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FROZEN SEMEN BOER RAM QUALITY WITH 
DIFFERENT HIGH EQUILIBRATION USE 0,4 g 

GLUTATHIONE IN EXTENDER 
 

Bayu Arta Ramadhan1), Suyadi2), Achadiah Rachmawati2) 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of the study was to know the effect 
equilibration on quality of post thawing boer ram 
spermatozoa. This research was conducted in December 
2012 to February 2013. Semen was collected in the 
Sumber Sekar Laboratory Malang using artificial vagina 
and to test the quality of semen was done in Laboratory of 
Animal Reproduction Animal Husbandry Faculty, 
Brawijaya University. Material used in this study were 
fresh semen Boer Ram aged 2-2.5 years old. Research 
methods were used laboratory experiments and with 
equilibration frozen semen Boer Ram. Data were analyzed 
using Unpaired t-Test Methods. 
 The results showed that the motility and viability 
of spermatozoa post-thawing after equilibration above 
liquid nitrogen 4 cm and 7 cm height were not significantly 
different (P>0.05) while the post-thawing sperm 
abnormalities after equilibration above liquid nitrogen 4 
cm and 7 cm height showed a significant difference 
(P<0,05). The average percentage motility spermatozoa 
post thawing equilibration on above liquid nitrogen 4 cm 
and 7 cm height were 20.5+5.75 percent dan 23.5+4.59 
percent respectively, percentage of viability were 
21.5+7.79 percent dan 26.5+10.38 percent respectively, 



v 

 

persentage of abnormality were 82.91+3.15 percent dan 
66.6+12.38 percent respectively. 

Research concluded that post thawing frozen 
semen 4 cm and 7 cm above the liquid nitrogen were not 
give the best results to maintaining the individual motility 
average and the viability of spermatozoa but was able to 
maintain an average of spermatozoa abnormalities. 
Suggested for modified time for equilibration and don’t 
used glutathione for antioksidant.  

 
Key words : Boer Ram, Quality Semen, Equilibration, 
Glycerol, Glutathione 

1) Student of Animal Husbandary Faculty Brawijaya 
University 

2) Lecture of Animal Husbandary Faculty Brawijaya 
University 
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KUALITAS SEMEN BEKU KAMBING BOER POST 
THAWING DENGAN TINGGI EKUILIBRASI YANG 
BERBEDA MENGGUNAKAN 0,4 g GLUTATHIONE 

DALAM PENGENCER 
 

Bayu Arta Ramadhan, Suyadi, Achadiah Rachmawati 

 
RINGKASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 

2012 sampai Februari 2013. Penampungan semen 
dilakukan di Laboratorium Sumber Sekar Malang dan 
untuk uji kualitas semen dilakukan di Laboratorium 
Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
mengkaji kualitas semen beku Kambing boer post thawing 
yang diuapkan dengan ketinggian yang berbeda diatas 
nitrogen cair dalam pengencer yang mengandung gliserol 
dan glutathione  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
semen segar Kambing boer yang berumur kurang lebih 2-
2,5 tahun dan ditampung menggunakan vagina buatan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
laboratorium dengan penguapan semen Kambing boer 
yang telah dimasukkan straw diatas nitrogen cair selama 9 
menit yang mengandung penambahan konsentrasi 
gluthathione 0,4 g. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan Uji t-tidak berpasangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa motilitas dan 
viabilitas spermatozoa post thawing setelah ekuilibrasi 
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diatas nitrogen cair dengan ketinggian 4 cm dan 7 cm tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan sedangkan 
abnormalitas spermatozoa post thawing setelah ekuilibrasi 
diatas nitrogen cair dengan ketinggian 4 cm dan 7 cm 
menunjukkan perbedaan yang signifikan (P<0,05). Nilai 
rataan persentase motilitas spermatozoa post thawing 0.4 g 
glutathione dengan ekuilibrasi 4 cm dan 7 cm berturut-
turut sebesar 20.5+5.75% dan 23.5+4.59%, persentase 
viabilitas 21.5+7.79% dan 26.5+10.38%, persentase 
abnormalitas 82.91+3.15% dan 66.6+12.38%. 
 Kesimpulan penelitian yang diperoleh bahwa post 
thawing semen beku 7 cm dan 4 cm diatas uap nitrogen 
cair yang mengandung 0,4 g glutathione tidak memberikan 
perbedaan dalam mempertahankan rata-rata motilitas 
individu dan viabilitas spermatozoa namun menurunkan 
rata-rata abnormalitas spermatozoa semen kambing boer. 
Disarankan untuk tidak menggunakan waktu ekuilibrasi 30 
menit dalam prosesing semen beku dikarenakan kurang 
mampu mempertahankan kualitas semen beku serta 
sebaiknya tidak digunakan kuning telur apabila antioksidan 
yang digunakan adalah glutathione. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Populasi kambing di Indonesia adalah sekitar 14,8 juta 
ekor atau mengalami peningkatan sebesar 7,86% dari tahun 
2006 (Ditjennak, 2012). Secara umum kontribusi daging 
kambing dalam mensuplai kebutuhan daging secara nasional 
masih kecil dibandingkan dengan daging sapi, tetapi memiliki 
potensi di masa mendatang untuk mendukung ketahanan 
pangan yang berasal dari ternak. 

Peningkatan produktifitas Kambing Boer dengan cara 
perkawinan alami masih belum efektif di kalangan peternakan 
rakyat. Peternak umumnya hanya memiliki jumlah pejantan 
yang terbatas untuk mengawini kambing betinanya. Kambing 
Boer merupakan salah satu kambing pedaging yang 
mempunyai pertumbuhan cepat. Perkawinan kambing boer 
secara alami yang tidak teratur  dan  kurang efisien dilihat dari 
pemanfaatan pejantan dengan jumlah yang masih terbatas, 
sehingga pendekatan perkawinan secara  Inseminasi  Buatan 
(IB) merupakan alternatif pilihan yang bisa diterapkan dalam 
mempercepat program peningkatan kualitas bibit ternak dan 
mempermudah penyebaran bibit ternak (Sundararaman dan 
Edwin, 2003) 

Kegagalan pelaksanaan IB di daerah-daerah terpencil 
disebabkan  oleh faktor keberadaan dan keterbatasan semen 
beku. Permasalahan utama dari semen beku adalah rendahnya 
kualitas semen setelah pengenceran kembali (thawing) yang 
ditandai dengan terjadinya perubahan fungsional dan 
ultrastruktur spermatozoa, kerusakan membran plasma dan 
tudung akrosom menyebabkan terjadinya penurunan motilitas 
dan daya hidup serta berakibat kegagalan transpor dan 
fertilisasi. 
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Penambahan gliserol dalam pengencer Tris 
Aminomethane kuning telur bertujuan untuk meminimalisir 
kerusakan akibat pembentukan kristal-kristal es intraseluler. 
Gliserol sebagai agen krioprotektan intraseluler akan berdifusi, 
menembus dan memasuki spermatozoa dan digunakan oleh 
spermatozoa untuk aktifitas metabolisme oksidatif, 
menggantikan sebagian air yang bebas dan mendesak keluar 
elektrolit intraseluler dan mengurangi daya merusaknya 
terhadap spermatozoa dengan mengubah kristal-kristal es yang 
terbentuk (Toelihere, 1985). 

Kriopreservasi merupakan suatu teknik penyimpanan sel 
hewan, tumbuhan ataupun materi genetika lain (termasuk 
semen dan oosit) dalam keadaan beku Teknik pembekuan 
cepat (rapid freezing) merupakan teknik pembekuan dengan 
laju penurunan suhu sangat cepat sehingga sel-sel mampu 
menghindari periode suhu kritis (-5 sampai -100C) dalam 
waktu yang sangat singkat. Penyimpanan semen beku pada 
nitrogen cair pada suhu -1960C dapat mempertahankan daya 
hidup spermatozoa dalam waktu yang lama. Sel atau 
spermatozoa akan mengalami kerusakan pada saat proses 
pembekuan dan thawing akibat terbentuknya kristal es didalam 
sel pada proses pembekuan yang cepat akan memperkecil 
kristal es, sedangkan sistem pembekuan konvensional akan 
memperbesar kristal es sehingga tingkat kerusakannya lebih 
tinggi. Penambahan krioprotektan sangat diperlukan untuk 
menghindari terjadinya kerusakan intraseluler maupun 
ekstraseluler.  

Proses cooling, freezing, dan thawing menimbulkan 
stress fisik dan kimia pada membran spermatozoa yang dapat 
menurunkan viabilitas dan kemampuan fertilitasnya 
(Chatterjee dkk, 2001). Gadea dkk, (2000) menyebutkan 
bahwa ada  proses penting selama proses pembekuan yaitu 
produksi Reactive Oxygen Species (ROS) yang dapat 
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mengubah fungsi dan struktur membran spermatozoa. 
Demikian pula Rizal (2005) mengatakan bahwa kejutan dingin 
(cold shock) dan serangan radikal bebas akibat adanya kontak 
antara spermatozoa dengan oksigen  pada  saat  koleksi  dan  
pengolahan  spermatozoa. Perbaikan  kualitas  semen  beku  
dengan  menambahkan  senyawa antioksidan di dalam 
pengencer semen telah banyak dilaporkan. Glutathione dapat 
meningkatkan fertilitas  spermatozoa Domba Garut hasil 
kriopreservasi. (Gadea dkk, 2000) menyatakan bahwa 
penggunaan  antioksidan  glutathione  pada  pengencer  babi  
juga dapat mempertahankan motilitas spermatozoa yang 
dibekukan. 

Penelitian mengenai penambahan glutathione kedalam 
bahan pengencer pada proses pembekuan semen Kambing 
Boer masih jarang dilakukan, tetapi pada proses pembekuan 
semen jenis kambing yang lain sudah ada namun hasilnya 
bervariasi satu dengan yang lain (Sinha  dkk., 1992). 
Berdasarkan uraian tersebut perlu diadakan penelitian 
mengenai penambahan glutathione dalam pengencer Tris 
aminomethane terhadap kualitas semen beku kambing yang 
berhubungan dengan tinggi penguapan N2(l). sehingga kualitas 
semen beku kambing Boer dapat terjaga sampai saat IB 
dilakukan. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Salah satu factor kegagalan IB adalah rendahnya 
kualitas semen beku dapat disebabkan oleh kerusakan 
membrane spermatozoa selama prosesing semen beku. Hal ini 
dapat dicegah atau dihambat dengan penggunaan pengencer 
yang sesuai serta penambahan antioksidan glutathione yang 
berfungsi untuk mencegah kerusakan membrane. Selain itu 
ketinggian penguapan diatas nitrogen cair juga mempengaruhi 
kualitas semen beku akan tetapi sampai saat ini belum ada 
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penelitian yang menunjukkan pengaruh antioksidan 
glutathione.  
 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
mengkaji pada ketinggian ekuilibrasi berapa semen beku 
kambing boer memiliki kualitas spermatozoa yang terbaik  
setelah diekuilibrasi diatas nitrogen cair yang mengandung 0,4 
g glutathione. 

