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THE EFFECT OF SEMEN  STORAGE WITH DILUTER NaCl 
PHYSICOLOGIC IN ROOM TEMPERATURE ON THE 

QUALITY OF SPERMATOZOA NATIVE  
CHICKEN (Gallus domesticus) 

 
Debrina C W, N. Isnaini, P.Trisunuwati  

ABSTRACT 
This study was conducted from April to July 2011 at 

Sumber Sekar Labolatory of Animal Husbandry Faculty, 
Brawijaya University, Malang. The purpose was to find out 
quality of semen native chicken in the room temperature with 
the different keep duration. It was hope from the result can be 
used to make easier in artificial insemination of native chicken 
with diluter NaCl physicologic. 

The research material used semen of native chicken. The 
diluents was used physicologic NaCl. Semen storage in room 
temperature with interval 0, 30, 60, 90 and 120 minute. The 
methode of data were statistically with Randomized 
Completely Block Design (RCBD), then analyzed by analysis 
of variant (ANOVA) while to determined reducting treatments 
of individual motility by regression  . 

The result showed that the storage treatment of semen 
with physicologic NaCl diluents revealed individual motility, 
viability and abnormality have highly significant difference 
(P<0.01) individual motility, viability and abnormality 
spermatozoa percentage. Optimal time for AI was 60 minutes 
in room temperature  (P2) with 49,5+7,25%, viability 
67,8+4,47% and abnormality 16,3+2,36%. 

The conclusion of this result was for storage treatment 
were decression quality, estimation decression of individual 
motility by regression and the similarity was Y=68,8-0,343x , 
it was suggested as soon as the semen used after diluter. 

 
Key words: native chicken semen, NaCl physicologic, storage 

of semen, quality semen 
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RINGKASAN 

 
 Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 15 April sampai 
10 Juli 2011 di Labolatorium Sumber Sekar Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah unuk mengetahui kualitas spermatozoa 
Ayam Kampung yang meliputi motilitas individu, viabilitas 
dan abnormalitas dalam pengencer NaCl fisiologis pada lama 
simpan yang berbeda pada suhu ruang  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
untuk mempermudah pelaksanaan  dan keberhasilan IB 
dengan NaCl fisiologis. Materi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah semen Ayam Kampung yang berasal dari 
Ayam Kampung jantan yang berumur sekitar 1-1,5 tahun. 
Bahan pengencer yang digunakan adalah NaCl Fisiologis 
dengan perbandingan 1:10, semen yang telah diencerkan 
kemudian disimpan pada suhu ruang dengan interval waktu 0, 
30, 60, 90 dan 120 menit. Masing-masing perlakuan dilakukan 
ulangan 10 kali. Variabel yang diamati yaitu warna, pH, 
volume (evaluasi makroskopis) dan  motilitas massa, motilitas 
individu, persentase hidup, abnormalitas dan konsentrasi 
(evaluasi mikroskopis). Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode percobaan dengan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan untuk mengetahui 



estimasi pengaruh perbedaan lama simpan pada suhu ruang 
terhadap motilitas individu spermatozoa yang diencerkan 
dengan NaCl fisiologis menggunakan analisa regresi  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama 
penyimpanan semen Ayam Kampung pada suhu ruang dengan 
pengencer NaCl Fisiologis selama 0, 30, 60, 90 dan 120 menit 
berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap motilitas 
individu, viabilitas dan abnormalitas. Rata-rata motilitas 
individu adalah  68,5+5,5%, 58,5+5,79, 49,5+7,25%,  
39,5+8.9% dan 26+11,7%. Rata-rata persentase viabilitas 
adalah 83,1+3,63%, 77,6+3,47%, 67,8+4,4%, 57,7+7,7%, dan 
45,6+7,19%. Persentase abnormalitas adalah 7,4+1,17%, 
11,5+1,58%, 16,3+2,36%, 19,9+3,21%  dan 26,3+6%. 
Penyimpanan semen pada suhu ruang yang masih memberikan 
kelayakan untuk IB yaitu maksimal 60 menit.  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah Lama simpan 
semen semen segar dengan persentase hidup rata-rata 
92,5+2,369% dengan penambahan pengencer NaCl fisiologis 
pada suhu ruang  semakin lama disimpan semakin menurun 
kualitasnya. Lama simpan semen yang masih layak digunakan 
untuk IB pada perlakuan penelitian tersebut adalah 60 menit 
dengan kisaran motilitas invidivu sebesar 49,5+7,25%, 
persentase hidup 67,8+4,47% dan abnormalitas 16,3+2,36%. 
Pendugaan persentase motilitas individu terhadap lama waktu 
penyimpanan semen dengan pengencer NaCl fisiologis yang 
masih layak untuk IB dapat diduga dengan persamaan Y = 
68,8 – 0,343x. Disarankan untuk pelaksanaan IB dengan 
semen Ayam Kampung yang diencerkan dengan NaCl 
sebaiknya digunakan sesegera mungkin dan perlunya 
penelitian lanjut untuk konsentrasi pengencer NaCl fisiologis 
sebagai salah satu pengencer semen Ayam Kampung. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 Dalam pembangunan nasional Indonesia, sub sektor 
peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian. Sub sektor 
peternakan memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan 
perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia 
Indonesia. Pentingnya peranan peternakan dapat dilihat dari 
fungsi produk peternakan sebagai penyedia protein hewani 
yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh 
manusia.  
        Usaha peternakan yang paling berkembang sekarang di 
Indonesia adalah usaha ternak unggas (pedaging dan petelur). 
Salah satu  ternak unggas yang banyak dijumpai dipelihara 
oleh masyarakat ialah ayam buras atau Ayam Kampung. 
Ayam Kampung merupakan ternak asli Indonesia. Pada 
umumnya pemeliharaan Ayam Kampung tergolong mudah, 
tidak membutuhkan modal besar, selain itu Ayam Kampung 
cepat beradaptasi dengan lingkungan.  
        Kelebihan dari Ayam Kampung adalah baik daging 
maupun telurnya memiliki cita rasa yang lebih disukai 
daripada ayam ras, selain itu Ayam Kampung cenderung lebih 
tahan terhadap penyakit, daya adaptasi tinggi dan 
pemeliharaan yang mudah. Kelemahan Ayam Kampung ini 
diantaranya pertumbuhan lambat, produksi rendah, masih 
mempunyai sifat mengeram, lambat dewasa kelamin dan 
rendahnya mutu genetik. Oleh karena itu, tingginya 
permintaan produk Ayam Kampung bisa mengurangi populasi 
Ayam Kampung bila tidak diimbangi dengan pelestarian ayam 
lokal Indonesia. Salah satu pemecahan masalah tersebut 



adalah dengan teknologi Inseminasi Buatan (IB). Teknologi IB 
ini diharapkan mampu meningkatkan fertilitas Ayam 
Kampung sehingga menghasilkan jumlah anak ayam yang 
banyak serta dapat mencukupi kebutuhan daging dan telur 
Ayam Kampung di masyarakat karena Ayam Kampung masih 
mempunyai sifat memilih pasangan (Solihati, Ruhijat, Rangga, 
Asmara dan Bayu, 2006). 
          Teknologi IB pada ayam memang telah lama digunakan 
sejak tahun 1937 oleh Burrows dan Quinn (Donoghue dan 
Wishart, 2000). Namun, usaha tersebut belum gencar 
dilakukan oleh para peternak kita. Bila teknologi IB ini 
berhasil usaha ternak ayam lokal ini bisa digunakan untuk 
menunjang pendapatan peternak. Keuntungan lain yang 
didapatkan ialah efisiensi pejantan. Bila pada perkawinan 
alami satu ejakulasi hanya dapat digunakan satu betina, 
dengan IB satu ejakulasi pejantan dapat digunakan 8-10 ekor 
betina. Pelaksanaan IB tidak lepas dari penampungan, 
penilaian, penyimpanan, dan transfer semen pada organ 
reproduksi hewan betina.  Faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan IB adalah penampungan semen, penyimpanan, 
pengenceran, kesuburan betina, kualitas semen, dan 
keterampilan inseminator. Untuk pengenceran semen Ayam 
Kampung digunakan larutan NaCl fisiologis (0,9%) ke dalam 
semen ayam yang telah ditampung. Semen ayam memiliki 
konsentrasi yang tinggi dan volume yang rendah  (Dumpala, 
Parker, dan McDaniel, 2006).  Penambahan NaCl fisiologis 
bertujuan untuk manambah volume semen ayam dan 
mempertahankan motilitas spermatozoa. Selain itu, NaCl 
fisiologis adalah salah satu pengencer semen unggas yang 
mudah didapat.   



        Dalam pelaksanaan IB, sebelumnya perlu mengetahui 
sampai berapa lama setelah penampungan, semen Ayam 
Kampung yang diencerkan dengan NaCl fisiologis yang 
disimpan pada suhu ruang masih dapat digunakan untuk IB. 

 
1.2 Rumusan Masalah 
        Hasil penelitian yang dilakukan pada ayam menunjukkan 
bahwa salah satu pengencer semen ayam yang dianggap baik 
untuk kebutuhan IB adalah NaCl fisiologis, yang menjadi 
masalah adalah berapa waktu optimal yang dibutuhkan untuk 
mengetahui lama simpan semen pada suhu ruang terhadap 
kualitas spermatozoa dengan menggunakan pengencer NaCl 
fisiologis dengan perbandingan 1 : 10. 

 
1.3 Tujuan 
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa waktu 
optimal yang masih layak digunakan untuk menyimpan semen 
dengan pengencer NaCl fisiologis pada suhu ruang dengan 
mengetahui kualitas spermatozoa Ayam Kampung yang 
meliputi motilitas individu spermatozoa, persentase hidup 
(viabilitas) spermatozoa dan abnormalitas spermatozoa. 

 
1.4 Manfaat 
        Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan: 
1. Bahan  pertimbangan di dalam menentukan lama simpan 

semen suhu ruang semen Ayam Kampung dalam 
pengencer NaCl fisilogis pada suhu ruang yang efisien 
sehingga dapat menunjang keberhasilan IB Ayam 
Kampung. 



2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan para 
peternak dalam upaya pengembangan IB pada Ayam 
Kampung. 

3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 
bagi peneliti, kalangan akademisi atau instansi yang 
berhubungan dengan peternakan. 
 

1.5 Kerangka Pikir 
        Masyarakat yang semakin maju tingkat pengetahuannya 
semakin meningkat pendapatan, semakin sadar akan 
pentingnya kebutuhan protein dalam kehidupan mereka. 
Sumber protein dalam makanan dapat diperoleh dari sumber 
nabati maupun hewani. Sumber protein dari hewani dapat 
diperoleh dari ternak, salah satunya adalah ayam. Salah satu 
jenis produk dari ayam yang paling banyak dikonsumsi 
masyarakat adalah daging dan telur Ayam Kampung karena 
baik daging maupun telurnya memiliki rasa yang lebih gurih 
daripada ayam ras. Oleh karena itu, besarnya permintaan 
konsumsi Ayam Kampung bisa mengurangi populasi Ayam 
Kampung jika tidak diimbangi dengan pelestarian populasi 
ayam buras.  

