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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha pemenuhan kebutuhan protein hewani 

dilakukan upaya terus menerus. Di Indonesia salah satu 

teknologi yang diterapkan dalam produksi ternak adalah 

inseminasi buatan (IB). Teknologi IB dapat meningkatkan 

produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Khusus 

pada ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba, 

penerapan IB di tingkat petani peternak masih sangat 

terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pembatas, 

seperti kesulitan teknis pelaksanaan IB dalam 

mendeposisikan semen sejauh mungkin ke dalam cervix. 

Untuk meningkatkan angka kebuntingan hasil IB mungkin 

dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas semen (cair 

dan beku), meningkatkan konsentrasi spermatozoa yang 

diinseminasikan, dan melakukan inseminasi tepat waktu. 

Faktor lain yang menjadi keberhasilan IB berasal dari 

keterampilan kerja inseminator, kemampuan peternak 

mendeteksi berahi hewan ternak serta pemahaman tentang 

penyebab kegagalan IB baik bersumber dari jantan maupun 

betina. 

Keberhasilan pelaksanaan IB tidak dapat lepas dari 

penanganan semen khususnya dan faktor-faktor seperti 

bahan pengencer yang digunakan serta cara penyimpanan 

semen setelah pengenceran. Waktu inseminasi semakin 

penting artinya karena daya hidup spermatozoa di luar 

tubuh setelah ejakulasi (post-ejaculation) sangat pendek 

bila tidak dilakukan pengawetan (Situmorang, 

Triwulanningsih, Lubis, Sugiarti dan Wiwie, 2000). 

Berbeda dengan sel-sel lainnya spermatozoa hanya dapat 

hidup tergantung dari energi yang tersedia pada seminal 

plasma atau pengencer dan tidak dapat mensintesa sendiri 

energi yang diperlukan baik untuk proses metabolisme 
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maupun memperbaiki kerusakan sel yang terjadi selama 

pendinginan dan pembekuan. 

Berdasarkan penelitian di atas, sangat penting artinya 

pengawetan spermatozoa dan penggunaan media pengencer 

sebagai sumber energi dan tempat saat spermatozoa hidup. 

Pendinginan maupun pembekuan berguna untuk 

memperpanjang daya hidup spermatozoa. Mekanisme yang 

terjadi adalah terjadinya penurunan metabolisme yang 

berarti menghemat sumber energi yang terbatas di dalam 

pengencer dengan cara penurunan suhu. Proses 

pendinginan dapat menyebabkan kerusakan sel. 

Pencegahan kerusakan sel selama pendinginan dilakukan 

dengan cara semen diencerkan pada pengencer yang 

umumnya mengandung makanan, bersifat buffer dan 

antibiotik untuk mencegah pertumbuhan bakteri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan kualitas semen beku kambing 

peranakan ettawa (PE) dalam bahan pengencer Andromed
®
 

dengan menggunakan konsentrasi spermatozoa yang 

berbeda. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

kualitas semen beku kambing PE dalam bahan pengencer 

Andromed
®
 pada konsentrasi spermatozoa yang berbeda. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan informasi 

tentang kualitas semen beku kambing PE yang diencerkan 

menggunakan pengencer Andromed
®
 dengan konsentrasi 

spermatozoa yang berbeda sebagai pendukung keberhasilan 

program IB pada kambing. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Efisiensi reproduksi yang rendah dan pengelolaan 

yang masih bersifat tradisional merupakan salah satu sebab 

rendahnya populasi kambing sehingga belum dapat 

memenuhi kebutuhan daging dalam negeri yang semakin 

tinggi. 

IB merupakan salah satu cara untuk memperbaiki 

mutu genetik ternak. Keberhasilan IB tidak lepas dari 

penggunaan semen cair maupun semen beku. Untuk itu 

perlu diperhatikan faktor seperti bahan pengencer maupun 

proses dari pengenceran semen itu sendiri. Bahan 

pengencer yang dipakai sebaiknya mampu 

mempertahankan daya hidup spermatozoa, murah, isotonis, 

tidak bersifat racun. 

Dosis inseminasi pada kambing dan domba adalah 50-

60 juta dalam volume 0,2 ml (Sorenson, 1979; Yusuf, 

Arifiantini dan Rahmiwati, 2005). Mengingat tingkat 

kesulitan tinggi dalam menembus cincin serviks pada 

ternak kambing dan domba diharapkan untuk dapat 

meningkatkan dosis inseminasi semen cair sampai 50-150 

juta (Toelihere, 1993) atau 200 juta dengan volume 

inseminasi 0,05-0,2 ml (Evan dan Maxwell, 1987; Yusuf 

dkk, 2005) atau 0,2-0,5 ml (Bearden dan Fuquay, 1997; 

Yusuf dkk, 2005). Tingginya jumlah spermatozoa dalam 

volume yang kecil tersebut akan menyebabkan terjadinya 

persaingan dalam memanfaatkan nutrisi yang tersedia 

dalam pengencer semen. Selain faktor nutrisi, 

kemungkinan akumulasi asam laktat dari sisa metabolisme 

semakin tinggi yang akibatnya akan menurunkan pH 

lingkungan dan menyebabkan kerusakan pada 

spermatozoa. 

Andromed
®
 adalah pengencer alternatif yang paling 

baru yang dapat digunakan untuk semen beku dan cair 

yang mempunyai angka fertilitas tinggi (Aires 2003 ; 

Nehring dan Rothe, 2003). Selain itu, Andromed
®
 bisa 

menghasilkan motilitas dan ketahanan spermatozoa yang 
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lebih baik dari pada media dengan menggunakan kuning 

telur (Nehring, 2003). 

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi jumlah sel 

(konsentrasi) spermatozoa yang berbeda dengan 

menggunakan pengencer Andromed
®
 terhadap kualitas 

semen beku kambing PE. 

 

1.6 Hipotesis 

Terdapat perbedaan kualitas semen beku kambing PE 

yang diencerkan menggunakan bahan pengencer 

Andromed
®
 dengan konsentrasi spermatozoa yang berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Kambing Peranakan Ettawa (PE) 
Kambing PE merupakan kambing hasil persilangan 

dari kambing kacang (tipe pedaging) dengan kambing 

Ettawa (Susilorini, Sawitri dan Muharlien, 2008). 

Umumnya kambing PE memiliki ciri-ciri antara lain tinggi 

jantan 91-127 cm dan betina 70-107 cm, warna bulu putih, 

merah coklat dan hitam, telinga terkulai dengan panjang 

25-30 cm. Berat jantan 68-91 kg dan betina 36-63 kg 

dengan produksi susu 1-1,5 liter per hari (Davendra dan 

Burns, 1994). Kambing PE akan mencapai dewasa kelamin 

pada umur 8-10 bulan. Masa pubertas umumnya 

dipengaruhi oleh keturunan, iklim atau faktor lingkungan 

dan makanan. Organ reproduksi mulai berfungsi bersamaan 

dengan munculnya dewasa kelamin. 

 

2.2 Semen 

Semen adalah cairan sekresi kelamin jantan yang 

dihasilkan oleh testis dan diejakulasikan dalam saluran 

kelamin betina pada saat kopulasi. Semen dibagi menjadi 

dua bagian yaitu bagian padat disebut spermatozoa yang 

dihasilkan oleh testis yang terbentuk di tubulus seminiferus 

dan bagian cair yang disebut seminal plasma (cairan 

semen) yang dihasilkan oleh kelenjar asesoris jantan (bulbo 

urethralis, prostate, vesicular seminalis). Sekresi tersebut 

berfungsi sebagai buffer dan medium bagi spermatozoa 

agar daya hidupnya dapat dipertahankan secara normal 

setelah ejakulasi (Garner dan Hafez, 2000). 

Partodiharjo (1992) menambahkan, seminal plasma 

mengandung zat organik yang relatif lebih banyak 

dibandingkan zat inorganik. Zat organik yang terkandung 

meliputi phosphorilcholine, glycerylphophorrycholine, 

asam sitrat, fruktosa, inocitol, sorbitol, ergothionine, dan 
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spermine. Zat inorganik yang terkandung adalah K, Ca dan 

bikarbonat. 

