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ANALYSIS OF INTENSITY INTRASELULER 

CALCIUM AND SPERM QUALITY OF CROSS BREED 

BOER GOAT WITH GLYCEROL TCM 199 

VITRIFICATION 

 

ABSTRACT 

Nikmatul L.D, Ihsan M.N and Ciptadi G. 

 

The purpose of this experiment was to investigate the 

quality of Boer goat sperm vitrificated in TCM 199 and to 

examine intacellular calcium intensity of cross breed Boer 

goat sperm. The material was cross breed Boer goat semen. 

The treatments included the different level of glycerol namely  

0%, 7%, 14%, and 21% respectively. Variables involved 

percentage of individual motility, viability and abnormality of 

sperm. Completely Randomized Design (CRD) with 4 

treatments and 8 replicates were applied  in this research. The 

results showed that the addition of 14% glycerol has a high 

significant on individual motility percentage (27,5%). 

Additional 14% glycerol has maximum intracelluler calcium   

2353 Cd on head sperm. It also influenced on spreading 

intraceluler calcium intensity of cross breed. 

 

Key words: Ca intraseluler, sperm of  cross breed Boer goat,   

vitrification, TCM 199. 

 

 

 

 



ANALISIS INTENSITAS KALSIUM   

INTRASELULER  DAN KUALITAS SPERMATOZOA  

KAMBING BOER G1 HASIL VITRIFIKASI  

DALAM MEDIUM DENGAN PENAMBAHAN 

GLISEROL DALAM MEDIUM TCM 199 

 

RINGKASAN 

Salah satu keberhasilan perkawinan dengan IB sangat 

dipengaruhi oleh kualitas sperma. Kualitas sperma sesudah 

penampungan akan mengalami penurunan apabila tidak segera 

digunakan. Oleh karena itu untuk mempertahankan kualitas 

spermatozoa selama penyimpanan dan pembekuan adalah 

dengan penambahan bahan pengencer. Penambahan gliserol 

dalam pengencer Tissue Culture Medium 199 (TCM 199) 

dimaksudkan untuk meminimalkan kerusakan akibat 

pembentukan kristal-kristal es intraseluler. Vitrifikasi adalah 

proses fisik berupa pemadatan larutan pada suhu rendah tanpa 

terjadinya pembentukan kristal es sehingga larutan tersebut 

seolah-olah seperti kaca 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Mengetahui 

kualitas spermatozoa kambing Boer G1 hasil vitrifikasi dalam 

medium TCM 199. 2). Mengetahui intensitas kalsium 

intraseluler spermatozoa kambing Boer hasil pembekuan 

secara vitrifikasi.  



Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

semen segar kambing Boer yang berasal dari Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar Malang dengan persyaratan motilitas 

awal ± 70%. Perlakuan yang diberikan dengan penambahan 

gliserol dalam pengencer. Variabel yang diamati adalah 

intensitas kalsium intraseluler dan kualitas spermatozoa 

kambing Boer hasil vitrifikasi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan dan 

8 ulangan.  Perlakuan yang diberikan yaitu: 0% gliserol (P0), 

7% gliserol pada (P1), 14% gliserol (P2) dan 21%  gliserol 

(P3).  

Hasil penelitian menunjukkan penambahan gliserol pada 

pengencer dengan berbagai konsentrasi setelah pembekuan 

cepat (vitrifikasi) berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

motilitas individu dan tidak berbeda nyata terhadap viabilitas 

dan abnormalitas spermatozoa kambing. Persentase motilitas 

individu setelah vitrifikasi dengan penambahan gliserol 

sebesar 0%, 7%, 14% dan 21% secara berurutan adalah 11,25; 

16,25; 27,50; dan 14,38. Persentase spermatozoa hidup secara 

berurutan adalah 72,19; 71,00; 76,19 dan 61,25. Persentase 

abnormalitas secara berturut-turut yaitu 9,56; 8,06; 10,13 dan 

12,63. Pada semen segar dan 0% gliserol pola penyebaran 

intensitas kalsium intraseluler terjadi pada bagian tengah 

kepala spermatozoa, sedangkan pada 14% gliserol penyebaran 



pola kalsium intraseluler terjadi pada bagian ujung kepala 

spermatozoa.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan 14% 

gliserol pada pembekuan cepat (vitrifikasi) mempengaruhi 

motilitas individu dan tidak mempengaruhi persentase 

spermatozoa hidup dan abnormalitas spermatozoa kambing. 

Penambahan gliserol sebesar 14% adalah yang paling baik 

digunakan dalam proses vitrifikasi berdasarkan motilitas 

individu spermatozoa. Penambahan  14% gliserol 

mempengaruhi pola penyebaran intensitas kalsium intraseluler 

pada spermatozoa kambing. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu 

teknologi alternatif dalam upaya peningkatan 

reproduktivitas dan populasi ternak, karena dengan IB 

semen dari seekor pejantan dapat digunakan untuk 

mengawini banyak betina, memperkecil bahaya 

penularan penyakit melalui perkawinan alami, dan 

spermatozoa yang digunakan kualitasnya terjamin karena 

berasal dari pejantan yang telah diseleksi (pejantan 

unggul). Pada saat ini, teknologi IB sudah berkembang 

luas di masyarakat terutama pada sapi serta peternak 

telah percaya dengan hasil IB. Pada kambing, banyak 

peternak yang akan mulai memanfaatkannya. 

Salah satu keberhasilan perkawinan dengan IB 

sangat dipengaruhi oleh kualitas sperma. Kualitas sperma 

sesudah penampungan akan mengalami penurunan 

apabila tidak segera digunakan. Spermatozoa yang tidak 

diencerkan dan disimpan selama sehari fertilitasnya akan 

menurun, oleh karena itu untuk mempertahankan kualitas 

spermatozoa selama penyimpanan dan pembekuan adalah 

dengan penambahan bahan pengencer. Kematian 

spermatozoa karena cold shock pada saat pendinginan 

dan pembekuan dapat diperkecil dengan menambahkan 

bahan pengencer sebagai pelindung. 
Penambahan gliserol pada pengencer esensial untuk 

pembekuan semen sebagai bahan krioprotektan. Krioprotektan 

adalah zat kimia non elektrolit yang berfungsi untuk 

mereduksi pengaruh mematikan selama proses pemaparan 

kriopreservasi sel diantaranya baik yang berupa efek larutan 

maupun pembentukan kristal es ekstra atau intraseluler 



sehingga dapat menjaga viabilitas sel setelah kriopreservasi 

(Rumiyati, 2001). Penambahan gliserol dalam pengencer 

Tissue Culture Medium 199 (TCM 199) dimaksudkan untuk 

meminimalkan kerusakan akibat pembentukan kristal-kristal 

es intraseluler. Sebagai agen krioprotektan intraseluler, 

gliserol akan berdifusi, menembus dan memasuki spermatozoa 

dan akan digunakan spermatozoa untuk aktivitas metabolisme 

oksidatif, menggantikan sebagian air yang bebas dan 

mendesak keluar elektrolit intraseluler dan mengurangi daya 

merusaknya terhadap spermatozoa dengan mengubah kristal-

kristal es yang terbentuk (Toelihere, 1985).  

Vitrifikasi adalah proses fisik berupa pemadatan larutan 

pada suhu rendah tanpa terjadinya pembentukan kristal es 

sehingga larutan tersebut seolah-olah seperti kaca 

(Kusdiantoro, Djuwita, Boediono dan Supriatna, 2005). 

Kelebihan proses vitrifikasi adalah tidak memerlukan mesin 

khusus selain kontainer dan nitrogen cair, waktu pengerjaan 

yang lebih singkat dan tidak terbentuk kristal es (Rumiyati, 

2001). 

Kalsium berperan penting dalam fertilisasi  dan ikut 

serta dalam tahap kehidupan awal. Sperma tidak hanya 

membawa material genetik tetapi juga memacu peningkatan 

konsentrasi kalsium intraseluler. Pada semua spesies, 

peningkatan kalsium dibutuhkan untuk melengkapi aktivasi 

oosit dan memulai perkembangan embrio. 

 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Bagaimana kualitas dan intensitas kalsium 

intraseluler spermatozoa kambing Boer G1 hasil 

vitrifikasi pada berbagai konsentrasi gliserol. 

 

 



1.3.  Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

1. Kualitas spermatozoa kambing Boer G1 hasil 

vitrifikasi dalam medium TCM 199. 

2. Intensitas kalsium intraseluler spermatozoa kambing 

Boer G1 hasil vitrifikasi. 

 

1.4.  Kegunaan 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk: 
1. Memberikan informasi tentang kualitas dan intensitas 

kalsium intraseluler spermatozoa kambing Boer G1 hasil 

pembekuan secara vitrifikasi. 

2. Mengembangkan metode pembekuan alternatif dan 

sederhana untuk pembekuan spermatozoa kambing. 

 

1.5.  Kerangka pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kualitas spermatozoa kambing yang diencerkan pada medium 

TCM 199 dengan penambahan gliserol. Berikut skema 

kerangka pikir disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Skema konsep kerangka pikir penelitian 

 

1.6.  Hipotesis  

Metode pembekuan cepat (vitrifikasi) dengan 

penambahan gliserol akan mempengaruhi motilitas 

individu, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. 

 

 

Penanganan semen segar 

Pengenceran semen dapat meningkatkan volume 

semen dan mempertahankan daya fertilitas 

(Apsari, W. I, 2007). 