Pada proses perkawinan alami, satu kali ejakulasi hanya 
digunakan untuk satu betina, dengan adanya penampungan 
semen yang ditambahkan pengencer dan disimpan untuk 
jangka waktu yang lebih lama dapat memberikan manfaat 
efisiensi pejantan, selain itu, produksi yang rendah menjadi 
salah satu permasalahan dalam peningkatan populasi Ayam 
Kampung (Solihati, dkk.,  2006). Salah satu pemecahan 
masalah tersebut adalah dengan IB.  
        Teknologi IB pada Ayam Kampung telah lama dilakukan 
sejak tahun 1937 oleh Burrows dan Quinn (Donoqhue dan 



Wishart, 2000). Sejauh ini kebanyakan IB pada ayam 
dilakukan dengan semen cair dengan atau tanpa pengencer lalu 
dideposisikan pada organ reproduksi betina. Hal ini 
mempunyai kendala, karena semen ayam yang sudah 
ditampung pada suhu kamar harus dipakai dalam waktu tidak 
lebih dari 30 menit jika tanpa pengencer (Toelihere, 1987). 
Kualitas semen selama penyimpanan sebelum IB sangat 
penting diketahui karena dapat mengetahui bagaimana daya 
hidup dan fertilitas spermatozoa di dalam organ reproduksi 
betina. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB adalah 
penampungan semen, penilaian, penyimpanan, pengenceran, 
kesuburan betina, kualitas semen, dan keterampilan 
inseminator.  
        Untuk pengenceran semen Ayam Kampung salah satunya 
digunakan larutan NaCl fisiologis ke dalam semen ayam yang 
telah ditampung. Penambahan NaCl fisiologis bertujuan untuk 
menambah volume semen ayam dan mempertahakan motilitas 
spermatozoa. Namun, untuk penambahan pengencer dengan 
NaCl fisiologis ini masih belum diketahui pasti sampai berapa 
lama penyimpanan semen cair tersebut pada suhu  ruang. 
Semakin lama penyimpanan menyebabkan periode fertil 
semakin singkat.  

Penyimpanan yang lama akan semakin meningkatkan 
spermatozoa yang mati. Bila jumlah spermatozoa mati lebih 
tinggi akan menjadi racun bagi spermatozoa hidup. Lama 
penyimpanan juga akan merusak membrane plasma. Pada sel 
plasma membran terdapat banyak makromolekul yang 
dibutuhkan pada proses metabolisme dan sebagai pelindung 
organel-organel di dalam sel dari kerusakan mekanik. Hasil 
metabolisme adalah energy berupa Adenosin Tri Phosphat 
(ATP) yang diperlukan untuk motilitas spermatozoa (Solihati, 



dkk., 2006) sehingga bila plasma membran rusak maka akan 
menurunkan motilitas spermatozoa. 
        Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan 
penelitian untuk mengetahui waktu yang efektif setelah 
pengenceran semen Ayam Kampung dengan NaCl fisiologis 
pada suhu ruang dengan waktu yang berbeda yaitu pada 0 
menit, 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit setelah 
pengenceran.  
 
1.6 Hipotesis 
 Ada perbedaan pengaruh kualitas spermatozoa Ayam 
Kampung (Gallus domesticus) dalam pengencer NaCl 
fisiologis terhadap lama simpan semen yang berbeda pada 
suhu ruang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Ayam Kampung 

Ayam Kampung merupakan salah satu jenis ayam buras 
yang telah turun temurun dipelihara masyarakat Indonesia. 
Warna bulu Ayam Kampung bervariasi, ada yang putih, 
kuning, kemerahan, sampai hitam. Pada umur 4 bulan beratnya 
mencapai 1,4 kilogram. Berat telur yang normal berkisar 
antara 50-57 gram per butir dengan volume sebesar 63 cc.  
Kandungan nutrisi  (protein, lemak, dan air) pada telur Ayam 
Kampung lebih tinggi dibandingkan dengan ayam ras. Berikut 
adalah perbandingan kandungan nutrisi yang ada pada telur 
Ayam Kampung dan ayam ras, selengkapnya pada Tabel 1. 
Tabel 1. Kandungan nutrisi pada telur Ayam Kampung dan  

ayam Ras 
Jenis ayam Protein 

(%) 
Lemak 

(%) 
Karbohidrat 

(%) 
Air 
(%) 

Ayam Kampung 12,80 11,50 0,75 74,00 
Ayam ras 12,10 10,50 1,00 65,60 

Sumber: Hotmaida (2008) 
Ayam Kampung menurut Suci (2009) mempunyai 

beberapa jenis diantaranya: 
a. Ayam Kedu 

Jenis ayam ini berasal dari Jawa Tengah daerah Kedu. 
Ayam Kedu ini terdiri dari dua macam yaitu ayam Kedu hitam 
dan kedu putih. Ayam Kedu hitam mempunyai warna bulu 
hitam dengan balung tunggal berwarna hampir hitam atau 
merah, warna kaki hitam. Ayam Kedu putih bentuknya sama 
dengan White-Leghorn, kaki dan bulu putih, balung tunggal 



berwarna merah. Ayam Kedu cukup potensial sebagai jenis 
ayam petelur. 
b. Ayam Pelung 

Jenis ayam ini berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Ayam 
Pelung sudah dikembangkan sebagai hobi sejak tahun 1930. 
Ayam pelung cocok dijadikan sebagai ayam pedaging. 
c. Ayam Nunukan 

Jenis ayam ini berasal dari Tarakan, Kalimantan Timur. 
Ukuran ayam ini kecil dengan kaki pendek, pertumbuhan bulu 
lebat, dan berwarna coklat merah, paruh, kulit, dan kaki 
berwarna kuning. Walaupun postur tubuh ayam nunukan kecil, 
ayam ini sangat cocok untuk dijadikan ayam petelur. 
d. Ayam Kampung 

Ayam Kampung memiliki ciri-ciri campuran dari jenis 
ayam Kedu, Nunukan, dan Pelung. Ayam Kampung memiliki 
peranan sebagai penghasil daging dan telur. 

Susunan klasifikasi Ayam Kampung berdasarkan 
Anonymus (2010) adalah sebagai berikut: 
 Kingdom : Animalia 
 Filum : Chordata 
 Sub Filum : Vertebrata  
 Class : Aves 
 Ordo : Galliformes 
 Family : Phasianidae 
 Genus : Gallus 
 Spesies : Gallus domesticus 
 

2.2  Reproduksi Ayam Kampung Jantan 
Ayam jantan kampung dapat dikatakan dewasa jika sudah 

mencapai umur  lebih dari 8 bulan. Pemilihan pejantan untuk 



keperluan IB dipilih yang telah berumur 1,5 sampai 3 tahun, 
memiliki mutu genetik yang baik, sudah terlatih diambil 
semennya, dan pemeliharaan pejantan tidak dicampur dengan 
induk. Perkawinan alami ayam jantan mampu mengawini 7 
sampai 8 ekor betina dalam satu hari (Anonymus, 1999). 

Sistem reproduksi unggas jantan terdiri atas sepasang 
testis, sepasang epididymis, atau saluran spermatozoa, 
sepasang vas deferens dan alat kopulatoris (phallus). Unggas 
jantan tidak memiliki pelengkap, cairan atau plasma yang 
terdapat dalam semen merupakan cairan yang berasal dari 
tubuli seminiferi, duktus epididimis dan vas deferens 
(Nurfirman, 2001). 
 Testis ayam jantan terletak di rongga badan dekat tulang 
belakang, melekat pada bagian dorsal dari rongga abdomen 
dan dibatasi oleh ligamentum mesorchium, berdekatan dengan 
aorta dan vena cava atau dibelakang paru-paru bagian depan 
dari ginjal. Meskipun dekat dengan rongga udara, temperature 
testis selalu 40-41oC karena spermatogenesis terjadi pada 
temperature tersebut (Yuwanta, 2004). Spermatogenesis 
terjadi di epithelium (tubuli) seminiferi di bawah kontrol 
hormone gonadotropin dari hipofisis (pituitaria bagian depan).    

Tubuli seminiferi terdiri atas sel sertoli dan sel 
germinalis. Spermatogenesis terjadi dalam tiga fase yaitu fase 
spermatogonial, fase meiosis dan fase spermiogenesis yang 
membutuhkan waktu 13-14 hari. Awal spermatogenesis 
dengan pembelahan meiosis dari spermatosit I menjadi 
spermatosit II (waktu 6 hari). Pembelahan meiosis II (waktu 
0,5 hari), spermatid bulat (waktu 2,5 hari) selanjutnya 
spermatid memanjang untuk menjalani pemasakan (waktu 8 
hari) (Yuwanta, 2004). 



Saluran deferens dibagi menjadi dua bagian, bagian atas 
merupakan muara spermatozoa dari testis dan bagian bawah 
yang merupakan perpanjangan dari saluran epididimis dan 
disebut saluran deferens. Spermatozoa yang ada dalam saluran 
deferens mengalami pematangan dan penyimpanan sebelum 
diejakulasikan. Pematangan dan penyimpanan spermatozoa 
terjadi pada 65% bagian distal saluran deferens.  Alat kopulasi 
pada ayam berupa papilla (penis) yang mengalami rudimenter. 
Pada papilla ini juga diproduksi cairan transparan yang 
bercampur dengan semen saat terjadi kopulasi (Yuwanta, 
2004) 
 
2.3 Semen 

Semen merupakan hasil ejakulasi pejantan berupa 
suspensi cairan sel yang berisi plasma semen dan spermatozoa. 
Komposisi kimia dari plasma seminalis diketahui terdiri dari 
50-60 zat penyusun. Plasma seminalis penting artinya bagi 
kehidupan spermatozoa. Pada system reproduksi unggas jantan 
tidak dijumpai kelenjar tambahan (accessories glands: 
vesicular seminalis, prostate, cowper dan kelenjar-kelenjar 
urethralis) seperti halnya pada mamalia.  

Menurut fungsinya, plasma semen adalah sebagai 
medium pembawa spermatozoa dari saluran reproduksi jantan 
ke dalam saluran reproduksi betina Toelihere (1985). Seminal 
plasma bertugas sebagai buffer dan memelihara spermatozoa. 
Tekanan osmosis dalam seminal plasma sama dengan darah 
(setara dengan physiological saline-0,9% sodium chloride). 
Plasma seminalis unggas mengandung larutan garam, protein 
dan beberapa asam amino. Plasma seminalis dari ayam sangat 
berbeda dengan plasma seminalis mamalia, rendah kandungan 
chloride, phosporyl choline dan glycerophosphoryl choline. 



