kuman dan melindungi spermatozoa, bahan tambahan 

dapat berupa glisin, gliserin (gliserol)  dan antibiotik. 

Penggunaan pengencer tris aminomethan pada semen cair karena 

keunggulannya dalam mempertahankan perubahan pH, tekanan osmotik, 

keseimbangan elektrolit dan osmolaritas (Pratiwi dkk, 2005). 
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Penggunaan pengencer adalah untuk menjamin kebutuhan fisik dan kimia 

spermatozoa, sehingga kualitas spermatozoa dapat dipertahankan khususnya pada 

kemampuan untuk kapasitasi. Fungsi dari pengencer adalah 1). memperbanyak 

volume semen, 2). melindungi spermatozoa dari cold shock, 3). menyediakan zat 

makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa, 4). menyediakan buffer untuk 

mempertahankan pH, tekanan osmotic dan keseimbangan elektrolit. Dibutuhkan 

bahan pengencer semen yang mampu mempertahankan kualitas spermatozoa 

selama proses pendinginan, pembekuan, maupun pada saat thawing, untuk 

menghasilkan semen beku yang berkualitas tinggi. Bahan pengencer semen beku 

harus mengandung nutrisi, buffer, bahan anti cold shock, anti biotik dan 

krioprotektan yang dapat melindungi spermatozoa pada saat pembekuan dan 

thawing.  Sumber nutrisi yang paling banyak digunakan adalah karbohidrat 

terutama fruktosa yang paling mudah dimetabolisasi oleh spermatozoa. Buffer 

berfungsi sebagai pengatur tekanan osmotic dan juga berfungsi untuk menetralisir 

asam laktat yang dihasilkan dari sisa metabolisme spermatozoa. Buffer yang 

umum digunakan adalah tris (hidrometyl) aminomethan yang mempunyai 

kemampuan sebagai penyangga yang baik dengan toksisitas yang rendah dalam 

konsentrasi yang tinggi. bahan anti cold shock  yang biasa digunakan adalah 

kuning telur atau kacang kedelai, yang dapat melindungi spermatozoa pada saat 

perubahan suhu dari suhu kamar (28oC) pada saat pengolahan suhu ke ekuilibrasi 

(5oC) (Arifianti dan Yusuf , 2009).  

Pengencer tris memiliki kelebihan dari pengencer lainnya karena 

konsistensinya encer dan transparan, sehingga dapat melindungi spermatozoa dari 

kerusakan akibat pembekuan, tidak membatasi gerakan spermatozoa dan 
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memudahkan dalam melakukan penilaian. Pengencer tris terdiri atas tris 

aminomethan, asam sitrat, fruktosa dan aquabidest memiliki spesifikasi sebagai 

pencegah perubahan pH, mempertahankan tekanan osmotik, menjaga 

keseimbangan elektrolit, mengikat butir-butir lemak, sumber energi, melindungi 

spermatozoa dari cold shock dan dapat mempertahankan daya hidup sel 

spermatozoa selama proses pengawetan. Adanya kuning telur dalam pengencer 

tris akan melengkapi fungsinya dalam melindungi dan mempertahankan motilitas 

sel spermatozoa lebih baik pada saat terjadi perubahan penurunan suhu dari 5 

hingga – 196oC (Herdiawan, 2009).  

 Kualitas spermatozoa 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). 

 
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 dari cold shock selama pembekuan dan 

penyimpanan (Toelihere, 1993). 

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

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 lipid yang 
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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). 

 Penambahan kuning telur pada pengencer tris diperlukan karena di dalam 

kuning telur mengandung lipoprotein dan lesitin yang melindungi integritas sel 

sperma dari cold shock pada suhu penyimpanan 5oC. Daya tahan hidup 

spermatozoa lebih pendek di dalam lingkungan aerob daripada dalam lingkungan 

an aerob. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi oksigen sebagai unsur oksidatif 

dalam proses metabolisme yang menghasilkan produk sisa oksidasi metabolisme 

yang membahayakan seperti hydrogen peroksida. Peroksida tersebut berperan 

utama dalam proses penuaan, memperpendek daya hidup spermatozoa, 

menginduksi perubahan struktur terutama pada daerah akrosom dan penurunan 

motilitas secara cepat. Jika spermatozoa berada di lingkungan an aerob maka 

spermatozoa akan tidak aktif atau ditidurkan sementara karena dalam lingkungan 

an aerob tidak mengandung oksigen sehingga tidak terjadi metabolisme, sehingga 

motilitas spermatozoa tidak akan turun secara drastis. Kuning telur itik 

mempunyai kandungan nutrisi yang lebih banyak daripada telur ayam. Zat-zat 

nutrisi yang ada pada kuning telur tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas 

spermatozoa (Pratiwi dkk, 2005). 