 
 Pembekuan dengan nitrogen cair lebih populer 

karena suhu nitrogen sangat rendah sehingga 

dapat menyimpan semen dalam jangka waktu 

yang lama (Hafez, 1993; Toelihere, 1993) 

Kualitas semen 

segar 

Peran gliserol 

(krioprotektan, kriopreservasi) 

Evaluasi Kualitas 

 Kualitas spermatozoa 

 Pola kalsium intraseluler  

Data kualitas dan intensitas kalsium 

intraseluler spermatozoa 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Spermatozoa Kambing 

Panjang  keseluruhan spermatozoa kambing Boer 

berkisar antara 60 - 65µm yang secara fungsional terdiri dari 

dua bagian utama yaitu kepala dan ekor. Kepala spermatozoa 

kambing Boer pada umumnya berbentuk oval dan lonjong 

dengan ujung depannya lebih lebar. Panjang kepala 

spermatozoa kambing berkisar antara 8,0-10,0µm, lebar antara 

4,0-4,5µm dan tebal antara 0,5-1,5µm (Sonjaya, Hasbi, 

Sutomo dan Hastuti, 2005). 

Kepala spermatozoa sebagian besar terisi padat dengan 

DNA yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik 

termasuk penentuan jenis kelamin embrio. Ekor merupakan 

bagian terpanjang dari spermatozoa yang berfungsi untuk 

produksi energi dan pergerakan serta pengendalian arah 

spermatozoa pada saat fertilisasi. Rata-rata panjang ekor 

spermatozoa kambing adalah 70,0±1,24µm yang terbagi dalam 

3 bagian utama yaitu middle piece (ekor bagian tengah), 

principle piece (ekor bagian utama), dan end piece (ekor 

bagian ujung) (Sonjaya dkk., 2005). 

Secara umum membran spermatozoa tersusun dari lipid, 

protein dan karbohidrat serta zat lain yang bergabung bersama 

secara non kovalen dan sangat sensitive terhadap faktor-faktor 

ekstrinsik seperti suhu, kekuatan ionik dan polaritas pelarut. 

Lipid merupakan komponen utama penyusun struktur 

membran spermatozoa, yang berperan penting dalam menjaga 

stabilitas dan kelangsungan hidup spermatozoa secara 

keseluruhan, termasuk kemampuan spermatozoa untuk 

mengkapasitasi serta membuahi sel telur (Suyadi, Trinil 

Susilawati dan Nurul Isnaini, 2004). 

 



2.2.  Karakteristik Semen Kambing Boer 

Secara umum semen terdiri dari dua bagian besar yaitu 

plasma seminalis dan spermatozoa. Plasma seminalis 

merupakan cairan yang disekresikan terutama oleh kelenjar 

vesikularis dan kelenjar aksesoris lainnya yang berfungsi 

sebagai medium transport spermatozoa dari lingkungan 

saluran reproduksi jantan ke traktus reproduksi betina selama 

ejakulasi, sebagai medium aktivasi bagi spermatozoa non 

motil dan menyediakan penyangga serta kaya akan makanan 

yang penting untuk hidup spermatozoa setelah deposisi ke 

traktus reproduksi betina. Adapun karakteristik semen 

kambing Boer dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik semen kambing Boer 

2.3.  Penilaian Kualitas Semen 

Parameter Hasil Penelitian Tinjauan pustaka 

Makroskopis  

 Volume 

(cc) 

 Warna  

 

 Konsistens

i  

 pH 

 

0,8 – 1,2 ml 

Krem kekuningan 

 

Kental 

 

5,9 – 7,3. 

 

 ( Hafez 1993; Bearden 

dan Fuquay,1984) 

 (Evans dan Maxwel 1984) 

( Partodihardjo, 1992.; 

Toliehere 1993) 

 (Hafez 1993) 

Mikroskopis 

 Motilitas  

 Gerakan 

massa 

 Persentase 

Hidup (%) 

 

 Konsentra

si 

(Juta/ml) 

 

70-90% 

> 3 

 

60 - 80 %. 

 

 

1.500 -3.000 

 

 (BIB-Lembang) 

(BIB-Lembang) 

 

( Hafez et all., 2000; 

Bearden dan Fuquay 

,1984) 

(Bearden dan Fuquay 

,1984) 

 



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 konsentrasi spermatozoa, 

persentase motilitas, persentase hidup spermatozoa, dilakukan 

juga pemeriksaan morfologis yaitu persentase spermatozoa 

normal dan abnormal (Yusuf, Arifiantini dan Mulyadi, 2006). 

Kualitas semen beku rendah merupakan salah satu 

faktor penyebab rendahnya angka kebuntingan pada kambing. 

Selama proses pembuatan semen beku dari penampungan, 

pengenceran, ekuilibrasi, dan penyimpanan dalam wadah 

berisi N2 cair mengalami serangkaian perubahan, yaitu 

perubahan suhu, perubahan tekanan osmotik, dan 

pembentukan serta pelarutan es pada lingkungan ekstraseluler.  

Akibatnya terjadi kerusakan pada membran plasma dan 

akrosom, kerusakan pembungkus mitokondria dan aksonom, 

pelepasan berbagai enzim, penurunan lipoprotein dan asam 

amino, serta penurunan aktivitas proteolitik akrosom yang 

menurunkan integritas fungsional, viabilitas dan kapasitas 

pembuahan spermatozoa (Tambing, Toelihere, Yusuf, 

Purwantara, Sutama, Situmorang, 2003). 

a. Pemeriksaan Makroskopis 

Evaluasi makroskopis dilakukan sebagai berikut: a) 

Volume semen, volume semen yang diejakulasi langsung 

terbaca pada tabung penampung berskala dan dinyatakan 

dalam ml/ejakulasi. b) Warna, penilaian warna semen 

dilakukan dengan melihat langsung semen yang ditampung. c) 

Konsistensi, konsistensi dari semen yang diperiksa dengan 

cara memiringkan tabung yang berisi sperma secara perlahan-

lahan. Semen yang baik derajat kekentalannya akan bergerak 

sangat lambat mengikuti kemiringan tabung penampung 

dimana hampir semua atau sedikit lebih kental dari susu. d) pH 



(derajat keasaman) semen, penilaian pH semen dapat 

dilakukan dengan kertas lakmus yang dicelupkan dalam 

semen, perubahan warna pada kertas lakmus dicocokkan 

dengan warna pada kertas kalibrasi (Mumu, 2009).  

Semen kambing Boer yang sehat umumnya berwarna 

keabu-abuan, putih susu atau putih kekuningan dengan 

konsistensi agak kental (Suyadi dkk., 2004). Warna semen 

kambing yang normal ialah putih-krem. Warna semen 

bervariasi antar kambing dan volume ejakulat pada ternak 

yang sama (Tambing, Toelihere, Yusuf, Sutama, 2001). 

Semen normal memiliki variasi pH sekitar 6,5-7,0. 

Variasi ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah 

adanya aktivitas spermatozoa dalam menguraikan fruktosa, 

sehingga pH menjadi turun, kontaminasi dengan kuman 

sehingga pH naik dan adanya perbedaan cara penampungan. 

Derajat keasaman sangat menentukan status kehidupan 

spermatozoa di dalam semen. Semakin rendah atau semakin 

tinggi pH semen dari pH normal akan membuat spermatozoa 

lebih cepat mati (Suyadi dkk., 2004).   

Volume semen kambing Boer yang dewasa di Indonesia 

berkisar antara 0,70 ml – 1,50 ml (Suyadi dkk., 2004). Volume 

semen kambing normal yaitu 0,5- 1,5 ml. Volume semen 

sangat ditentukan oleh umur dan kondisi ternak, respons 

pejantan, frekuensi penampungan dan kemampuan operator 

dan pada ternak muda dengan kondisi jelek dan penampungan 

semen lebih dari satu kali per hari, volume semennya sangat 

menurun. Volume semen kambing Boer bervariasi menurut 

individu, umur, berat badan, pakan dan frekuensi 

penampungan (Tambing dkk., 2001). 

 

b. Pemeriksaan Mikroskopis 

Motilitas spermatozoa pada semen segar yang baru 

ditampung dan belum diencerkan dapat diperiksa melalui 



gerakan individu dan gerakan massa. Penilaian motilitas 

individu dapat dilakukan dengan parameter angka 0-5 seperti 

berikut: (0) spermatozoa immotil atau tidak bergerak; (1) 

gerakan berputar di tempat; (2) gerakan berayun dan 

melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif; (3) antara 

50%-80% bergerak progresif; (4) pergerakan progresif yang 

gesit dan segera membentuk gelombang dengan 90% sperma 

motil; (5) gerakan sangat progresif, menunjukkan 100% yang 

motil aktif (Umar dan Magdalena, 2004). 

Menurut Yusuf dkk., (2006) gerakan massa dilakukan 

dengan cara meneteskan satu tetes semen menggunakan pipet 

Pasteur di atas gelas objek, lalu diperiksa di bawah mikroskop 

dengan pembesaran 100 x. Nilai gerakan massa terdiri dari 

sangat baik (+++), baik (++), cukup (+) dan buruk (-). 

Untuk melihat persentase sperma hidup maka digunakan 

eosin. Eosin adalah cairan yang digunakan untuk membedakan 

sperma yang hidup dengan sperma yang mati. Eosin tidak 

dapat menembus sel yang hidup, tetapi dapat menembus sel 

yang mati. Persentase sperma hidup dalam sampel semen 

dapat digunakan untuk mengetahui kriteria motility (Umar dan 

Magdalena, 2004). 

Abnormalitas spermatozoa yang terbagi menjadi dua 

macam yaitu abnormalitas primer dan sekunder, yang 

keduanya memiliki pengaruh yang berbeda. Abnormalitas 

primer umumnya terjadi pada saat proses spermatogenesis 

sampai saat menjelang ejakulasi. Abnormalitas primer sangat 

berperan dalam menyebabkan terjadinya infertilitas. 

Abnormalitas sekunder terjadi setelah spermatozoa tersebut 

diejakulasikan. Penyebabnya adalah faktor-faktor yang ada di 

luar tubuh seperti penanganan, penyimpanan teknik 

pembuatan sediaan. Spermatozoa yang memiliki abnormalitas 

sekunder sebelumnya dapat diperkirakan sebagai spermatozoa 

normal. Hanya karena faktor manusia pada saat penanganan, 



maka abnormalitas itu dapat terjadi (Pangestu, M., 2009). 