Glutamat adalah anion utama sedangkan Sodium dan 
potassium merupakan kation utama dalam plasma semen. 
Kadar glukosa dan frukrosa di dalam semen ayam cukup 
rendah. Semen unggas tidak mengandung asam sitrat. Plasma 
semen ayam mengandung lebih banyak asam glutamik dan 
glisin dan sedikit asam aspartik (Nuryadi, 2000)  

Semen ayam memiliki konsentrasi yang tinggi dan 
volume yang rendah (Dumpala, Parker dan McDaniel, 2006). 
Volume semen unggas yang cukup dan fertilitas yang tinggi 
baru dapat dicapai jika umur ayam yang ditampung sudah 
mencapai 22 sampai 26 minggu. Semen unggas segar biasanya 
bersifat agak basa, rata-rata pH antara 7,0-7,6.  

Lebih dari 80% semen unggas menunjukkan motilitas 
spermatozoa yang progresif. Motilitas spermatozoa merupakan 
penilaian semen yang paling sederhana. Daya gerak 
spermatozoa digunakan sebagai ukuran kesanggupan 
membuahi dari suatu contoh semen. Persentase motilitas 
individu adalah persentase spermatozoa hidup yang bergerak 
kesegala arah baik bergerak ditempat, berputar, maju atau 
mundur progresif. Ikhsan (2009) berpendapat bahwa gerakan 
individual spermatozoa yang terbaik adalah gerakan maju 
progresif. Adanya gerakan mundur (reverse) atau melingkar 
(inverse), sering menunjukkan adanya cold shock atau 
medianya yang tidak isotonik dengan semen. 

Kualitas semen ayam lokal tergolong baik dengan 
konsentrasi spermatozoa 1,80 miliar/ml, jumlah spermatozoa 
hidup 75,40% (Gozali, 2010). Volume ejakulat rata-rata Ayam 
Kampung adalah 0.18 ml dengan kisaran 0,07-0,32 ml. 
Konsentrasi spermatozoa adalah 1,93 milyar sel/ml semen 
(Samuil, 1999). Semen ayam berwarna putih, tetapi semen 
yang ditampung biasanya bercampur dengan sekresi lipatan-



lipatan limpa dan badan-badan vascular di dalam kloaka, dan 
dapat terkontaminasi dengan urin, feses, darah. Bahan-bahan 
tersebut dapat mempengaruhi kualitas semen (Tabatabaei, 
Batavani dan Talebi, 2009). 

Spermatozoa unggas mempunyai bentuk yang jauh 
berbeda dengan spermatozoa sapi atau kambing. Spermatozoa  
ayam berbentuk filiformis. Kepala spermatozoa terdiri atas 
nucleus dan bagian atasnya tertutup oleh kromosom yang 
berbentuk kerucut sedikit melengkung. Diameter kepala 
sekitar 0,5 um dan panjang struktur spermatozoa keseluruhan 
(kepala dan ekor) sekitar 100 um. Bagian atas kepala terdapat 
akrosom 1,75um yang berbentuk kerucut melengkung yang 
terdiri atas tudung akrosom (acrosome cap) dan perforatorium 
(inner spine acrosome) yang mengandung lipoprotein dan 
lipida. Bagian tengah spermatozoa terdapat di sentriol-sentriol 
berbentuk silindris atau dikelilingi + 30 mitokondria yang 
berperan dalam proses metabolisme spermatozoa dan 
menghasilkan energi. Bagian ekor spermatozoa berfungsi 
sebagai alat gerak spermatozoa.  

Ejakulat yang diperoleh dari penampungan dengan 
masase sering bercampur dengan cairan bening transparan dari 
kloaka. Cairan bening mengandung unsur yang dapat 
menggumpal (aglutinasi) spermatozoa serta mengandung 
cairan limfe, Ca2+ dan Cl- yang merupakan derivat plasma 
darah (Parker, 1974) . 

 

2.4 Penampungan Semen 
Penampungan semen pada ayam dilakukan oleh 2 orang 

(satu memegang ayam dan satu lagi mengurut bagian kloaka 



ayam untuk menampung semen dengan spuit). Pengambilan 
semen dapat dilakukan 3 kali seminggu (Anonymus, 1999) 
 

2.5 Bahan Pengencer Semen 
Pengencer semen sebaiknya dibuat secara fisiologis mirip 

seperti cairan semen.  Pengencer NaCl fisiologis ini termasuk 
dalam garam sederhana sehingga sifat kimiawi dari NaCl ini 
hampir sama dengan spermatozoa (Nurfirman, 2001). Fungsi 
pengencer dan syarat bahan pengencer menurut Ikhsan (2009) 
ialah 

a. Menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi 
bagi spermatozoa. 

b. Melindungi spermatozoa dari cold shock. 
c. Menyediakan penyanggah untuk mencegah perubahan 

pH akibat pembentukan asam laktat dari hasil 
metabolisme spermatozoa. 

d. Mempertahankan keseimbangan elektrolit dan tekanan 
osmotik. 

e. Mencegah pertumbuhan kuman. 
f. Memperbanyak volume 

Syarat bahan pengencer untuk semen diantaranya: 
a. Bahan pengencer murah, mudah dibuat, dan mempunyai 

daya preservasi yang tinggi. 
b. Dalam pengencer harus mengandung unsur-unsur yang 

hampir sama dengan sifat fisik dan kimiawi semen, 
serta tidak bersifat toksik baik bagi spermatozoa 
maupun di dalam saluran kelamin betina. 

c. Pengencer tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa. 



d. Setelah digunakan sebagai pengencer, pergerakan 
spermatozoa dapat dilihat dengan mudah dan dapat 
ditentukan nilai spermatozoa tersebut. 

 Menurut Sastrodihardjo dan Resnawati (1999) pengencer 
semen harus memenuhi tujuan penyimpanan semen secara 
aerob maupun anaerob, menyesuaikan tekanan osmotik antara 
plasmalogen intraselluler spermatozoa dengan larutan 
ekstraselluler pengencer agar viabilitas spermatozoa dapat 
diperpanjang.  
 

2.6 Penyimpanan Semen pada Suhu Ruang  
 Untuk penyimpanan semen pada suhu ruang harus dapat 
mengetahui secara pasti kualitas semen pada interval waktu 
beberapa jam agar didapatkan kualitas spermatozoa yang baik 
sebelum diinseminasikan ke saluran kelamin betina.     
 Penyimpanan spermatozoa lebih lama dapat dilakukan 
dengan mengencerkan semen dengan bahan pengencer yang 
mengandung zat makanan dan bersifat melindungi 
spermatozoa (Situmorang, 1992). Junianto (2002) menyatakan 
bahwa daya hidup semen Ayam Kampung dapat mencapai 102 
menit di luar tubuh dengan suhu kamar. Menurut Toelihere 
(1981), faktor suhu serta cahaya dapat mempengaruhi daya 
hidup semen di luar tubuh. Lebih lanjut Purwanti (2006) 
menyatakan bahwa daya hidup spermatozoa di luar tubuh 
sangat rendah dan mudah sekali mengalami kematian. 
Spermatozoa di dalam tubuh akan relative lebih aman 
dibandingkan jika berada di luar tubuh. 

Tingkat metabolisme spermatozoa berbeda-berbeda 
menurut suhu dan medianya. Pada suhu rendah akan 
menurunkan metabolisme spermatozoa. Metabolisme 



spermatozoa menghasilkan asam laktat. Angka keasaman 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya hidup 
spermatozoa, sehingga berpengaruh terhadap motilitas dan 
daya fertilitasnya.  

Pengaruh lama penyimpanan akan menurunkan fertilitas 
karena plasma semen menjadi tidak isotonik dan rusak. Selain 
itu, pada saat penyimpanan terjadi perubahan integrasi 
membran sel berupa pembengkakan pada daerah akrosom dari 
spermatozoa. Semen ayam mengandung unsur-unsur elektrolit 
berupa asam klorida, kalsium, kalium, natrium, dan 
magnesium. Peningkatan konsentrasi elektrolit yang 
berlebihan akan merusak dinding sel spermatozoa, sehingga 
pada waktu perubahan suhu ke normal, permeabilitas 
membran sel akan berubah yang berpengaruh pada kematian 
sel spermatozoa (Sutiyono, Riyadi dan Kismiati, 2006).  

Penyimpanan semen pada suhu ruang digunakan larutan 
NaCl fisiologis yang merupakan larutan isotonic dengan 
plasma darah. Larutan NaCl ini digunakan untuk pengencer 
semen ayam yang bertujuan untuk mempertahankan motilitas 
spermatozoa di luar tubuh ayam. NaCl memiliki kandungan 
Sodium choride yang sama dengan unsur-unsur elektrolit dari 
plasma semen ayam seperti natrium dan clorida, kalsium dan 
magnesium (Solihati, dkk. 2006). Larutan NaCl mengandung 
ion Na yang dapat membuat spermatozoa dapat bertahan hidup 
secara in vitro (Melati, Widayati dan Erriza, 2011). 

 
 
 
 
 
 



BAB III 
MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan mengadakan percobaan 

mulai pada 15 April sampai 10 Juli 2011 di Laboratorium 
Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
Waktu penelitian dilakukan 2 tahap yaitu: 

1. Tahap pra penelitian 
Pra penelitian dimulai tanggal 15 April sampai 31 

Mei 2011. Maksud dari tahap ini adalah untuk adaptasi 
ayam dan juga untuk latihan penelitian sehingga dapat 
menentukan metode yang tepat dan mencapai 
ketelitian yang tinggi 

2. Tahap penelitian 
Tahap ini dimulai tanggal 1 Juni sampai 10 Juli 

2011. Pada tahap ini dimulai pengambilan data. 
 

3.2. Materi, alat dan bahan penelitian 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Semen Ayam Kampung jantan yang dipilih dengan 

cara purposive sampling.  Syarat kualitas semen segar 
memiliki motilitas >70% menurut Dumpala et, al. 
(2006) menyatakan bahwa persentase hidup 
spermatozoa semen segar yang baik berkisar antara 80 
sampai 100%.  

2. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini 
meliputi alat dan bahan untuk penampungan, 
pengenceran, pemeriksaan kualitas semen. 



a. Penampungan semen dan pengenceran semen 
Alat   :   a.     Spuit kapasitas 1 ml. 

b. Tabung eppendorf. 
Bahan        : Larutan NaCl Fisiologis (NaCl 

0,9%). 
b. Pemeriksaan Kualitas 

1) Alat  :   a. Mikroskop Cahaya Binokuler 
b. Gelas objek dan gelas penutup 
c. Ose 
d. Kertas lakmus 

2) Bahan   :   1)    Semen 
   2)     Eosin – Negrosin, komposisi: 
    Negrosin : 5 gram 
    Eosin  : 1 gram   
      Natrium sitrat  : 3 gram 

    

3.3. Metode Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan dasar terdapat variasi waktu penampungan, 
kondisi lingkungan dan jenis pakan yang digunakan. 
Perlakuan pemeriksaan kualitas spermatozoa dilakukan pada 
waktu 0 menit (P0), 30  menit (P1), 60 menit (P2), 90 menit 
P(3) dan 120 menit (P4) setelah penyimpanan pada suhu 
kamar dengan pengencer NaCl Fisiologis (1:10), masing-
masing pengamatan dilakukan 5 perlakuan dan 10 Waktu 
penampungan. Perlakuan yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
P0:  Penyimpanan semen pada 0 menit setelah pengenceran  

pada suhu ruang. 



P1:  Penyimpanan semen pada 30 menit setelah pengenceran 
pada suhu ruang. 

P2:  Penyimpanan semen pada 60 menit setelah pengenceran 
pada suhu ruang. 

P3:  Penyimpanan semen pada 90 menit setelah pengenceran 
pada suhu ruang. 

P4:  Penyimpanan semen pada 120 menit setelah pengenceran 
pada suhu ruang. 

 
Adapun denah susunan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Denah susunan perlakuan 

 

3.4. Variabel Pengamatan 
a. Evaluasi Makroskopis 
       Evaluasi makroskopis meliputi volume, 

konsistensi, warna dan derajat keasaman (pH). 
 
b. Evaluasi Mikroskopis 
   Evaluasi mikroskopis meliputi  motilitas individu, 

viabilitas, dan abnormalitas. 
 

3.5. Pelaksanaan Penelitian 
 

Perlakuan Waktu Penampungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P0           
P1           
P2           
P3           
P4           



3.5.1. Pemeliharaan Ayam Jantan  
Keempat ekor ayam jantan dipelihara di dalam 

kandang individu (bentuk kurungan).  Penempatan 
ayam  jantan   diselingi   dengan   ayam   betina   
sebagai pemancing libido ayam jantan. 

Selama penelitian, ayam diberi pakan BR1 
dengan kandungan protein +17% yang diberikan secara 
ad libitum. Pakan tambahan berupa jagung dan ulat 
Hongkong. 

Hal yang perlu diperhatikan sebelum 
penampungan semen ialah kondisi ayam jantan (baik 
kondisi kesehatan maupun reproduksinya) agar 
diperoleh kuantitas dan kualitas semen yang baik. 
Kondisi kesehatan ayam jantan dan betina harus 
diperhatikan sebelum ternak tersebut ditempatkan pada 
tempat yang sama selama masa adaptasi. Adaptasi yang 
dilakukan diantaranya adaptasi pakan, kandang dan juga 
dilatih ditampung semennya 2 hari sekali. Pada saat 
ayam ditampung semennya, ayam dikeluarkan dari 
kandang dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam 
kurungan.  

  

3.5.2. Penampungan Semen 
        Penampungan semen dilakukan selama dua kali 

dalam satu minggu. Sebelum proses penampungan 
semen, Ayam Kampung terlebih dahulu dilatih untuk 
masase (melakukan pijitan dari pangkal leher menuju 
kearah pangkal ekor ayam). Penampungan dilakukan 
oleh dua orang, satu orang bertugas me-masase dan satu 



lagi bertugas menampung semen. Cara penampungan 
semen ayam adalah sebagai berikut: 
1) Dibersihkan daerah kloaka dengan air atau aquades. 
2) Ayam Kampung dipegang dengan tangan kiri, 

Secara bersamaan tangan kanan menstimuler secara 
ritmik Ayam Kampung dengan memijat bagian 
pangkal ekor selama + 3-5 menit. Pemijatan 
dilakukan secara cepat dan kontinyu sampai terjadi 
reflek ejakulatoris. 

3) Apabila ayam jantan sudah menunjukkan reflek 
ejakulatoris, ibu jari dan telunjuk tangan kanan 
kemudian menekan bagian kloaka sampai semen 
keluar, semen yang baik adalah berwama putih keruh 
(pada saat itu pula ekor disingkapkan dengan tangan 
kiri). 

4) Satu orang lagi menyedot semen yang dihasilkan 
dengan spuit yang sudah ditutup alumunium foil 
kemudian dilakukan. 
 

3.5.3. Pengamatan Semen Segar  
Pengamatan segar rneliputi : warna, pH, volume, 

motilitas massa, motilitas individu, persentase hidup, 
abnormalitas dan konsentrasi. 
1. Warna spermatozoa ditentukan dengan  rnelihat 

warna semen yang keluar pada saat ejakulasi.  
2. Penentuan pH semen menggunakan kertas lakmus. 

Kertas lakmus dimasukkan ke dalam semen diukur 
perubahan warna yang terjadi dan dicocokkan 
standart, dinyatakan dalam satuan angka 
(1,2,………..,14). 



3. Volume ditentukan dengan melihat langsung 
volume semen pada spuit ukuran 1 ml. 

4. Motilitas massa, berdasarkan gerakan massa, 
penilaian kualitas spermatozoa dapat dibagi 
menjadi: 
a. Sangat baik (+++) terlihat gelombang-

gelombang besar, banyak, gelap, tebal, dan 
aktif. 

b. Baik (++) terlihat gelombang-gelombang kecil, 
tipis, jarang, kurang jelas, dan bergerak lamban. 

c. Sedang (+) tidak terlihat gelombang, hanya 
gerakan individual aktif progresif. 

d. Buruk, bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan 
individual. 

(Ikhsan, 2009). 
5. Motilitas individu spermatozoa didapatkan dengan 

melihat banyaknya spermatozoa yang motil 
progresif (bergerak lurus ke depan) dan nilai 
pengamatan dinyatakan dalam persen.  

6. Penentuan jumlah spermatozoa hidup atau mati 
dilakukan dengan menggunakan zat warna eosin-
negrosin, cara kerjanya adalah: 
a. Semen segar diteteskan dengan menggunakan 

ose, kemudian eosin-negrosin diteteskan dengan 
menggunakan ose lain, lalu dicampur. 

b. Diulaskan campuran semen dengan eosin-
negrosin, dengan cara gelas penutup 
ditempelkan pada bagian ujung secara miring 
kemudian didorong atau ditarik hingga ujung 
lainnya, sehingga didapatkan ulasan sepanjang 
gelas objek. 



c. Hasil ulasan tersebut dikeringkan. 
d. Ulasan tersebut diamati dengan mikroskop 

perbesaran 400 kali, spermatozoa yang mati 
akan menyerap zat warna. 

e. Perhitungan persentase hidup, setidaknya 
dihitung 100 sel spermatozoa untuk menentukan 
persentase spermatozoa yang hidup dan mati.  
Rumus perhitungan persentase hidup 
spermatozoa adalah 

Spermatozoa hidup        × 100% 
 Spermatozoa hidup + mati 
(Ikhsan, 2009) 

7. Penentuan abnormalitas spermatozoa yaitu dengan 
mengamati preparat ulas yang digunakan untuk 
perhitungan persentase hidup spermatozoa.  
Penghitungan abnormalitas yaitu dalam satu lapang 
pandang mikroskopis dihitung semua sel-sel 
spermatozoa baik normal maupun abnormal, 
setelah mendapat jumlah 100 spermatozoa dapat 
disimpulkan berapa sel spermatozoa yang 
abnormal. Rumus untuk perhitungan abnormalitas 
spermatozoa adalah 

         Spermatozoa abnormal                   x 100% 
         Spermatozoa normal + abnormal 

8. Penentuan konsentrasi spermatozoa dengan 
menggunakan haemocytometer diamati dengan 
mikroskop perbesaran 400 kali.  Tahapan dalam 
menghitung sel spermatozoa dengan alat 
haemocytometer menurut Partodiharjo (1992) 
adalah sebagai berikut: 



1. Satu tetes semen diletakkan dalam tabung 
reaksi, kemudian ditambahkan larutan NaCl 
3%. 

2. Larutan diteteskan pada ruangan 
haemocytometer dan ditutup dengan cover 
glass. 

3. Diamati dengan mikroskop perbesaran 400 kali. 
4. Dihitung jumlah sel spermatozoa dalam lima 

bujur sangkar besar yang dibatasi dengan 3 
garis (Satu kotak besar terdiri dari 16 bujur 
sangkar kecil). 

5. Dihitung kepala sel spermatozoa yang ada di 
dalam dan kepala spermatozoa yang terletak 
melintang di bagian garis kanan dan atas atau 
kiri dan bawah, sedangkan kepala yang keluar 
dari garis tidak dihitung. 

6. Jumlah spermatozoa tersebut dikalikan dengan 
107 per ml semen. 
 

3.5.4. Pengenceran Semen 
Semen yang telah memenuhi syarat, motilitas 

massa minimal (++) dan motilitas individu minimal 
70% segera diencerkan dengan NaCl fisiologis dengan 
perbandingan 1 bagian semen dengan 10 bagian 
pengencer (1:10). Menurut penelitian  Rismiyanto 
(2000) untuk menghasilkan fertilitas tinggi disarankan 
agar semen segar diencerkan 10 kali. 

 

3.5.5. Penyimpanan Semen pada Suhu Ruang 



3.5.6. Pengamatan Semen setelah disimpan pada Suhu Ruang 
      Pengamatan dilakukan pada menit ke 0, 30, 

60, 90 dan 120. Variabel yang diamati meliputi motilitas 
individu spermatozoa, persentase hidup spermatozoa 
dan abnormalitas spermatozoa. 

 

3.5.7. Analisis Data 
      Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam, rancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK), apabila hasil yang diperoleh 
menunjukkan pengaruh perbedaan yang nyata (P<0.05) 
atau sangat nyata (P<0.01) maka dilanjutkan dengan Uji 
Beda Nyata Terkecil (BNT) selanjutnya untuk 
pendugaan penurunan motilitas individu spermatozoa 
dengan menggunakan analisis regresi. 