  
2.5. Pendinginan Semen 

 Pedinginan dimaksudkan untuk mengurangi metabolisme dan 

memperpanjang fertilitas spermatozoa. Spermatozoa dalam semen cair dapat 
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bertahan hidup 7 – 14 hari, namun untuk inseminasi buatan sebaiknya dipakai 

semen yang disimpan 3 – 4 hari (Toelihere,1985).  

 Barden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa setelah penampungan 

semen sebelum disimpan dalam bentuk cair atau dalam bentuk beku terlebih 

dahulu ditambahkan 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 ke dalam semen (Toliehere, 1985).  

 
2.6. Analisa Kualitas Semen 
 
 Standar yang digunakan untuk menilai semen kambing sama dengan pada 

ternak lainnya yaitu warna, volume, kekentalan, pH, gerakan massa, konsentrasi, 

persentase motilitas individu, persentase hidup dan morfologi (abnormalitas). 

Semen kambing secara normal berwarna putih keabu-abuan hingga kuning. 

Warna, konsistensi dan konsentrasi spermatozoa akan semakin rendah dan warna 

semakin pucat (Evans et al, 1989). 

 Menurut Toliehere (1993) bahwa berdasarkan penilaian gerakan massa, 

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

(+) dan jelek (0). Penilaian motilitas massa dapat ditentukan sebagai berikut : 

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

bagai gumpalan awan hitam pekat hujan yang bergerak cepat berpindah-pindah 

tempat. 

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

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

progesif. 

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

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

           Penelitian ini dilakukan di laboratorium lapang Sumber Sekar dan 

laboratorium reproduksi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada 

tanggal 2 Maret sampai 2 April 2010. 

 
3.2. Materi Penelitian 

        Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen dari 2 pejantan 

kambing Boer yang berumur 4 tahun dengan berat badan 85 kg yang dipelihara 

intensif dan digunakan untuk produksi semen di laboratorium Sumber Sekar Dau. 

Semen tersebut memiliki motilitas massa 3+, motilitas individu ≥ 82%, bau khas, 

pH 6,6 dan warna putih susu sampai putih kuning. Frekuensi penampungan 

dilakukan tiga kali dalam satu minggu pada setiap individu kambing. Volume 

semen segar yang digunakan dalam penelitian adalah 0,9 – 1,5 ml. 

 
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%. 
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c. Pembuatan Pengencer Tris Aminomethan  

 Alat : Erlenmeyer, magnetic stirer,aluminium foil, dan timbangan. 

 Bahan : Tris aminomethane, asam sitrat, laktosa, kuning telur 10%, 20%,   

30%, penisilin, streptomisin, raffinosa dan aquades. 

d. Prosesing Semen 

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

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

tuberculin 1 ml, streoform, refregator, kontainer spidol permanen aneka 

warna, gelas obyek, gelas penutup, pinset, gunting, pemanas bunsen dan 

korek api. 

 Bahan : Semen dengan komposisi masing-masing perlakuan kuning telur.  

e. Perlakuan Kuning Telur  

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

erlenmeyer, alumunium foil, kertas saring, gelas ukur, tissue, tabung reaksi, 

rak tabung reaksi, mikro pipet dan blue tips. 

 Bahan  : Tris aminomethane, asam sitrat, laktosa, gliserol, kuning telur (0, 

10, 20 dan 30%), penisilin streptomisin, raffinosa dan aquades. 

f. Pembuatan Eosin-Negosin  

 Alat : Erlenmeyer dan stitter 

 Bahan : Eosin EosinB (3 gr), Negrosin (5 gr), Na-Sitrat (1 gr), Aquabidest 

(100 ml) 

g. Pendinginan Semen  

  Alat : Kulkas suhu 3-5 oC, thermometer, tabung reaksi 

  Bahan : Semen, pengencer tris Aminomethan  
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3.3.1. Evaluasi Semen Segar 

Pengamatan kualitas semen segar terdiri 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. Pemeriksaan mikroskopis meliputi : motilitas 

massa, motilitas individu, viabilitas spermatozoa, abnormalitas 

spermatozoa, dan konsentrasi. 