Tambing dkk., (2001) juga menambahkan standar persentase 

abnormalitas spermatozoa kambing yang layak digunakan 

untuk tidak boleh lebih dari 15%. Apabila nilainya melebihi 

dari 15% akan dapat menurunkan daya fertilitas semen 

sewaktu perkawinan. 

Menurut Tambing dkk., (2001) semen kambing yang 

memiliki kualitas baik memiliki konsentrasi berkisar antara 

2500-5000 juta/ml. Perhitungan konsentrasi spermatozoa 

dapat dilakukan dengan menggunakan haemocytometer, 

photoelectric colorimeter atau alat penghitung elektronik. 

Konsentrasi spermatozoa pada kambing Boer di Indonesia 

berkisar antara 500 – 800 juta/ml dengan rata-rata 560 juta/ml 

(Sonjaya dkk., 2005). 

 

2.4.  Pengenceran Semen 

Prinsip pengenceran semen bertujuan untuk menambah 

volume semen dari setiap ejakulasi dan memberi zat-zat 

makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya tahan 

hidup dan fertilitas sperma, selain itu pengenceran juga dapat 

memberi perlindungan terhadap sperma dari terjadinya kejutan 

dingin (cold shock), mencegah tumbuhnya kuman dan juga 

sebagai penyanggah dalam menjaga kestabilan pH, disamping 

itu pengencer harus mempunyai sifat-sifat seperti plasma 

semen yaitu harus menciptakan keadaan yang memungkinkan 

sperma tahan terhadap kondisi buatan yang berhubungan 

dengan penyimpanan. Kemampuan sperma untuk bertahan 

hidup lebih lama didalam suatu medium pengencer sangat 

dipengaruhi oleh sifat fisik dan sifat kimia pengencer yang 

digunakan (Mumu, 2009). 

Sonjaya dkk., (2005) menyatakan bahwa fungsi 

pengencer adalah untuk memperbanyak volume semen, 

melindungi spermatozoa dari cold shock (cekaman dingin) 



selama pembekuan, menyediakan zat makanan, menyediakan 

buffer sebagai penetralisasi asam laktat yang diproduksi oleh 

aktifitas metabolisme spermatozoa dan mencegah 

kemungkinan pertumbuhan kuman.  

 

2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil 

Kriopreservasi  Spermatozoa 

Kriopreservasi spermatozoa adalah upaya untuk 

menyimpan spermatozoa dalam keadaan beku. Prinsip yang 

terpenting dari kriopreservasi spermatozoa adalah pengeluaran 

air dari dalam sel (dehidrasi) sebelum terjadi pembekuan 

intraseluler (Gazali dan Tambing, 2002). 

 

2.5.1. Medium TCM 199 

Tissue Culture Medium 199 (TCM-199) merupakan 

mediabiakan yang mengandung asam amino, vitamin, garam-

garaman dan glukosa. Kegunaan masing-masing unsur  adalah 

(1) asam amino berfungsi untuk daya tahan tubuh dan 

kecepatan pertumbuhan sel. (2) vitamin yang ada adalah 

vitamin B yang berfungsi untuk mempertahankan aktivitas, 

daya tahan dan kecepatan pertumbuhan sel. (3) garam-

garaman yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan 

osmotik dalam medium dan sel. (4) glukosa berfungsi sebagai 

sumber energi (Apsari, W. I, 2007). 

 

2.5.2. Kuning Telur 

 Kuning telur dapat digunakan  sebagai pengencer 

semen, sumber energi dan agens protektif. Komponen 

kuning telur yang bertanggung jawab sebagai agens 

krioprotektif ialah lesitin, fosfolipid, ektrak lipid, fraksi 

lipoprotein. Khasiat kuning telur yaitu: (1) untuk 

mempertahankan dan melindungi integritas selubung 

lipoprotein sel spermatozoa, (2) bersifat osmotik sebagai 



penyanggah sel permatozoa terhadap larutan hipotonik 

dan hipertonik (3) sebagai pelindung terhadap dingin dan 

mencegah terjadinya peningkatan kalsium kedalam sel 

yang dapat merusak spermatozoa. Dosis kuning telur 

yang digunakan pada umumnya sangat bervariasi 

misalnya pengencer semen sapi 15% - 30%, semen 

kambing 10 - 25% dan semen domba 1.5 - 3.0% (Gazali 

dan Tambing, 2001). 

  Penggunaan kuning telur yang terlalu tinggi dalam 

pengenceran semen kambing perlu diperhatikan karena 

semen kambing mengandung enzim (fosfolipase A) yang 

menggumpalkan kuning telur atau egg yolk coagulating 

enzyme, yang terdapat di dalam seminal plasma. Oleh 

karena itu penggunaan kuning telur dalam pengencer 

semen kambing perlu disesuaikan konsentrasinya 

sehubungan jenis pengencer yang digunakan (Suyadi 

dkk., 2004). 

 

2.5.3. Gliserol  

Gliserol merupakan krioprotektan intraseluler yang 

memiliki berat molekul 92, 20 kd, rumus kimia C3H5 (OH)3 

dan berat jenis 1,25 g/cm
3
 pada suhu 20

o
C (Hafez,1993). 

Fungsi krioprotektan mencegah terbentuknya kristal es 

dan menstabilkan membran plasma sel selama proses 

pembekuan sehingga akan melindungi membran plasma dan 

isi sel secara keseluruhan fisik dan fungsional pada saat proses 

pembekuan sedang berlangsung (Rimayanti, 2005). 

Krioprotektan yang paling banyak digunakan dalam 

pembekuan semen hewan mamalia yaitu gliserol. Gliserol 

dapat berdifusi ke dalam sel lebih cepat, mampu mengubah 

kristal es yang berukuran besar dan tajam, dan melenturkan 

membran sel sehingga tidak mudah rapuh (Gazali dan 

Tambing, 2002). 



Gliserol akan melindungi sel spermatozoa pada saat 

pembekuan dari kristal es tajam yang akan merusak membran 

spermatozoa, disamping fungsinya sebagai krioprotektan, 

gliserol juga bersifat toksik, sehingga beberapa peneliti 

rnenganjurkan untuk melakukan pemaparan gliserol sesaat 

sebelum pembekuan (Yusuf dkk., 2006). 

 

2.6.  Ekuilibrasi  

Ekuilibrasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh 

spermatozoa untuk menyesuaikan diri sebelum dilakukan 

pembekuan. (Arifiantini dan Yusuf, 2000). 

Umar  dan Magdalena, (2004) mengemukakan pada 

waktu ekuilibrasi yang singkat menyebabkan adanya 

penurunan suhu yang mendadak saat pembekuan yang dapat 

menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian sperma seperti 

pada ekor sehingga gerakan individual semakin berkurang. 

 

2.7.   Pembekuan secara Vitrifikasi  

Pembekuan adalah suatu proses penghentian untuk 

sementara kegiatan hidup dari sel tanpa mematikan fungsi sel 

dan proses hidup dapat berlanjut setelah pembekuan 

dihentikan. Pembekuan dapat menggunakan CO2 padat, udara 

basah, O2 cair dan Nitrogen cair. Pembekuan dengan nitrogen 

cair lebih populer karena suhu nitrogen sangat rendah 

sehingga dapat menyimpan semen dalam jangka waktu yang 

lama (Suyadi dkk., 2004). 

Vitrifikasi adalah proses fisik berupa pemadatan larutan 

pada suhu rendah tanpa terjadinya pembentukan kristal es 

sehingga larutan tersebut seolah-olah seperti kaca 

(Kusdiantoro, Djuwita, Boediono dan Supriatna, 2005). 

Kekurangan dalam proses vitrifikasi adalah penggunaan 

krioprotektan dengan konsentrasi yang tinggi sehingga 

meningkatkan toksisitas dan tekanan osmotik yang tinggi. 



Krioprotektan adalah zat kimia non elektrolit yang berfungsi 

mereduksi pengaruh letal dari proses pemaparan selama 

kriopreservasi sel, baik yang berupa efek larutan maupun 

pembentukan kristal es intra dan ekstra seluler, sedangkan 

kelebihan proses vitrifikasi adalah tidak memerlukan mesin 

khusus selain kontainer dan nitrogen cair, waktu pengerjaan 

yang lebih singkat dan tidak terbentuk kristal es (Rumiyati, 

2001). 

Menurut Rimayanti (2005) kendala utama pada 

vitrifikasi adalah toksisitas dari krioprotektan. Strategi untuk 

menghindari toksisitas media vitrifikasi adalah dengan 

memperpendek  lama waktu pemaparan. Tetapi sebaliknya, 

apabila waktu pemaparan terlalu cepat, peresapan 

krioprotektan juga belum cukup, dan kristal es intraseluler 

dapat terbentuk, sekalipun tidak ada kristal es ekstraseluler. 

Bagaimanapun juga, waktu pemaparan yang optimal demi 

suksesnya vitrifikasi harus dikompromikan antara menghindari 

kerusakan sel karena efek toksik krioprotektan dan 

menghindari terbentuknya kristal es intraseluler. 

 

2.8.  Thawing  

Thawing adalah mencairkan kembali semen beku yang 

dikemas dalam straw dengan cara mencelupkan straw tersebut 

ke dalam air dengan suhu dan waktu tertentu. Thawing semen 

beku dilakukan dengan prinsip bahwa semakin tinggi suhu 

thawing maka waktu thawing semakin cepat. Semakin rendah 

suhu thawing maka semakin lama waktu thawing. Thawing 

dapat dilakukan dengan mencelupkan straw ke dalam air yang 

bertemperatur 25
0
C - 27

0
C selama 30 detik (Suyadi dkk., 

2004). 