 
1.4. Kegunaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
tentang kualitas semen beku kambing boer yang di  ekuilibrasi 
dengan ketinggian berbeda diatas nitrogen cair serta 
memberikan informasi pengembangan pembekuan cepat 
sebagai salah satu metode pembekuan alternatif. 

 
1.5. Kerangka Pikir  

Semen  beku kambing boer yang berkualitas merupakan 
salah satu faktor penunjang keberhasilan IB dalam rangka 
penyebarluasan bibit unggul. Hal ini didukung oleh 
penggunaan pengencer yang mampu mempertahankan kualitas 
semen beku, salah satunya pengencer Tris Aminomethane 
kuning telur. Pengencer tersebut sudah digunakan di berbagai 
penelitian dan terbukti mampu mempertahankan kualitas 
semen beku. Pengencer Tris Aminomethane kuning telur 
merupakan pengencer yang mengandung bahan atau zat yang 
dibutuhkan spermatozoa antara lain fruktosa, laktosa, rafinosa, 
asam-asam amino dan vitamin dalam kuning telur sehingga 
spermatozoa memperoleh sumber energi dalam jumlah yang 
cukup untuk motilitasnya (Susilawati, 2011).  

Penambahan krioprotektan gliserol sebagai agen 
pelindung spermatozoa terhadap efek-efek mematikan selama 
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proses pembekuan (Mumu, 2009). Penambahan gliserol 0,4 g 
di dalam pengencer Tris Aminomethane berhasil melindungi 
spermatozoa dari berbagai cekaman selama proses 
kriopreservasi semen, sehingga dapat mempertahankan 
kualitas semen beku (motilitas, daya hidup, Membran Plasma 
Utuh dan Tudung Akrosom Utuh spermatozoa) yang layak 
dipakai dalam program IB pada Kambing Peranakan Etawah. 
Penambahan gliserol ke dalam larutan suatu sel akan 
mengurangi pemaparan sel terhadap larutan yang 
berkonsentrasi tinggi karena substansi ini tidak terkristalisasi, 
tetapi lebih dari itu membantu menjaga konsentrasi garam 
dalam larutan dari tingkat yang membahayakan selama 
pembekuan Anonim (2000). 

Permasalahan yang sering muncul pada semen beku 
adalah kerusakan akibat adanya  produksi Reactive Oxygen 
Species (ROS) dan peroksidasi lipid di dalam spermatozoa. 
Hal ini menyebabkan membran tidak seimbang dan berakibat 
pada penurunan kualitas semen beku, sehingga perlu 
penambahan antioksidan yang sesuai dalam pengencer 
diantaranya adalah glutathione yang mempunyai potensi 
melindungi sistem biologi akibat adanya suatu proses atau 
reaksi yang merugikan dengan jalan mereduksi dan menekan 
reaksi radikal bebas. Penambahan glutathione dalam 
pengencer semen kambing sebanyak 5 mM menghasilkan 
persentase motilitas lebih tinggi (55.7%) (Sinha dkk.,1996). 
Selain itu pengaruh ekuilibrasi terhadap kualitas spermatozoa 
sangat berpengaruh sehingga waktu ekuilibrasi yang singkat 
menyebabkan adanya penurunan suhu yang mendadak saat 
pembekuan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian-
bagian spermatozoa seperti pada ekor sehingga gerakan 
individual semakin berkurang (Umar dan Magdalena, 2004).  

Pengaruh penyimpanan straw pada ketinggian 10 cm 
diatas permukaan nitrogen cair menggunakan rak dinamis 
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pada proses pembekuan spermatozoa terhadap kualitas semen 
beku setelah thawing pada Sapi PO menghasilkan motilitas 
spermatozoa sebesar 43%, hasil ini layak digunakan IB karena 
masih diatas nilai minimal (40%) (Anonim, 2000 dan Said 
dkk. 2004). Perlakuan ketinggian straw dari permukaan 
nitrogen cair sebesar 10 cm dengan volume nitrogen cair 
delapan liter juga menghasilkan motilitas spermatozoa sebesar 
43% (Kaiin dkk., 2004). 
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1.6. Skema Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivitas Kambing Boer belum efektif  

Peningkatkan produktivitas Kambing Boer dengan pemuliaan 
ternak menggunakan teknik Inseminasi Buatan (IB 

Penambahan krioprotektan gliserol sebagai agen 
pelindung spermatozoa terhadap efek-efek 
mematikan selama proses pembekuan (Mumu, 2009) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB antara 
lain kualitas semen, perlakuan dan ketrampilan peternak 

Penanganan Semen 
Segar 

Keunggulan Glutathione dapat 
memproteksi mitokondria dari 
kerusakan karena adanya 
radikal bebas.  

Pendinginan semen yang telah 
dicampur pengencer disimpan 
dalam lemari es bersuhu 50C  

Equilibrasi straw diatas nitrogen 
cair dengan ketinggian 4 cm dan 7 
cm selama 9 menit 

Straw dimasukkan dalam Nitrogen cair (-
1960C) dan ditunggu selama 24 jam 

Penentuan 
kombinasi 

penambahan 
glutathione 

Filling and sealing straw dan 
di dinginkan kembali didalam 
lemari es selama 30 menit 

Uji Kualitas Makroskopis 
(warna, bau, konsistensi, pH)  
Uji Kualitas Mikroskopis 
(Motilitas massa, motilitas 
individu, viabilitas 
spermatozoa, konsentrasi 
spermatozoa,abnormalitas 
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1.7. Hipotesis 
Ketinggian ekuilibrasi yang berbeda diatas permukaan 

nitrogen cair mengandung 0,4 g glutathione mempengaruhi 
kualitas semen beku kambing boer setelah post thawing. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kambing boer 
Kambing boer merupakan kambing yang berasal dari 

Hottentot yaitu daerah iklim semi arid di negara Cape 
Peninsula. Kambing boer merupakan kambing pedaging  yang 
memiliki ciri-ciri bulu agak panjang, bertanduk,  warna bulu 
coklat pada bagian leher dan kepala, pada  bagian badan dan 
kaki berwarna putih,  telinganya panjang dan terkulai dan 
berat badan betina dewasa  60–75 kg (Departemen Pertanian, 
2009). Kambing boer merupakan hasil persilangan dari 
beberapa rumpun kambing yang ada di Afrika Selatan. 
Kambing asli Afrika bagian selatan cenderung 
berkembangbiak sepanjang tahun. Kambing boer pertama kali 
dikawinkan pada betina sekitar 10-12 bulan. Persentase 
kelahiran tunggal, kembar dua, kembar tiga dan kembar empat 
pada kambing boer masing-masing sebanyak 12,7; 61,4; 23,8 
dan 1%. Kambing boer sangat subur dan tingkat kebuntingan 
90% (Campbell, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Kambing boer jantan yang dipelihara di  
Laboratorium Sumber  Sekar  
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Kambing boer mempunyai keunggulan diantaranya 
adalah produksi daging tinggi, laju pertumbuhannya cepat. 
Berat lahir berkisar antara 3 – 4 kg, berat lahir kambing jantan 
lebih berat 0,5 kg dari kambing betina. Berat sapih kambing 
boer berkisar antara 20 – 25 kg tergantung dari metode 
penyapihan dan umur sapih. Pada usia 7 bulan berat kambing 
boer  jantan berkisar antara 40-50 kg  dan 35-45 kg untuk 
kambing boer betina. Berat kambing boer pada usia satu tahun 
mencapai 50-70 kg untuk jantan dan 45-65 kg untuk Boer 
betina. Berat jantan dewasa adalah 90-130 kg dan betina 80-
100 kg. Berat badan Kambing boer sangat bervariasi hal ini 
dipengaruhi oleh genetika, kesehatan dan penyakit, serta 
manajemen pemeliharaannya (Lu, 2001). 

 
2.2.  Pejantan Kambing boer 

Kambing boer jantan bertubuh kokoh dan kuat. 
Pundaknya luas dan ke belakang dipenuhi dengan pantat yang 
berotot. Kambing boer dapat hidup pada suhu lingkungan yang 
ekstrim, mulai dari suhu sangat dingin (-250C) hingga sangat 
panas (430C) dan mudah beradaptasi terhadap perubahan suhu 
lingkungan dan tahan terhadap penyakit. Mereka dapat hidup 
di kawasan semak belukar, lereng gunung yang berbatu atau di 
padang rumput. Secara alamiah mereka adalah hewan yang 
suka meramban sehingga lebih menyukai daun-daunan, 
tanaman semak daripada rumput. Kambing boer jantan dapat 
menjadi hewan yang jinak, terutama jika terus berada di 
sekitar manusia sejak lahir, meskipun ia akan tumbuh dengan 
berat badan 120-150 kg pada saat dewasa (umur 2-3 tahun). 
Pejantan kambing boer suka digaruk dan digosok di bagian 
belakang telinganya, hingga punggung dan sisi perutnya. 
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Pejantan kambing boer dapat mudah ditangani dengan 
memegang tanduknya dan dapat juga dilatih dituntun dengan 
tali. Namun, sebaiknya jangan mendorong bagian depan 
kepalanya karena mereka akan menjadi agresif. Boer jantan 
dapat kawin di bulan apa saja sepanjang tahun. Mereka berbau 
tajam karena hal ini untuk memikat betina. Seekor pejantan 
dapat aktif kawin pada umur 7-8 bulan, tetapi disarankan agar 
satu pejantan tidak melayani lebih dari 8-10 betina sampai 
pejantan itu berumur sekitar satu tahun. Boer jantan dewasa (2 
- 3 tahun) dapat melayani 30-40 betina. Seekor pejantan dapat 
mengawini hingga selama 7 - 8 tahun (Shipley dan Shipley, 
2005). 

Persilangan Kambing boer galur murni (pure breed) 
dengan kambing lokal diharapkan mampu meningkatkan 
produktifitas kambing lokal. Semen segar Kambing boer 
secara kuantitas dan kualitas mempunyai karakteristik  cukup 
baik, dan memenuhi syarat untuk diproses sebagai semen 
beku. Tidak ada perbedaan volume, motilitas dan konsentrasi 
spermatozoa dari ejakulat pertama sampai ejakulat ke tiga 
(Mahmilia, Doloksaribu dan Pamungkas, 2006). Beberapa 
laporan menunjukkan bahwa volume ejakulat Kambing boer 
cukup tinggi yaitu 1,2 – 2,03 ml/ejakulat dan 0,69 – 1,03 
ml/ejakulat juga mendapatkan adanya penurunan volume pada 
pengamatan semen PE dan Boer (Hastono dkk., 2002). Banyak 
hal yang mempengaruhi volume ejakulat, diantaranya 
perbedaan rumpun, cara pengambilan, frekuensi penampungan 
dan umur ternak (Setiadi dkk., 2002b). Warna, konsistensi dan 
konsentrasi berkaitan satu sama lainnya. Bila warna semakin 
pudar, maka konsentrasi spermatozoa semakin menurun dan 
semen akan semakin encer. Warna semen Kambing boer 
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beragam dari warna krem, putih susu, putih dan kuning dengan 
konsistensi kental sampai encer. Persentase spermatozoa motil 
(bergerak progresif) dapat digunakan sebagai ukuran 
kesanggupan untuk membuahi ovum (Setiadi dkk., 2000a). 