 
3.3.2. Pembuatan Pengencer 

a) Pengencer A 

Tahap pembuatan pengencer A : 

1. Menimbang bahan-bahan yang terdiri dari 1,6 gr tris aminomethan, 

0.9 gr asam sitrat dan 1,4 gr laktosa. Semua bahan tersebut 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 ml. 

2. Menambahkan aquabides sampai mencapai 100 ml, lalu 

dihomogenkan menggunakan magnetis 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 37oC dan selanjutnya ditambah 

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

dihomogenkan. 

5. Tuang pengencer ka dalam tabung-tabung yang telah diberi kuning 

telur dengan empat macam tingkat konsentrasi kuning telur yaitu 0, 
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10, 20 dan 30%, kemudian dihomogenkan. Tabung reaksi ditutup 

dengan alumunium foil dan di simpan ke dalam refrigerator. 

6. Setelah 2 – 3 hari penyimpanan akan terbentuk endapan dari 

pengencer. 

7. Supernatan dari endapan dengan menggunakan pipet. 

 
3.3.3. Pengenceran Semen 

a. Pengenceran semen dengan pengencer A1 dilakukan dalam 

waterbath suhu 37oC.  

b. Larutan diinkubasi pada suhu ruang selama 5 – 10 menit 

c. Larutan dimasukkan ke dalam refrigerator bersuhu 15oC, larutan 

ditambahkan A2 yang volumenya telah dihitung. 

d. Larutan dibiarkan dalam refrigerator sampai suhunya konstan 4 – 

5oC. 

 
3.3.4. Pendinginan 

Sebelum diletakkan pada tempat pendingin, semen ditambah dengan 

pengencer tris. 

 
3.4. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan yaitu metode percobaan. Rancangan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan. 

Pengencer dasar tris dengan perlakuan tingkat konsentrasi kuning telur masing-

masing 0, 10, 20 dan 30%. Perlakuan tersebut diulang 5 kali pada semen 

kemudian diamati kualitas mikroskopis (motilitas individu, motilitas massa, 

viabilitas dan abnormalitas. 
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Tabel 3. Contoh Rancangan Acak Kelompok 
Perlakuan Ulangan Total 

1 2 3 4 5 
0%       
10%       
20%       
30%       
Total        

 

3.5. Analisa Data  

 Penelitian menggunakan Sidik Ragam dengan level perlakuan (0, 10, 20 

dan 30%), dan setiap perlakuan dilakukan pengulangan 5 kali, menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Yij = µ + αi + βj + εij 

Keterangan :  

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

µ = Nilai rataan umum 

αi = Pengaruh perlakuan ke-i 

βj = Pengaruh kelompok ke-j 

εij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

 
3.6. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu : 

1. Motilitas Spermatozoa 

Ada dua penilaian terhadap motilitas spermatozoa yaitu motilitas massa 

dan motilitas individu. Penilaian motilitas massa dapat dilakukan dengan 

meneteskan semen pada gelas obyek, kemudian diamati dengan perbesaran 100X. 

Penilaian motilitas massa dapat dilakukan dengan meneteskan semen 

pada gelas obyek, kemudian diamati dengan perbesaran 100X. Penilaian terhadap 
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motilitas individu dilakukan dengan meneteskan semen pada gelas obyek, ditutup 

dengan cover glass, kemudian diamati dengan perbesaran 400X.  

2. Viabilitas Spermatozoa 

Untuk mengamati hidup mati spermatozoa atau viabilitas dapat dilakukan 

dengan metode pewarnaan differensial menggunakan zat warna eosin atau dengan 

kombinasi eosin – negrosin. Cara pengamatan dilakukan dengan meneteskan 

semen pada obyek glass ditambah dengan eosin – negrosin diaduk menggunakan 

ose kemudian diulas. Preparat ulas diamati dengan menggunakan mikroskop 

perbesaran 400X. 

3. Abnormalitas Spermatozoa 

Abnormalitas spermatozoa terdiri dari abnormalitas primer dan sekunder. 

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

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

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

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

Abnormalitas sekunder meliputi : ekor terputus, kepala tanpa ekor, bagian tengah 

melipat, butiran proloplasma proksimal dan akrosom yang terlepas (Kartasudjana. 