Thawing merupakan suatu perlakuan untuk mencairkan 

kembali semen yang telah dibekukan. Thawing dilakukan 

untuk mengembalikan kualitas spermatozoa setelah 



dibekukan. Setelah dilakukan thawing maka spermatozoa tidak 

dapat bertahan lama seperti semen segar dan semen tidak 

dapat dibekukan lagi. Apapun cara melakukan thawing, harus 

berpegangan pada prinsip bahwa kurva peningkatan suhu 

semen harus meningkat secara konstan sampai waktu 

inseminasi (Mumu, 2009). 

 

2.9.  Kalsium Intraseluler Spermatozoa 

Kalsium merupakan pembawa pesan sekunder 

dalam mengontrol berbagai proses biologi. Kalsium 

berperan penting dalam fertilisasi  dan ikut serta dalam 

tahap kehidupan awal. Sperma tidak hanya membawa 

material genetik tetapi juga memacu peningkatan 

konsentrasi kalsium intraseluler. Pada semua spesies, 

peningkatan kalsium dibutuhkan untuk melengkapi 

aktivasi oosit dan memulai perkembangan embrio. Pada 

oosit mamalia, osilasi oosit dipacu oleh masuknya 

sperma. Osilasi kalsium tersebut dibutuhkan untuk 

memacu meiosis kedua dan memprovokasi mekanisme 

aktivasi oosit (Anonymous, 2010). 
CLSM (Confokal Laser Scanning Microscope) 

merupakan generasi terbaru dan tercanggih dari jenis 

mikroskop cahaya. Mikroskop ini menggunakan prinsip 

mikroskop fluoresen dengan nilai inovasi pada jarak fokus 

yang dinamis, sehingga mampu menghasilkan gambar yang 

tetap fokus pada variasi kedalaman sebuah jaringan atau sel. 

Mikroskop ini didukung dengan sistem inverted, sehingga 

memungkinkan pengamatan dengan menggunakan sel hidup. 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai 

dengan Agustus 2011 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar 

Fakultas Peternakan untuk evaluasi kualitas spermatozoa dan 

di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas 

Brawijaya untuk evaluasi kalsium intraseluler. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

semen segar kambing Boer G1 persilangan Boer dengan PE, 

umur 20 bulan, pakan yang diberikan berupa hijauan dan 

konsentrat, berasal dari Laboratorium Lapang Sumber Sekar 

Malang. 

Persyaratan motilitas massa awal ± 70% dengan 

penambahan gliserol sebagai krioprotektan dalam medium 

pengencer, perbandingan intensitas kalsium intraseluler dan 

kualitas spermatozoa segar kambing Boer G1 dengan hasil 

vitrifikasi. 

 

3.3. Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: satu 

set vagina buatan kambing, kontainer, CLSM dengan staining 

FLUO-3, termometer, termos, gelas obyek dan penutup, 

haemocytometer, beaker glass, kawat ose, counter number, 

gelas ukur, lemari es, cool top, kertas lakmus, pipet hisap, 

pipet ukur, mikro pipet, straw, tabung reaksi, penjepit, 

alumunium foil, canister, bunsen, pinset. 

       Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: satu 

betina dewasa pemancing, gliserol, TCM 199, eosin negrosin, 

NaCl 3%, nitrogen cair, vaselin, alkohol 70%, dan air.  



 

3.4. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan empat perlakuan dan delapan ulangan.  

Perlakuan yang diberikan yaitu (P0) 0% gliserol, (P1) 7% 

gliserol, (P2) 14% gliserol, dan (P3) 21% gliserol yang 

ditambahkan TCM 199 dan 7,5% kuning telur. 

 

3.4.1. Pembuatan Pengencer 

Pengencer yang digunakan adalah TCM 199 

Sigma. Untuk 100 ml bahan-bahan yang digunakan 

terdiri atas:  TCM 199=0,95mg; NaHCO3=0,22; 

Hepes=0,238; Penicillin=0,006; Streptomycin=0,01 dan 

Diionase water=100ml. TCM 199 sebelum digunakan 

terlebih dahulu ditambahkan 7,5% kuning telur kemudian 

di stirer ± 5 menit. 

 

3.4.2. Evaluasi Kalsium Intraseluler 

Evaluasi kalsium intraseluler dihitung 

menggunakan FLUO-3. 
Cara  kerja FLUO-3 adalah sebagai berikut: 

1. Semen dimasukkan tube 1,5 ml 

2. Masukkan 10 µl sampel + 10 µl FLUO-3 

3. Di inkubasi pada suhu ruang selama 30 menit 

4. Di tambahkan 60 µl PBS 

5. Di sentrifuge 1500 rpm selama 5 menit 

6. Dibuang 60 µl  

7. Di tambahkan 60 µl PBS 

 

 

 

 



3.5  Prosedur Penelitian 

Adapun skema operasional penelitian berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur kerja penelitian 

 

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Semen segar 

Pemeriksaan semen secara makroskopis dan mikroskopis 

 

14% gliserol 

(7,5% KT+ 

78,5% TCM) 

0%gliserol 

(7,5% KT+ 

93,5% TCM) 

Thawing 

Evaluasi kualitas : 

 Spermatozoa post 

thawing 

 Kalsium intraseluler 

7% gliserol 

(7,5% KT+ 

85,5% TCM) 

Vitrifikasi 

 

Diekuilibrasi ± 10 menit 

21% gliserol  

( 7,5% KT+ 

71,5% TCM) 

 

Pengenceran dengan TCM 199+ Kuning Telur  



1. Penampungan semen segar 

2. Dilakukan evaluasi makroskopis meliputi: volume, 

pH, warna, bau dan konsistensi. Dilanjutkan evaluasi 

mikroskopis meliputi: motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi. 

3. Dihitung jumlah pengencer yang dibutuhkan 

4. Semen dicampur dalam pengencer (P0, P1, P2, P3) 

5. Dilakukan evaluasi mikroskopis 

6. Diekuilibrasi ± 10 menit kemudian evalusi 

mikroskopis 

7. Dimasukkan straw masing masing perlakuan 4 buah 

8. Divitrifikasi  

9. Thawing  

 

3.6.  Variabel Penelitian 

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

3.6.1. Variabel Independent.  

Penambahan gliserol dalam medium TCM 199 dengan 

berbagai konsentrasi yaitu P0= (0% gliserol) sebagai kontrol, 

P1= (7% gliserol), P2= (14% gliserol), P3= (21% gliserol). 

3.6.2. Variabel Dependent.  

a. Motilitas Massa Spermatozoa  

Penentuan motilitas masaa spermatozoa dilihat dengan 

menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 100x 

yang dilakukan pada selapis tipis semen diatas object glass 

tanpa ditutupi cover glass. Menurut Yusuf dkk., (2006) 

Gerakan massa dilakukan dengan cara meneteskan satu tetes 

semen menggunakan pipet Pasteur di atas gelas objek, lalu 

diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 100x. Nilai 

gerakan massa terdiri dari sangat baik (+++), baik (++), cukup 

(+) dan buruk (-). 



b. Motilitas Individu Spermatozoa 

Penentuan motilitas individu spermatozoa dilihat 

dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 

400x  yang dilakukan pada selapis tipis semen diatas object 

glass tanpa ditutupi cover glass. Motilitas spermatozoa pada 

semen segar yang baru ditampung dan belum diencerkan dapat 

diperiksa melalaui gerakan individu dan gerakan massa. 

Penilaian motilitas individu dapat dilakukan dengan parameter 

angka 0-5 seperti berikut: (0) spermatozoa immotil atau tidak 

bergerak; (1) gerakan berputar di tempat; (2) gerakan berayun 

dan melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif; (3) antara 

50%-80% bergerak progresif; (4) pergerakan progresif yang 

gesit dan segera membentuk gelombang dengan 90% sperma 

motil; (5) gerakan sangat progresif, menunjukkan 100% yang 

motil aktif (Umar dan Magdalena, 2004). 

 

c. Viabilitas Spermatozoa  

 Uji viabilitas spermatozoa dilakukan dengan 

pewarna eosin negrosin. Spermatozoa yang hidup tidak 

menyerap warna, sedangkan yang mati menyerap warna. 

Pengamatan menggunakan mikroskop cahaya dengan 

perbesaran 400x. Penilaian dilakukan dengan 

menghitung 200 spermatozoa, sehingga dapat diketahui 

proporsi spermatozoa yang hidup dan mati. 

Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 
  Spermatozoa hidup                                  X 100 % 

  (spermatozoa hidup + spermatozoa mati) 

d. Abnormalitas Spermatozoa 

Morfologi spermatozoa diamati dibawah 

mikroskop dengan pewarna eosin negrosin. Pengamatan 

menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 

400x. Penilaian dilakukan dengan menghitung 200 



spermatozoa, diperiksa jenis abnormalitasnya dan 

diprosentasekan. Abnormalitas spermatozoa yang diamati 

adalah kepala tak berekor, badan bengkok, patah, ekor 

melingkar, ekor patah, menggelung dan keriting. 

Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 
 Spermatozoa abnormal                               X 100 % 

 (spermatozoa normal + spermatozoa abnormal) 

 

e. Konsentrasi Spermatozoa  

Konsentrasi spermatozoa dihitung menggunakan 

Haemocytometer. 
Cara  perhitungannya sebagai berikut: 

1. Mengisi pipet erytrocyt dengan semen sampai 0,5 

2. Menghisap NaCL 3% sampai 101 pada pipet 

3. Dikocok cepat dengan membentuk angka 8 selama 

2-3 menit 

4. Empat tetes pertama dibuang 

5. Diteteskan pada alat hitung Neubaeur 

 

3.7. Analisis Data 

Data kualitas spermatozoa dianalisis dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) masing-

masing 4 perlakuan dan 8 ulangan. Apabila hasil 

perhitungan menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) atau sangat nyata (P<0,01) maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (Uji BNT). 
Data intensitas kalsium intraseluler dianalisis secara 

deskriptif dengan membandingkan perlakuan yang berbeda. 