Komponen penting spermatozoa adalah nucleus, 

akrosom, dan flagellum. Akrosom berisi enzim hidrlytic 

yang dilepaskan spermatozoa selama reaksi akrosom. Sel 

yang normal memiliki 46 kromosom tetapi spermatozoa 

memiliki 23 kromosom, ketika spermatozoa bersatu dengan 

ovum yang juga memiliki 23 kromosom maka akan 

mempunyai 46 kromosom (Zalata, Christophe dan 

Depuydt, 1998). Karakteristik semen kambing PE dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Karakteristik semen kambing PE 

Karakteristik Semen Nilai Rataan 

Volume (ml) 1,42 ± 0,33 

Warna Krem 

Bau Khas 

Konsistensi Kental 

pH 7 

Gerakan massa 3 

Sperma motil (%) 77,50 ± 1,35 

Konsentrasi sperma (juta sel/ml) 2806,3 ± 953,0 

Sperma Hidup (%) 83,95 ± 2,70 

Sperma Abnormal (%) 4,59 ± 1,46 
Sumber: Yusuf dkk (2005) 

 

Spermatozoa kambing memiliki tiga bagian utama 

yaitu bagian kepala, bagian badan dan bagian ekor. 

Toelihere (1993) menyatakan bahwa spermatozoa kambing 

memiliki panjang kepala 8-10 mikron, lebar 4-4,5 mikron 

dan tebal kepala 0,5-1,5 mikron. Pada bagian tengah 

(badan) spermatozoa mempunyai panjang 1,5-2 kali 

panjang kepala dengan diameter 1 mikron. Panjang ekor 

spermatozoa adalah 35-45 mikron dengan diameter 0,4-0,8 

mikron, sehingga panjang spermatozoa keseluruhan 

mencapai 50-70 mikron. Ditambahkan oleh Garner dan 

Hafez (2000), bahwa kepala spermatozoa kambing 
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berbentuk bulat lonjong (ellips), lebar dan datar pada satu 

sisi serta sempit pada sisi yang lain dengan ketebalan 1-2 

µm dan panjang kepala spermatozoa 9 µm, panjang leher 

13 µm dengan diameter 1 µm, sedangkan panjang pada 

bagian ekor berkisar antara 44-50 µm dengan diameter 

0,25-0,5 µm dan berat jenis spermatozoa kambing berkisar 

antara 1,24 – 1,033. 

Pemeriksaan analisis semen menurut Moeloek (2008), 

meliputi pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. 

Pemeriksaan makroskopis antara lain volume, pH, bau, 

warna dan viskositas, sedangkan untuk pemeriksaan secara 

mikroskopis meliputi perhitungan spermatozoa, motilitas 

spermatozoa, viabilitas spermatozoa, dan morfologi 

spermatozoa. 

Volume semen berbeda-beda menurut bangsa, umur, 

berat badan dan frekuensi penampungan (Garner dan 

Hafez, 2000). Ternak yang lebih muda dan memiliki 

ukuran tubuh yang lebih kecil volume semen yang 

dihasilkan juga lebih sedikit (Ax, Dally, Didion, Lenz, 

Love, Varner, Hafez dan Bellin, 2000). Volume semen tiap 

ejakulasi antara kambing dewasa dan kambing muda 

berbeda. Kambing dewasa berkisar antara 0,5 – 2 ml 

sedangkan untuk kambing muda 0,5 – 0,7 dengan kisaran 

pH 6,4 – 7,8 (Garner dan Hafez, 2000). Ditambahkan oleh 

Davendra dan Burn (1994), volume semen kambing ettawa 

sebesar 0,8-1,5 ml. 

Motilitas adalah penilaian spermatozoa berdasarkan 

pergerakan spermatozoa secara progresif. Pergerakan 

spermatozoa yang semakin progresif merupakan cerminan 

spermatozoa semakin baik (Sonjaya, Hasbi, Sutomo dan 

Hastuti, 2005). Parameter penilaian motilitas menurut Ax 

dkk (2000) adalah 1) persentase normal spermatozoa yang 

motil adalah 70%-90%; 2) persentase spermatozoa motil 

yang bergerak progresif; 3) kecepatan spermatozoa (yang 

dinilai mulai 0-4); 4) daya hidup spermatozoa dalam 

semen. 
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Abnormalitas morfologis spermatozoa dibedakan 

menjadi 3 yaitu : primer, sekunder dan tersier. 

Abnormalitas primer adalah abnormalitas yang terjadi 

karena kegagalan spermatogenesis ditandai dengan kepala 

spermatozoa yang terlalu kecil atau besar, kepala ganda, 

berbentuk kerucut, bulat, miring, ekor ganda, berleher besar 

maupun spermatozoa yang salah bentuk. Abnormalitas 

sekunder adalah abnormalitas yang terjadi selama 

spermatozoa melalui epididimis yaitu berupa ekor melilit 

dan ekor patah. Abnormalitas tersier adalah kerusakan 

spermatozoa setelah ejakulasi atau penanganan yang salah 

untuk IB (Hafez dan Hafez, 2000). Tingkat abnormalitas 

spermatozoa maksimal 20 % (Pena, Barrio, Quintela dan 

Herradon, 1998). 

Konsentrasi adalah jumlah sel spermatozoa per ml 

spermatozoa (Yuliani, 2002).  Penghitungan nilai 

konsentrasi spermatozoa dapat dilakukan dengan 

menggunakan haemocytometer yang kemudian diamati 

dengan mikroskop atau dengan spectrophotometer (Rouge, 

2002). Ditambahkan oleh Ax dkk (2000), penghitungan 

konsentrasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

haemocytometer, colorimeter atau spectrophometer. 

Penghitungan konsentrasi dengan haemocytometer 

memiliki kelebihan yaitu mendapatkan data yang akurat 

tetapi membutuhkan waktu yang cukup banyak, sedangkan 

penghitungan dengan colorimeter atau spectrophometer 

lebih menguntungkan yaitu hasilnya lebih tepat dan waktu 

penghitungannya relatif singkat. Konsentrasi spermatozoa 

dapat digunakan untuk memprediksi fertilitas ternak jantan 

(Correa, Face dan Zavos, 1997). Garner dan Hafez (2000), 

menyatakan bahwa konsentrasi spermatozoa kambing 

berkisar 2000 – 3000 juta/ml. 

 

2.3 Pengenceran Semen 

Spermatozoa yang masih berada dalam seminal 

plasma memiliki membran yang stabil, tetapi apabila 
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spermatozoa sudah terpisah dari seminal plasma maka 

membran spermatozoa menjadi tidak stabil. Untuk 

bergerak spermatozoa membutuhkan energi dan energi 

yang digunakan didapat dari energi endogen yang berasal 

dari respirasi sel yang terjadi pada mitokondria, energi 

endogen spermatozoa dapat memanfaatkan sumber energi 

lainnya yaitu berupa energi exogen yang didapat dari 

médium tempat spermatozoa hidup (Yanagimachi, 1998; 

Buhr, 1998; Hafez dan Hafez, 2000). Ditambahkan oleh 

Susilawati (2006), secara alami spermatozoa dilindungi 

dari pengaruh luar oleh seminal plasma yang juga 

merupakan medium hidupnya. Di dalam seminal plasma 

terkandung bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kehidupan 

spermatozoa misalnya energi dan buffer. 

Penambahan pengencer sebagai pengganti seminal 

plasma harus mampu mempertahankan stabilitas membran 

spermatozoa ketika dalam keadaan anaerob saat proses 

filtrasi, hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup spermatozoa (Susilawati, 2006). Bahan 

pengencer yang dipakai sebaiknya mampu 

mempertahankan daya hidup spermatozoa, isotonis, 

mengandung buffer yang dapat meningkatkan motilitas 

spermatozoa, tidak mempengaruhi morfologi spermatozoa 

selama penyimpanan, murah dan mudah didapat. Pada 

proses pembentukan semen cair dan semen beku tersebut 

terdapat proses pendinginan dan pembekuan untuk 

menghasilkan produk akhir yang nantinya siap untuk 

diinseminasikan. 

Andromed
®
 adalah bahan pengencer alternatif baru 

yang memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan pengencer tris kuning telur dan menghasilkan 

motilitas dan ketahanan spermatozoa yang lebih baik dari 

pada pengencer tris kuning telur. Andromed
®
 merupakan 

suatu medium tanpa kuning telur yang dapat digunakan 

untuk semen beku dan cair yang mempunyai angka 

fertilitas yang tinggi meskipun tidak mempunyai 
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kandungan yang berasal dari hewan (Aires 2003 ; Nehring 

dan Rothe, 2003). Kuswanto, Suharyati dan Santoso (2007) 

menambahkan Andromed
®
 merupakan pengencer yang 

dapat memberikan pengaruh yang terbaik terhadap 

persentase motilitas dan persentase hidup spermatozoa 

dibandingkan dengan susu skim dan stock solution. 