2001).  
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3.7. Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMBING 

PENAMPUNGAN SEMEN

EVALUASI SEMEN 
SEGAR Evaluasi semen: Makro; 

volume, bau, warna, pH, 
konsistensi . Mikro; 
motilitas massa dan 
individu,  viabilitas, 
konsentrasi, konsentrasi. Semen segar + tris 

aminomethan 

Kuning Telur  

0%, 10%, 20%, 30%

Pendinginan (suhu 5 oC) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pemeriksaan Makroskopis dan Mikroskopis Semen Segar Kambing 

 Pada pengamatan yang dilakukan adalah pemeriksaan makroskopis dan 

pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi pemeriksaan 

volume, pH, bau, kekentalan dan warna. Sedangkan pemeriksaan mikroskopis 

meliputi motilitas massa, motilitas individu, viabilitas, konsentrasi dan 

abnormalitas. 

 Hal ini sama dengan pendapat Kartasudjana (2001) yang menyatakan 

bahwa pemeriksaan semen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemeriksaan 

makroskopik dan pemeriksaan mikroskopik. Evaluasi semen yang dilakukan 

secara makroskopik dan mikroskopik merupakan suatu tindakan yang perlu 

dilakukan untuk melihat kuantitas (jumlah) dan kualitas semen. Pemeriksaan 

makroskopik adalah pemeriksaan secara garis besar tanpa menggunakan alat 

bantu yang rumit meliputi pemeriksaan volume, bau, warna, kekentalan dan pH 

semen. Sedangkan pemeriksaan mikroskopik adalah pemeriksaan yang tujuannya 

untuk melihat kondisi semen lebih dalam lagi serta memerlukan alat bantu yang 

lengkap. Pemeriksaan mikroskopik meliputi gerakan massa, gerakan individu, 

konsetrasi hidup dan mati spermatozoa serta abnormalitas spermatozoa.  
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Tabel 4 Kualitas Spermatozoa Semen Segar Kambing Boer 
 

Kualitas 
 

 
Ulangan 

 
Rata- 
rata 

1 2 3 4 5 
Volume (ml) 1 1.5 0.6 1 0.9 1 
Konsentrasi (juta/ml) 2960 3100 3270 3040 3090 3029 
Warna PK PS PK PS PS - 
Bau Khas Khas Khas Khas Khas - 
Motilitas Massa 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
pH 6 7 7 7 6 6,6 
Motilitas Individu (%) 85 80 80 75 90 82 
Viabilitas (%) 85 87 90 85 80 85,5 
Abnormalitas (%) 1,5 2,5 2,5 4 4,5 3 

Keterangan : P    : Pekat 
           PS  : Putih Susu 
           PK : Putih Kuning 
 
 
4.1.1. Volume Semen 

 Hasil pengamatan volume semen kambing Boer rata-rata 1,25 

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

di dalam kisaran normal, sehingga baik digunakan untuk proses pendinginan dan 

inseminasi buatan. Setiap kali ejakulasi kambing jantan pada umumnya 0,5 - 1,5 

ml semen (Kartasudjana, 2001).  

 Menurut Sarwono (2008),  volume  tiap      penampungan   berkisar antara  

1–2 ml semen dengan konsentrasi 2500 juta sel sperma per ml.  

 

4.1.1. 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. 

Hal ini sesuai dengan pengamatan, yaitu konsistensi semen pekat atau kental. 
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Maxwell and Watson (1996) menambahkan bahwa derajat kekentalan semen 

memiliki korelasi positif terhadap kandungan spermatozoa di dalam semen 

sehingga apabila dalam pengamatan semen yang terlalu encer maka dapat diduga 

bahwa semen tersebut memiliki konsentrasi rendah. 

 
4.1.3. Konsentrasi Semen 

 Konsetrasi spermatozoa atau kandungan spermatozoa dalam setiap 

mililiter semen merupakan salah satu parameter kualitas semen yang sangat 

berguna untuk menentukan jumlah betina yang dapat diinseminasikan 

menggunakan semen tersebut (Kartasudjana, 2001). Semen kambing yang 

mempunyai kualitas baik memiliki konsentrasi 2500 – 5000 juta/ml (Maxwell and 

Watson, 1996). Konsentrasi semen pada pemeriksaan adalah 3092 juta/ml. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kambing tersebut cukup baik dan dalam 

kisaran normal.  