 
2.3.  Spermatozoa Kambing 

Panjang keseluruhan spermatozoa Kambing boer berkisar 
antara 60-65µm yang secara fungsional terdiri dari dua bagian 
utama yaitu kepala dan ekor. Kepala spermatozoa Kambing 
boer pada umumnya berbentuk oval dan lonjong dengan ujung 
depannya lebih lebar. Panjang kepala spermatozoa kambing 
berkisar antara 8,0-10,0µm, lebar antara 4,0-4,5µm dan tebal 
antara 0,5-1,5µm. Kepala spermatozoa sebagian besar terisi 
padat dengan DNA yang berfungsi sebagai pembawa 
informasi genetik termasuk penentuan jenis kelamin embrio. 
Ekor merupakan bagia yang terpanjang yang berfungsi untuk 
produksi energi dan pergerakan serta pengendali arah 
spermatozoa pada saat fertilisasi (Sonjaya dkk., 2005). 

Secara umum membran spermatozoa tersusun dari lipid, 
protein dan karbohidrat serta zat lain yang bergabung bersama 
secara non kovalen dan sangat sensitif terhadap faktor-faktor 
ekstrinsik seperti suhu, kekuatan ionic dan polaritas pelarut. 
Lipid merupakan komponen utama penyusun struktur 
membran spermatozoa yang berperan penting dalam menjaga 
stabilitas dan kelangsungan hidup spermatozoa secara 
keseluruhan, termasuk kemampuan spermatozoa untuk 
mengkapasitasi serta membuahi sel telur (Suyadi, Susilawati 
dan Isnaini, 2004). 
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2.4.  Karakteristik Semen Kambing boer 
Semen terdiri dari dua bagian besar yaitu plasma 

seminalis dan spermatozoa. Plasma seminalis merupakan 
cairan yang di ekskresikan terutama oleh kelenjar vesikularis 
dan kelenjar aksesoris lannya yang berfungsi sebagai medium 
transport spermatozoa dari lingkungan saluran reproduksi 
jantan ke traktus reproduksi betina selama ejakulasi, sebagai 
medium aktifasi bagi spermatozoa non motil dan menyediakan 
penyangga serta kaya akan makanan yang penting untuk hidup 
spermatozoa setelah deposisi ke traktus reproduksi betina. 

 
2.5.  Penilaian Kualitas Semen 

Penilaian kualitas semen dapat dilakukan dalam waktu 
singkat setelah penampungan yang terdiri dari pemeriksaan 
makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis 
meliputi pemeriksaan volume, warna dan konsistensi. 
Pemeriksaan mikroskopis meliputi konsentrasi spermatozoa, 
persentase motilitas, persentase hidup spermatozoa serta 
dilakukan pemeriksaan morfologis spermatozoa yaitu 
persentase spermatozoa normal dan spermatozoa abnormal 
(Yusuf dkk. 2006). 

Evaluasi makroskopis dilakukan sebagai berikut : a) 
Volume semen yang diejakulasikan langsung terbaca pada 
tabung penampungan berskala dan dinyatakan dalam 
ml/ejakulasi. b) Warna, penilaian warna semen dilakukan 
dengan melihat langsung warna semen yang telah ditampung. 
c) Konsistensi, konsistensi dari semen yang diperiksa dengan 
cara memiringkan tabung yang berisi sperma secara perlahan-
lahan. Semen yang baik derajat kekentalannya akan bergerak 
sangat lambat mengikuti kemiringan tabung. d). pH (derajat 
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keasaman) semen dinilai dengan menggunakan kertas lakmus 
yang dicelupkan dalam semen, perubahan warna pada kertas 
lakmus dicocokkan dengan warna pada kertas kalibrasi 
sehingga didapatkan pH semen (Mumu, 2009). 

Evaluasi mikroskopis motilitas spermatozoa pada semen 
segar yang baru ditampung dan belum diencerkan dapat 
diperiksa melalui gerakan individu dan gerakan massa. 
Penilaian motilitas individu dapat dilakukan dengan parameter 
angka 0-5 seperti berikut: (0) Spermatozoa immotil atau tidak 
bergerak; (1) gerakan berputar di tempat; (2) gerakan berayun 
dan melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif; (4) 
pergerakan progresif yang gesit dan segera membentuk 
gelombang dengan 90% sperma motil; (5) gerakan sangat 
progresif menunjukkan 100% yang motil aktif (Umar dan 
Magdalena, 2004) 

Gerakan massa dilakukan dengan cara meneteskan satu 
tetes semen menggunakan pipet Pasteur diatas obyek glass lalu 
diperiksa dibawah mikroskop dengan perbesaran 100X. Nilai 
gerakan massa terdiri dari sangat baik (+++), baik (++), cukup 
(+) dan buruk (-) (Yusuf dkk., 2006) 

Perhitungan persentase spermatozoa hidup dan mati 
digunakan eosin dan negrosin. Eosin adalah cairan yang 
digunakan untuk membedakan spermatozoa yang hidup dan 
spermatozoa yang mati. Eosin tidak dapat menembus sel yang 
hidup tetapi dapat menembus sel yang mati. Persentase 
spermatozoa hidup dalam sampel semen dapat digunakan 
untuk mengetahui kriteria motility (Umar dan Magdalena, 
2004). 

Abnormalitas spermatozoa dibagi menjadi dua macam 
yaitu abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder yang 
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keduanya memiliki pengaruh yang berbeda. Abnormalitas 
primer primer umumnya terjadi pada saat proses 
spermatogenesis sampai saat menjelang ejakulasi. 
Abnormalitas primer sangat berperan dalam terjadinya 
infertilitas. Abnormalitas sekunder terjadi setelah spermatozoa 
tersebut diejakulasikan. Penyebabnya adalah faktor-faktor 
yang ada diluar tubuh seperti penanganan, penyimpanan 
teknik dan pembuatan sediaan/media. Tambing dkk., (2000) 
menambahkan bahwa standart persentase abnormalitas 
spermatozoa kambing yang layak digunakan tidak boleh lebih 
dari 15% abnormalitasnya. Apabila nilainya melebihi 15% 
maka akan dapat menurunkan daya fertilitas semen sewaktu 
perkawinan. 

 
2.6.  Pengencer 

Prinsip pengencer semen bertujuan untuk menambah 
volume semen dari setiap ejakulasi dan memberi zat-zat 
makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya tahan 
hidup dan fertilitas spermatozoa. Selain itu pengencer juga 
dapat memberi perlindungan terhadap spermatozoa dari terjadi 
kejut dingin (cold shock), mencegah tumbuhnya 
mikroorganisme dan juga sebagai penyangga dalam menjaga 
kestabilan pH. Disamping itu pengencer harus mempunyai 
sifat-sifat seperti plasma semen yaitu harus bisa menciptakan 
keadaan yang memungkinkan spermatozoa tahan terhadap 
kondisi buatan yang berhubungan dengan penyimpanan. 

Hafez (2000) menyebutkan fungsi bahan pengencer adalah 
merupakan sumber energi, melindungi spermatozoa terhadap 
kerusakan akibat pendinginan yang cepat, mencegah pengaruh 
yang merugikan seperti perubahan pH akibat terbentuknya 
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asam laktat, mempertahankan tekanan osmotic dan 
keseimbangan elektrolit, menghambat pertumbuhan bakteri, 
meningkatkan volume semen sehingga dapat digunakan untuk 
inseminasi dan memproteksi sel spermatozoa selama 
pembekuan. 

Beberapa jenis bahan pengencer yang sering digunakan 
dalam pembekuan semen hewan mamalia antara lain glukosa, 
laktosa, sakarosa, sitrat, susu skim, dan tris. Glukosa, laktosa, 
dan sakarosa merupakan sumber energi sehingga spermatozoa 
tetap bertahan hidup selama proses pembekuan. Sitrat 
berperan sebagai komponen penyangga yang dapat 
mempertahankan pH semen secara fisiologi. Susu skim 
memiliki kelebihan sebagai media isotonik dan antikejut 
dingin karena banyak mengandung komponen yang 
menguntungkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
spermatozoa. Tris Aminomethane memiliki kelebihan sebagai 
pengencer memiliki kapasitas penyangga yang baik dan 
mampu mempertahankan tekanan osmotik karena 
mengandung garam-garam dan asam amino. Sumber nutrisi 
yang paling banyak digunakan adalah karbohidrat terutama 
fruktosa yang paling mudah dimetabolisasi oleh spermatozoa. 

 
2.7.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembekuan 

Semen 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembekuan semen 

diantaranya adalah : Kualitas semen, Pengencer, Antioksidan 
dan Kryoprotektan. Kriopservasi spermatozoa adalah upaya 
untuk menyimpan spermatozoa dalam keadaan beku. Prinsip 
yang terpenting dari kriopservasi spermatozoa adalah 
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pengeluaran air dari dalam sel (dehidrasi) sebelum terjadi 
pembekuan intraseluler (Ghazali dan Tambing, 2002). 
 
2.7.1 Tris Aminomethane Kuning Telur 

Kuning telur merupakan krioprotektan ekstraseluler 
berfungsi sebagai pelindung membrane dari luar terutama 
karena kandungan lipoprotein dan fosfatidilkolin (lecithin) 
yang dapat mempertahankan membran tetap berkondensasi 
pada kriopreservasi baik pada saat pemaparan krioprotektan, 
pembekuan dan pencairan kembali. Disamping itu kuning telur 
mengandung glukosa, protein dan juga vitamin yang 
bermanfaat untuk nutrisi spermatozoa. 

Kuning telur berfungsi sebagai sumber energi dan agen 
protektif. Kuning telur mengandung glukosa sebagai sumber 
energi bagi spermatozoa disamping protein dan vitamin-
vitamin yang larut dalam air atau minyak (Gazali dan Tambing 
2002). Kandungan  lechitin  dalam kuning telur, lechitin dapat 
melindungi membaran plasma sel spermatozoa dari kejutan 
dingin (cold shock) saat semen disimpan pada suhu dingin 
(Sudaryani 2003). Selain itu, kuning telur juga mampu 
mempertahankan dan melindungi integritas selubung 
lipoprotein sel spermatozoa (Paulenza dkk. 2002). 

Pengencer kuning telur sitrat digunakan sebagai media 
hidup spermatozoa, karena semen sendiri mengandung 
natrium sitrat merupakan penyanggah bersifat isotonis, 
berguna bagi metabolisme sel, sebagai  buffer  dalam 
mempertahankan pH dan daya hidup sel spermatoza. Natrium 
Sitrat akan mengikat logam kalsium dan logam berat lainnya 
serta mengkoagulasikan butir lemak pada kuning telur saat 
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proses pembekuan berlangsung, sehingga spermatozoa mudah 
diobservasi dengan baik (Herdiawan, 2004). 