 

3.6 Batasan Istilah 
a) Suhu ruang: nilai rata-rata suhu kamar antara 25oC 

sampai 30oC. 
b) NaCl Fisiologis: cairan infus yang bersifat isotonis 

dengan plasma darah dan non toksik.  
c) Semen: Hasil ejakulasi pejantan berupa suspensi 

cairan sel yang berisi plasma semen dan 
spermatozoa. 

d) Abnormalitas: keadaan tidak normal morfologi 
spermatozoa. Abnormalitas dibagi menjadi dua, 
yakni abnormalitas primer (terjadi saat 



spermatogonium) dan abnormalitas sekunder (terjadi 
setelah ejakulasi ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1. Hasil Pemeriksaan Semen Segar 
Evaluasi semen segar dilakukan untuk mengetahui 

kuantitas dan kualitas semen Ayam Kampung yang diperoleh. 
Parameter kualitas semen segar yang diukur adalah 
karakteristik dari semen yaitu: volume, warna, konsistensi, pH, 
motilitas massa, motilitas individu, viabilitas, abnormalitas 
dan konsentrasi. Hasil pemeriksaan semen segar setelah 
penampungan terdapat pada Tabel  3 selengkapnya pada 
Lampiran 1. 
Tabel 3. Karakteristik Kualitas Semen Segar Ayam Kampung 

(Gallus domesticus) yang dipakai dalam penelitian 
Pemeriksaan  Rata-rata + SD 
Volume (ml) 
pH 
Warna 
Konsistensi 
Konsentrasi (107/ml) 
Motilitas individu (%) 
Motilitas massa 
Hidup (%) 
Abnormal (%) 

0,3+0,061 
7 
Putih susu 
Kental 
313 + 29,303 
77 + 4,216 
2+ sampai 3+ 
92.5 + 2,369 
5,1 + 1,19 

 

4.1.1  Pengamatan Makroskopis 
Volume semen per ejakulasi rata-rata adalah 0,3 

ml. Produksi semen Ayam Kampung rata-rata 0,32 
ml/ekor (Anonimus, 2004), bila volume semen yang 
dihasilkan pada saat penelitian  mempunyai rata-rata 
volume 0,3 ml maka, masih dikatakan sesuai standar.  



Derajat keasaman (pH) semen segar sebesar 7,0. 
Latif, Ijaz, Aleem dan Mahmud (2005) menyatakan 
bahwa pH semen ayam jantan berkisar antara 7,0 
sampai 7,4, bila pH semen yang dihasilkan 7 maka 
dapat dikatakan masih sesuai standar. 

Warna semen yang digunakan selama penelitian 
adalah putih susu. Tabatabaei, et al., (2009) menyatakan 
bahwa semen yang dihasilkan harus berwarna putih, 
tidak terkontaminasi baik dari feses maupun darah. 
Nurfirman (2001) berpendapat bahwa semen ayam 
normal berwarna putih susu dan tidak tembus cahaya 
juga konsentrasinya lebih tinggi dari ruminansia. Bila 
semen yang dihasilkan berwarna putih maka semen 
tidak terkontaminasi dengan feses maupun darah. 

Konsistensi semen yang diamati selama 
penelitian adalah kental. Nurfirman (2001) menyatakan 
bahwa semen ayam normal umumnya kental, nilai 
konsistensi semen yang dihasilkan kental maka semen 
ayam yang dihasilkan memiliki konsistensi yang 
normal.  

 
4.1.2 Pengamatan Mikroskopis 

Konsentrasi semen segar yang diamati selama 
penelitian rata-rata 313x107. Menurut penelitian Saleh 
dan Sugiyatno (2006) konsentrasi semen segar Ayam 
Kampung rata-rata sebesar 3,91 +0,18 milyar per ml, 
bila konsentrasi semen Ayam Kampung segar yang 
dihasilkan 313x107 maka konsentrasi semen Ayam 
Kampung segar masih tergolong sesuai standar. 

Motilitas massa semen segar yang diamati selama 
penelitian dinilai dengan rata-rata 2+sampai 3+ hal ini 



ditunjukkan dengan memperlihatkan motilitas massa 
yang bergelombang dengan membentuk awan hitam 
samar-samar dan bergerak cepat. Ikhsan (2009) 
menyatakan bahwa penilaian motilitas massa 2+ dapat 
diartikan baik, dan untuk 3+ penilaian motilitas 
massanya sangat baik serta Syafar (2001) berpendapat 
bahwa motilitas massa sel spermatozoa ayam tidak 
begitu nampak jelas, hal ini terjadi karena lemahnya 
gerak bersama sel spermatozoa ayam karena adanya 
tumpukan arah masing-masing gerak sel spermatozoa 
yang tidak beraturan sehingga meniadakan motilitas 
massa dan kecenderungan masing-masing sel 
spermatozoa menggumpal dan membentuk koagulasi 
namun, gerak individunya nampak aktif dan jelas. 

Persentase motilitas individu semen segar yang 
diamati selama penelitian rata-rata 77% lebih rendah 
bila dibandingkan dengan hasil penelitian Saleh dan 
Sugiyatno (2006), yaitu sebesar 80 + 3,77%, tetapi 
semen tersebut masih tergolong layak untuk digunakan 
penelitian.   

Persentase hidup semen segar yang diamati 
selama penelitian rata-rata 92,5%. Dumpala et, al. 
(2006) menyatakan bahwa persentase hidup 
spermatozoa semen segar berkisar antara 80 sampai 
100%.  

Persentase abnormal semen segar yang diamati 
selama penelitian rata-rata 5,1%. Nataamijaya (2006) 
menyatakan  bahwa abnormalitas spermatozoa ayam 
pada saat segar berkisar antara  3,5-6,5% (4,97 +1,27%) 
dan menurut banyak peneliti abnormalitas lebih dari 
20% tidak layak digunakan untuk IB. 



4.2 Pengaruh Lama simpan semen Suhu Ruang terhadap 
Motilitas Individu, Viabilitas dan Abnormalitas 
Spermatozoa Ayam Kampung dalam Pengencer NaCl 
fisiologis 
Penggunaan larutan NaCl fisiologis sebagai pengencer 

berfungsi sebagai buffer terhadap semen Ayam Kampung. 
Sutiyono dkk (2006) menyatakan bahwa penanganan  semen 
ayam di luar tubuh banyak dilakukan dan cukup banyak yang 
berhasil diantaranya dengan pengencer NaCl, glukosa dan 
kuning telur dan lain sebagainya. NaCl fisiologis merupakan 
larutan isotonik dengan plasma darah.  NaCl fisiologis dapat 
mempertahankan motilitas spermatozoa di luar tubuh ayam 
sampai 12 jam setelah penampungan.  

 Alasan lain digunakan pengencer larutan NaCl fisiologis 
adalah karena NaCl fisiologis termasuk ke dalam syarat bahan 
pengencer yang dikemukakan oleh Ikhsan (2009) diantaranya 
menyediakan penyanggah untuk mencegah perubahan pH 
akibat pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme 
spermatozoa, mempertahankan keseimbangan elektrolit dan 
tekanan osmotik, bahan pengencer yang murah, mudah dibuat, 
mempunyai daya preservasi yang tinggi, dalam pengencer 
harus mengandung unsur-unsur yang hampir sama dengan 
sifat fisik dan kimiawi semen, tidak bersifat toksik baik bagi 
spermatozoa maupun di dalam saluran kelamin betina serta 
pengencer tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa, 
larutan NaCl fisiologis ada di dalamnya. 
4.2.1. Motilitas Individu Spermatozoa  

Rata-rata hasil pemeriksaan pengaruh lama 
simpan semen Ayam Kampung yang diencerkan dengan 
NaCl fisiologis terhadap motilitas individu spermatozoa 
dengan perbedaan waktu P0 (0 menit), P1 (30 menit), 



P2 (60 menit), P3 (90 menit) dan P4 (120 menit) seperti 
yang tertera pada Tabel 4. mengalami penurunan seiring 
dengan bertambahnya lama simpan semen pada suhu 
ruang.  
Tabel 4. Rataan persentase motilitas individu 
spermatozoa Ayam Kampung setelah pengenceran 
dengan NaCl fisiologis pada lama simpan semen yang 
berbeda pada suhu ruang. 
Perlakuan Motilitas Individu 

(%) 
X + SD 

Kisaran Motilitas 
(%) 

P0 68,5 + 5,4 e 60-75 
P1 58,5 + 5,79d 50-70 
P2 49,5 + 7,25c 40-60 
P3 39,5 + 8,9b 30-50 
P4 26 + 11,7a 10-40 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan 
pengaruh perbedaan yang sangat nyata 
(P<0.01) 

      Hasil analisis ragam (Lampiran 2.) 
menunjukkan bahwa perlakuan lama simpan semen 
yang berbeda dan kelompok waktu penampungan 
memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata 
(P<0.01) terhadap motilitas spermatozoa dalam 
pengencer NaCl yang disimpan pada suhu ruang dengan 
waktu yang masih memberikan kelayakan kualitas 
spermatozoa yaitu selama 60 menit. Hasil pendugaan 
penurunan motilitas individu spermatozoa menggunaka 
regresi (selengkapnya pada Lampiran 5). di dapatkan 
persamaan sebagai berikut Y= 68,8-0,343x, dengan 
pendugaan penurunan motilitas individu tiap menit 
adalah 0,343% sehingga persentase motilitas individu 



pada 0 menit sekitar 68,9%, pada 30 menit sebanyak 
10,29% dengan hasil persentase individu sebanyak 
58,61%, pada 60 menit sebanyak 20,58% dengan hasil 
persentase individu sebanyak 48,32%. Menurut standart 
BIB Lembang dalam (Nurfirman, 2001) motilitas 
individu di atas 40% masih layak digunakan untuk IB. 
Berikut ini adalah grafik analisa regresi pendugaan 
penurunan motilitas individu spermatozoa dengan 
pengencer NaCl fisiologis pada suhu ruang, ditampilkan 
pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik penurunan motilitas individu 

spermatozoa (%) terhadap lama simpan 
suhu ruang (menit) 

 
 Penurunan motilitas individu spermatozoa terjadi 

karena pada pengencer NaCl fisiologis termasuk garam 
sederhana dengan kemampuan terbatas dan juga sifat 
kimiawi spermatozoa yang menghasilkan metabolisme 
sel yang dapat menjadi racun bagi kehidupannya 
Yulnawati dan Setiadi (2005) menjelaskan bahwa 
Spermatozoa yang mati dan menjadi toksik terhadap 
spermatozoa lain yang masih hidup, sehingga secara 
umum kualitasnya menjadi menurun. Keberadaan zat 
yang bersifat toksik baik yang berasal dari spermatozoa 
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yang telah mati maupun yang berasal dari zat yang 
terkandung dari pengencer yang telah mengalami 
oksidasi akibat penyimpanan dapat menyebabkan 
tingginya kadar radikal bebas yang dapat merusak 
keutuhan membran plasma spermatozoa. Mekanisme 
bercampurnya larutan NaCl dengan plasma semen serta 
spermatozoa yang seimbang mampu menciptakan 
suasana yang isotonis dan dapat mempertahankan daya 
hidup spermatozoa. Osmosis hanya terjadi jika terjadi 
perbedaan konsentrasi solut (zat terlarut) yang tidak 
dapat menembus membran plasma di intrasel dan 
ekstrasel. Ion natrium merupakan solut yang banyak 
ditemukan di cairan ekstrasel, dan ion utama yang 
berperan penting dalam menentukan aktivitas osmotik 
cairan ekstrasel. Sedangkan menurut Suyadi dan lsnaini 
(2000) Penurunan motilitas juga dapat disebabkan oleh 
bahan pengencernya, penyebab yang pasti penurunan 
motilitas spermatozoa tersebut belum diketahui, akan 
tetapi selama ini diyakini berkaitan dengan ion Ca+ yang 
sangat berpengaruh terhadap motilitas, karena adanya 
pelepasan ion Ca+ intraseluler spermatozoa bereaksi 
dengan ion Cl- dalam pengencer yang digunakan. Dari  
kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ion 
Na+ pada pengencer NaCl menjadi faktor dominan 
dalam osmolaritas ekstraseluler sel yang akan 
menembus plasma semen sedangkan untuk ion Ca+ akan 
mempengaruhi spermatozoa. Jika kedua osmolaritas ini 
terjadi maka pengencer NaCl dapat memberikan 
suasana isotonis pada semen sehingga dapat 
mempertahankan hidup spermatozoa. 