 
4.1.4. Warna Semen 

 Warna semen pada pengamatan adalah putih susu sampai putih kuning, 

warna tersebut adalah normal. 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. Seperti yang dinyatakan oleh Sarwono, (2008) semen yang baik dan 

memiliki fertilitas tinggi ditandai oleh warna sperma yang terlihat berwarna cream 

dan  kental. Adapun sperma yang mati atau konsentrasinya rendah ditandai oleh 

warna sperma yang kecoklatan dan encer seperti susu atau bahkan lebih encer 

lagi. Warna krem pada semen tergolong normal. 
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4.1.5. Bau Semen 

 Semen yang normal mempunyai bau amis khas disertai bau dari hewan 

tersebut, bau semen yang diamati adalah normal. Bau busuk bisa terjadi pada 

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 pH semen kambing Boer pada pengambilan semen 

mulai dari pengambilan pertama sampai pengambilan kelima masih dalam kisaran 

normal yaitu 6, 7, 7, 7, 6. 

  
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 dari pemeriksaan mikroskopik semen kambing adalah 

dengan rataan konsentrasi semen 3092 juta/ml, gerakan massa diberi tanda 2+ - 

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

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

(Toelihere, 1993). Berdasarkan hasil pengamatan bahwa motilitas massa kambing 

Boer memiliki rata-rata yang baik yaitu 3+. 
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4.1.10. Abnormalitas Spermatozoa 

 

  

 

 

 

 

 
  Gambar 3 Abnormalitas Spermatozoa Kambing Boer 
 

Abnormalitas spermatozoa dapat diketahui melalui pewarnaan. 

Abnormalitas spermatozoa pada semen perlu diketahui sebab tingkat abnormalitas 

akan berhubungan dengan kesuburan (fertilisasi) ternak pejantan yang telah 

ditampung semennya. Semen kambing pada umumnya memiliki spermatozoa 

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

yang digunakan dalam penelitian sangat bagus karena mamiliki rata-rata 4,4 % 

 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 abnormalitas primer antara lain; ukuran kepala besar, berkepala ganda, 

dan bentuk kepala tidak normal. Sedangkan contoh abnormalitas sekunder adalah 

kepala pecah dan ekor putus (Kartasudjana, 2001). 

Contoh bentuk-bentuk abnormalitas spermatozoa dapat dilihat pada gambar 3. 
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4.2. Motilitas Individu Spermatozoa Kambing Boer Setelah Proses 

Pendinginan 

 Hasil penelitian motilitas individu pada semen segar rata-rata adalah 80%. 

Setelah memperoleh perlakuan pendinginan diperoleh hasil rataan pada 

konsentrasi kuning telur 0, 10, 20 dan 30% masing-masing adalah 25, 56, 59 dan 

63%. Hasil penelitian motilitas individu dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Motilitas Spermatozoa Setelah Pendinginan 
Kuning 

Telur (%) 
Ulangan Total Rata- 

rata 
St. Dev 

1 2 3 4 5 
0 25 25 25 25 25 125 25 0 
10 55 60 50 55 60 280 56 4,183 
20 60 60 55 60 60 295 59 2,236 
30 65 60 60 65 65 315 63 2,739 

Total 205 205 190 205 210    
 

Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan tingkat motilitas individu 

setelah proses pendinginan. Akan tetapi nilai tersebut masih temasuk dalam 

standart motilitas yang baik setelah proses pendinginan yaitu diatas 50%. Hasil ini 

menunjukkan adanya penurunan tingkat motilitas individu setelah proses 

pendinginan. Meskipun demikian nilai ini termasuk dalam standart motilitas yang 

baik setelah pendinginan yaitu 50%. Demikian pula pendapat Kartasudjana (2001) 

yang menyatakan bahwa spermatozoa yang memiliki motilitas kurang dari 60% 

tidak dianjurkan untuk digunakan dalam program inseminasi buatan. 