Simmet (2005) menyatakan bahwa Andromed
®
 

merupakan medium yang tidak mempunyai resiko 

kontaminasi mikroba serta mudah dalam penanganan dan 

waktu penyimpanan. Andromed
®
 adalah bahan pengencer 

semen instant berupa cairan yang tersusun oleh aquades, 

fructose, glycerol, asam sitrat, buffer, phosfolipid, 

spectynomycine, lincomycine 15 mg, tylocin 5 mg, dan 

gentamycine 25 mg.  

 

2.4 Pembekuan Semen 

Pembekuan adalah suatu proses penghentian 

sementara kegiatan hidup sel tanpa mematikan fungsi sel. 

Proses hidup dapat berlanjut setelah pembekuan dihentikan 

dan pada prinsipnya pembekuan berfungsi untuk 

mengawetkan umur dan daya guna sel. Pada sel 

spermatozoa yang dimaksud dengan daya umur dan daya 

guna adalah daya hidup dan fertilitas spermatozoa. 

Tahapan-tahapan pembekuan adalah pengenceran, 

pendinginan, gliserolisasi, pembekuan, penyimpanan dan 

evaluasi setelah dicairkan kembali (Hafez, 2000). 

Penyimpanan semen dalam bentuk beku, potensinya dapat 

tetap dimanfaatkan selama kurun waktu panjang bahkan 

setelah pejantan tersebut telah lama mati. Hal ini karena 

dalam keadaan beku pada suhu sekitar -196°C di dalam 

nitrogen cair, metabolisme spermatozoa dihentikan. Selama 

penyimpanan pada suhu tersebut, spermatozoa dalam 

keadaan “mati suri” karena metabolisme tidak berlangsung, 

namun setelah dicairkan kembali (thawing) metabolisme 

akan berlangsung kembali dan spermatozoa hidup lagi 

(Rizal dan Herdis, 2008). 
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Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa 

gliserol harus ditambahkan pada suhu 5°C dan jika 

diberikan pada suhu 37°C akan merusak spermatozoa. 

Toelihere (1977) berpendapat bahwa proses gliserolisasi 

atau penuangan pengencer B dilakukan secara bertahap 

untuk mencegah terjadinya osmotic shock dan memberi 

kesempatan keseimbangan molekul antara sel-sel 

spermatozoa dengan pengencer yang mengandung gliserol. 

Proses selanjutnya spermatozoa yang sudah diencerkan 

dilakukan feeling sealing ke dalam straw. Toelihere (1977)  

menyatakan bahwa jumlah semen di dalam straw biasa 

(midi straw) adalah 0,5 ml dan mini straw 0,25 ml. 

Penyimpanan straw banyak menghemat tempat, juga ringan 

dan praktis dibawa kemana-mana. Straw dapat dibuat 

dalam berbagai warna dan setiap warna untuk 

mengidentifikasi pejantan tertentu. 

Semen dikemas dalam straw kemudian dilaksanakan 

Glycerol Equilibration Time yang merupakan proses 

penyesuaian diri suhu -5°C menuju prefreezing -140°C dan 

freezing -196°C, setelah proses prefreezing selesai maka 

dilanjutkan dengan freezing yaitu perendaman straw 

kedalam nitrogen cair yang bersuhu -196°C. Penyimpanan 

beku dilakukan dengan membekukan spermatozoa hingga 

suhu mencapai -196°C di dalam nitrogen cair (Dradjat, 

2002). Semen beku yang hendak dipakai, dikeluarkan dari 

kontainer dan dicairkan kembali supaya dapat 

dideposisikan kedalam vagina. Sesudah pencairan kembali 

(thawing) semen beku merupakan barang rapuh dan tidak 

dapat bertahan lama hidupnya seperti semen cair. Semen 

beku yang sudah dicairkan tidak dapat dibekukan lagi 

(Toelihere, 1977). Seperti yang dinyatakan oleh McDonald 

dan Pineda (1989) proses thawing dilakukan pada suhu 

37°C selama 30 detik, berbeda dengan Pertodihardjo 

(1987) yang menyatakan bahwa thawing dilakukan dengan 

mencelupkan straw ke dalam air bersuhu 25-27°C selama 

30 detik. Post Thawing Motility (PTM) merupakan ukuran 



12 
 

persentase spermatozoa hidup setelah mengalami proses 

pembekuan. PTM mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu : 

persentase spermatozoa motil minimal 40% ++ ~ +++, 

jumlah spermatozoa motil minimal 12.000.000/straw dan 

persentase spermatozoa yang abnormal maksimal 10% 

(Zenichiro, Herliantien dan Sarastina, 2002). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2011 di 

Laboratorium Lapang Sumbersekar, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan semen kambing yang 

dikoleksi dari satu ekor kambing PE jantan berumur ± 2,5 

tahun berasal dari Laboratorium Lapang Sumbersekar 

Universitas Brawijaya Malang. Alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengencer Andromed
®
 

2. Pewarna eosin negrosin 

3. NaCl 3% 

4. Nitrogen cair 

5. Aquabidest 

6. Gelas ukur 

7. Tissue 

8. Tabung reaksi 

9. Labu Erlenmeyer 

10. Beaker glass 

11. Alumunium foil 

12. Mikropipet 

13. Blue / yellow tip 

14. Refrigerator 

15. Water bath 

16. Obyek glass 

17. Cover glass 

 

18. Ose 

19. Haemocytometer 

20. Mikroskop cahaya 

21. Hand counter 

22. Pipet eritrosit 

23. Pinset 

24. Gunting 

25. Kertas lakmus 

26. Thermometer 

27. Cool top 

28. Container 

29. Mini straw (0,25 ml). 

30. Vagina buatan khusus 

untuk kambing 

31. Penampung semen 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

dan data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisis 

ragam. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan  dan 6 ulangan. 

Percobaan dilakukan dengan 4 perlakuan konsentrasi 

spermatozoa yang berbeda yaitu P1 (konsentrasi 40x10
6
 

/0,25 ml), P2 (konsentrasi 60x10
6
 /0,25 ml), P3 

(konsentrasi 80x10
6
 /0,25 ml), P4 (konsentrasi 100x10

6
 

/0,25 ml). Setelah semen segar ditampung dan dievaluasi 

kualitasnya, kemudian dilakukan perhitungan jumlah 

kebutuhan pengencer untuk masing-masing konsentrasi 

spermatozoa yang telah dibagi dalam 4 kelompok 

konsentrasi spermatozoa berbeda yaitu dengan 

menggunakan 4 rumus (Lampiran 12) sesuai konsentrasi 

yang sudah ditentukan. Masing-masing konsentrasi 

spermatozoa dikemas dalam mini straw (0,25 ml) yang 

berbeda warna untuk memberikan perbedaan masing-

masing konsentrasi spermatozoa.  Setelah pengemasan 

selesai dilanjutkan proses ekuilibrasi selama 2 jam dalam 

cool top (tempat pendinginan) pada suhu 5° C, baru 

kemudian dibekukan dalam nitrogen cair (suhu -196°C) 

minimal 24 jam. Semen beku dievaluasi (motilitas individu 

spermatozoa, viabilitas spermatozoa, abnormalitas 

spermatozoa, integritas membran, total viabilitas 

spermatozoa dan total motil spermatozoa). Denah susunan 

perlakuan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Denah Susunan Perlakuan Penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 5 6 

P1 (40x10
6
) .... .... .... .... .... .... 

P2 (60x10
6
) .... .... .... .... .... .... 

P3 (80x10
6
) .... .... .... .... .... .... 

  P4 (100x10
6
) .... .... .... .... .... .... 
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Prosedur penelitian dilakukan dengan melalui 

beberapa tahap yang digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Prosedur penelitian 

Semen segar kambing PE 

(Motilitas individu ≥ 70%) 

Evaluasi : 

 Pemeriksaan Makroskopis (pH, 

warna, kekentalan). 

 Pemeriksaan Mikroskopis 

(Konsentrasi, motilitas massa ≥ 2+ 

dan motilitas individu ≥ 70%, 

viabilitas, abnormalitas), integritas 

membran. 