 

 

 

 



3.8. Batasan Istilah 

1. Vitrifikasi adalah proses fisik berupa pemadatan 

larutan pada suhu rendah tanpa terjadinya 

pembentukan kristal es sehingga larutan tersebut 

seolah-olah seperti kaca (Kusdiantoro dkk., 2005). 

2. Tissue Culture Medium 199 (TCM-199) merupakan 

medium kompleks yang mengandung asam-asam 

amino, vitamin, prekursor asam nukleat, serta ion-

ion penting lainnya (Yulnawati, 2006). 

3. Gliserol adalah suatu zat yang dapat berdifusi ke 

dalam sel-sel spermatozoa dan dapat dimetabolisir 

dalam proses-proses yang menghasilkan energi dan 

membentuk fruktosa (Toelihere, 1985). 

4. Ekuilib

rasi adalah proses pendinginan semen dengan 

pengencer yang dilakukan pada suhu 3-5
o
C selama 

4-6 jam, dengan tujuan untuk penyesuaian antara 

spermatozoa dengan pengencer dan suhu sebelum 

pembekuan (Arifiantini dan Yusuf, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Evaluasi Kualitas Semen Segar Kambing Boer G1 

 Pemeriksaan kualitas semen segar dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan secara makroskopis dan 

mikroskopis. Pengamatan makroskopis yang dilakukan 

meliputi volume, warna, konsistensi, dan pH, sedangkan 

pengamatan secara mikroskopis meliputi motilitas massa, 

motilitas individu, konsentrasi, viabilitas spermatozoa, 

abnormalitas spermatozoa. Evaluasi pemeriksaan kualitas 

semen segar kambing Boer G1 dan rata-rata dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan evaluasi pemeriksaan semen segar kambing  

Boer  G1: 

Parameter  ± SD 

Volume (ml) 

Warna 

pH 

Konsistensi 

Konsentrasi (10
6
/ml) 

Motilitas massa 

Motilitas individu 

Viabilitas (%) 

Abnormalitas (%) 

0,96 ± 0,23 

Putih kekuningan 

6,95 ± 0,18 

Sedang-kental 

2983 ± 451,38 

3+ 

70 ± 0,0 

90,31 ± 4,71 

7,00 ± 2,69 

Berdasarkan Tabel. 2 di atas diketahui rata-rata volume 

semen segar kambing Boer G1 adalah 0,96±0,23 ml. Menurut 

Suyadi dkk., (2004) volume semen kambing Boer yang 

dewasa di Indonesia berkisar antara 0,70 ml-1,50 ml. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa semen kambing Boer 

G1 tersebut normal. Hal ini sesuai dengan pendapat 



Partodihardjo (1992) yang menyatakan bahwa kisaran normal 

volume semen kambing antara 0,5-1,5 ml/ejakulat. Suyadi 

dkk., (2004) menambahkan bahwa volume semen kambing 

Boer bervariasi menurut individu, umur, berat badan, pakan 

dan frekuensi penampungan. 

Semen segar dikatakan normal bila spermatozoa 

memperlihatkan daya gerak yang aktif dan gerakan massa 

yang bergelombang (Tambing dkk., 2001). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motilitas massa rata-rata adalah 3+ atau 

(+++) dan motilitas individu rata-rata 70±0,0 %. Menurut 

Yusuf dkk., (2006) Gerakan massa dilakukan dengan cara 

meneteskan satu tetes semen menggunakan pipet Pasteur di 

atas gelas objek, lalu diperiksa di bawah mikroskop dengan 

pembesaran 100x. Nilai gerakan massa terdiri dari sangat baik 

(+++), baik (++), cukup (+) dan buruk (-). Tambing dkk., 

(2001) menambahkan bahwa semen dengan motilitas 50-80% 

tergolong normal dan fertil. 

Spermatozoa yang motil progresif berkurang antara lain 

karena adanya proses pembekuan dan thawing. Menurut 

Sonjaya dkk., (2005), ada dua faktor yang mempengaruhi 

motilitas spermatozoa yaitu faktor endogen dan eksogen. Yang 

termasuk ke dalam faktor endogen antara lain umur dan 

sumber energi. Sedangkan faktor eksogen antara lain 

temperatur dan pH. 

 Semen kambing Boer yang sehat umumnya berwarna 

keabu-abuan, putih susu atau putih kekuningan dengan 

konsistensi agak kental. Suyadi dkk., (2004 ) menyatakan 

warna semen kambing yang baik adalah putih krem, putih susu 

atau kuning. 

 Rata-rata konsistensi semen segar adalah kental mencapai 

50%, sedang 40% dan encer 10%. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsistensi semen sangat kental yaitu 

50%. Semen yang baik memiliki konsistensi hampir sama atau 



sedikit lebih kental dari susu. Semen yang jelek memiliki 

konsistensi sama dengan air buah kelapa (Partodihardjo, 

1992). 

Rata-rata konsentrasi semen segar hasil penelitian 

adalah 2983±451,38 juta/ml. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa konsentrasi sperma yang terkandung 

didalam semen tersebut tinggi. Sonjaya dkk., (2005) 

menyebutkan konsentrasi spermatozoa pada kambing Boer di 

Indonesia berkisar antara 500-800 juta/ml dengan rata-rata 560 

juta/ml.   

Derajat keasaman (pH) semen kambing Boer relatif 

agak asam yaitu berkisar antara 6,5-7,0 (Suyadi dkk., 2004). 

Rata-rata pH semen segar hasil penelitian adalah 6,95 ± 0,18. 

Menurut pendapat Suyadi dkk., (2004) Derajat keasaman 

sangat menentukan status kehidupan spermatozoa di dalam 

semen. Semakin rendah atau semakin tinggi pH semen dari pH 

normal akan membuat spermatozoa lebih cepat mati.  

Volume dan warna semen diukur dan dilihat langsung 

pada tabung penampung yang berskala sesaat setelah 

penampungan semen, konsistensi diperiksa dengan 

menggoyang-goyangkan tabung berisi semen, dan pH semen 

diukur dengan kertas lakmus 6,4-8,0 (Sujoko, Heri, Setiadi, 

dan Boediono, 2009). 

Hasil penelitian rata-rata persentase hidup spermatozoa 

adalah 90,3±4,71%. Hal ini menunjukkan bahwa semen 

tersebut termasuk kualitas baik. Hal ini sesuai pendapat 

Toelihere (1993) yang menyatakan bahwa semen yang normal 

biasanya mempunyai persentase hidup minimal 50%. 

Pemeriksaan hidup dan mati spermatozoa harus dilakukan 

secara selektif. Perhitungan spermatozoa yang hidup dan yang 

mati dengan menggunakan zat warna tertentu. Spermatozoa 

yang mati permeabilitas membrannya meningkat atau 

menyerap warna, sedangkan spermatozoa yang hidup tidak 



menyerap warna. Sel spermatozoa yang tidak menyerap warna 

akan berwarna jernih, sedangkan sel spermatozoa yang 

menyerap warna akan berwarna seperti yang diserap (Tambing 

dkk., 2001). 

Rata-rata pemeriksaan abnormalitas pada semen segar 

adalah 7,00±2,69%. Ini menunjukkan bahwa kualitas semen 

kambing Boer dalam kisaran normal. Menurut Tambing dkk., 

(2001) semen dalam setiap ejakulasi akan mengandung 

sejumlah spermatozoa yang abnormal tidak lebih dari 8-10%, 

tetapi apabila abnormalitas lebih dari 25% dari total semen 

yang diejakulasikan maka akan berpengaruh terhadap 

fertilitas. Partodihardjo (1992) menambahkan apabila 

spermatozoa dengan bentuk abnormal berjumlah lebih dari 

20% adalah jelek dan dibawah 20% adalah baik. 

Berdasarkan hasil evaluasi semen segar dapat 

dikatakan bahwa semen kambing Boer G1 yang digunakan 

dalam penelitian ini mempunyai kualitas yang baik dan bisa 

digunakan dalam pembekuan (vitrifikasi). 

 

4.2. Evaluasi Pemeriksaan Kualitas Semen Setelah 

Pengenceran  

 Pemeriksaan kualitas semen dilakukan setelah 

pengenceran meliputi motilitas individu, spermatozoa hidup, 

dan abnormalitas spermatozoa. Hasil pemeriksaan kualitas 

semen setelah pengenceran dapat dilihat pada Tabel. 3 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 



 Tabel 3. Evaluasi kualitas semen setelah pengenceran 

Perlakuan 

(%) 

gliserol 

Pemeriksaan Kualitas 

motilitas 

individu 

(%) 

spermatozoa 

hidup (%) 

spermatozoa 

abnormal (%) 

P0 (0) 
60,00 ± 

0,00
b
 

90,19 ± 3,10
b
 6,63±2,67 

P1 (7) 
58,75 ± 

3,54
b
 

79,94 ± 

11,30
ab

 
10,75±5,20 

P2 (14) 
53,75 ± 

5,18
ab

 
81,50 ± 8,81

b
 10,56±4,40 

P3(21) 
48,75 ± 

13,56
a
 

68,06 ±12,62
a
 11,38±5,47 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

 

 
Gambar 3. Persentase motilitas individu, viabilitas dan 

abnormalitas spermatozoa setelah pengenceran. 

 

Hasil analisis data pada Tabel 3. diketahui selama 

pengenceran berlangsung persentase motilitas individu 



spermatozoa mengalami penurunan. Pada penambahan 0% 

gliserol diperoleh motilitas individu tertinggi yaitu 60,00±0,00 

dibandingkan perlakuan yang lainnya. Pada penambahan 21% 

gliserol motilitas individu lebih rendah. Pada 14% gliserol 

diperoleh rataan sebesar 53,75±5,18. Hal ini menunjukkan 

penambahan 14% gliserol terjadi penurunan dibandingkan 

pada penambahan 7% gliserol, sehingga terdapat perbedaan 

yang nyata. Penambahan konsentrasi gliserol yang tinggi, akan 

bersifat meracuni sehingga banyak spermatozoa yang kurang 

bertahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf dkk., (2006) 

menyatakan bahwa disamping fungsinya sebagai 

krioprotektan, gliserol juga bersifat toksik, sehingga beberapa 

peneliti rnenganjurkan untuk melakukan pemaparan gliserol 

sesaat sebelum pembekuan.   