 Hasil pengamatan diuji dengan menggunakan analisa statistik diperoleh 

hasil kuning telur sebesar 30% dalam pengencer tris aminomethan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap motilitas individu spermatozoa 

setelah proses pendinginan.  
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 Hal ini menunjukkan bahwa campuran kuning telur itik sangat 

mempengaruhi kualitas semen setelah pengenceran. Sesuai dengan pendapat 

Pratiwi dkk (2005) yang menyatakan bahwa penambahan kuning telur pada 

pengencer tris diperlukan karena di dalam kuning telur mengandung lipoprotein 

dan lesitin yang melindungi integritas sel sperma dari cold shock pada suhu 

penyimpanan 5oC. Daya tahan hidup spermatozoa lebih pendek di dalam 

lingkungan oksigen daripada dalam lingkungan nitrogen. Hal tersebut berkaitan 

dengan fungsi oksigen sebagai unsur oksidatif dalam proses metabolisme yang 

menghasilkan produk sisa oksidasi metabolisme yang membahayakan seperti 

hydrogen peroksida. Peroksida tersebut berperan utama dalam proses penuaan, 

memperpendek daya hidup spermatozoa, menginduksi perubahan struktur 

terutama pada daerah akrosom dan penurunan motilitas secara cepat. Kuning telur 

itik mempunyai mempunyai kandungan nutrisi yang lebih banyak daripada telur 

ayam. Zat-zat nutrisi yang ada pada kuning telur tersebut dibutuhkan untuk 

menjaga kualitas spermatozoa. 

 
4.3. Viabilitas Spermatozoa Setelah Proses Pendinginan 

 Hasil penelitian viabilitas pada semen segar rata-rata adalah 85,6%. 

Setelah memperoleh perlakuan pendinginan diperoleh hasil rataan pada 

konsentrasi kuning telur 0, 10, 20 dan 30% masing-masing adalah 22,5, 65,8, 68,1 

dan 74,2%. Hasil penelitian viabilitas spermatozoa setelah proses pendinginan 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 6. Viabilitas Spermatozoa Setelah Pendinginan 
Kuning 

Telur (%) 
Ulangan Total Rata- 

rata 
St. Dev 

1 2 3 4 5 
0 23,5 23,5 29 10,5 25 111,5 22,5 6,970 
10 67 70 58 64 70 329 65,8 5,020 
20 67,5 72 60 74 67 340,5 68,1 5,413 
30 77 75 65 79 75 371 74,2 5,404 

Total 235 240,5 212 227,5 237    
 
 Rataan persentase viabilitas spermatozoa setelah pendinginan diperoleh 

hasil persentase viabilitas tertinggi pada konsentrasi kuning telur 30%. Lihat pada 

tabel 3.  

 Tingkat konsentrasi kuning telur 30% memiliki hasil yang lebih tinggi 

karena semakin banyak kandungan nutrisi yang ada pada pengencer maka kualitas 

spermatozoa juga semakin bagus. 

 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) dengan tingkat konsentrasi kuning telur 30% terhadap viabilitas 

spermatozoa setelah pendinginan. 

 Penurunan viabilitas bisa disebabkan karena pengaruh fisik pada saat 

pengulasan pada preparat sehingga dapat menimbulkan kematian atau penurunan 

viabilitas disebabkan karena guncangan dari tempat penyimpanan semen. 

Pengencer tris aminomethan dan kuning telur itik memberikan pengaruh 

terhadap viabilitas spermatozoa setelah pendinginan karena kuning telur itik 

mengandung nutrisi yang berfungsi sebagai makanan sperma dan cold shock yang 

berfungsi melindungi spermatozoa dari suhu pada refrigerator. Sesuai dengan 

pendapat Pratiwi dkk (2005) yang menyatakan bahwa penambahan kuning telur 

pada pengencer tris diperlukan karena di dalam kuning telur mengandung 

lipoprotein dan lesitin yang melindungi integritas sel sperma dari cold shock pada 
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suhu penyimpanan 5oC. daya tahan hidup spermatozoa lebih pendek di dalam 

lingkungan oksigen daripada dalam lingkungan nitrogen. Hal tersebut berkaitan 

dengan fungsi oksigen sebagai unsur oksidatif dalam proses metabolisme yang 

menghasilkan produk sisa oksidasi metabolisme yang membahayakan seperti 

hydrogen peroksida. Peroksida tersebut berperan utama dalam proses penuaan, 

memperpendek daya hidup spermatozoa, menginduksi perubahan struktur 

terutama pada daerah akrosom dan penurunan motilitas secara cepat. Kuning telur 

itik mempunyai mempunyai kandungan nutrisi yang lebih banyak daripada telur 

ayam. Zat-zat nutrisi yang ada pada kuning telur tersebut dibutuhkan untuk 

menjaga kualitas spermatozoa. 