 

Pengenceran Andromed
®

 

Ekuilibrasi 2 Jam  

dalam cool top pada suhu 5°C  

(Equilibration) 

Pembekuan dengan nitrogen cair pada 

suhu -196°C 

(Freezing) 

Pencairan kembali pada 

suhu 37°C selama 30 detik 

(Thawing) 

Konsentrasi 

spermatozoa 

40x106 /0,25 ml 

Konsentrasi  

spermatozoa 

60x106 /0,25 ml 

Konsentrasi  

spermatozoa 

80x106 /0,25 ml Konsentrasi  

spermatozoa 

100x10
6
 /0,25 ml 

Evaluasi mikroskopis : 

motilitas individu, 

viabilitas, abnormalitas, 

integritas membran. 

 

Konsentrasi  

spermatozoa 

100x106 /0,25 ml 
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Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

a. Pengencer Andromed
®
 

Cara pembuatan : 

 Cairan Andromed dan aquabidest dibuat 

perbandingan 1 : 4 dimasukkan pada erlenmeyer 

100 ml. 

 Dihomogenkan sampai sempurna. 

 Dimasukkan pada water bath pada suhu 37°C. 

 Siap digunakan untuk pengencer semen. 

 

b. Larutan HOST 

Bahan larutan HOS Test : Na Sitrat 0,31 gram; 

Fruktosa 0,565 gram; Aquabidest 50 ml 

Cara pembuatan : 

 Bahan dicampur dan diaduk dengan stearer, 

kemudian disimpan dalam inkubator (water bath 

37°C) 

 

c. Pemeriksaan makroskopis : 

Evaluasi makroskopis meliputi volume, konsistensi, 

warna dan derajat keasaman (pH). 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

1. Konsentrasi 

Konsentrasi spermatozoa dihitung dengan 

haemocytometer. Prosedur menghitung spermatozoa 

menggunakan haemocytometer adalah : dihisap 

semen dengan pipet eritrosit hingga tanda 0,5, 

kemudian hisap larutan NaCl 3% hingga mencapai 

tanda 101 (semen diencerkan 200x). Pipet eritrosit 

digoyang-goyang (selama 2 sampai 3 menit) 

membentuk angka delapan agar semen tercampur 

homogen dengan larutan NaCl 3%. Buang campuran 

tersebut beberapa tetes dan digoyang lagi, beberapa 

tetes dibuang lagi kemudian tempatkan satu tetes 
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pada kamar hitung Neubauer yang ditutup dengan 

gelas penutup (cover glass). Hitung spermatozoa 

yang terdapat di dalam lima kotak pada posisi 

diagonal (Gambar 2). Setiap kamar (kotak) memiliki 

16 kamar kecil maka di dalam 5 kamar terdapat 80 

ruangan kecil. Seluruh gelas haemocytometer 

memiliki 400 ruangan kecil. Dengan volume setiap 

ruangan kecil adalah 0,1 mm
3
 dan pengenceran 200x 

serta jika di dalam 5 kamar atau 80 ruangan kecil 

terdapat N spermatozoa maka konsentrasi 

spermatozoa semen yang dievaluasi adalah (N x 

400/80) x 10 x 200 = 10.000 atau N x 0,01 juta 

spermatozoa per mm
3
 atau N x 10 juta spermatozoa 

per mililiter semen. Berikut kotak Neubauer 

chamber dan perhitungan konsentrasi spermatozoa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. (A) Kamar hitung besar Neubauer chamber 

                  (B) Kamar hitung kecil Neubauer chamber 

 

2. Persentase Motilitas Spermatozoa 

Spermatozoa diteteskan pada obyek glass, 

ditutup cover glass dan diamati dengan mikroskop 

cahaya dengan perbesaran 400x. Dihitung 

spermatozoa yang bergerak motil progresif, 

(A) 
(B) 

(B) 
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kemudian dilakuakn perhitungan persentase motilitas 

(Garner dan Hafez, 2008). 

 

3. Persentase Viabilitas dan Abnormalitas Spermatozoa 

Perhitungan persentase spermatozoa hidup 

menurut Sonjaya dkk (2005),  dilakukan dengan 

preparat ulas yang diamati menggunakan mikroskop 

dengan perbesaran 40 x 10. Preparat ulas dibuat 

dengan  meneteskan setetes semen pada objeck glass 

ditambah setetes pewarna eosin-negrosin dan 

dihomogenkan. Setelah itu diulas dengan 

menggunakan cover glass kemudian dikeringkan dan 

dievaluasi. Spermatozoa yang berwarna merah 

terhitung mati dan permatozoa yang tidak menyerap 

warna atau sedikit menyerap warna terhitung hidup. 

Persentase abnormalitas dapat diamati dengan 

preparat ulas yang sama dari preparat viabilitas. 

 

 Perhitungan viabilitas  spermatozoa (%)   : 

 

 

 

 

 Perhitungan abnormalitas spermatozoa (%) : 

 

 

 

 

4. Persentase Integritas Membran Spermatozoa 

Larutan HOS Test diambil 0,9 ml, dimasukkan 

dalam tabung reaksi. Diambil semen 0,1 ml dan 

dimasukkan dalam tabung berisi larutan HOS Test. 

Diinkubasi dalam water bath (37°C) selama 30 

menit. Disemir dengan larutan eosin negrosin dan 

diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

40 x 10. Dihitung jumlah spermatozoa yang ekornya 

% Viabilitas =       Spermatozoa hidup                    X 100% 

         Spermatozoa hidup + Spermatozoa mati 

% Abnormalitas =                  Spermatozoa abnormal                    X 100% 

   Spermatozoa abnormal + Spermatozoa normal 
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melengkung dan lurus. Spermatozoa dengan 

membran yang masih utuh akan menahan cairan 

hipoosmotik di dalam sel, sehingga ekornya terlihat 

melingkar atau bengkok, sedangkan spermatozoa 

dengan ekor yang lurus menunjukkan membran 

plasma telah mengalami kerusakan, karena tidak 

mampu menahan air yang masuk. 

 Perhitungan integritas membran spermatozoa (%) 

 

 

 

5. Total spermatozoa hidup dan spermatozoa motil 

Perhitungan nilai total spermatozoa hidup didapatkan 

dengan mengkalikan persentase hidup spermatozoa 

dengan konsentrasi spermatozoa. Sedangkan total 

spermatozoa motil dengan mengkalikan persentase 

motilitas spermatozoa dengan konsentrasi 

spermatozoa. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada tiap-tiap perlakuan terdiri 

dari : 

1. Persentase motilitas spermatozoa 

2. Persentase viabilitas spermatozoa 

3. Persentase abnormalitas spermatozoa 

4. Persentase integritas membran spermatozoa 

5. Total spermatozoa hidup dan spermatozoa motil 

 

3.6 Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisa menggunakan analisis 

ragam dengan rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan 

konsentrasi spermatozoa yaitu menggunakan P1 

(konsentrasi 40x10
6
 /0,25 ml), P2 (konsentrasi 60x10

6
 /0,25 

ml), P3 (konsentrasi 80x10
6
 /0,25 ml), P4 (konsentrasi 

% Integritas membran =            Ekor melengkung   X 100% 

    Ekor melengkung + Ekor lurus 
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100x10
6
 /0,25 ml) dan dilakukan pengulangan sebanyak 6 

kali (waktu penampungan semen). 

Dari analisa data yang diperoleh apabila terdapat 

perbedaan yang nyata atau sangat nyata maka dilakukan 

pengujian lanjutan menggunakan uji jarak berganda 

Duncan (UJBD). 

 

Analisa data dihitung dengan rumus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      P     k          
2
 

FK =   ∑ ∑ yij    k x p 
       i=1  j=1 

 
         P     k 

JKT  =   ∑ ∑ y2ij
  - FK 

       i=1  j=1 

         
         P     k          

2
 

JKP =  ∑  ∑ yij     - FK 
                 i=1     j=1 k 
    
 
      P     k        2 

JKK =  ∑  ∑ yij     - FK 
                 i=1     j=1  p 

 

  
JKG  =  (JKT – JKP – JKK) 

 

       

 

 

    

 

   

Keterangan : 

FK = Faktor Koreksi 

JKT  = Jumlah Kuadrat Total 

JKK  = Jumlah Kuadrat Kelompok 

JKP  = Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKG  = Jumlah Kuadrat Galat 
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Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT Fh Ft 

5% 

Ft 

1% 

Perlakuan       

Kelompok       

Galat       

Total       

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

 

SE = √ KTGalat    

      R         

LSR = (SSR) x (SxPerlakuan atau kelompok) 

 

Tabel SSR jarak berganda duncan‟s dan LSR 

 

p SSR 0,05 SSR 0,01 LSR 0,05 LSR 0,01 

2 3,014 4,168 ..... ..... 