Dari Tabel 3 dapat diketahui persentase hidup 

spermatozoa dengan penambahan 7% gliserol terjadi 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Penambahan 0% 

gliserol menunjukkan persentase spermatozoa hidup tertinggi 

yaitu 90,19±3,10, sementara pada penambahan 21% gliserol 

menunjukkan persentase spermatozoa hidup terendah. 

Penambahan 14% gliserol diperoleh hasil rata-rata 81,50±8,81 

sehingga tidak terjadi perbedaan yang nyata antara 14% 

gliserol dengan 0% gliserol. Menurut Kusdiantoro dkk., 

(2005) penurunan viabilitas dapat disebabkan  pertama, 

konsentrasi krioprotektan yang digunakan tidak memadai 

untuk mencegah pembentukan kristal es intra seluler 

(meskipun selama vitrifikasi tidak terdapat indikasi 

terbentuknya kristal es ekstra seluler) dan melindungi ovarium 

dari kerusakan selama proses pembekuan. Kristal es seluler 

secara mekanis dapat merusak organel sel, sehingga 

menyebabkan kematian sel. Kedua, waktu pemaparan yang 

kurang lama sehingga krioprotektan yang masuk (penetrasi) ke 

dalam sel tidak mencukupi. Hasil penelitian ini menunjukkan 



bahwa penambahan gliserol sebanyak 21% dalam pengencer 

memberikan efek negatif terhadap persentase spermatozoa 

hidup. 

Persentase abnormalitas spermatozoa tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (lihat Tabel 3). Rata-rata persentase 

abnormalitas spermatozoa setelah pengenceran secara 

berturut-turut yaitu 6,63±2,67; 10,75±5,20; 10,56±4,40 dan 

11,38±5,47. Perbedaan ini disebabkan karena perubahan suhu. 

Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan permeabilitas 

membran sel dinding spermatozoa, pemecahan membran dan 

pengeluaran enzim. Kondisi demikian menyebabkan 

spermatozoa abnormal meningkat (Yulianti, 2006). 

 

4.3. Evaluasi Pemeriksaan Kualitas Semen Setelah 

Pembekuan    

 Pemeriksaan kualitas semen post thawing dilakukan 

secara mikroskopis meliputi motilitas individu, persentase 

spermatozoa hidup dan persentase spermatozoa abnormal. 

Hasil pengamatan data dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Evaluasi kualitas semen setelah pembekuan 

Perlakua

n (%) 

gliserol 

Pemeriksaan Kualitas 

motilitas 

individu (%) 

spermatozoa 

hidup (%) 

spermatozoa 

abnormal (%) 

P0 (0) 11,25 ± 5,82
a
 72,19 ± 15,34 9,56 ± 4,34 

P1 (7) 16,25 ± 7,44
a
 71,00 ± 14,47 8,06 ± 2,61 

P2 (14) 27,50 ± 7,07
b
 76,19 ± 14,11 10,13 ± 4,89 

P3 (21) 14,38 ± 6,23
a
 61,25 ± 13,19 12,63 ± 5,59 

Ket: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) . 

4.3.1. Evaluasi pemeriksaan motilitas individu 

spermatozoa setelah pembekuan 



Tabel 4 menunjukkan bahwa penambahan gliserol pada 

berbagai konsentrasi menghasilkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap motilitas spermatozoa. Pada 14% 

gliserol menghasilkan motilitas individu spermatozoa tertinggi 

yaitu 27,50±7,07, sementara pada penambahan 0% gliserol 

menghasilkan motilitas individu terendah yaitu 11,25±5,82. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk vitrifikasi 

dibutuhkan krioprotektan dalam jumlah yang tinggi yaitu 

sebesar 14% gliserol. 

 
Gambar 4. Persentase motilitas individu spermatozoa setelah 

thawing. 

 

Pada 0% gliserol menunjukkan motilitas individu yang 

kurang bagus (lihat Tabel 4). Penurunan motilitas ini 

disebabkan karena proses vitrifikasi, dimana pada proses ini 

membutuhkan krioprotektan dengan konsentrasi yang tinggi. 

Selain disebabkan vitrifikasi penurunan motilitas juga 

disebabkan waktu pemaparan terlalu cepat, peresapan 

krioprotektan juga belum cukup, dan kristal es intraseluler 

dapat terbentuk, sekalipun tidak ada kristal es ekstraseluler. 

Bagaimanapun juga, waktu pemaparan yang optimal demi 



suksesnya vitrifikasi harus dikompromikan antara menghindari 

kerusakan sel karena efek toksik krioprotektan dan 

menghindari terbentuknya kristal es intraseluler (Rimayanti, 

2005). 

Lebih tingginya persentase motilitas individu 

spermatozoa setelah pembekuan dengan penambahan 14% 

gliserol memperlihatkan bahwa penambahan gliserol dalam 

bahan pengencer optimal menjadi pelindung spermatozoa saat 

pembekuan. 

Motilitas individu setelah pembekuan diklasifikasikan 

(40%) jika menunjukkan pergerakan yang sangat cepat dan 

banyak, sedang  (30%) jika pergerakan sperma tidak terlalu 

cepat dan banyak, (20%) jika pergerakan sperma agak cepat, 

(10%) jika ada sedikit pergerakan dan (5%) jika sedikit yang 

bergerak dan lambat. Penurunan motilitas pada proses 

pembekuan semen umumnya dapat berkisar antara 10-80% 

(Mumu, 2009) dengan rata-rata 50%. Penurunan motilitas 

tersebut disebabkan akibat kejutan dingin (cold shock) berupa 

kontraksi selubung lipoprotein sel spermatozoa yang 

disebabkan oleh tipisnya ion Ca intraseluler dan intoksikasi 

ion Ca. Kekurangan dalam proses vitrifikasi adalah 

penggunaan krioprotektan dengan konsentrasi yang tinggi 

sehingga meningktkan toksisitas dan tekanan osmotik yang 

tinggi. 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 5) diketahui bahwa 

penambahan gliserol dalam berbagai konsentrasi memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap motilitas individu 

spermatozoa setelah vitrifikasi (P<0,01).  

 

4.3.2. Evaluasi Pemeriksaan spermatozoa hidup setelah 

pembekuan  

Tabel. 4 diketahui bahwa penambahan gliserol pada 

berbagai konsentrasi menghasilkan perbedaan yang tidak 



nyata terhadap persentase spermatozoa hidup. Pada 

penambahan 14% gliserol menghasilkan persentase 

spermatozoa hidup tertinggi yaitu 76,19±14,11, sementara 

pada penambahan 21% gliserol menghasilkan persentase 

spermatozoa hidup terendah yaitu 61,25±13,19. 

 
5 

Gambar 5. Persentase spermatozoa hidup setelah post thawing 

 

Pemeriksaan spermatozoa hidup dan mati menggunakan 

pewarna eosin-negrosin diamati di bawah mikroskop 

pembesaran 400x pada gelas objek minimal 200 sel. 

Spermatozoa dinyatakan hidup jika kepala berwarna putih dan 

spermatozoa mati jika seluruh atau sebagian permukaan kepala 

berwarna merah. 

Penambahan gliserol sebesar 7% memberikan 

persentase hidup yang tinggi dibandingkan pada 0% gliserol, 

persentase hidup spermatozoa pada masing-masing perlakuan 

yaitu  72,19±15,34; 71,00 ±14,47; 76,19±14,11 dan 61,25 ± 

13,19 (tidak berbeda nyata). Hal ini disebabkan karena 

penambahan gliserol dapat mempertahankan motilitas 

spermatozoa, sehingga dapat mengurangi atau tidak 

menambah persentase hidup spermatozoa yang abnormal.  

 Hasil analisis ragam (Lampiran 5) persentase 

spermatozoa hidup setelah pembekuan menunjukkan bahwa 

A 

B 



penambahan gliserol dalam berbagai konsentrasi tidak 

berpengaruh terhadap viabilitas spermatozoa setelah 

pembekuan.  

 

4.3.3. Evaluasi pemeriksaan spermatozoa abnormalitas 

setelah pembekuan 

Secara umum abnormalitas spermatozoa pada 14% 

gliserol lebih baik dibandingkan 21% gliserol. Penambahan 

gliserol dengan konsentrasi yang tinggi sebesar 21% 

mengalami kenaikan persentase abnormalitasnya (lihat Tabel 

4). Hal ini karena depresi suhu yang mengakibatkan kerusakan 

morfologi khususnya ekor melilit dan hanya dapat dicegah 

dengan penambahan sejumlah tertentu material organik 

sebagai protective agent. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

persentase abnormal adalah tindakan tidak hati-hati 

mencairkan semen dengan cairan yang tidak sama isotonisnya, 

cold shock, panas, gangguan nitrisi atau gangguan endokrin 

yang mempengaruhi spermatogenesis normal (Yulianti, E, 

2006). 
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Gambar 6. Persentase abnormalitas spermatozoa setelah post 

thawing. 

          Pada penelitian ini abnormalitas spermatozoa yang 

ditemukan lebih banyak menunjukkan abnormalitas primer 

yang cirinya adalah kepala kembar, bagian tengah dari 

spermatozoa bengkok, membengkok dobel atau berbelit. 

Sedangkan abnormalitas sekunder yang sering ditemukan 

adalah kepala terpisah dari ekornya, bagian tengah putus, ekor 

patah dan menggulung. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pada 

proses pengulasan sehingga mengakibatkan spermatozoa 

putus, patah, melingkar dan kepala putus. Partodihardjo (1992) 

menyatakan bahwa bentuk abnormalitas sekunder biasanya 

disebabkan perlakuan setelah meninggalkan testis, misalnya 

kocokan yang keras pada tabung penampung, didinginkan 

terlalu cepat, dipanaskan dengan temperatur yang terlalu tinggi 

dan penggesekan sediaan waktu membuat sediaan. 