 Penyimpanan semen yang lebih lama akan 
semakin meningkatkan kematian spermatozoa karena 
rusaknya membrane plasma yang berakibat pada 
terganggunya suplai energy spermatozoa sehingga 
menurunkan motilitas. Jumlah spermatozoa yang mati 
akan mempengaruhi spermatozoa yang masih hidup 
selama proses penyimpanan. (Solihati, 2006).         

Menurut Hammerstedt (1993) selain 
meningkatknya produksi asam laktat pada saat 
penyimpanan, radikal bebas merupakan hasil proses 
transport elektron dari mitokondria yang dapat 
menyebabkan peroksidasi lemak sehingga mematikan 
spermatozoa. Radikal bebas memiliki daya rusak yang 
tinggi terhadap asam lemak tidak jenuh yang merupakan 
komponen utama dalam pembentukan fosfolipid 
membrane plasma spermatozoa, jika membrane plasma 
rusak maka akan berlanjut pada internal sel sehingga 
dapat menurunkan daya hidup dan motilitas. Membran 
plasma yang rusak akan menyebabkan terganggunya 
metabolisme sehingga produksi ATP sebagai sumber 
energi berkurang. Toelihere (1993) menyatakan bahwa 
selama penyimpanan terjadi perubahan integrasi 
membran sel berupa pembengkakan pada daerah 
akrosom dari spermatozoa. Fungsi akrosom dalam 
proses fertilisasi sangat penting karena menghasilkan 
enzim hyaluronidase atau zona lysine yang penting 
untuk penerobosan ovum. 

Kelompok waktu penampungan semen 
berpengaruh sangat nyata terhadap motilitas individu 
spermatozoa Ayam Kampung hal ini dipengaruhi oleh 
berbagai faktor diantaranya pakan, lingkungan dan 



kondisi ternak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Garner dan Haves (2000) menyatakan bahwa 
kualitas semen ayam dipengaruhi oleh genetik, bangsa 
dan pakan. 

Hasil uji BNT 0,01 menunjukkan bahwa semen 
yang diencerkan NaCl memberikan perbedaan motilitas 
individu yang sangat nyata pada tiap perbedaan lama 
simpan semen pada suhu ruang, dan yang layak untuk 
inseminasi buatan adalah sampai P2 (60 menit) dengan 
motilitas individu rata-rata antara 40-60%. Sebagai 
perbandingan menurut Isnaini (2000) semen ayam Arab 
yang diencerkan NaCl fisiologis dan disimpan pada 
suhu kamar, kualitasnya menurun perlahan-lahan dan 
dapat mempertahankan sampai batas minimal kualitas 
semen untuk IB selama 60 menit. Menurut Yuwanta 
(2004) unggas termasuk hewan  yang memiliki suhu 
tubuh selalu konstan (homiothermic) antara 40-410C dan 
pada suhu tersebut spermatogenesis dapat terjadi. 
Perbedaan suhu dari suhu tubuh ke suhu lingkungan 
(+27OC) sangat mempengaruhi daya hidup spermatozoa. 
Purwanti (2006) menyatakan bahwa daya hidup 
spermatozoa di luar tubuh sangat rendah dan mudah 
sekali mengalami kematian. Pada suhu rendah akan 
menurunkan metabolisme spermatozoa. Selanjutnya 
menurut Maxwel dan Salamon (1993) perubahan sangat 
nyata pada spermatozoa selama penyimpanan dalam 
bentuk semen cair yaitu penurunan secara bertahap dari 
motilitas dan integritas morfologi spermatozoa. Menurut 
(Sutiyono, dkk., 2006) jika metabolisme spermatozoa 
menghasilkan asam laktat, maka angka keasaman 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya 



hidup spermatozoa, sehingga berpengaruh terhadap 
motilitas dan daya fertilitasnya.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini masih 
layak digunakan sampai waktu 60 menit (P2) 
penyimpanan dengan kisaran motilitas sebesar 49,5 + 
7,25%. Menurut Bearden dan Fuquay (1984) dalam 
Syafar (2001) menjelaskan bahwa spermatozoa motil 
tergolong normal dan fertil pada 50-80%. Motilitas 
individu spermatozoa dalam pengencer NaCl fisiologis 
mencapai optimal asal jenuh oksigen tetapi karena 
pengencer ini tidak memiliki daya penyanggah bila 
tanpa oksigen, maka produk akhir yang bersifat asam 
akan menyebabkan sel spermatozoa mati pada pH 
rendah (Salisbury dan VanDemark, 1961). Bila terjadi 
peningkatan elektrolit yang berlebihan akan merusak 
selubung lipoprotein dinding sel spermatozoa, sehingga 
dapat menyebabkan kematian sel. 

Motilitas penting karena berhubungan dengan 
fertilitas yang berperan saat melalui saluran reproduksi 
betina. Ikhsan (2009) menyatakan bahwa kualitas semen 
dilihat dari pergerakan indivinya terbagi menjadi 6 
kelompok, diantaranya: 
1. Spermatozoa immotile atau tidak bergerak, 

spermatozoa yang bergerak kurang dari 20% dan 
yang bergerak maju 0%. 

2. Gerakan berayun atau melingkar yang bergerak 
antara 20-40% dengan pergerakan maju 10%. 

3. Gerakan berayun atau melingkar, spermatozoa yang 
bergerak antara 40-60%, dan yang bergerak progresif 
kurang dari 50%, serta tidak ada gelombang 



4. Pergerakan progresif yang gesit dan segera 
membentuk gelombang dengan 90% spermatozoa 
motil 

5. Gerakan yang sangat progresif dengan gelombang 
sangat cepat, yang menunjukkan bahwa hampir 
100% spermatozoa motil aktif.  

 

4.2.2. Persentase Hidup (Viabilitas) Spermatozoa 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama 

simpan semen yang diencerkan dengan NaCl fisiologis 
memberikan rata-rata persentase spermatozoa hidup 
Ayam Kampung menurun seiring dengan bertambahnya 
lama simpan semen pada suhu ruang, selengkapnya ada 
pada Tabel 5.  
Tabel 5. Rataan persentase hidup spermatozoa Ayam 

Kampung setelah pengenceran dengan NaCl 
fisiologis pada lama simpan semen yang 
berbeda pada suhu ruang. 

Perlakuan Spermatozoa Hidup 
(%) 

X + SD 

Kisaran 
Spermatozoa 
Hidup (%) 

P0 83,1 + 3,63e 79-87 
P1 77,6 + 3,47d 74-81 
P2 67,8 + 4,47c 63-72 
P3 57,7 + 7,73b 50-65 
P4 45,6 + 7,19a 38-53 

Keterangan: Notasi berbeda menunjukkan pengaruh 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pengaruh 
lama simpan semen terhadap kualitas spermatozoa 
Ayam Kampung dengan pengencer NaCl dan kelompok 



waktu penampungan semen memberi pengaruh yang 
sangat nyata terhadap persentase hidup spermatozoa 
(P<0,01). Kelompok waktu penampungan penampungan 
semen berpengaruh sangat nyata terhadap persentase 
hidup spermatozoa Ayam Kampung hal ini dipengaruhi 
oleh berbagai faktor diantaranya pakan, lingkungan dan 
kondisi ternak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Garner dan Haves (2000) menyatakan bahwa 
kualitas semen ayam dipengaruhi oleh genetik, bangsa 
dan pakan.  
Tabel 5. Rataan persentase hidup spermatozoa Ayam 

Kampung setelah pengenceran dengan NaCl 
fisiologis pada lama simpan semen yang 
berbeda pada suhu ruang. 

Perlakuan Spermatozoa Hidup 
(%) 

X + SD 

Kisaran 
Spermatozoa 
Hidup (%) 

P0 83,1 + 3,63e 79-87 
P1 77,6 + 3,47d 74-81 
P2 67,8 + 4,47c 63-72 
P3 57,7 + 7,73b 50-65 
P4 45,6 + 7,19a 38-53 

Keterangan: Notasi berbeda menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01). 

 Hasil uji BNT (Lampiran 2.) menunjukkan 
bahwa semen  Ayam Kampung yang didencerkan 
dengan NaCl  pada lama simpan semen suhu ruang yang 
lebih baik digunakan sebelum P2 (60 menit). Hal 
tersebut juga didukung Ikhsan (2009) yang menyatakan 
bahwa standar minimum bagi kualitas semen yang dapat 
dipakai untuk IB adalah 50% spermatozoa yang hidup 
dan motil.  



Spermatozoa 
hidup 

 Semen ayam mengandung unsur-unsur eletrolit 
berupa asam klorida, kalsium, klorida, kalium natrium 
dan magnesium, peningkatan konsentrasi elektrolit 
berlebihan akan merusak dinding sel spermatozoa 
sehingga menyebabkan kematian spermatozoa 
(Sutiyono, dkk. 2006).  

 Pada lama penyimpanan 60 menit (P2) r
hasil spermatozoa yang masih hidup berkisar antara 63 
sampai 72 persen. Penurunan persentase 
spermatozoa dipengaruhi oleh adanya energi, kestabilan 
elektrolit dan tekanan osmosis. Sesuai yang dijelaskan 
oleh Fastad dalam Widdamayanti (2001) bila pengencer 
sudah tidak isotonis kerusakan membran akan terjadi 
yang akhirnya akan menyebabkan kehi
Adenosine Tri Phosphat (ATP) intraseluler, kerusakan 
akrosom dan akhirnya menurunkan persentase hidup. 