Penggunaan Kuning Telur umumnya ditambahkan ke 
dalam pengencer semen sebagai sumber energi dan agens 
protektif. Khasiat kuning telur terletak pada (i) 
kemampuannya mempertahankan dan melindungi integritas 
selubung lipoprotein sel spermatozoa, (ii) sifat penyanggah 
tekanan osmotik sehingga sel spermatozoa lebih toleran 
terhadap pengencer hipotonik dan hipertonik, dan (iii) 
perlindungan terhadap pendinginan yang cepat dan 
pencegahan peningkatan aliran kalsium ke dalam sel yang 
dapat merusak spermatozoa (White, 1993). Komponen 
spesifik kuning telur yang bertanggung jawab sebagai agen 
krioprotektif adalah lesitin, fosfolipid, ektrak lipid, fraksi 
lipoprotein dan lipoprotein spesifik (Vishwanath dan Shannon, 
2000). 

Dosis kuning telur dalam pengencer semen bervariasi di 
antara jenis ternak. Dosis kuning telur yang umum digunakan 
dalam pengencer semen sapi 15% sampai 30% (Vishwanath 
dan Shannon 2000), semen kambing 10-25% dan semen 
domba1.5-3.0%. 

Keuntungan dari pengencer Tris Aminomethane adalah 
spermatozoa dapat dicampur langsung dengan seluruh volume 
pengencer secara perlahan-lahan. Peranan dasar Tris 
Aminomethane dalam bahan pengencer semen adalah dapat 
mempertahankan daya hidup spermatozoa dan dapat 
menurunkan tingkat kerusakan akrosom. Sedangkan peranan 
kuning telur adalah sebagai sumber energi bagi spermatozoa 
karena mengandung glukosa. Pada semen kambing justru 
pengencer dasar Tris Aminomethane lebih mempertahankan 
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viabilitas spermatozoa sesudah pencairan kembali (persentase 
motilitas 62.5%) dibandingkan susu skim (persentase motilitas 
48.0%) (Sahni dan Tiwari 1992). 

 
2.7.2 Glutathione 

Glutathione (GSH) adalah tripeptide (L-γ-glutamil-L - 
sisteinil -Glycine) dengan berbagai fungsi dalam organisme 
hidup (P.Maher, 2004). Sebagai pembawa dari grup thiol yang 
aktif dalam bentuk sistein residu, bertindak sebagai 
antioksidan baik langsung oleh berinteraksi dengan spesies 
oksigen atau nitrogen reaktif (ROS dan RNS) dan electrophiles 
atau dengan berfungsi sebagai suatu kofaktor untuk berbagai 
enzim (Poole, 2005). Glutathione (C10H17N3O6S; γ-Glu-
CysH-Gly; GSH; BM 307,33 g/mol) merupakan tripeptida 
(cystein, glutamine,  glycin)  yang  secara  normal tersebar  
luas pada  hampir  semua  sel,  mempunyai  peran  penting 
dalam  mekanisme  perlindungan  sel  terhadap  stress 
oksidatif  yang  disebabkan  oleh  ROS  (Stradaioli dkk., 
2007).  Glutathione  terdapat  dalam  sel  spermatozoa maupun  
plasma  semen  dalam  konsentrasi  sekitar 32,49 ± 5,10 
µM/ml  pada  plasma  semen  kerbau  dan 3,5  mM  pada  
spermatozoa  sapi. 

Glutathione cukup stabil dalam membran intraseluler 
karena intraseluler peptidases dapat membelah ikatan peptida 
yang dibentuk oleh α-carboxy atau kelompok asam amino, 
tetapi umumnya tidak dalam kelompok γ-carboxyl. 
Glutathione disintesis dalam dua langkah proses yang 
dikatalisis oleh L-glutamat: L-Sistein γ-ligase, (γGLCL, EC 
6.3.2.2) (juga disebut sintase γ-glutamil-L-cysteine ligase atau 
γ-glutamylcysteine), dan glutathione sintase (GLS, EC 
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6.3.2.3). Glutathione dikonsumsi dalam banyak hal, seperti 
oleh oksidasi, konjugasi dan hidrolisis. Glutathione 
merupakan antioksidan yang mempunyai potensi melindungi 
sistem biologi akibat adanya suatu proses atau reaksi yang 
merugikan dengan jalan mereduksi dan menekan reaksi radikal 
bebas. Glutathione merupakan antioksidan primer yang 
berfungsi untuk mencegah pembentukan radikal bebas baru, 
glutathione berkerja dengan mengubah radikal bebas baru 
menjadi molekul yang kurang berdampak negatif sebelum 
radikal bebas tersebut mempunyai kesempatan untuk bereaksi. 
Sugiyanta (2007) menyatakan bahwa Glutathione digunakan 
sebagai kofaktor oleh enzim peroksidase untuk 
mendetoksikasi peroksida dari serangan radikal bebas 
molekuler dan transhydrogenase untuk mengurangi oksidasi 
pada DNA, protein, dan biomolekuler lainya. Glutathione 
peroksidase dapat membentuk pertahanan terhadap oksidan 
atau radikal bebas di dalam  tubuh dan mencegah kerusakan 
sel dengan cara mengkatalisa peroksida menjadi air dan 
oksigen.  

Penggunaan glutathione dalam pengencer semen kambing 
sebanyak 5 mM menghasilkan persentase motilitas lebih tinggi 
(55.7%) disertai dengan abnormalitas akrosom rendah (6.22%) 
dan tingkat pelepasan enzim AST, ALT, dan LDH rendah 
(berturut-turut 218.88/109, 180.56/109, dan 1477.22/109 
spermatozoa) (Sinha dkk., 1996). 

 
2.7.3 Gliserol 

Penambahan gliserol pada pengencer esensial untuk 
pembekuan semen sebagai bahan krioprotektan. Krioprotektan 
adalah zat kimia non elektrolit yang berfungsi untuk 
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mereduksi pengaruh mematikan selama proses pemaparan 
kriopservasi sel baik berupa efek larutan maupun 
pembentukan kristal ekstra atau intraseluler sehingga dapat 
menjaga viabilitas sel setelah kriopservasi (Rumiyati, 2001). 
Krioprotektan yang paling banyak digunakan dalam 
pembekuan semen hewan mamalia yaitu gliserol. Gliserol 
mampu mengikat air yang cukup kuat karena adanya tiga 
gugus hidroksil yang dimilikinya. Gliserol dapat berdifusi ke 
dalam sel lebih cepat, mampu mengubah kristal es yang 
berukuran besar dan tajam dan melenturkan membran sel 
sehingga tidak mudah rapuh (Supriatna dan Pasaribu, 1992). 

Mekanisme pergerakan gliserol ke dalam sel spermatozoa 
belum diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan melalui cara 
difusi sehingga dapat menembus dan memasuki sel 
spermatozoa yang digunakan spermatozoa untuk aktivitas 
metabolisme oksidatif. Selain itu, gliserol dapat menggantikan 
sebagian air yang bebas dan mendesak keluar elektrolit-
elektrolit sehingga menurunkan konsentrasi 
elektrolitintraseluler dan mengurangi daya merusaknya 
terhadap spermatozoa dengan jalan memodifikasi kristal es 
yang terbentuk (Toelihere, 1985). Di dalam membran plasma. 
Krioprotektan ini akan mengikat gugus pusat fosfolipid 
sehingga mengatasi ketidakstabilan membran serta 
berinteraksi dengan membrane untuk mengikat protein dan 
glikoprotein sehingga menyebabkan partikel-partikel 
intramembran terkumpul (Park dan Graham, 1992). 

Gliserol mempunyai sifat yang larut dalam lemak 
sehingga dapat langsung masuk dalam sel menembus 
membran plasma dengan keuntungan akan menggantikan air 
yang keluar dari dalam sel pada saat proses pembekuan 
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berlangsung sehingga keseimbangan konsentrasi elektrolit 
intra dan ekstraseluler tetap terjaga, menurunkan titik beku 
larutan sehingga memberikan kesempatan kepada sel untuk 
mengeluarkan air dan memperpanjang aklimatisasi sel 
terhadap perubahan suhu yang dramatis sehingga memperkecil 
jumlah air yang membeku intraseluler, mengubah secara fisik 
kristal-kristal es yang terbentuk menjadi lebih lembut dan juga 
ikut melindungi membrane plasma sel (Supriatna dan 
Pasaribu, 1992). 

Agen protektif yang umum digunakan dalam pembekuan 
semen adalah gliserol pada umumnya. Krioprotektan ini 
merupakan komponen utama lipida yang mengandung tiga 
atom karbon (C) dan tiga gugus OH yang terbentuk melalui 
hidrolisis yakni difosforilasi dan dioksidasi menjadi 
dihidroksiaseton fosfat dan selanjutnya dihidrolisis menjadi 
gliseraldehida 3-fosfat. Gliserol [C3H5(OH)3], mempunyai 
berat molekul 92.10 dan berat jenis 1.25. 

 
H – H - H 

 
  H- C – C – C – H 

 
OH OH OH 

Gambar 3. Rumus umum gliserol (Voet, 1990). 
 

Walaupun gliserol dapat memberikan perlindungan 
terhadap sel spermatozoa, namun dapat juga merusak struktur 
spermatozoa selama proses pembekuan semen, menyebabkan 
kejutan osmotic dan menurunkan nilai antibiotika dalam 
pengencer semen, serta menurunkan volume sel spermatozoa 
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sebanyak setengah dari volume larutan isotonik sesudah 
pencairan kembali. Oleh karena itu, kandungan gliserol di 
dalam pengencer semen bergantung pada metode pendinginan 
atau pembekuan, komposisi pengencer dan cara penambahan. 
Dosis gliserol dalam pengencer semen bervariasi di antara 
jenis ternak. Dosis optimum gliserol dalam pengencer semen 
sapi sebesar 7% (Viswanath dan Shannon, 2000), semen 
kerbau 6% (Kumar dkk., 1992) dan semen kambing 6-8%. 
Dosis gliserol sebesar 6% dalam pengencer Tris telah mampu 
berinteraksi dengan membran plasma, yaitu dengan jalan 
melenturkan membran dan tidak mudah rapuh sehingga 
kerusakan karena retak yang tidak dapat dipulihkan kembali 
dapat diatasi. Hal ini didukung lagi bila dilihat dari tingkat 
penurunan persentase MPU spermatozoa dari pengenceran 
sampai thawing dimana tingkat penurunan persentase MPU 
spermatozoa pada penambahan gliserol 6% nyata (P<0,05) 
lebih rendah dibandingkan pada penambahan gliserol 5% dan 
7% (Tambing dkk., 2000). 

 
2.8.  Ekuilibrasi 

Ekuilibrasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh 
spermatozoa untuk menyesuaikan diri sebelum dilakukan 
pembekuan. (Arifiantini dan Yusuf, 2000). 