Hasil penelitian menunjukkan persentase abnormalitas 

spermatozoa adalah 9,56±4,34; 8,06±2,61; 10,13±4,89 dan 

12,63±5,59. Persentase abnormalitas spermatozoa tertinggi 

pada 21% gliserol yaitu 12,63±5,59, sedang persentase 

terendah pada 7% gliserol yaitu 8,06±2,61. Dari semua 

perlakuan persentase abnormalitas spermatozoa setelah 

pembekuan masih dikategorikan layak, karena menurut 

Tambing dkk., (2001) standar persentase abnormalitas 

spermatozoa kambing yang layak digunakan untuk tidak boleh 

lebih dari 15%.  Apabila nilainya melebihi dari 15% akan 

dapat menurunkan daya fertilitas semen sewaktu perkawinan. 

Toelihere (1993) menambahkan standar abnormalitas suatu 

semen yang dapat dipakai untuk inseminasi maksimal 20% 

karena spermatozoa yang abnormal tidak dapat membuahi 

ovum.  

 Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

penambahan gliserol dalam berbagai konsentrasi tidak 



memberikan pengaruh yang nyata terhadap abnormalitas 

spermatozoa setelah pembekuan.  

 

 

4.4 Evaluasi Kalsium Intraseluler 

4.4.1. Evaluasi Ca
2+ 

Intraseluler pada semen segar  

kambing Boer  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

           (7) a                                           (7) b 

Gambar 7.a. Pewarnaan spermatozoa dengan Fluo 3. 

                 b. Grafik intensitas Ca intraseluler pada semen 

segar. 

 

 Berdasarkan Grafik di atas dapat diketahui bahwa 

intensitas kalsium intraseluler spermatozoa tertinggi yaitu 

2459 Cd (pada Tabel 5). Hal ini diduga penyebaran intensitas 

kalsium intraseluler terletak pada kepala bagian tengah.  

 

 

 

 

 



4.4.2. Evaluasi Ca
2+

 Intraseluler dengan penambahan 0% 

gliserol 

       

 

                   (11)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)a   (8)b 

Gambar 8.a. Pewarnaan spermatozoa dengan Fluo-3. 

               b. Grafik intensitas Ca intraseluler pada konsentrasi 

0% gliserol  

 

Berdasarkan Grafik 12. di atas diketahui bahwa nilai 

intensitas kalsium intraseluler spermatozoa tertinggi yaitu 

4042 Cd (pada Tabel 5). Hal ini diduga penyebaran intensitas 

kalsium intraseluler terletak pada kepala bagian tengah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.3. Evaluasi Ca
2+

 Intraseluler dengan penambahan 14% 

gliserol 

        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

          (9) a     (9) b 

Gambar 9.a. Pewarnaan spermatozoa dengan Fluo-3. 

                b. Grafik intensitas Ca intraseluler pada konsentrasi 

14% gliserol. 

 

Berdasarkan Grafik di atas diketahui bahwa nilai 

intensitas kalsium intraseluler tertinggi yaitu 2353 Cd (pada 

tabel 5). Tingginya intensitas kalsium dan pendaran warna 

dipengaruhi oleh krioprotektan, media pengencer dan proses 

pembekuan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan gliserol 

sebesar 14% mempengaruhi pola penyebaran intensitas 

kalsium intraseluler spermatozoa. 

  

Tabel 5. Perbandingan rata-rata dan SD pada masing-masing 

perlakuan disajikan sebagai berikut:  

Perlakuan Nilai  

Max (Cd) 

Nilai  min 

(Cd) 

 ± SD 

Segar 2459 12 549,053±93,717 

0% gliserol 4042 38 942,793±164,128 

14% gliserol 2353 0 511,221±118,813 

    



Dari Tabel 5. diatas dideskriptifkan bahwa penambahan 

gliserol mempengaruhi nilai intensitas kalsium intraseluler. 

Pola penyebaran kalsium intraseluler pada semen segar dan 

0% gliserol cenderung sama yaitu terletak pada bagian tengah 

kepala spermatozoa, sedangkan pada 14% gliserol terjadi 

perubahan pola penyebaran intensitas kalsium intraseluler 

yang mengarah pada ujung kepala. Hal ini dikarenakan metode 

pendinginan, penambahan krioprotektan, pembekuan, 

penyimpanan, dan pencairan kembali mempengaruhi struktur 

lipid plasma membran dan metabolisme. Perubahan ini 

mempengaruhi kemampuan sel untuk mengendalikan influks 

kalsium pada membran plasma. Collin dkk., (2000) 

menunjukkan bahwa kalsium akan meningkat saat proses 

pembekuan spermatozoa. 

Meningkatnya kalsium saat pembekuan akan 

menurunkan tingkat fertilitas karena spermatozoa akan 

mengalami proses kapasitasi, reaksi akrosom dan fertilisasi. 

Apabila kalsium spermatozoa meningkat sebelum kapasitasi 

maka akan mengalami kegagalan fertilitas. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Collin dkk., (2000) yang menyatakan bahwa 

tingkat kalsium intraseluler yang tinggi berbanding terbalik 

dengan fertilisasi, sehingga kalsium yang rendah mendukung 

tingkat fertilisasi in vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Penambahan gliserol sebesar 14% adalah yang paling 

baik digunakan dalam proses vitrifikasi berdasarkan motilitas 

individu spermatozoa kambing. 

Penambahan 14% gliserol mempengaruhi pola 

penyebaran intensitas kalsium intraseluler pada spermatozoa 

kambing. 

 

5.2 Saran 

 Untuk vitrifikasi disarankan penambahan gliserol 

sebesar 14%. Hasil penelitian ini direkomendasikan 

untuk fertilisasi in vitro. Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan tentang penggunaan gliserol dengan level 

yang berbeda, pada spermatozoa yang berbeda. 
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Lampiran 1. Data Semen Segar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulangan 

ke- 

Volume pH Warna Konsistensi Konsentrasi Motilitas  Motilitas 

Individu 

Viabilitas Abnormalitas 

 (ml)     (*106 /ml) massa  (%) (%)  (%) 

1 0,6 7,2 putih krem kental 2760 3+ 70 93,5 7 

2 1 6,6 Putih krem kental 2540 3+ 70 97,5 9,5 

3 1,2 7 Putih krem kental 3590 3+ 70 90 6,5 

4 0,8 7 putih 
kekuningan 

sedang 2540 3+ 70 82,5 9 

5 1 7 putih 

kekuningan 

kental 3580 3+ 70 87,5 5 

6 1,3 6,8 putih 

kekuningan 

kental 3170 3+ 70 86,5 3 

7 0,8 7 putih 
kekuningan 

kental 2540 3+ 70 92 5 

8 1 7 putih 

kekuningan 

kental 3150 3+ 70 93 11 

Jumlah 7,7 55,6   23870  560 722,5 56 

Rata-

rata 

0,96 6,95 Putih 

kekuningan 

kental 2983,75 3+ 70 90,31 7,00 

SD 0,23 0,18   451,38  0 4,71 2,69 



Lampiran 2. Data Motilitas individu, viabilitas dan 

abnormalitas setelah pengenceran 

 

Ulangan 

ke- 

Motilitas 

Individu (%) 

Viabilitas (%) Abnormalitas (%) 

P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 

1 60 60 60 60 92 61 78 51 6 15 14,5 16 

2 60 60 50 50 93,5 88 81,5 76 12 7 6,5 5 

3 60 60 50 60 88 82 71 62 5,5 21,5 16,5 21 

4 60 60 50 30 94,5 90 86,5 85 4 9 16 14,5 

5 60 50 50 30 88,5 63,5 86,5 59 6,5 5 7 11 

6 60 60 50 40 90 82 67,5 85 7,5 10 6 7 

7 60 60 60 60 90 85 88 60 3,5 9,5 9 6,5 

8 60 60 60 60 85 88 93 66,5 8 9 9 10 

Jumlah 480 470 430 390 722 640 652 545 53 86 85 91 

Rata-

rata 

60,00 58,75 53,75 48,75 90,19 79,94 81,50 68,06 6,63 10,75 10,56 11,38 

SD 0 3,54 5,18 13,56 3,10 11,30 8,81 12,62 2,67 5,20 4,40 5,47 

 

 

Lampiran 3. Data Motilitas individu, viabilitas dan 

abnormalitas setelah ekuilibrasi   

 

 

Ulangan 

ke- 

Motilitas Individu(%) Viabilitas (%) Abnormalitas (%) 

P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 

1 60 50 50 50 89,5 86 77 73 5,5 8,5 10,5 7 

2 60 60 50 50 93,5 88 81,5 76 8 7 6,5 13 

3 60 60 50 50 91,5 72 63 73 8 12 14 12,5 

4 60 60 50 30 90 81 89 83 7 16 18 13 

5 40 40 40 20 66 75 85 75 9 12 16 13,5 

6 40 40 40 20 91 89 90 60,5 12 4 3,5 8 

7 50 50 40 40 90 85 88 60 3,5 9,5 9 6,5 

8 50 50 50 50 76 57,5 54,5 59 9 6 8,5 10 

Jumlah 420 410 370 310 687,5 633,5 628 559,5 62 75 86 83,5 

Rata-rata 52,50 51,25 46,25 38,75 85,94 79,19 78,50 69,94 7,75 9,38 10,75 10,44 

SD 8,86 8,35 5,18 13,56 9,68 10,67 13,11 8,94 2,54 3,86 4,92 2,93 



Lampiran 4. Hasil analisis statistik kualitas semen 

kambing setelah pengenceran pada berbagai 

konsentrasi gliserol dengan menggunakan 

RAL 

 

Table 6. Data persentase motilitas individu sperma setelah 

pengenceran 

Ulangan 

ke-    

Motilitas Individu (%) 

P0 P1 P2 P3 

1 60 60 60 60 

      2 60 60 50 50 

3 60 60 50 60 

4 60 60 50 30 

5 60 50 50 30 

6 60 60 50 40 

7 60 60 60 60 

8 60 60 60 60 

Jumlah 480 470 430 390 

Rata-rata 60,00 58,75 53,75 48,75 

SD 0 3,54 5,18 13,56 

 

Ket: P0=0%gliserol   P2= 14% gliserol 

 P1= 7% gliserol   P3= 21% gliserol 

 

 
       =  1770

2
 

             32 
       =  97903 
 

JKtotal  =  

 = (60 
2
+60 

2
 .........+60

2
)  

 = 2196,88 



 

JKPerl   =       

 =  480 
2
+470 

2
+...........+390

2        _
   97903 

       8 

            = 634   

JKGalat  = JKtot  - JKPerl 

                   =  2196,88- 634 

             =  1563  

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 634 211,46 3,79
*
 2,95 4,57 

Galat 28 1563 55,80       

Total 31 2196,88         

Keterangan: * = berbeda nyata 

Kesimpulan:  Penambahan gliserol pada pengencer 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap motilitas individu spermatozoa 

kambing setelah pembekuan. 