 Lama penyimpanan semen mempengaruhi 
kerusakan membran spermatozoa karena adanya 
aktivitas metabolisme spermatozoa dan juga 
menurunkan fertilitas karena plasma semen menjadi 
tidak isotonis dan rusak  sehingga bila dilakukan 
pewarnaan pada spermatozoa, maka spermatozoa yang 
mati akan menyerap warna, sedangkan pada 
spermatozoa yang masih hidup tidak dapat menyerap 
warna (Solihati, dkk. 2006), selengkapnya dapat dilihat 
pada Gambar 3.  
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4.2.3. Abnormalitas Spermatozoa 
 Hasil penelitian menunjukkan pengaruh lama 

simpan semen yang diencerkan dengan NaCl fisiologis 
terhadap rataan jumlah spermatozoa abnormal yang 
disimpan pada suhu ruang cenderung memberikan 
peningkatan jumlah spermatozoa yang abnormal, 
selengkapnya ada pada Tabel 6. 
Tabel 6. Rataan persentase abnormal spermatozoa 

Ayam Kampung setelah pengenceran dengan 
NaCl fisiologis pada lama simpan semen yang 
berbeda pada suhu ruang. 

Perlakuan Abnormal (%) 
+ SD 

Kisaran 
spermatozoa 
abnormal (%) 

P0 7,4 + 1,17e 6-8 
P1 11,5 + 1,58d 9-11 
P2 16,3 + 2,36c 13-19 
P3 19,9 + 3,21b 16-23 
P4 26,3+6a 20-32 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan 
pengaruh perbedaan yang sangat nyata 
(P<0.01) 

 Rataan hasil penelitian abnormalitas spermatozoa 
(Tabel 6.) yang masih memberikan kelayakan untuk IB 
sampai pada P2 atau 60 menit waktu simpan. Standar 
abnormalitas yang baik untuk IB adalah 5-15% dan 
tidak boleh lebih dari 20% (Garner dan Hafes, 2000). 
Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa untuk 
dapat digunakan IB maka semen yang telah diencerkan 
harus digunakan sebelum 60 menit untuk memberikan 
hasil yang baik. 



 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa lama 
simpan semen yang berbeda pada suhu ruang dan 
kelompok waktu penampungan penampungan semen 
ayam berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap 
abnormalitas spermatozoa dalam pengencer NaCl, 
selengkapnya pada Lampiran 3. Abnormalitas yang 
terjadi merupakan abnormalitas sekunder. Menurut 
Ikhsan (2009) abnormalitas sekunder merupakan 
abnormalitas yang terjadi setelah sel kelamin jantan 
meninggalkan epitel kecambah pada tubuli seminiferi, 
selama perjalanan melalui saluran epididimis dan vas 
deferens, selama ejakulasi dan perjalanannya, melalui 
urethra atau manipulasi ejakulasi dan perjalanannya 
melalui urethra atau manipulasi ejakulat termasuk 
agitasi dan pemanasan yang berlebihan, pendinginan 
terlalu cepat, karena kontaminasi air, urin atau 
antiseptic. 

 Menurut Garner dan Haves (2000) abnormalitas 
dibagi menjadi dua yaitu abnormalitas primer dan 
sekunder, abnormalitas primer merupakan 
ketidaknormalan morfologi yang terjadi selama proses 
spermatogenesis sedangkan abnormalitas sekunder 
merupakan ketidaknormalan morfologi yang terjadi 
selama spermatozoa melewati saluran reproduksi atau 
karena perlakuan setelah diejakulasikan.  Selanjutnya 
dijelaskan oleh Partodihardjo (1992) abnormalitas 
primer merupakan gangguan dari testis. Sedangkan 
abnormlitas sekunder berasal dari salah pengolahan  
atau kerusakan setelah meninggalkan testis.  

 Abnormalitas yang sering terlihat selama 
penelitian diantaranya ekor melingkar, pembengkakan 



spermatozoa atau ekor patah. Abnormalitas yang terjadi 
pada saat perlakuan (pembuatan preparat) merupakan 
kerusakan spermatozoa, selengkapnya ada pada Gambar 
5. yang menunjukkan spermatozoa normal dan 
abnormal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingkaran a menunjukkan spermatozoa yang normal dan
 lingkaran b menunjukkan spermatozoa yang abnormal 
Gambar 5. Abnormalitas spermatozoa dengan perbesaran 400x. 
 

 

b 

spermatozoa atau ekor patah. Abnormalitas yang terjadi 
n preparat) merupakan 

kerusakan spermatozoa, selengkapnya ada pada Gambar 
5. yang menunjukkan spermatozoa normal dan 

Lingkaran a menunjukkan spermatozoa yang normal dan 
lingkaran b menunjukkan spermatozoa yang abnormal  

spermatozoa dengan perbesaran 400x.  

a 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.    Kesimpulan 
        Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Lama Simpan 
Semen dengan Pengencer NaCl fisiologis terhadap Kualitas 
Spermatozoa Ayam Kampung (Gallus domesticus) maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lama simpan semen semen segar dengan persentase 
hidup rata-rata 92,5+2,369% dengan penambahan 
pengencer NaCl fisiologis pada suhu ruang semakin 
lama disimpan semakin menurun kualitasnya ditinjau 
dari motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas 
spermatozoa Ayam Kampung.  

2. Lama simpan semen yang masih layak digunakan 
untuk IB pada perlakuan penelitian tersebut yaitu 
sebelum 60 menit dengan kisaran motilitas invidivu 
sebesar 49,5+7,25%, persentase hidup 67,8+4,47% 
dan abnormalitas 16,3+2,36% . 

3. Pendugaan persentase motilitas individu 
spermatozoa terhadap pengaruh perbedaan lama 
waktu penyimpanan semen dengan pengencer NaCl 
fisiologis yang masih layak untuk IB dapat diketahui 
persamaan Y= 68,8 – 0,343x, x adalah lama waktu 
simpan yang ditentukan sedangkan Y adalah 
persentase motilitas individu spermatozoa. 

 
5.2.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh lama simpan 
semen dengan pengencer NaCl fisiologis terhadap kualitas 



spermatozoa Ayam Kampung, saran yang dapat diberikan 
yakni:  

1. Semen ayam yang telah ditampung kemudian 
diencerkan untuk keperluan IB sebaiknya sesegera 
mungkin diinseminasikan ke ayam betina untuk 
memberikan hasil yang baik. 

2. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk tingkat 
konsentrasi pengencer NaCl fisiologis sebagai salah satu 
bahan pengencer semen Ayam Kampung (Gallus 
domesticus). 
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Lampiran 1. Data Semen Segar 

 
 

 

 

 

Waktu 
Penampungan 

pH Warna Volume 
(ml) 

Konsentrasi 
(107) 

Hidup 
(%) 

Abnormal 
(%) 

Motil 
massa 

Motil 
individu 

(%) 
1 7 Putih 

susu 
0,3 290 94 5 3+ 80 

2 7 Putih 
susu 

0,35 343 93 4 3+ 80 

3 7 Putih 
susu 

0,25 271 93 7 3+ 75 

4 7 Putih 
susu 

0,2 302 88 5 2+ 70 

5 7 Putih 
susu 

0,35 307 95 4 3+ 80 

6 7 Putih 
susu 

0,25 337 90 6 3+ 75 

7 7 Putih 
susu 

0,35 283 95 4 3+ 80 

8 7 Putih 
susu 

0,35 352 94 7 3+ 80 

9 7 Putih 
susu 

0,3 298 93 5 3+ 80 

10 7 Putih 
susu 

0,4 347 90 4 2+ 70 

∑ 70  
Putih 
susu 

3,1 3130 925 51  
2+ 

Sampai 
3+ 

770 

Rata-Rata 7 0,31 313 92,5 5,1 77 

SD 0 0,061 29,303 2,369 1,19 4,216 



Lampiran 2.  Data perhitungan motilitas individu spermatozoa 
(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlaku

an  

Waktu penampungan ∑ Rat

a2 

SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P0 70 70 65   65 70 60 75 75 70 60 68
5 

68,
5 

 5,4 

P1 55 65 55 60 65 50 65 60 60 50 58
5 

58,
5 

 5,79 

P2 40 60 45 50 55 40 60 50 50 45 49
5 

49,
5 

7,25 

P3 35 55 30 40 40 25 50 45 35 40 39
5 

39,
5 

8,96 

P4 20 50 20 30 20 10 40 30 20 20 26
0 

26 11,7
4 

∑ 220 300 215 245 250 185 29
0 

260 240 215 24
20 

  

Rata2 44 60 43 49 50 37 58 52 48 43    

SD 19,1
7 

7,91 18,2
3 

14,3
1 

20,3
1 

19,8
7 

13,
51 

16,8
1 

90,0
1 

14,8
3 

   



 

FK � �∑ ∑ ���	
����� ��
� � �   

       = 
����²
� � �� 

       = 117128 
 
 
JKtotal = ∑ ∑ ��� � ��� !"�#!"  
           = (702+ ,,,,,,,,,+202) – FK 
           = 131725 – 117128 
           = 14597 
 

JKper   = 
∑ $∑ %# &'�( )*+�( ²

� �  �� 

           = 
,���²-...-���²/

� �  117128 

        = 
�454��

� �  117128         

= 2252 
 
 

FKwaktu penampungan  = 
∑ �∑ %# *+�( �&'�( ²

� �  �� 

              = 
,56�²-�6�²-...-�5�²/

�� �  117128 

              = 
��6����

�� �  117128 

              = 10882 
 
 
JKGalat = JKtot - JKKel - JKPerl 

           = 14597 – 2252 – 10882 
           = 1463 
 
 
 
 



ANALISA RAGAM 
Sumber 
Keragaman 

Db JK KT F 
hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 
Waktu 
penampungan 

9 2252 250,22    6,157** 2,15 2,94 

Perlakuan 4 10882  720,5    66,93** 2,63 3,89 

Galat 36 1463  40,638    

Total 49 14597     

** Waktu penampungan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap motilitas individu  spermatozoa dalam pengencer 
NaCl Fisiologis yang disimpan pada suhu kamar. 

** Lama penyimpanan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap motilitas individu spermatozoa dalam pengencer 
NaCl Fisiologis yang disimpan pada suhu kamar. 