   
4.4. Abnormalitas Spermatozoa Setelah Proses Pendinginan 

Hasil pengamatan semen segar diperoleh rata-rata abnormalitas 

spermatozoa sebesar 3%. Setelah proses pendinginan diperoleh rataan 

abnormalitas pada tingkat konsentrasi kuning telur 0, 10, 20 dan 30% adalah 5,8, 

6,5, 4,4 dan 4,5%. Lihat pada Tabel 4 

Tabel 7. Abnormalitas Spermatozoa Setelah Pendinginan 
Kuning 

Telur (%) 
Ulangan Total Rata- 

rata 
St. Dev 

1 2 3 4 5 
0 4,5 4,5 2,5 10,5 7 29 5,8 3,074 
10 7 8 5 1,5 11 32,5 6,5 3,536 
20 3 4 3,5 2,5 9 22 4,4 2,632 
30 4 5 1,5 1,5 10,5 22,5 4,5 3,691 

Total 18,5 21,5 12,5 16 37,5    
 
Rataan persentase abnormalitas spermatozoa setelah pendinginan 

diperoleh abnormalitas terendah pada konsentrasi kuning telur 20%. Hasil analisa 

statistik menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kuning telur tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap abnormalitas spermatozoa setelah pendinginan. 
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 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan  

Tingkat konsentrasi kuning telur itik dalam pengencer tris aminomethan 

berpengaruh sangat nyata terhadap kualitas spermatozoa kambing Boer pada 

proses pendinginan. Kualitas Spermatozoa setelah proses pendinginan dengan 

penambahan tingkat kuning telur 30% pada pengencer tris aminomethan 

memberikan persentase motilitas dan viabilitas tertinggi, sedangkan tingkat 

kuning telur 20% memberikan abnormalitas terendah. 

 
5.2. Saran  

 Bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut sampai proses 

pembekuan, penggunaan campuran konsentrasi kuning telur itik 30% dapat 

dijadikan dasar  untuk mempertahankan kualitas spermatozoa. 
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Lampiran 1. Kualitas Spermatozoa Semen Segar 
Kualitas Ulangan 

1 2 3 4 5 

Volume (ml) 1 1.5 0.6 1 0.9 

Konsentrasi (juta/ml) 2960 3100 3270 3040 3090 

Konsistensi P P P P P 

Warna PK PS PK PS PS 

Bau Khas Khas Khas Khas Khas 

Motilitas Massa 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

pH 6 7 7 7 6 

Motilitas Individu (%) 85 80 80 75 90 

Viabilitas (%) 85 87 90 85 80 

Abnormalitas (%) 1,5 2,5 2,5 4 4,5 

Keterangan : P    : Pekat 

           PS  : Putih Susu 

           PK : Putih Kuning 
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Lampiran 2. Motilitas Spermatozoa Setelah Pendinginan 
Kuning 

Telur (%) 
Ulangan Total Rata- 

rata 
St. Dev 

1 2 3 4 5 
0 25 25 25 25 25 125 25 0 
10 55 60 50 55 60 280 56 4,183 
20 60 60 55 60 60 295 59 2,236 
30 65 60 60 65 65 315 63 2,739 

Total 205 205 190 205 210    
 

Lampiran 3 Viabilitas Spermatozoa Setelah Pendinginan 
Kuning 

Telur (%) 
Ulangan Total Rata- 

rata 
St. Dev 

1 2 3 4 5 
0 23,5 23,5 29 10,5 25 111,5 22,5 6,970 
10 67 70 58 64 70 329 65,8 5,020 
20 67,5 72 60 74 67 340,5 68,1 5,413 
30 77 75 65 79 75 371 74,2 5,404 

Total 235 240,5 212 227,5 237    
 
Lampiran 4. Abnormalitas Spermatozoa Setelah Pendinginan 

Kuning 
Telur (%) 

Ulangan Total Rata- 
rata 

St. Dev 
1 2 3 4 5 

0 4,5 4,5 2,5 10,5 7 29 5,8 3,074 
10 7 8 5 1,5 11 32,5 6,5 3,536 
20 3 4 3,5 2,5 9 22 4,4 2,632 
30 4 5 1,5 1,5 10,5 22,5 4,5 3,691 

Total 18,5 21,5 12,5 16 37,5    
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Lampiran 5 Perhitungan analisis ragam 
♣ Perhitungan Analisis Ragam Persentase Motilitas Spermatozoa Setelah 

Pendinginan 

fk =  
∑ ∑

 

          

         