3 3,16 4,347 ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... 

 

 

 

 

 

3.7 Batasan Istilah 

 Semen Beku  : Semen yang mengalami 

proses pembekuan sebagai bentuk proses pengawetan 

sehingga dapat bertahan lebih lama bahkan bertahun-

tahun dengan syarat terendam dalam N2 cair (-196°C) 

(Ismaya, 2009) 

 Pengenceran semen : Proses penambahan 

larutan pengencer ke dalam semen dengan 

Keterangan : 

SK = Sumber Keragaman 

db  = Derajat Bebas 

JK  = Jumlah Kuadrat 

KT  = Kuadrat Tengah 

SSR  = Significant Studentized Range (Titik kritis) 

LSR = Least Significant Range (Jarak Nyata Terkecil/ J.N.T) 
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memperbanyak volume semen dan memperpanjang 

daya hidup spermatozoa yang akan disimpan pada 

suhu tertentu. 

 Konsentrasi spermatozoa : Jumlah sel spermatozoa per 

ml spermatozoa (Yuliani, 2002) 

 Straw   : Sebuah pipa plastik atau 

kaca yang sering digunakan untuk pembekuan embryo 

atau spermatozoa (Nuryadi, 2000) 

 Andromed
®
   : Bahan pengencer semen 

instant berupa cairan yang tersusun oleh aquades, 

fructose, glycerol, asam sitrat, buffer, phosfolipid, 

spectynomycine, lincomycine 15 mg, tylocin 5 mg, 

dan gentamycine 25 mg (Simmet, 2005) 

 Motilitas spermatozoa : Spermatozoa yang 

bergerak progresif (bergerak ke depan), tidak termasuk 

spermatozoa yang hanya bergerak ditempat, berputar-

putar, dan maju-mundur (Rizal dan Herdis, 2008) 

 Viabilitas spermatozoa : Spermatozoa yang hidup 

dalam satu contoh semen. 

 Abnormalitas spermatozoa : Spermatozoa yang 

memiliki kelainan bentuk fisik dalam satu contoh 

semen. 

 After cooling (Setelah pendinginan) : Waktu dimana 

setelah dilakukan pendinginan atau setelah dilakukan 

proses ekuilibrasi dalam cool top (tempat 

pendinginan) pada suhu 5°C. 

 Post thawing (Setelah pembekuan) : Waktu dimana 

setelah dilakukan pembekuan dan dilakukan proses 

pencairan kembali terhadap straw yang berisi semen 

beku 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Kualitas Semen Segar 

Semen kambing PE diperoleh dari Laboratorium 

Sumbersekar, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Semen tersebut diperiksa secara makroskopis dan 

mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi volume, 

warna, konsistensi, dan pH, sedangkan pemeriksaan 

mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas individu, 

viabilitas, abnormalitas, integritas membran dan 

konsentrasi. Pemeriksaan semen segar digunakan untuk 

mengetahui apakah semen tersebut layak digunakan untuk 

proses yang lebih lanjut. Data hasil pemeriksaan semen 

segar kambing PE dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Karakteristik semen segar kambing PE 

Karakteristik Rataan (X ± SD) 

Volume (ml) 1,27 ± 0,38 

Bau Khas 

Warna  Putih susu 

Konsistensi Kental 

pH 6,8 ± 0 

Motilitas Massa (+++) 

Motilitas Individu (%) 80 ± 0 

Konsentrasi (10
6 
/ml) 2667,33 ± 506,79 

Spermatozoa Hidup (%) 81,4 ± 1,3 

Spermatozoa Abnormal (%) 11,8 ± 0,8 

Integritas Membran (%) 80, 2 ± 0,9 

 

Dari hasil pemeriksaan semen segar yang didapatkan 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa semen tersebut 

mempunyai kualitas yang bagus dan layak untuk diproses 

lebih lanjut. Rataan volume semen yang diperoleh pada 

waktu penelitian yaitu 1,27 ± 0,38 ml, menunjukkan bahwa 
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volume tersebut masih dalam kisaran normal, hal tersebut 

dapat dikatakan baik karena melebihi standar yang 

dinyatakan oleh Susilawati (2003) bahwa volume semen 

kambing rata-rata 0,89 ± 0,38 ml tiap ejakulasi. 

Ditambahkan oleh Nuryadi (2000), volume semen ternak 

jantan yang diejakulasikan dipengaruhi oleh umur, kondisi 

ternak, lingkungan, pakan dan frekuensi penampungan. 

Warna semen yang didapatkan selama penelitian rata-

rata berwarna putih kekuningan. Menurut Toelihere (1993), 

warna semen kambing yang diejakulasikan adalah krem 

dan putih kekuningan. Warna kuning pada semen 

disebabkan oleh pigmen riboflafin. Ditambahkan oleh 

Partodihardjo (1992), derajat keputih-putihan atau 

kekeruhan semen tergantung pada spermatozoa yang 

terkandung didalamnya. Semakin keruh warna semen 

mengindikasikan jumlah spermatozoa per ml semen 

semakin banyak. Berdasarkan pendapat tersebut, semen 

yang digunakan pada saat penelitian telah memenuhi 

syarat. 

Konsistensi semen dalam penelitian adalah kental. 

Partodihardjo (1992), menyatakan bahwa semen yang baik 

memiliki konsistensi atau derajat kekentalan hampir sama 

atau sedikit lebih kental dari susu. 

Hasil rata-rata pemeriksaan pH semen segar kambing 

PE adalah 6,8 ± 0,0. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Garner dan Hafez (2000) yang menyebutkan bahwa pH 

semen sapi berkisar antara 6,4-7,8. Konsistensi semen 

mempunyai korelasi positif terhadap konsentrasi 

spermatozoa yang dikandungnya. Semakin kental dan 

keruh semen mengindikasikan semakin tinggi konsentrasi 

spermatozoa permililiter semen. 

Persentase motilitas massa yang didapat setelah 

pemeriksaan mikroskopis adalah 3+ dan motilitas individu 

rata-rata 80 ± 0,0 %. Motilitas semen ini termasuk baik dan 

dapat diproses lebih lanjut sesuai pendapat Ax dkk (2000) 

bahwa persentase normal spermatozoa yang motil adalah 
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70% - 90%, ditambahkan oleh Susilawati dkk (1996) 

mengemukakan bahwa semen yang memiliki motilitas 

diatas 70% lebih tahan hidup dibandingkan semen yang 

memiliki motilitas dibawah 70%. 

Konsentrasi semen segar dari hasil pemeriksaan secara 

mikroskopis adalah sebesar 2667,33 ± 506,79 x 10
6
 

spermatozoa /ml. Garner dan Hafez (2000) menyatakan 

bahwa konsentrasi spermatozoa untuk semen segar pada 

kambing adalah 2000 – 3000  juta/ml. Pemeriksaan 

konsentrasi perlu dilakukan karena konsentrasi 

spermatozoa dapat digunakan untuk memprediksi fertilitas 

kambing jantan (Correa dkk, 1997). 

Hasil pengamatan terhadap rataan persentase hidup 

(viabilitas) spermatozoa adalah 81,4 ± 1,3 %. Persentase 

hidup spermatozoa semen yang digunakan dalam penelitian 

tergolong baik sesuai pendapat Partodihardjo (1992) yang 

menyatakan bahwa semen normal memiliki persentase 

spermatozoa hidup sebesar 60% - 90%. 

Persentase abnormalitas spermatozoa semen hasil 

pemeriksaan adalah 11,8 ± 0,8 %. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa semen segar yang digunakan layak 

untuk diproses lebih lanjut karena tidak terlalu berbeda 

dengan yang dikemukakan oleh Susilawati (2006), bahwa 

semen segar kambing memiliki abnormalitas sebesar 8%, 

ditambahkan oleh Hafez dan Hafez (2000), abnormalitas 

semen tidak boleh lebih dari 20%. 

Pengamatan hypoosmotic swelling test (HOST) 

menunjukkan rata-rata persentase spermatozoa dengan 

membran intake (ekor melingkar) sebesar 80,2 ± 0,9 %. 

Menurut Casper dkk (1996) disitasi Arifiantini (1999), 

HOS Test dikembangkan untuk melihat kemampuan 

membran spermatozoa sebagai sarana transport. 

Spermatozoa dalam larutan hipoosmotik, apabila membran 

berfungsi dengan baik maka akan terjadi pembengkakan 

pada membran plasma dan pembengkokan ekor. 