Waktu ekuilibrasi yang singkat menyebabkan adanya 
penurunan suhu yang mendadak saat pembekuan yang dapat 
menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian spermatozoa 
seperti pada ekor sehingga gerakan individual semakin 
berkurang (Umar dan Magdalena, 2004). Sebelum dilakukan 
metode pembekuan straw tahap yang dilakukan adalah dengan 
didinginkan terlebih dahulu dalam suhu 50C. Proses 
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penyesuaian atau ekuilibrasi yang optimal adalah 4-6 jam 
tergantung media yang digunakan (Susilawati, 2011). 

 
2.9.  Rapid Freezing 

Manfaat dari keberhasilan program kriopreservasi atau 
pembekuan spermatozoa adalah untuk melestarikan plasma 
nutfah yang mendekati kepunahan dan mendukung program 
teknologi IB pada ternak (Gazali dan Tambing, 2002). 
Kriopreservasi sel spermatozoa merupakan upaya menyimpan 
sel spermatozoa dalam keadaan beku sehingga dapat 
dimanfaatkan setiap saat bila dibutuhkan dan digunakan dalam 
mendukung penerapan teknologi IB pada ternak. 
Penyimpanannya dalam wadah yang mengandung nitrogen 
cair (suhu dibawah 00C atau sekitar -1960C) akan 
menyebabkan terjadi perubahan fisiologi, biologi dan 
morfologi dari sel spermatozoa. Guna meminimumkan 
pengaruh yang merugikan terhadap sel spermatozoa selama 
proses kriopreservasi, beberapa hal yang perlu diperhatikan 
yaitu media pengencer, jenis dan dosis krioprotektan dan 
antioksidan, dosis kuning telur serta pencegahan faktor 
antibeku yang terdapat pada plasma semen serta diharapkan 
fungsi fisiologi, biologi, dan morfologi tetap berjalan, dan 
pada akhirnya viabilitas sel spermatozoa dapat dipertahankan. 

Setiap tahap dari siklus kriopreservasi mencakup seluruh 
proses penampungan semen, pengenceran, equilibration dan 
pembekuan, spermatozoa mungkin kehilangan kemampuan 
untuk membuahi seperti umumnya. Mansour dkk., (2005) 
menyebutkan terdapat dua metode yang telah digunakan untuk 
menyimpan semen beku yaitu diencerkan atau tanpa 
diencerkan. Selanjutnya dikemukakan bahwa penggunaan 
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bahan pengencer untuk menyimpan semen memberikan 
kontrol yang lebih baik dari kondisi pisikokimia selama 
penyimpanan. Penyimpanan semen dengan formulasi bahan 
pengencer yang tepat dapat memperlama kehidupan semen 
dibandingkan dengan penyimpanan yang tidak diencerkan. 
Proses pembekuan meliputi tahap pemaparan krioprotektan 
atau ekuilibrasi, pembekuan (freezing) dan pencarian kembali 
(thawing). Tahapan yang kritis adalah saat pembekuan 
berlangsung dan tahap pencairan kembali dibanding dengan 
tahap pemaparan krioprotektan maupun tahap ekuilibrasi. Hal 
utama yang terjadi pada proses pembekuan dan thawing 
adalah kerusakan pada membran plasma dan akrosom. Efek ini 
muncul terutama berkaitan dengan perubahan komposisi lipid 
pada membran plasma. Kelompok lipid terbesar yang 
ditemukan pada spermatozoa mamalia terutama fosfolipid, 
glikolipid dan sterol (White, 1993).  

 
2.10. Thawing  

Thawing adalah mencairkan kembali semen beku yang 
dikemas dalam straw dengan cara merendam straw tersebut 
kedalam air dengan suhu dan waktu tertentu. Thawing  semen 
beku dilakukan dengan prinsip bahwa semakin tinggi suhu 
thawing maka waktu yang dibutuhkan dalam thawing semakin 
cepat dan semakin rendah suhu thawing maka semakin lama 
waktu thawing. Thawing dapat dilakukan dengan mencelupkan 
straw ke dalam air yang bertemperatur 250 C-270C selama 30 
detik (Suyadi dkk.,2004). 

 
 



26 

 

2.11 Pengaruh Penyimpanan Straw pada Ketinggian yang 
Berbeda diatas Permukaan Nitrogen Cair  

Pengaruh ketinggian straw di atas permukaan nitrogen cair 
dan penggunaan rak dinamis pada proses pembekuan sperma 
terhadap kualitas semen beku setelah  thawing pada sapi 
peranakan Ongole (PO) telah diteliti, sebagai upaya perbaikan 
teknik pembekuan spermatozoa. Kualitas semen beku 
dianalisa berdasarkan motilitas, hidup dan abnormalitas 
spermatozoa. Semen beku sapi PO ini selanjutnya disimpan 
selama 1-2 hari dalam kontainer LN2 (-196°C). Semen beku di 
lakukan thawing dalam air hangat (37°C) selama 10 detik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Said dkk. (2004) 
memperlakukan straw diletakkan dengan ketinggian 10 cm 
diatas permukaan nitrogen cair dan menggunakan rak dinamis 
pada proses pembekuan spermatozoa terhadap kualitas semen 
beku setelah thawing pada sapi PO menghasilkan motilitas 
sperma sebesar 43%, hasil ini layak digunakan IB karena 
masih diatas nilai minimal (40%) yang ditentukan Badan 
Standarisasi Nasional tahun 1998 (Anomimus, 2000). 

Kaiin dkk., (2004) meneliti tentang perlakuan ketinggian 
straw dari permukaan nitrogen cair sebesar 10 cm dengan 
volume nitrogen cair delapan liter juga menghasilkan motilitas 
sperma sebesar 43%. Hasil penelitian dari (Said dkk., 2004) 
menunjukkan bahwa sperma yang dibekukan dengan 
ketinggian 10 cm di atas permukaan nitrogen memberikan 
motilitas 43% tidak berbeda nyata (P<0,05) dengan ketinggian 
8 cm (37%). Hasil ini berbeda nyata (P<0,05) dengan 
ketinggian 6 cm (29%) dan 4 cm (23%). Persentase 
spermatozoa hidup tidak berbeda nyata (P<0,05) dari seluruh 
perlakuan ketinggian. Abnormalitas spermatozoa diperoleh 
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hasil ketinggian 4 cm (4%) nyata (P<0,05) lebih kecil 
dibandingkan 6 cm (10%), 8 cm (9%) dan 10 cm (12%). Baik 
persentase motilitas dan spermatozoa hidup memperlihatkan 
hasil nyata (P<0,05) lebih tinggi dengan menggunakan rak 
dinamis berturut-turut 43% dan 39% dibandingkan dengan rak 
statis 22% dan 19%. Tidak ada perbedaan abnormalitas di 
antara kedua  perlakuan. Dari hasil ini dapat disimpulkan 
bahwa pada proses pembekuan spermatozoa, menempatkan 
straw 8–10 cm di atas permukaan nitrogen cair dan dengan 
menggunakan rak dinamis menghasilkan persentase motilitas 
dan spermatozoa hidup nyata lebih baik. Selama proses 
pembekuan tidak dapat dihindari terjadinya pengurangan 
nitrogen cair yang akan mengubah jarak straw dengan 
permukaan nitrogen cair. Hal ini  mengakibatkan perubahan 
temperatur pada straw. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
dilakukan perlakuan untuk membandingkan pada ketinggian 
berapa kualitas semen beku tersebut masih memiliki kualitas 
semen yang masih tetap bagus sehingga didapatkan hasil yang 
optimum.  
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2012 sampai 
dengan Februari 2013 dan dilaksanakan di Laboratorium 
Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
untuk penampungan semen kambing boer serta dilaksanakan 
di Laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya untuk untuk prosesing semen beku. 

 
3.2. Materi Penelitian 

Semen segar kambing boer yang memiliki bobot badan 
lebih kurang 85-90 kg berumur 2-2,5 tahun dengan motilitas 
individu ≥ 70% yang diperoleh dari Laboratorium Sumber 
Sekar Fakultas Peternakan UB. Ejakulat diencerkan dengan 
pengencer Tris aminomethane Kuning Telur + 7,5% gliserol + 
glutathione. Satu  ekor betina  dewasa  pemancing, pewarna 
eosin-negrosin, NaCl 3%, nitrogen cair, vaselin dan alkohol 
70%). 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
laboratorium. Data post thawing dari ketinggian ekuilibrasi 4 
cm dan 7 cm yang diperoleh dianalisis menggunakan Uji T- 
tidak berpasangan. 

 
3.3.1 Penampungan Semen 

 Proses penampungan semen dilakukan pagi hari pukul 
08.00 WIB. Tahapan proses penampungan semen adalah 
kambing pejantan yang akan ditampung dipersiapkan terlebih 
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dahulu dengan membersihkan bagian preputium pejantan 
tersebut. Semen dari pejantan kambing boer ditampung 
dengan menggunakan vagina buatan yang dilengkapi dengan 
tabung gelas penampung. Vagina buatan disiapkan dengan 
memasang kedua selubung karet atau inner liner dan alat 
penampung yang telah steril, sedangkan ruangan antara 
selubung luar dan dalam diisi dengan air hangat yang bersuhu 
45°C dan sepertiga bagian selubung dalam vagina buatan 
diolesi vaselin. Setelah vagina buatan dipersiapkan, pejantan 
diberi rangsangan dengan betina pemancing minimal 3 kali 
menaiki, kemudian dilakukan penampungan. Segera setelah 
penampungan, semen diuji motilitas individunya. Proses 
penampungan semen dapat dilihat pada Gambar 4 

 
Gambar 4. Foto penampungan semen kambing boer di 

laboratorium lapang sumber sekar menggunakan 
vagina buatan. 

 
3.3.2. Uji Kualitas Semen 
3.3.2.1. Semen Segar 
 Uji kualitas semen segar dilakukan setelah semen 
diejakulat oleh kambing boer jantan. Variabel yang diamati 
meliputi motilitas individu dan konsentrasi. Motilitas individu 
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diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100X 
dan akan terlihat adanya gelombang pergerakan spermatozoa 
sehingga didapatkan kriteria motilitas individu sangat baik 
(+++), baik (++), dan cukup (+). 
 Konsentrasi spermatozoa per ml semen dihitung dengan 
menggunakan haemocytometer. Semen dihisap menggunakan 
pipet eritrosit sampai angka 0,05 dan selanjutnya dihisap 
cairan hipertonis (NaCl 3%) sampai angka 1. Selang 
haemocytometer di belit-belitkan agar cairan tidak turun 
kebawah dan digoyang-goyangkan membentuk angka 8 agar 
semen dan cairan hipertonis tercampur sempurna. Setelah 
tercampur rata, dua sampai tiga tetes semen yang tercampur di 
dalam haemocytometer diteteskan pada tissue setelah itu 
dihomogenkan lagi membentuk angka 8 selama 1 menit 
kemudian di teteskan di haemocytometer dan selanjutnya 
dihitung konsentrasi spermatozoa. 
 