       103022520  

         51511,25   
JK total  ∑ ∑  fk 

                         (252+252+252+…….+652) – 51511,25                 56175 51511,25                             4663,75 
JK kelompok   = 

∑ ∑
 –fk 

              =  2052 2052 1902 2052 21024   fk 

             =   –  51511,25 

                        =  51568,75 – 51511,25 

                          =  57,5 
JK perlakuan   = 

∑ ∑
 – fk 
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                        =  – 51511,25 

                        =  –  51511,25 

                        = 56055 – 51511,25 

                        = 4543,75 

JK Galat   = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

   = 4663,75 – 57,5 – 4543,75 

                       = 62,5 
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Perhitungan Analisis Ragam Viabilitas Spermatozoa Setelah Pendinginan 

fk  = 
∑ ∑

 

     =  
 ,

 

      =  

      = 66355,2 

JK total = ∑ ∑  fk 

           = (23,52+23,52+292+……..+752) – 66355,2 

   = 75380 – 66355,2 

           = 9024,8 

JK kelompok  = 
∑ ∑

 – fk 

            = 
,  – 66355,2 

            = 
,

 – 66355,2 

            = 66483,625 – 66355,2 

            = 128,425 

JK perlakuan  = 
∑ ∑

 – fk 

            = 
, ,

  66355,2 
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            = 
,

 – 66355,2 

            = 74850,9 – 66355,2            = 8495,7 

JK Galat         = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

            = 9024,8 – 128,425 – 8495,7 

            = 406,675 

♣ Perhitungan Analisis Ragam Abnormalitas Spermatozoa Setelah 

Pendinginan  

fk = 
∑ ∑

 

         = , , , ,  

         =  

         = 561,8 

JK total  = ∑ ∑  fk 

    = (4,52+4,52+2,52+……..+10,52) – 561,8 

    = 747,5 – 561,8 

    = 185,7 

JK kelompok  = 
∑ ∑

 – fk  

            = 
, , , ,  – 561,8 

           = 
,

 - 561,8  
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           = 616,688 – 561,8 

           = 54,887 

JK perlakuan =  
∑ ∑

 - fk  

           = 
, ,

   561,8  

           = 
,   - 561,8  

           = 577,5 – 561,8  

= 15,7 

JK galat        = JK total – JK kelompok – JK perlakuan 

          = 185,7 – 54,887 – 15,7 

          = 115,113 
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Lampiran 6 Sidik Ragam Motilitas Individu Setelah Pendinginan 
  

SK 
 

Db 
 

JK 
 

KT 
 

F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Kelompok 4 57,5 3,026 2,760 5,14 10,92 
Perlakuan 3 4543,75 1514,583 290.8 4,7 9,78 

Galat 12 62,5 5,208    
Total 19      

Keterangan : 
F hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap motilitas individu setelah pendinginan. 
 
Lampiran 7 Sidik  Ragam Viabilitas Setelah Pendinginan  

 
SK 

 
Db 

 
JK 

 
KT 

 
F Hitung 

F Tabel 
0,05 0,01 

Kelompok 4 128,425 32,106 0,961 5,14 10,92 
Perlakuan 3 8495,700 2831,9 84,813 4,7 9,78 

Galat 12 406,675 33,389    

Total 19      

Keterangan : 
F hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap viabilitas setelah pendinginan.    
 
Lampiran 8 Sidik Ragam Abnormalitas Setelah Pendinginan 

 
SK 

 
Db 

 
JK 

 
KT 

 
F Hitung 

F Tabel 
0,05 0,01 

Kelompok 4 93,95 23,487 3,706 5,14 10,92 
Perlakuan 3 15,7 5,233 0,825 4,7 9,78 

Galat 12 76,06 6,337    
Total 19      

Keterangan : 
F hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0,05) terhadap abnormalitas setelah pendinginan. 
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Lampiran 9 Uji BNT 
Uji BNT pada Motilitas Individu 

SE = 
   = 

√ ,  = 1,44 

Tabel = 3,055 

BNT 1% = 3,055 x 1,44 = 4,41 

Rataan 

25 

56 

59 

63 

Notasi 

a 

b 

b 

c 

                                       

Uji BNT pada Viabilitas 

SE = 
   = √ ,  = 3,36 

Tabel = 3,05 

BNT 1% = 3,05 x 3,65 

Rataan 

22,5 

65,8 

68,1 

74,2 

Notasi 

a 

b 

b 

b 

 

 
 