 
 
UJI BNT (Beda Nyata Terkecil) PERLAKUAN 

BNT0,01 = ttabel (α/2) x 7� � 89:;";�
�  

 = 2,921 x 7� � ��,5=6
��  

 = 2,921 x 2,85 
 = 8,325 
 
Perlakuan Rata-rata + SD Notasi 
P4 26 + 11,738 a 
P3 39,5 + 8,959     b 
P2 49,5 + 7,246        c 
P1 58,5 + 5,798          d 
P0 68,5+5,4              e 

 Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) 
UJI BNT WAKTU PENAMPUNGAN 
 



BNT0,01 = ttabel (α/2) x 7� � 89:;";�
�  

 = 2,921 x 4,032 
 = 11,778 
 
Waktu 
penampungan 

Rata-rata + SD Notasi 

6 37 + 19,875 a 

10 43  + 14,832 ab 

3 43 + 18,235 ab 

1 44  + 19,17  ab 

9 48 + 19, 906  abc 

4 49 + 14,317 bcd 

5 50 + 20,31   bcd 

8 52 + 16,807  bcd 

7 58  + 13,509 cd 

2 60 + 7,905    d 

Notasi berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata, 
 
 

 

Lampiran 3. Data penelitian viabilitas (persentase hidup) 
spermatozoa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK � �∑ ∑ ���	
����� ��
" � �   

Perlakua
n 

Waktu Penampungan ∑ Rata
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P0 88 88 81 78 85 79 84 86 82 80 831 83,1 

P1 79 80 77 79 82 73 81 78 76 71 776 77,6 

P2 63 76 66 62 70 64 67 70 73 67 678 67,8 

P3 52 72 47 57 63 48 59 65 55 59 577 57,7 

P4 42 60 41 43 47 37 56 46 40 44 456 45,6 

∑ 324 376 312 319 347 301 347 345 326 321 3318  

Rata2 64,8 75,2 62,4 63,8 69,4 60,2 69,4 69 65,2 64,2   

SD 18,89 10,35 17,79 15,12 15,37 17,46 12,66 15,13 17,31 13,59   



       = 
==�6²
� � �� 

       = 220182,48 
 
 
JKtotal = ∑ ∑ ��� � ��� !"�#!"  
           = (882+ ,,,,,,,,,+442) – FK 
           = 230740 – 220182,48 
           = 10557,52 
 
 

JKwaktu penampungan = 
∑ $∑ %# &'�( )*+�( ²

� �  �� 

                           � ,=���-=>5�-?-=���/
� � 220182.48 

            � ������6
� � 220182.48    

             = 861,12 
 
 

FKPerl = 
∑ �∑ %# *+�( �&'�( ²

� �  �� 

           � ,6=��->>5�-?-��5�/
�� � 220182.48 

           � ��4=�6.5
�� � 220182.48 

           = 9146,12 
 
JKGalat = JKtot – JKwaktu penampungan - JKPerl 

           = 16557,52 – 861,12 – 9146,12 
           = 6550,28 
 

 

ANALISA RAGAM 



Sumber 
Keragaman 

Db JK KT F hitung F Tabel 

0,05 0,01 
Waktu 
penampungan 

9 861,12     95,68 6,328** 2,15 2,94 

Perlakuan 4 9146,12  2286,53 151,246** 2,63 3,89 

Galat 36 6550,28     15,118    

Total 49 16557,52     

** Waktu penampungan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap persentase hidup spermatozoa dalam pengencer 

NaCl Fisiologis yang disimpan pada suhu kamar. 

** Lama penyimpanan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap persentase hidup spermatozoa dalam pengencer 

NaCl Fisiologis yang disimpan pada suhu kamar. 

 
UJI BNT Perlakuan 

BNT0,01 = ttabel (α/2) x 7� � 89:;";�
�  

 = 2,921 x 1,739 
 = 5,079 
Perlakuan Rata-rata + SD Notasi 

P4 45,6 + 7,199 a 

P3 57,7+7,732    b 

P2 67,8 +4,467       c 

P1 77,6 +3,471          d 

P0 83,1 +3,635              e 

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



Uji BNT WAKTU PENAMPUNGAN 

BNT0,01 = ttabel (α/2) x 7� � 89:;";�
�  

 = 2,921x 2,459 
 = 7,183 
 
Waktu 
penampungan 

Rata-rata + SD Notasi 

6  60,2 + 17,456  a 

3 62,4 + 17,799  ab 

4 63,8 + 15,122 ab 

10 64,2 + 13,59 ab 

1 64,8 +18,887  ab 

9 65,2 + 17,331 ab 

8 69 + 15,132 bc 

7 69,4 + 12,66  bc 

5 69,4 + 15,372   bc 

2 75,2 + 10,354     c 

Notasi berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) 
 
Lampiran 4. Data perhitungan abnormalitas spermatozoa 

Perlaku Waktu penampungan ∑ Rata SD 



an  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

P0 7 6 8 6 6 7 8 8 9 9 74 7,4 1,1
7 

P1 13 9 12 13 10 11 10 11 12 14 115 11,5 1,5
8 

P2 19 13 18 16 15 19 13 16 15 19 163 16,3 2,3
6 

P3 21 15 23 20 18 20 16 18 23 25 199 19,9 3,2
1 

P4 30 16 28 25 33 35 19 22 26 29 263 26,3 6 

∑ 89 59 90 80 82 92 66 75 85 96 814   

Rata2 17,
8 

11,8 18 16 16,4 18,4 13,2 15 17 19,2    

SD 8,6
6 

4,21 80
8 

7,18 10,3
6 

10,7
6 

4,44 5,57 7,25 8,08    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK � �∑ ∑ ���	
����� ��
" � �   



       = 
6��²
� � �� 

       = 13251,92 
 
 
JKtotal = ∑ ∑ ��� � ��� !"�#!"  
           = (72+ ,,,,,,,,,+292) – FK 
           = 15906 – 13251,92 
           = 2654,08 
 
 

JKKel   =  
∑ $∑ %# &'�( )*+�( ²

� �  �� 

            = 
,64²-�4²-...-45²/

� �  13251,92 

         = 
5>���

� �  13251,92 

         = 250,48 
 
 

FKPerl = 
∑ �∑ %# *+�( �&'�( ²

� �  �� 

           = 
,>�²-���²-...-�5=²/

�� �  13251,92 

           = 
������

�� �  13251,92  

           = 2152,08 
 
 
JKGalat = JKtot - JKKel - JKPerl 

           = 2654 – 250,48 – 2152,08 
           = 251,44 
ANALISA RAGAM 

Sumber  
Keragaman 

Db JK KT F hitung F Tabel 

0,05 0,01 
Waktu 
penampungan 

9 250,48 27,831   3,984** 2,15 2,94 

Perlakuan 4 2152,08   538,02  77,036 ** 2,63 3,89 



Galat 36 251,44 6,984    

Total 49           
2654 

    

** Waktu penampungan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap abnormalitas spermatozoa dalam pengencer NaCl 
Fisiologis yang disimpan pada suhu kamar. 

** Lama penyimpanan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap abnormalitas spermatozoa dalam pengencer NaCl 
Fisiologis yang disimpan pada suhu kamar. 

 
 
UJI BNT (BEDA NYATA TERKECIL) PERLAKUAN 

BNT0,01 = ttabel (α/2) x 7� � 89:;";�
�  

   = 2,921  x 7� � 5,46�
��  

 = 2,921 x 1,182 
 = 3,453 
 

Perlakuan Rata-rata + SD Notasi 
P4 26,3 + 6 A 

P3 19,9 + 3,213     B 

P2 16,3 + 2,359        c 

P1 11,5 +  1,581              d 

P0 7,4 + 1,174                    e 

Keterangan: Notasi berbeda menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 
 
 
UJI BNT WAKTU PENAMPUNGAN 

BNT0,01 = ttabel (α/2) x 7� � 89:;";�
�  

 = 2,921 x 1,6714 
 = 4,882 



Waktu 
penampungan 

Rata-rata + SD Notasi 

2 11,8 + 4,207  a 

7 13,2 + 4,438 ab 

8 15 + 5,568  abc 

4 16 + 7,176 abc 

5 16,4 + 10,359 abc 

9 17 + 7,256 bc 

1 17,8 + 8,663 bc 

3 18 + 8,077 bc 

6 18,4 + 10,761  c 

10 19,2  + 8,074 c 
 

Notasi berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5. Perhitungan regresi motilitas individu 

spermatozoa 
 

X Y X2 XY    X Y X2 XY 

0 70 0 0    90 35 8100 3150 

0 70 0 0    90 55 8100 4950 



0 65 0 0    90 30 8100 2700 

0 65 0 0    90 40 8100 3600 

0 70 0 0    90 40 8100 3600 

0 60 0 0    90 25 8100 2250 

0 75 0 0    90 50 8100 4500 

0 75 0 0    90 45 8100 4050 

0 70 0 0    90 35 8100 3150 

0 60 0 0    90 40 8100 3600 

30 55 900 1650    120 20 14400 2400 

30 65 900 1950    120 50 14400 6000 

30 55 900 1650    120 20 14400 2400 

30 60 900 1800    120 30 14400 3600 

30 65 900 1950    120 20 14400 2400 

30 50 900 1500    120 10 14400 1200 

30 65 900 1950    120 40 14400 4800 

30 60 900 1800    120 30 14400 3600 

30 60 900 1800    120 20 14400 2400 

30 50 900 1500    120 20 14400 2400 

60 40 3600 2400  Jumlah 3000 2415 270000 114000 

60 60 3600 3600   

60 45 3600 2700   

60 50 3600 3000   

60 55 3600 3300   

60 40 3600 2400   

60 60 3600 3600   

60 50 3600 3000   

60 50 3600 3000   

60 45 3600 2700   

 
 
 
Nilai b dapat dicari dengan rumus: 
 

E �  ∑ F� �� � ,∑ F�/,∑ ��/G#!�G#!�G#!�
∑ F��G#!� � ,∑ F�/�G#!�

 

b � �� ,������/H,=���/,����/
��,�>����/H4������  



b = 
�>�����H>������
�=������H4����� 

b = 
H �������
�������  

b = - 0,343 
 
Nilai a dapat dicari dengan rumus: 

a = IJ - bKL 
a = 48,3 – (-,0,343) 60 
  = 48,3 + 20,58 
  = 68,88 
   

Dari nilai a dan b di atas maka dapat diketahui persamaan regresinya 
sebagai berikut: 
Y = a +bx 
Y = 68,8 – 0,343 x 
Keterangan: 
Y =  variable bebas (motilitas individu) 
x = variable tidak bebas (lama simpan) 
 
Dari persamaan di atas maka dapat diketahui pendugaan penurunan 
motilitas dari  tiap perbadaan lama simpan semen sebagai berikut: 

1. Y = 68,8 – 0,343 x = 68,8 – 0,343 (0)  = 68,8 
2. Y = 68,8 – 0,343 x = 68,8 – 0,343 (30)  = 58,51 
3. Y = 68,8 – 0,343 x = 68,8 – 0,343 (60)  = 48,22 
4. Y = 68,8 – 0,343 x = 68,8 – 0,343 (90) = 37,93 

5. Y = 68,8 – 0,343 x = 68,8 – 0,343 (120) =  27,64 

 