3.3.2.2. Pengenceran  Semen dan Filling Sealing Straw 
 Semen segar dibagi menjadi empat perlakuan kemudian 
ditambahkan pengencer Tris Aminomethane yang mengandung 
glycerol sebanyak 7,5%. Semen diinkubasi pada suhu ruang 
selama 15 menit kemudian dilakukan pengamatan ,otilitas, 
viabilitas dan abnormalitas spermatozoa dengan mikroskop 
perbesaran 400X. Tahap selanjutnya adalah filling sealing 
yaitu proses memasukkan semen kedalam mini straw (0,25 ml) 
menggunakan dispossible syirink dan kemudian ujung straw 
ditutup dengan pinset yang dipanaskan. Semen segar yang 
telah ditambahkan pengencer ditutup menggunakan 
alumunium foil dan diinkubasi selama 15 menit dapat dilihat 
pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Semen segar setelah ditambahkan pengencer Tris 

Aminomethane kuning telur + gliserol dan 
glutathione dan diinkubasi selama 15 menit 

 

 
Gambar 6. Proses filling dan sealing semen kambing boer 

setelah ditambahkan pengencer dan diekuilibrasi di 
refrigerator dengan suhu 50C selama 30 menit 

 
3.3.2.3. Before Freezing 
 Semen yang telah diencerkan dan dilakukan filling and 
sealing diturunkan suhunya secara perlahan sampai 50C dan 
disimpan di dalam refrigerator selama 30 menit. Selanjtnya 
semen diuji kualitas mikroskopis meliputi motilitas individu, 
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viabilitas, dan abnormalitas diamati dengan mikroskop 
perbesaran 400X.  
 
3.3.2.4. Equilibration Time 
 Semen yang telah dimasukkan straw kemudian 
dimasukkan ke dalam sterefoam yang telah diberi rak dengan 
ketinggian 4 cm dan 7 cm untuk dilakukan penguapan diatas 
nitrogen cair (N2(l)) selama 9 menit. Pengisian nitrogen cair 
dilakukan setelah straw diekuilibrasi selama 30 menit didalam 
suhu refrigerator dan dilanjutkan dengan ekuilibrasi diatas uap 
nitrogen cair selama 9 menit dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Pengisian nitrogen cair di sterefoam untuk proses 

penguapan semen kambing boer dengan ketinggian 
4 cm dan 7 cm 

 
3.3.2.5. Freezing 

Straw yang berisi semen kemudian dimasukkan ke 
container yang telah berisi Nitrogen Cair dan disusun di dalam 
canister dan direndam dalam nitrogen cair bersuhu -1960C dan 
setelah 24 jam diamati lagi kualitas semen bekunya. 
Penempatan straw setelah di ekuilibrasi diatas nitrogen cair 
selama 9 menit kemudian ditempatkan di canister kemudian 
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dimasukkan ke tabung container yang berisi nitrogen cair dan 
disimpan selama 24 jam dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Straw hasil ekuilibrasi selama 9 menit di sterefoam 

ditempatkan di canister kemudian dimasukkan ke 
container yang telah berisi nitrogen cair dan 
disimpan selama 24 jam 

 
3.3.2.6. Post Thawing Motility 
 Semen yang telah dibekukan selama 24 jam diencerkan 
kembali (thawing) untuk dilakukan pemeriksaan motilitas, 
abnormalitas, dan viabilitas. Proses thawing ini dilakukan 
dengan cara merendam straw beku kedalam air suhu ruang (+ 
270C) selama 10-15 detik. Ujung straw dipotong dan semen 
dimasukkan dalam tabung appendof kemudian diambil 
menggunakan ose dan diteteskan pada obyek glass untuk 
mengamati motilitas individu, viabilitas, dan abnormalitas 
menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400X. 
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3.3.2.7. Pengencer 
 Pengencer yag digunakan adalah Tris Aminomethane 
kuning telur. Komposisi pengencer yang digunakan dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Komposisi pengencer Tris Aminomethane 

Bahan Jumlah (ml) 

Tris Aminomethane (Merck) 1,362 
Asam Sitrat (Merck) 0,762 
Laktosa (Merck) 1,5 
Trehalosa (MP Biomedical) 2,7 
Fruktosa (Merck) 0,5 
Penicillin (Meiji) 0,1 
Streptomicin (Meiji) 0,1 
Kuning Telur 10  
Aquabidest (Otsuka) 90 
Glutathione 7,5 

 
Rumus Pengenceran =  Konsentrasi spermatozoa x 106 

     75 x 106  

Pembuatan pengencer : 
1. Tempatkan Aquabidest didalam erlenmeyer 250 ml 

kemudian stirer 
2. Masukkan kuning telur kemudian stirer sampai homogen 
3. Masukkan secara berurutan Tris aminomethane, asam 

sitrat, laktosa, trehalosa dan fruktosa kemudian stirer 
sampai homogen 

4. Tim larutan tersebut didalam panci berisi air mendidih 
sampai bdengan bagian dalam erlenmeyer berembun dan 
menetes 
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5. Larutan didinginkan sampai dengan suhu 370C 
6. Masukkan penicilin sampai dengan homogen 
7. Masukkan streptomycin sampai dengan homogen 
8. Simpan dalam refrigerator sampai dengan 3 hari untuk 

pengendapan 
 

3.4 Analisis Data 
Data Penelitian ini dianalisis secara manual dengan 

data Post Thawing Motility (PTM) dengan ketinggian 
ekuilibrasi 4 cm dan 7 cm diatas nitrogen cair dianalisis 
dengan uji t- tidak berpasangan. 

 
3.5 Batasan Istilah 
1. Kambing Boer adalah Kambing Boer galur murni yang 

didatangkan dari afrika yang memiliki kualitas daging yang 
baik dan kualitas semen yang sangat bagus untuk 
mensuplai persediaan semen kambing yang berkualitas. 
Kambing Boer hasil persilangan dari beberapa rumpun 
kambing yang ada di Afrika Selatan. 

2. Semen Beku adalah campuran spermatozoa dengan seminal 
plasma yang diencerkan dengan penambahan pengencer 
yang dikemas dalam straw dan disimpan dalam nitrogen 
cair dengan suhu -1960C untuk dibekukan. 

3. Spermatozoa adalah sel gamet jantan dengan inti haploid 
yang memiliki bentuk berekor. Spermatozoa merupakan sel 
yang memanjang yang terdiri dari kepala yang tumpul yang 
didalamnya terdapat nucleus atau inti dan ekor yang 
mengandung apparatus untuk pergerakan sel. 

4. Pengencer adalah cairan yang ditambahkan atau 
dicampurkan dengan semen untuk menjaga kemampuan 
fertilisasi spermatozoa yang biasanya terdiri dari tiga 
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komponen yaitu bahan dasar, bahan penyangga dan bahan 
tambahan. 

5. Antioksidan adalah senyawa neukleofilik atau yang 
mempunyai kemampuan mereduksi, memadamkan atau 
menekan reaksi radikal bebas. 

6. Kriopservasi adalah upaya menyimpan sel spermatozoa 
dalam keadaan beku sehingga dapat dimanfaatkan setiap 
saat bila dibutuhkan dan digunakan dalam mendukung 
penerapan teknologi inseminasi buatan pada ternak. 
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3.6. Kerangka Operasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadar  Glutathione  

(per 100 ml 

P0 

0 g 

P1 

0,2 g 

P2 

0,4 g 

P3 

0,6 g 

Ejakulat Semen Segar 

(min. motilitas individu 

1. Semen Segar dibagi dalam 4 (empat) 
perlakuan penambahan glutathione 

2. Pengenceran semen berdasarkan 

Pendinginan 5oC (Equilibaration 
Time) selama 30 menit 

Penguapan 4 cm dan 7 cm diatas Nitrogen Cair oC) 

Post Thawing Motility 
(PTM) min. 24 jam 

Uji Kualitas Semen 
Motilitas Individu, 
Viabilitas dan Abnormalitas 

Inkubasi Selama 15 menit pada suhu 
ruang

Filling and Sealing 
Straw

Uji Kualitas Semen  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pemeriksaan Kualitas Semen Segar Kambing Boer 

Pemeriksaan kualitas semen segar meliputi volume, 
warna, pH, konsistensi, motilitas massa, motilitas individu, 
konsentrasi spermatozoa, viabilitas spermatozoa dan 
abnormalitas spermatozoa. Pemeriksaan ini dilakukan untuk 
menentukan layak tidaknya semen dijadikan bahan penelitian. 
Hasil pemeriksaan kualitas semen segar kambing boer yang 
digunakan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Kualitas Semen Segar Kambing 
Boer 

Sumber: Data Hasil Penelitian (2013) 
 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas semen segar 
(Tabel 2) menunjukkan bahwa volume semen segar kambing 
boer yang diperoleh perejakulasi rata-rata 0,96±0,33 mililiter. 
Menurut Suyadi dkk. (2004) menyatakan bahwa volume 
semen kambing boer yang dewasa di Indonesia berkisar antara 

Parameter  Rataan 
Volume (ml)  0,96±0,33 
Warna  Putih kekuning 
pH  7,00±0,00 
Konsistensi  Kental 
Bau  Khas 
Motilitas Massa  +++ (sangat baik ) 
Motilitas Individu (%)  82,90±3,28 
Viabilitas Spermatozoa (%) 
Abnormalitas Spermatozoa (%) 

 77,03± 12,92 
12,75+11,76 

Konsentrasi (106/ml)  5521,00+2070,79 
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0,70 ml-1,50 ml. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
semen kambing boer tersebut masih dalam batasan normal. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Partodiharjo (1992) yang 
menyatakan bahwa kisaran normal volume semen kambing 
antara 0,5-1,5 ml/ejakulat. Suyadi dkk. (2004) menambahkan 
bahwa volume semen kambing boer bervariasi menurut 
individu, umur, berat badan, pakan dan frekuensi 
penampungan. 

Warna semen yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
putih kekuningan atau krem.Warna semen sesuai dengan hasil 
penelitian Kostman dkk. (2000) yang menyebutkan bahwa 
warna semen Kambing boer berkisar antara putih susu sampai 
putih kekuningan atau krem. 

pH semen segar yang didapat dalam penelitian ini rataan 
7,00±0,00. pH semen termasuk normal karena belum 
diberikan perlakuan sama sekali. Menurut Toliehere (1993) 
nilai pH semen kambing sekitar normal atau 7. Hasil 
penelitian Konstaman dan Sutama (2006) melaporkan derajat 
keasaman (pH) semen kambing boer yang diperoleh 7,25 yang 
berarti normal dan netral. Sementara Kostman dkk, (2000) 
menyebutkan bahwa rataan pH semen kambing boer sebesar 
7,04. Ini menunjukkan bahwa hasil penelitian yang telah 
dilakukan diatas sudah sesuai dengan teori dan literatur yang 
ada. 