 

Uji BNT 

 

SE  =  

 

=    = 3,7349 

BNT 5% = tα x SE 

  = 2,048 x 3,7349 

  = 7,6491 

 



perlakuan rata-rata notasi 

P3 48,75 a 

P2 53,75 ab 

P1 58,75 b 

P0 60,00 b 

 

 

Tabel 7. Data persentase hidup spermatozoa setelah 

pengenceran 

 

Ulangan 

ke- 

Viabilitas (%) 

P0 P1 P2 P3 

1 92 61 78 51 

2 93,5 88 81,5 76 

3 88 82 71 62 

4 94,5 90 86,5 85 

5 88,5 63,5 86,5 59 

6 90 82 67,5 85 

7 90 85 88 60 

8 85 88 93 66,5 

Jumlah 722 640 652 545 

Rata-

rata 

90,19 79,94 81,50 68,06 

SD 3,10 11,30 8,81 12,62 

 

 

 

       =  2558
2
 

             32 
       =  204400,20 
 

JKtotal  =  



 = (90 
2
+61 

2
 .........+66,5

2
)  

 = 4607,05 

 

JKPerl   =       

 =  722 
2
+640 

2
+...........+545

2        _
   204400,20 

       8 

    = 1988,15 

JKGalat  = JKtot  - JKPerl 

                   =  4607,05- 1988,15 

             =  2618,9 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 1988,15 662,72 7,09** 2,95 4,57 

Galat 28 2618,91 93,53       

Total 31 4607,05         

Keterangan: ** = berbeda sangat nyata 

Kesimpulan:  Penambahan gliserol pada pengencer 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap persentase hidup 

spermatozoa kambing setelah pembekuan. 

 

 

Uji BNT 

 

SE   =  

  =   = 4,8355 



 

BNT 1% = tα x SE 

  = 2,763 x 4,8355 

  = 13,360 

 

perlakuan rata-rata notasi 

P3 68,06 a 

P1 79,94 ab 

P2 81,50 b 

P0 90,19 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 8. Data persentase abnormalitas spermatozoa setelah 

pengenceran 

 

Ulangan 

ke- 

Abnormalitas (%) 

P0 P1 P2 P3 

1 6 15 14,5 16 

2 12 7 6,5 5 

3 5,5 21,5 16,5 21 

4 4 9 16 14,5 

5 6,5 5 7 11 

6 7,5 10 6 7 

7 3,5 9,5 9 6,5 

8 8 9 9 10 

Jumlah 53 86 85 91 

Rata-

rata 

6,63 10,75 10,56 11,38 

SD 2,67 5,20 4,40 5,47 

Ket: P0=0%gliserol   P2= 14% gliserol 

 P1= 7% gliserol   P3= 21% gliserol 

 
       =  315

2
 

             32 

       =  3090,95 

JKtotal  =  

 = (6 
2
+15 

2
 .........+10

2
)  

 = 695,80 

 

JKPerl   =       

 =  53 
2
+86 

2
+...........+91

2        _
   3090,95 

       8 

    = 112,34 

JKGalat  = JKtot  - JKPerl 

                   =  695,80- 112,34 



             =  583,47 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 112,34 37,45 1,80
TN

 2,95 4,57 

Galat 28 583,47 20,84       

Total 31 695,80         

Ket: TN= tidak nyata 

 

Kesimpulan:  Penambahan gliserol pada pengencer 

memberikan pengaruh yang tidak nyata  

terhadap abnormalitas spermatozoa kambing 

setelah pembekuan. 

 

 

Lampiran 5. Hasil analisis statistik kualitas semen 

kambing setelah pembekuan pada berbagai 

konsentrasi gliserol dengan menggunakan 

RAL 

 

Tabel 9. Data persentase motilitas individu sperma setelah 

pembekuan 

Ulangan 

ke- 

Motilitas Individu(%) 

P0 P1 P2 P3 

1 10 10 20 10 

2 10 10 30 5 

3 20 30 30 20 

4 10 20 40 20 

5 10 10 30 20 

6 5 20 20 10 

7 20 20 30 10 

8 5 10 20 20 



Jumlah 90 130 220 115 

Rata-

rata 

11,25 16,25 27,50 14,38 

SD 5,82 7,44 7,07 6,23 

 

 
       =  555

2
 

             32 

       =  9625,78 

JKtotal  =  

 = (10 
2
+10 

2
 .........+20

2
)  

 = 2449,22 

JKPerl   =       

 =  90 
2
+130 

2
+...........+115

2        _
   9625,78 

       8 

            = 86625- 9625,78 

      8 

            = 1202,34 

JKGalat  = JKtot  - JKPerl 

                   =  2449,22- 1202,34 

             =  1202,34 

     Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 1202,34 400,78 9,00** 2,95 4,57 

Galat 28 1246,88 44,5313       

Total 31 2449,22         

 
Keterangan: ** = berbeda sangat nyata 

Kesimpulan:  Penambahan gliserol pada pengencer 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap motilitas individu 

spermatozoa kambing setelah pembekuan. 



 

Uji BNT 

 

SE  =  

 =   = 3,3366 

BNT 1% = tα x SE 

  = 2,763 x 3,3366 

  = 9,219 

 

perlakuan rata-rata notasi 

P0 11,25 a 

P3 14,375 a 

P1 16,25 a 

P2 27,5 b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 10. Data persentase spermatozoa hidup setelah 

pembekuan 

Ulangan 

ke- 

Viabilitas (%) 

P0 P1 P2 P3 

1 88 80 88 75 

2 92,5 89,5 91,5 85,5 

3 56 65 86 55 

4 77 87 81 46,5 

5 68,5 78,5 82 53 

6 57,5 52,5 60 65 

7 84 57,5 53 58,5 

8 54 58 68 51,5 

Jumlah 577,5 568 609,5 490 

Rata-

rata 

72,19 71,00 76,19 61,25 

SD 15,34 14,47 14,11 13,19 

 

 
       =  2245

2
 

             32 

       =  157500,78 

JKtotal  =  

 = (88 
2
+92,5 

2
 .........+51,5

2
)  

 = 164190,00 

JKPerl   =       

            =  577,5
2
+568 

2
+...........+490

2        _
  157500,78 

       8 

            = 1267721- 9282,031 

      8 

            = 964,28 

JKGalat  = JKtot  - JKPerl 

                   =  164190,00- 964,28 

             =  163225,72 



 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 

0,05 

F 0,01 

Perlakuan 3 964,28 321,43 0,06
TN

 2,95 4,57 

Galat 28 163225,72 5829,49       

Total 31 164190,00         

Ket : TN = tidak nyata 

          
 
Kesimpulan:  Penambahan gliserol pada pengencer 

memberikan pengaruh yang tidak nyata 

terhadap spermatozoa hidup pada kambing 

setelah pembekuan. 

 

 

Tabel 11. Data persentase spermatozoa abnormal setelah 

pembekuan 

Ulangan 

ke- 

Abnormalitas (%) 

P0 P1 P2 P3 

1 16 11,5 9 12 

2 7 7,5 10,5 18 

3 9 9 17 21 

4 12 6 15 12,5 

5 9 7,5 11 4,5 

6 6 7 5 12 

7 2,5 3 3,5 8 

8 15 13 10 13 

Jumlah 76,5 64,5 81 101 

Rata-

rata 

9,56 8,06 10,13 12,63 

SD 4,34 2,61 4,89 5,59 

 



 
       =  323

2
 

             32 

       =  3260,28 

JKtotal  =  

 = (16 
2
+7 

2
 .........+13

2
)  

 = 3893,00 

 

 

 

JKPerl   =       

            =  76,5
2
+64,5 

2
+...........+101

2     _
  3260,28 

       8 

            = 551654,5- 3893,00 

      8 

            = 86,53 

JKGalat  = JKtot  - JKPerl 

                   =  3893,00- 86,53 

             =  3806,47 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 

0,05 

F 0,01 

Perlakuan 3 86,53 28,84 0,21
TN

 2,95 4,57 

Galat 28 3806,47 135,95       

Total 31 3893,00         

Ket : TN = tidak nyata 

   

Kesimpulan:  Penambahan gliserol pada pengencer 

memberikan pengaruh yang tidak nyata  

terhadap abnormalitas spermatozoa kambing 

setelah pembekuan. 

 



 

 

Lampiran 6. Dokumentasi penelitian 

 

               

                 

 

 

 

 

 

Kambing Boer  G1   Spermatozoa hidup 

 

           
Abnormalitas spermatoa    Motilitas individu 

                                          

  
Motilitas massa   Nitrogen cair 

        

                                                      



 