26 
 

4.2 Motilitas Individu Spermatozoa Setelah 

Pembekuan 

Hasil pengamatan persentase rataan motilitas individu 

spermatozoa setelah pembekuan pada tiap-tiap perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata persentase motilitas spermatozoa setelah 

pendinginan (After cooling) dan setelah pembekuan (Post 

thawing) 

Variabel 
Perlakuan 

1 2 3 4 

Motilitas After 

cooling (%) 
56,67 ± 

2,58a 
54,17 ± 

2,04ab 
52,50 ± 

2,74ab 
50,83 ± 

3,76b 

 

Motilitas Post 

Thawing (%) 

44,17 ± 

3,76 
41,67 ± 

5,16 
40,83 ± 

4,92 
40,00 ± 

3,16 

 

 

Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa 

perlakuan dan kelompok memberikan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap motilitas individu spermatozoa 

setelah pembekuan, akan tetapi memberikan perbedaan 

yang nyata (P<0,05) terhadap motilitas individu setelah 

pendinginan. 

Jumlah sel spermatozoa yang berbeda tersebut tidak 

terlalu memberikan pengaruh terhadap tingkat kestabilan 

motilitas spermatozoa setelah pembekuan (post thawing) 

namun memberikan pengaruh terhadap motilitas setelah 

pendinginan (after cooling). Perubahan motilitas 

spermatozoa (after cooling) tersebut dikarenakan adanya 

perbedaan jumlah sel spermatozoa pada masing-masing 

perlakuan. Seperti hal nya yang dikemukakan oleh 

Toelihere (1993), bahwa semakin rendah konsentrasi yang 

digunakan dapat mengurangi penurunan spermatozoa motil  

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan ada perbedaan yang nyata pada P<0,05 
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selama penyimpanan, karena kandungan larutan pengencer 

yang lebih banyak mengurangi kompetisi kebutuhan energi 

sehingga menjamin kebutuhan nutrisi spermatozoa. 

Menurut Farstad (1996) pendinginan menyebabkan 

perubahan fisik dan kimia terhadap membran sel yang 

bersifat irreversible (tidak dapat diubah) dan perubahan 

tersebut merupakan penyebab menurunnya motilitas 

spermatozoa. Acker dan McGann (2003) menambahkan 

selama proses pendinginan terjadi pengeluaran ion-ion, 

dehidrasi yang hebat sehingga menyebabkan sel mengkerut 

dan akan merusak sel. Kerusakan sel dapat pula disebabkan 

oleh proses difusi bahan pengencer ke dalam sel 

spermatozoa yang mengakibatkan sel spermatozoa 

mengkerut. Semakin banyak tahapan maka semakin banyak 

pula proses difusi pada sel spermatozoa yang akan 

berakibat menurunkan produksi energi yang dapat 

dipergunakan sebagai energi mekanik (pergerakan) atau 

sebagai energi kimia (biosintesa). Gambaran rataan 

persentase motilitas individu spermatozoa setelah 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini:  
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Gambar 3. Rataan persentase motilitas individu spermatozoa 
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Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa 

rataan persentase motilitas individu spermatozoa setelah 

pembekuan paling tinggi ditunjukkan oleh P1; konsentrasi 

40x10
6
 /0,25 ml yaitu sebesar 44,17 ± 3,76 %. Rataan 

persentase motilitas individu spermatozoa setelah 

pembekuan mengalami penurunan jika dibandingkan 

dengan rataan persentase semen segar yaitu sebesar 80 ± 0 

%. Rataan persentase motilitas individu spermatozoa 

setelah pembekuan adalah sebagai berikut: pada P2; 

konsentrasi 60x10
6 

/0,25 ml
 
sebesar 41,67 ± 5,16 %,  pada 

P3; konsentrasi 80x10
6
 /0,25 ml

 
sebesar 40,83 ± 4,92 % dan 

pada P4; konsentrasi 100x10
6
 /0,25 ml sebesar 40,00 ± 3,16 

%. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 

rendah (40x10
6
 /0,25 ml dan 60x10

6
 /0,25 ml) mampu 

mempertahankan motilitas dengan baik jika dibandingkan 

dengan konsentrasi tinggi (80x10
6
 /0,25 ml dan 100x10

6
 

/0,25 ml). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yusuf dkk (2005) yang menunjukkan bahwa 

penurunan persentase spermatozoa motil pada konsentrasi 

tinggi yaitu 100x10
6
 /0,3 ml sebesar 8,47%, nilai ini nyata 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsentrasi rendah 

yaitu 50x10
6
 /0,3 ml sebesar 4,03%. Konsentrasi 40x10

6
 

/0,25 ml dan 60x10
6
 /0,25 ml, dapat mengurangi penurunan 

spermatozoa motil selama penyimpanan, karena kandungan 

larutan pengencer yang lebih banyak mengurangi kompetisi 

kebutuhan energi sehingga menjamin kebutuhan nutrisi 

spermatozoa (Toelihere, 1993). Arifiantini (1998) dalam 

Yusuf dkk (2005) menambahkan pengaruh konsentrasi 

terhadap motilitas spermatozoa pada semen cair domba 

garut menunjukkan bahwa perbedaan jumlah dosis IB akan 

berpengaruh terhadap penurunan spermatozoa motil selama 

penyimpanan. 

Menurut Yellita, Hendri dan Arlina, (2010) kualitas 

spermatozoa semen beku sangat bergantung pada metode 

thawing dan jarak tempuh semen beku tersebut ke target 
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sapi akseptor. Semakin lama waktu thawing motilitas 

spermatozoa semakin rendah. Semakin rendahnya motilitas 

spermatozoa dikarenakan temperatur air thawing 

menentukan temperatur akhir semen. Wiggin dan Almquist 

(1975); Handiwirawan dkk (1997) dalam Yellita dkk 

(2010) mengemukakan bahwa thawing yang cepat 

berhubungan positif dengan keadaan akrosom dan daya 

gerak maju spermatozoa yang kemudian menjaga 

kemampuannya dalam melakukan fertilisasi. 

Efek waktu ekuilibrasi yang tidak tepat juga dapat 

berpengaruh, efek yang ditimbulkan bila waktu ekuilibrasi 

tidak tepat yaitu mengubah struktur sel spermatozoa dan 

hilangnya kemampuan untuk bergerak karena krioprotektan 

(gliserol) yang terdapat dalam pengencer menghambat 

aktivitas antibiotik untuk membunuh bakteri-bakteri yang 

mungkin terdapat di dalam sel spermatozoa (Tambing, 

Toelihere, Yusuf dan Sutama, 2001). 

 

4.3 Viabilitas Spermatozoa Setelah Pembekuan 

Hasil pengamatan persentase viabilitas spermatozoa 

setelah pembekuan pada tiap-tiap perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata persentase viabilitas spermatozoa setelah  

pendinginan (After cooling) dan setelah pembekuan (Post 

thawing) 

Variabel 
Perlakuan 

1 2 3 4 

Viabilitas After 

Cooling (%) 

79,25 ± 

0,76 
78,5 ± 

0,71 
78,42 ± 

0,74 
78,17 ± 

0,82 

 

Viabilitas Post 

Thawing (%) 
63,50 ± 

1,41a 
62,33 ± 

1,81ab 
61, 17 ± 

0,93b 
60,42 ± 

1,43b 

 Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan ada perbedaan yang nyata pada P<0,05 
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Hasil analisa ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap viabilitas setelah pembekuan, akan tetapi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

kelompok. Lamanya istirahat kelamin pada ternak 

memberikan pengaruh terhadap jumlah ejakulasi serta 

viabiltas, seperti yang dikemukakan oleh Nuryadi (2000) 

bahwa pejantan yang lama istirahat kelamin, ejakulasi 

pertama dan pertama kali ditampung menyebabkan 

persentase motilitas tinggi. Susilawati (2011) 

menambahkan bangsa, umur, lingkar scrotum, daya 

adaptasi, situasi lingkungan saat ditampung semennya serta 

keahlian petugas yang melaksanakan penampungan juga 

berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas semen yang 

dihasilkan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi viabilitas 

spermatozoa antara lain adalah faktor kejutan dingin akibat 

perubahan suhu secara drastis pada penyimpanan suhu 

dingin (4 - 5 
o
C), akumulasi asam laktat hasil metabolisme 

spermatozoa (Gazali dan Tambing, 2002) dan peroksida 

lipid (Feradis, 2010). Faktor lama simpan memberikan 

pengaruh terhadap penurunan viabilitas, hal tersebut 

disebabkan karena metabolisme tetap terjadi selama 

penyimpanan meskipun dihambat melalui penyimpanan 

pada suhu rendah (4 - 5 
o
C). Solihati dan Kune (2008) 