Konsistensi semen segar dalam penelitian ini adalah 
kental. Hal ini dapat dilahat sewaktu menggoyangkan tabung 
berisi semen secara perlahan. Kartasujana (2001) 
menyebutkan bahwa konsistensi atau kekentalan merupakan 
salah satu sifat semen yang memiliki hubungan dengan 
konsentrasi spermatozoa di dalamanya. Semakin kental semen 
dapat diartikan semakin tinggi pula konsentrasinya. Hal ini 
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menunjukkan bahwa semen segar kambing boer mempunyai 
konsentrasi spermatozoa yang tinggi yang dibuktikan dengan 
konsentrasi spermatozoa yang didapatkan selama penelitian 
sebesar  5358,33±1912,87 juta/ml. 

Motilitas massa semen segar yang didapat adalah (+++) 
karena terlihat seperti gelombang besar selama pengamatan 
semen segar sedangkan untuk motilitas individu spermatozoa 
adalah 82,90±3,28%. Motilitas individu semen segar ini 
memperlihatkan adanya gerak aktif sehingga semen tersebut 
dikatakan normal. Tambing dkk (2001) menyebutkan semen 
segar dikatakan normal apabila spermatozoa memperlihatkan 
daya gerak yang aktif dan gerakan massa yang bergelombang. 
Gerakan massa dilakukan dengan cara meneteskan satu semen 
pada obyek glass menggunakan kawat ose lalu diperiksa 
dibawah mikroskop menggunakan perbesaran 100X. Nilai 
gerakan massa terdiri dari sangat baik (+++), baik (++), cukup 
(+) dan buruk (-). Sonjaya dkk, (2005) menyatakan bahwa ada 
dua faktor yang mempengaruhi motilitas spermatozoa yaitu 
faktor endogen antara lain umur dan sumber energi sedangkan 
faktor eksogen antara lain temperatur dan pH. 

Perhitungan spermatozoa yang hidup dan mati 
menggunakan larutan eosin negrosin. Spermatozoa yang mati 
permeabilitas membrannya meningkat atau menyerap warna 
sedangkan spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna, Sel 
spermatozoa yang tidak menyerap warna akan berwarna 
jernih, sedangkan sel spermatozoa yang menyerap warna akan 
berwarna merah atau gelap. Persentase viabilitas spermatozoa  
kambing boer dari hasil penelitian didapatkan rata-rata 
77,03±12,92%. Hal ini menunjukkan bahwa semen tersebut 
termasuk kualitas yang baik. Dibuktikan dengan hasil 
penelitian Hartono (2008) bahwa rataan persentase hidup 
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spermatozoa hasil penelitiannya sebesar 92,2%. Kostman dkk 
(2000) mendapatkan rataan persentase hidup sebesar 77,84%. 
Perbedaan antara spermatozoa hidup dan spermatozoa mati 
dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Pewarnaan eosin negrosin terhadap spermatozoa 

Kambing Boer (perbesaran 400X). 
(a) Spermatozoa kambing Boer hidup (warna 

bening) 
(b) Spermatozoa kambing Boer mati (warna gelap) 
 

Rata-rata pemeriksaan abnormalitas pada semen segar 
adalah 12,75±11,76%. Ini menunjukkan bahwa peresentase 
abnormalitas spermatozoa masih dalam kisaran normal. 
Tambing dkk, (2001) menyebutkan semen dalam setiap 
ejakulasi akan mengandung sejumlah spermatozoa yang 
abnormal tidak lebih dari 8-10%, tetapi apabila abnormalitas 
lebih dari 25 % dari total semen maka akan berpengaruh 
terhadap fertilitas. Spermatozoa dalam bentuk abnormal 
berjumlah lebih dari 20% adalah jelek dan apabila dibawah 
20% adalah baik (Partodiharjo, 1992). Berdasarkan hasil 
evaluasi semen segar dapat dikatakan bahwa semen kambing 
Boer yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kualitas 

a 

b 
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yang baik dan bisa digunakan untuk proses selanjutnya yaitu 
proses pendinginan sampai pembekuan cepat (rapid freezing). 
Perbedaan antara spermatozoa normal dan spermatozoa 
abnormal dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 
Gambar 11. Spermatozoa normal dan abnormal diamati 

menggunakan mikroskop perbesaran 400X 
(a) Spermatozoa normal (ditandai dengan bentuk 

kepala dan ekor yang normal) 
(b)  Spermatozoa abnormal (ditandai dengan bentuk 

kepala atau ekor yg tidak normal) 
 

Konsentrasi semen segar yang didapat dari hasil 
penelitian sebesar 5521,00±2070,79 juta/ml. Hasil penilitian 
ini menunjukkan bahwa konsentrasi spermatozoa yang 
terkandung didalam semen tersebut tinggi. Menurut Sonjaya 
dkk, (2005) konsentrasi spermatozoa pada kambing boer di 
Indonesia berkisar antara 500-800 juta/ml dengan rata-rata 560 
juta/ml. Hal ini menunjukkan bahwa semen Kambing boer 
yang akan dilakukan penelitian sudah layak. 
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4.2 Motilitas Semen Kambing Boer 
Hasil evaluasi pemeriksaan motilitas kualitas semen 

Kambing Boer menggunakan pengencer Tris Aminomethane 
kuning telur yang mengandung glutathione. Rata-rata hasil 
pemeriksaan motilitas kualitas semen dapat dilihat pada Table 
3. 

 
Tabel 3.Rata-rata hasil evaluasi motilitas semen kambing Boer 

pada penambahan glutathione 0,4 g dalam berbagai 
tahap perlakuan. 

Glutathione 
(g)/100 ml 

  Perlakuan (%) 

Setelah 
Pengenceran  

Before 
freezing  

Post 
Thawing 
Motility 4 

cm  
 

Post 
Thawing 
Motility 7 

cm  

P2 (0,4) 77+3.69b 70.25+3.81a 20.5+5.75a 23.5+4.59b 

Keterangan : Notasi a-b pada kolom yang sama menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan nyata P(<0,05) 

 
Berdasarkan hasil pengamatan persentase motilitas 

semen kambing boer didapatkan kualitas motilitas individu 
yang terbaik pada penambahan 0,4 g glutathione. Hal ini 
diduga adaptasi terhadap lingkungan yang baru dimana 
penambahan glutathione lebih banyak menyebabkan 
terjadinya  perubahan  mendadak terhadap  lingkungan 
spermatozoa secara kimiawi. Kadar glutathione yang relatif 
tinggi berdampak pada peningkatan viskositas pada medium, 
ruang gerak spermatozoa terbatas, sehingga spermatozoa 
banyak mengeluarkan energi. Melemahnya spermatozoa 
menyebabkan motilitas individu menurun. Faktor lain yang 
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menyebabkan turunnya motilitas individu pada spermatozoa 
karena proses sentrifugasi yang menyebabkan kerusakan 
morfologi pada spermatozoa. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Michael dkk., (2009) dan Maia dkk., (2009) bahwa 
antioksidan glutathione  dapat  melindungi  membran  
spermatozoa  dari kerusakan karena peroksidasi lemak melalui 
mekanisme terikatnya  ROS  dengan  glutathione. Pengaruh  
ROS  dapat dikurangi  melalui  detoksifikasi  menggunakan  
enzim superoxide  dismutase  (SOD), katalase,  peroxidase 
maupun  agen  pereduksi  seperti  glutation,  asam askorbat,  
taurine,  hypotaurine  yang  ada  pada spermatozoa  maupun  
dalam  lingkungan  spermatozoa. 

 
4.2.1 Pengaruh Ketinggian Ekuilibrasi Diatas Nitrogen 

Cair Terhadap Motilitas Spermatozoa Kambing 
Boer 

Penambahan glutathione 0,4 g pada post thawing 4 cm 
menunjukkan persentase motilitas spermatozoa yang tinggi 
dalam tahap post thawing dengan ketinggian ekuilibrasi 4 cm 
yaitu 20.5+5.749% sehingga tidak terjadi perbedaan yang 
segnifikan antara penambahan 0,4 g glutathione dan 0,6 g 
glutathione terhadap motilitas spermatozoa tahap before 
freezing dengan ketinggian ekuilibrasi 4 cm. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa untuk pembekuan dibutuhkan 
peningkatan krioprotektan dalam jumlah yang tinggi. 

Penambahan glutathione dengan konsentrasi 0,2 g 
menunjukkan motilitas individu yang kurang bagus. 
Penurunan motilitas ini disebabkan karena proses pembekuan 
dimana pada proses ini membutuhkan krioprotektan dengan 
konsentrasi tinggi. Rimayanti (2005) menyebutkan, selain 
disebabkan pembekuan penurunan motilitas juga disebabkan 
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oleh waktu pemaparan terlalu cepat, peresapan krioprotektan 
yang belum cukup, dan terjadinya kristal es intraseluler 
sekalipun tidak ada kristal es ekstraseluler. Waktu pemaparan 
yang optimal dalam proses pembekuan harus diperhatikan 
untuk menghindari kerusakan sel akibat efek toksik 
krioprotektan dan menghindari terbentuknya kristal es 
intraseluler. 

Persentase untuk motilitas individu spermatozoa 
kambing Boer post thawing 7 cm didapatkan rataan tertinggi 
pada penambahan 0,4 g sebesar 23,5+4,594% sedangkan 
motilitas individu pada tiap perlakuan menunjukkan 
penurunan pada P1 dan P3. Hal ini menunjukkan bahwa 
penambahan pengencer Tris aminomethane yang 
disuplementasi dengan glutathione dan gliserol dalam masing-
masing perlakuan belum bisa melindungi motilitas 
spermatozoa setelah pengenceran kembali. Watson (1990) 
menyebutkan pengawetan semen masih mengalami banyak 
kendala yang sama yaitu daya hidup spermatozoa setelah 
pengenceran kembali (post thawing) rendah bahkan melalui 
tahapan pengawetan terbaik sekalipun, daya hidup 
spermatozoa masih terbatas sekitar 50% saja. 

Pengaruh ekuilibrasi uap nitrogen cair terhadap motilitas 
spermatozoa kambing boer pada post thawing dengan 
ketinggian 4 cm tidak menunjukkan pengaruh yang segnifikan 
terhadap motilitas spermatozoa kambing boer pada post 
thawing dengan ketinggian 7 cm Motilitas spermatozoa terbaik 
ada pada semen beku yang diuapkan diatas nitrogen dengan 
ketinggian 4 cm. Park dan Graham (1992) menyebutkan 
bahwa perlakuan pencampuran semen dengan pengencer yang 
kemudian didinginkan ke dalam lemari es dengan suhu 50C 
tidak memperbaiki motilitas post thawing semen beku. Hal ini 
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disebabkan waktu penambahan gliserol pada akhir ekuilibrasi 
ke proses pembekuan terlalu singkat sehingga efek 
perlindungan gliserol terhadap spermatozoa kurang maksimal. 
Efek perlindungan yang diberikan gliserol pada spermatozoa 
adalah modifikasi kristal-kristal es yang terbentuk selama 
proses pembekuan. 