menyatakan bahwa penurunan motilitas dan viabilitas 

spermatozoa disebabkan meningkatnya jumlah 

spermatozoa rusak dan mati akibat suhu dingin, 

ketersediaan energi dalam pengencer makin berkurang dan 

menurunnya pH seminal plasma. Ditambahkan oleh 

Susilawati (2011) bahwa selama pendinginan, pembekuan 

dan thawing mengakibatkan stress fisik dan kimia pada 

membran spermatozoa yang dapat menurunkan viabilitas 

dan kemampuan memfertilisasi spermatozoa. Gambaran 

rataan persentase viabilitas spermatozoa setelah perlakuan 

dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini : 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rataan persentase viabilitas spermatozoa 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa 

rataan persentase viabilitas spermatozoa setelah pembekuan 

paling tinggi ditunjukkan oleh P1; konsentrasi 40x10
6
 /0,25 

ml yaitu sebesar 63,50 ± 1,41 %. Rataan persentase 

viabilitas spermatozoa setelah pembekuan mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan rataan persentase 

semen segar yaitu sebesar 81,4 ± 1,3 %. Rataan persentase 

viabilitas spermatozoa setelah pembekuan adalah sebagai 

berikut: pada P2; konsentrasi 60x10
6
 /0,25 ml

 
sebesar 62,33 

± 1,81 %,  pada P3; konsentrasi 80x10
6
 /0,25 ml

 
sebesar 61, 

17 ± 0,93 % dan pada P4; konsentrasi 100x10
6 

/0,25 ml 

sebesar 60,42 ± 1,43. 

Hasil penelitian menunjukkan persentase viabilitas 

spermatozoa setelah pembekuan (Post thawing) pada 

konsentrasi 40x10
6
 /0,25 ml (63,50 ± 1,41 %) berbeda nyata 

(P<0,05) dibandingkan dengan konsentrasi 80x10
6
 /0,25 ml 

(61, 17 ± 0,93 %) dan 100x10
6
 /0,25 ml (60,42 ± 1,43). 

Pada hasil penelitian Tambing (2001) dengan 

menggunakan konsentrasi spermatozoa 200x10
6
 /0,25 ml 

(68,00 ± 1,10 %) dan Surachman, Herdis, Setiadi dan Rizal  
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(2006) menggunakan konsentrasi 100x10
6
 /0,25 ml (50,60 ± 

1,36 %) tidak menunjukkan penurunan yang drastis. 

Penurunan viabilitas spermatozoa disebabkan perubahan 

suhu secara drastis atau cekaman dingin (cold shock) dan 

perbedaan jumlah sel spermatozoa tersebut memberikan 

pengaruh terhadap jumlah sel spermatozoa yang hidup dan 

mati. 

Persentase viabilitas spermatozoa yang tinggi setelah 

thawing menandakan bahwa membran plasma masih utuh 

secara fisik, oleh karena itu organel sel spermatozoa akan 

terlindungi, kebutuhan zat-zat makanan dan ion-ion untuk 

proses metabolisme tersedia (Tambing dkk, 2001). 

Sedikitnya jumlah sel pada satu satuan volume tertentu 

akan menyebabkan kompetisi penggunaan nutrisi dapat 

diperkecil dan sisa metabolisme berupa penimbunan asam 

laktat yang berlebihan dapat membunuh spermatozoa 

(Yusuf dkk, 2005). Perbedaan jumlah sel spermatozoa yang 

berbeda hanya memberikan pengaruh terhadap nilai 

spermatozoa hidup dan mati namun tidak secara langsung 

terhadap kualitas baik fisik maupun kimia (fungsi dan 

struktur membran). 

Pengaturan waktu ekuilibrasi sangat penting untuk 

semen yang dibekukan karena dengan waktu ekuilibrasi 

yang normal maka daya adaptasi semen terhadap 

lingkungan bahan pengencer akan optimum sehingga 

tingkat kerusakan spermatozoa setelah thawing dapat 

ditekan. 

Menurut Tambing dkk (2001), pengaturan ekuilibrasi 

bertujuan memberikan kesempatan bagi bahan pengencer 

berpenetrasi ke dalam sel sampai terjadi keseimbangan 

konsentrasi antara sel spermatozoa dengan pengencer. 

Ditambahkan oleh Yellita dkk (2010), bahwa pada semen 

beku semakin lama waktu thawing maka persentase 

spermatozoa yang hidup semakin menurun. 
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4.4 Abnormalitas Spermatozoa Setelah Pembekuan 

Hasil pengamatan persentase rataan abnormalitas 

spermatozoa setelah pembekuan pada tiap-tiap perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata persentase abnormalitas spermatozoa 

setelah pendinginan (After cooling) dan setelah pembekuan 

(Post thawing) 

Variabel 
Perlakuan 

1 2 3 4 

Abnormalitas 

After Cooling 

(%) 

12,50 ± 

1,70
 

12,92 ± 

1,24
 

13,00 ± 

1,14
 

13,50 ± 

1,14
 

 

Abnormalitas 

Post Thawing 

(%) 

12,42 ± 

1,59
 

12,75 ± 

1,29
 

13,25 ± 

0,94
 

13,42 ± 

0,97
 

 

Hasil analisa ragam (Lampiran 8) menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) antara P1, P2, P3 

dan P4 maupun antara kelompok terhadap abnormalitas 

spermatozoa setelah pembekuan. Abnormalitas 

spermatozoa yang tinggi, dikarenakan putus ekor, ekor 

melingkar (abnormalitas sekunder). Nuryadi (2000) 

mengemukakan bahwa abnormalitas spermatozoa 

disebabkan beberapa hal salah satunya menurunnya 

konsentrasi semen. Gambaran rataan persentase 

abnormalitas spermatozoa setelah perlakuan dapat dilihat 

pada Gambar 5 dibawah ini : 
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Gambar 5. Rataan persentase abnormalitas spermatozoa 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase 

rataan abnormalitas spermatozoa setelah pembekuan untuk 

P1; konsentrasi 40x10
6
 /0,25 ml adalah 12,42 ± 1,59 %, P2; 

konsentrasi 60x10
6
 /0,25 ml adalah 12,75 ± 1,29 %, P3; 

konsentrasi 80x10
6
 /0,25 ml adalah 13,25 ± 0,94 % dan P4; 

konsentrasi 100x10
6
 /0,25 ml adalah 13,42 ± 0,97 %. 

Rataan persentase abnormalitas spermatozoa yang paling 

baik ditunjukkan pada P1; konsentrasi 40x10
6
 /0,25 ml. 

Berdasarkan hasil pengamatan persentase abnormalitas 

spermatozoa setelah pembekuan mengindikasikan bahwa 

semen mempunyai kualitas yang baik. Menurut Hafez dan 

Hafez (2000), abnormalitas semen tidak boleh lebih dari 

20%. 

Rataan persentase abnormalitas spermatozoa setelah 

pembekuan pada masing-masing konsentrasi spermatozoa 

mengalami peningkatan dari abnormalitas spermatozoa 

segarnya. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan 

hasil penelitian Novrinadi (2008) yang menunjukkan 

abnormalitas dari masing-masing konsentrasi spermatozoa 

25x10
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Hasil tersebut  menunjukkan bahwa konsentrasi 

spermatozoa yang berbeda tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap abnormalitas spermatozoa. 

Dikemukakan oleh Partodiharjo (1987) bahwa bentuk 

abnormalitas sekunder biasanya disebabkan kesalahan 

perlakuan setelah meninggalkan testis misalkan kocokan 

yang keras pada tabung penampung, didinginkan terlalu 

cepat, dipanaskan dengan temperatur yang terlalu tinggi 

dan penggesesakan sediaan sewaktu membuat sediaan. 

Rizal dan Herdiz (2008) menambahkan bahwa 

abnormalitas sekunder lebih banyak berupa terpisahnya 

ekor dari kepala akibat terputus saat pembuatan preparat 

untuk keperluan evaluasi. 

 

4.5 Integritas Membran Spermatozoa Setelah 

Pembekuan 

Hasil pengamatan persentase rataan integritas 

membran setelah perlakuan pada tiap-tiap perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata – rata persentase integritas membran 

spermatozoa setelah pendinginan (After cooling) dan 

setelah pembekuan (Post thawing) 

Variabel 
Perlakuan 

1 2 3 4 

Integritas 

membran After 

Cooling (%) 

77,17 ± 

1,37
 

76,75 ± 

0,94
 

76,58 ± 

1,56
 

76,42 ± 

1,50
 

Integritas 

membran Post 

Thawing (%) 

67,08 ± 

2,31
 

66,42 ± 

2,44
 

66,00 ± 

2,00
 

65,42 ± 

2,04
 

 

Hasil analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa 

perlakuan maupun kelompok tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap integritas membran setelah 
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pembekuan. Menurut Arifiantini dkk (1999) reaksi HOST 

(integritas membran) tergantung dari waktu penyimpanan 

yang umumnya terjadi maksimal selama 45 sampai 60 

menit. Apabila membran plasma mengalami kerusakan 

maka proses tersebut  tidak dapat berlangsung secara 

normal sehingga akan menurunkan kualitas spermatozoa. 

Spermatozoa dalam larutan hipoosmotik, apabila membran 

berfungsi dengan baik maka akan terjadi pembengkakan 

pada membran plasma dan pembengkokan ekor. Gambaran 

rataan persentase integritas membran spermatozoa setelah 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase 

integritas membran spermatozoa setelah pembekuan untuk 

P1; konsentrasi 40x10
6
 /0,25 ml adalah 12,42 ± 1,59 %, 

pada P2; konsentrasi 60x10
6
 /0,25 ml adalah 12,75 ± 1,29 

%, P3; konsentrasi 80x10
6
 /0,25 ml adalah 13,25 ± 0,94 % 

dan P4; konsentrasi 100x10
6
 /0,25 ml adalah 13,42 ± 0,97 

%. Hasil penelitian menunjukkan rataan persentase 

integritas membran spermatozoa setelah pendinginan 

maupun setelah pembekuan pada masing-masing 

konsentrasi spermatozoa mengalami penurunan dari 
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Gambar 6. Rataan persentase integritas membran spermatozoa 
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integritas membran spermatozoa segarnya (80,2 ± 0,9 %), 

namun tingkat penurunannya tidak sedrastis seperti 

penurunan persentase motilitas. Hal ini menunjukkan 

kemampuan yang sama pada tiap konsentrasi spermatozoa 

dalam mempertahankan integritas membran yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan nyata secara 

statistik (P>0,05) (Table 7). 

Sama halnya dengan hasil penelitian Setiadi, 

Suprayogi dan Yulnawati (2006) yang menggunakan 

konsentrasi spermatozoa rendah 30-50x10
6
 /ml dan Herdis, 

Surachman, Yulnawati, Rizal dan Maheswari (2008) 

menggunakan konsentrasi spermatozoa tinggi 200x10
6
 

/0,25 ml menunjukkan penurunan integritas membran tidak 

terlalu drastis (P>0,05). Ekuilibrasi selama 2 jam dalam 

penelitian ini memberikan pengaruh yang baik yaitu 

mampu mengurangi penurunan persentase integritas 

membran yang berlebihan. 

Menurut Tambing dkk (2001) ekuilibrasi selama 2 dan 

3 jam ialah waktu optimum bagi spermatozoa dalam 

menyesuaikan diri terhadap pengencer yang mengandung 

gliserol sehingga konsentrasi intake dan ekstraseluler 

menjadi seimbang. Krioprotektan (gliserol) akan masuk ke 

dalam membran sel untuk mengikat gugus pusat fosfolipid 

sehingga mengurangi ketidakstabilan membran. Waktu 

ekuilibrasi yang tidak tepat maka kontak antara pengencer 

yang mengandung gliserol dengan spermatozoa dapat 

menimbulkan efek toksik, yaitu mengubah struktur 

membran, merusak tudung akrosom, mengubah 

keosmolaran pengencer, dan menghambat kerja antibiotik 

dalam pengencer. 

Apabila membran plasma rusak maka transportasi zat 

makanan dan ion ke sel spermatozoa terhambat sehingga 

proses metabolisme pun akan terganggung. Menurut Rizal 

dan Herdis (2008), keutuhan membran plasma menentukan 

hidup dan matinya spermatozoa sehingga nilai persentase 
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membran plasma utuh (MPU) tidak jauh berbeda dengan 

nilai persentase viabilitas spermatozoa (Tabel 5). 

 

4.6 Total Spermatozoa Motil dan Spermatozoa Hidup 

Total spermatozoa motil dan spermatozoa hidup pada 

tiap-tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 8. 

  

Tabel 8. Total spermatozoa motil dan spermatozoa hidup 

(Juta/ml) 

Variabel 

Perlakuan 

1 2 3 4 

 

Total Spermatozoa Motil 24,65 33,22 41,04 44,65 

     

 

Total Spermatozoa Hidup 33,68 48,15 61,30 68,66 

     

 

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa total 

spermatozoa motil dan total spermatozoa hidup (Lampiran 

10) untuk masing-masing perlakuan menunjukkan  

konsentrasi spermatozoa P3; 80x10
6
 /0,25 ml dan P4; 

100x10
6
 /0,25 ml menunjukkan nilai yang tinggi jika 

dibandingkan  dengan konsentrasi spermatozoa P1; 40x10
6
 

/0,25 ml dan P2; 60x10
6
 /0,25 ml.  Penurunan dikarenakan 

adanya perbedaan jumlah sel spermatozoa pada masing-

masing perlakuan, hal tersebut disebabkan adanya 

pengaruh dari motilitas individu dan viabilitas spermatozoa 

yang cenderung mengalami penurunan selama 

penyimpanan. Menurut Arifiantini (1998) dalam Yusuf dkk 

(2005), kualitas semen semakin menurun dengan semakin 

lamanya penyimpanan. Penurunan kualitas semen selama 

penyimpanan ini merupakan akibat dari adanya daya hidup 

spermatozoa yang semakin menurun, dimana selama 

penyimpanan terjadi metabolisme spermatozoa yang 

menghasilkan asam laktat dan bahan ini akan semakin 
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mempercepat kelemahan gerak spermatozoa, sedangkan 

menurut Lindsay (1982) dalam hal total spermatozoa yang 

motil menyatakan bahwa teknik inseminasi di Indonesia 

umumnya menggunakan straw bervolume 0,25 ml semen 

yang berjumlah minimal 10 juta/straw setelah thawing. 

Daya fertilitas spermatozoa sangat ditentukan oleh jumlah 

total spermatozoa yang hidup dan mampu bergerak aktif 

(Hafez, 2000). 

Sarder (2006), melaporkan bahwa semen cair sapi 

dengan motilitas 50 - 55 % harus memiliki kriteria total 

spermatozoa motil sebesar 10 - 12 x 10
6
 per dosis straw 

(0,25 ml) sehingga dalam satu milliliter semen total 

spermatozoa motil minimum sebesar 40 - 48 x 10
6
. 

Bhuiyan, Shamsuddin and Galloway (1999) disitasi Sarder 

(2006) menyatakan bahwa dalam inseminasi sapi, semen 

yang berkualitas baik harus memiliki total spermatozoa 

motil > 7,5 x 10
6
 per dosis straw (30 x 10

6
 /ml). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Terdapat perbedaan kualitas semen beku kambing 

Peranakan Ettawa (PE) yang diencerkan menggunakan 

bahan pengencer Andromed
®
 dengan konsentrasi 

spermatozoa yang berbeda. 

2. Spermatozoa dengan konsentrasi rendah (40x10
6
 /0,25 

ml dan 60x10
6 

/0,25 ml) mampu mempertahankan 

viabilitas dan motilitas individu dengan baik selama 

proses penyimpanan hingga pembekuan.  

3. Semen beku yang diencerkan dalam pengencer 

Andromed
®
 dengan konsentrasi spermatozoa yaitu 

40x10
6
 /0,25 ml dan 60x10

6 
/0,25 ml mampu menjaga 

kualitas spermatozoa dengan baik dibanding 

konsentrasi spermatozoa 80x10
6
 /0,25 ml dan 100x10

6 

/0,25 ml. 

 

5.2 Saran 

Penggunaan konsentrasi spermatozoa 40x10
6
 / ml dan 

60x10
6
 / ml bisa menjadi alternatif sebagai konsentrasi 

spermatozoa yang diencerkan menggunakan pengencer 

Andromed
®
, karena mampu menjaga kualitas dengan baik. 

Diharapkan untuk dilakukan proses inseminasi pada 

kambing untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

konsentrasi spermatozoa tersebut. 
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