Hasil uji-t tidak berpasangan menunjukkan bahwa 
semen beku yang diuapkan diatas nitrogen cair 4 cm dan 7 cm 
setelah 24 jam tidak memberikan pengaruh yang segnifikan 
terhadap persentase motilitas individu spermatozoa kambing 
Boer setelah setelah post thawing. Motilitas individu post 
thawing semen beku kambing boer yang disimpan diatas 
nitrogen cair dengan ketinggian 7 cm memiliki nilai rata-rata 
lebih tinggi dibandingkan dengan semen beku yang disimpan 
diatas nitrogen cair dengan ketinggian 4 cm. Hal ini 
disebabkan karena suhu yang terlalu rendah dalam 
penyimpanan semen beku dengan ketinggian 4 cm diatas 
nitrogen cair sebelum post thawing sehingga mempengaruhi 
motilitas individu. Salah satu penyebab tingginya kematian 
spermatozoa setelah thawing adalah terjadinya perubahan suhu 
semen beku dalam kontainer akibat manipulasi semen beku 
dalam kontainer N2 cair yang tidak benar. Faktor lain yang 
perlu diperhatikan selama pembekuan semen kambing adalah 
proses thawing. Suhu dan lama thawing yang tepat sangat 
diperlukan untuk menghindari gangguan atau kerusakan pada 
spermatozoa akibat pemanasan yang berlebihan (Tambing 
dkk., 2000b).  Adikarta dan Listianawati (2001) menyatakan 
bahwa motilitas spermatozoa segar setelah pencairan atau 
dikapasitasi in vitro pada semen beku menunjukkan angka 
yang paling tinggi dan berangsur-angsur menurun  dengan  
bertambahnya  waktu penyimpanan.  
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4.3 Viabilitas Semen Kambing Boer 

Hasil evaluasi pemeriksaan viabilitas spermatozoa 
kambing boer menggunakan pengencer Tris Aminomethane 
kuning telur yang mengandung glutathione. Rataan hasil 
pemeriksaan viabilitas kualitas semen dapat dilihat pada Table 
4. 

 
Tabel 4.Rataan hasil evaluasi viabilitas semen kambing boer 

pada penambahan glutathione 0,4 g pada berbagai 
tahap perlakuan 

Glutathione 
(g)/100 ml 

Perlakuan (%) 

Setelah 
Pengenceran  

Before 
freezing  

Post 
Thawing 
Motility 4  

Post 
Thawing 
Motility 7  

 
P2 (0,4) 88.1+7.49 80.2+7.55 21.5+7.79 26.5+10.38 

 
Berdasarkan hasil pengamatan persentase viabilitas 

semen kambing boer didapatkan viabilitas spermatozoa yang 
terbaik pada penambahan 0,4 g glutathione yaitu sebesar 
88.1+7.490% untuk setelah pengenceran dan  sebesar 
80.2+7.554% untuk before freezing. Penurunan persentase 
viabilitas spermatozoa dari setelah pengenceran sampai post 
thawing ini diduga karena kryoprotektan yang ditambahkan 
belum melindungi secara sempurna membran spermatozoa 
sehingga terjadi kerusakan selama prosesing semen beku. 
Menurut Kusdiantoro (2005) menyebutkan bahwa penurunan 
viabilitas dapat disebabkan konsentrasi krioprotektan yang 
digunakan tidak memadai untuk mencegah pembentukan 
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kristal es intraseluler meskipun selama vitrifikasi tidak 
terdapat indikasi terbentuknya kristal es ekstraseluler sehingga 
terjadi kerusakan selama proses pembekuan, waktu pemaparan 
yang kurang lama sehingga krioprotektan yang masuk 
(penetrasi) ke dalam sel tidak mencukupi. Salah satu faktor 
yang menurunkan daya hidup spermatozoa adalah reaksi 
peroksida lemak. Metabolisme sel akan menghasilkan oksigen 
radikal yang memungkinkan reaksi peroksida yang dapat 
mematikan spermatozoa maka penambahan antioksidan 
diharapkan mampu menurunkan derajat ketengikan akibat 
oksidasi lemak (Sugiarti dkk., 2001). Pemberian zat yang 
didapat dari tinggi konsentrasinya yaitu prolin dan carnitine 
(Situmorang dkk., 2000) dan zat yang dapat menstabilkan 
membran antara lain phospholipid dan kolesterol sehingga 
dapat meningkatkan daya hidup semen beku (Situmorang, 
2003). 
4.3.1 Pengaruh Ketinggian Ekuilibrasi Diatas Nitrogen 

Cair Terhadap Viabilitas Spermatozoa Kambing 
Boer. 

 Persentase viabilitas spermatozoa setelah pembekuan 
(post thawing) mengalami penurunan jika dibandingkan 
dengan before freezing. Toliehere (1985) menyebutkan bahwa 
persentase viabilitas spermatozoa minimal 50% maka masih 
berada dalam kisaran normal dan layak digunakan untuk uji 
lanjut. 

 Persentase viabilitas spermatozoa kambing Boer 
setelah post thawing 7 cm rataan tertinggi didapatkan pada 
penambahan glutathione 0,4 g yaitu sebesar 26.5+10.384%. 
Rataan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 
persentase viabilitas spermatozoa kambing Boer pada P3 
before freezing yaitu sebesar 80.2+7.554%. Penurunan 
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persentase viabilitas spermatozoa yang tinggi terjadi selama 
proses pembekuan, perbandingan pola persentase viabilitas 
spermatozoa setelah post thawing. Penurunan persentase 
viabilitas ini disebabkan oleh kristal es yang masih terbentuk 
selama pembekuan sehingga dapat merusak spermatozoa. 

Pengaruh ekuilibrasi uap nitrogen cair terhadap 
viabilitas spermatozoa Kambing Boer pada post thawing 
dengan ketinggian 4 cm dan 7 cm tidak menunjukkan 
pengaruh yang segnifikan. Rataan hasil ekuilibrasi pada post 
thawing dengan ketinggian  4 cm dan 7 cm didapatkan hasil 
rataan tertinggi pada post thawing 7 cm. Diduga karena dalam 
pengencer sudah tidak adanya globul-globul lemak yang telah 
diikat oleh glutamat yang terdapat di glutathione sehingga 
daya hidup spermatozoa bagus. Hal ini tidak sesuai dengan 
pendapat Chatterjee dkk, (2001) yang menyebutkan bahwa 
pembekuan  spermatozoa dapat menurunkan viabilitas  
spermatozoa dan   group sulfidril yang  terkandung dalam 
membran protein spermatozoa. Hasil analisis statistik 
menunujukkan bahwa semen beku yang diuapkan diatas 
nitrogen cair 4 cm dan 7 cm setelah 24 jam tidak memberikan 
pengaruh yang segnifikan (Tabel 4) terhadap persentase 
viabilitas spermatozoa kambing boer setelah setelah post 
thawing. 
 
4.4 Abnormalitas Semen Kambing Boer pada Berbagai 
Tahap Perlakuan 

Hasil evaluasi pemeriksaan abnormalitas spermatozoa 
kambing boer menggunakan pengencer Tris Aminomethane 
kuning telur yang mengandung glutathione. Rataan hasil 
pemeriksaan abnormalitas spermatozoa kambing boer dapat 
dilihat pada Table 5. 
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Tabel 5. Rataan Hasil Evaluasi Abnormalitas Spermatozoa 

Kambing Boer Pada Penambahan Glutathione 0,4 g 
Berbagai Tahap Perlakuan. 

Glutathione 
(g)/100 ml 

Perlakuan (%) 

Setelah 
Pengenceran  

Before 
freezing  

Post 
Thawing 
Motility 4 

cm 

Post 
Thawing 
Motility 7 

cm  
 

P2 (0,4) 21.02+6.79b 23.67+14.90 82.91+3.15a 66.6+12.38a 

Keterangan : Notasi yang tidak sama dalam kolom yang sama 
menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 
(P<0,05). 

 
Berdasarkan hasil pengamatan persentase abnormalitas 

spermatozoa kambing boer didapatkan abnormalitas 
spermatozoa yang terbaik pada penambahan 0,4 g glutathione 
yaitu sebesar 21.02+6.797% untuk setelah pengenceran dan  
sebesar 23.67+14.904% untuk before freezing. Diduga hal ini 
disebabkan oleh rusaknya membran dan dinding spermatozoa 
selama prosessing semen beku karena adanya tekanan osmotik 
yang berbeda. Hal ini sesuai pendapat Yulianti (2006) 
disebabkan karena perubahan permeabilitas membran sel 
dinding spermatozoa, pemecahan membrane dan pengeluaran 
enzim sehingga pada kondisi ini menyebabkan spermatozoa 
abnormal meningkat. Penambahan konsentrasi gliserol yang 
disuplementasi glutathione yang tinggi akan bersifat meracuni 
sehingga banyak spermatozoa yang kurang bertahan sehingga 
menyebabkna abnormalitas spermatozoa. Hal ini sesuai 
pendapat Yusuf dkk (2006) bahwa disamping fungsinya 
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sebagai krioprotektan, gliserol juga bersifat toxic sehingga 
disarankan untuk dipaparkan konsetrasi gliserol sebelum 
pembekuan. 
4.4.1 Pengaruh Ketinggian Ekuilibrasi Diatas Nitrogen 

Cair Terhadap Abnormalitas Spermatozoa 
Kambing Boer 

Nilai persentase abnormalitas spermatozoa kambing 
boer setelah post thawing 4 cm didapatkan hasil rataan yang 
tertinggi sebesar 82.91+3.154%. Persentase abnormalitas 
spermatozoa setelah pembekuan (post thawing) mengalami 
kenaikan jika dibandingkan dengan before freezing. Persentase 
abnormalitas spermatozoa Kambing Boer setelah post thawing 
7 cm rataan tertinggi didapatkan pada penambahan glutathione 
0,4 g sebesar 66.6+12.380%.  

Pengaruh ekuilibrasi diatas nitrogen cair terhadap 
abnormalitas spermatozoa kambing boer pada post thawing 
dengan ketinggian 4 cm dan 7 cm menunjukkan pengaruh 
yang signifikan (P>0,05) terhadap persentase abnormalitas 
spermatozoa kambing boer pada tahap post thawing. Rataan 
abnormalitas tertinggi ditunjukkan pada penambahan 0,4 g 
glutathione dengan post thawing ketinggian 4 cm. Hal ini 
diduga karena pada setiap proses terdapat perubahan suhu 
sehingga menyebabkan spermatozoa harus menyesuaikan 
dengan kondisi yang ada yang memungkinkan terjadi stres 
dingin (cold shock) yang mengakibatkan tingginya persentase 
abnormalitas spermatozoa. Yani dkk, (2001) menyatakan 
bahwa semakin lama waktu penyimpanan maka semakin 
tinggi persentase abnormalitas yang disebabkan oleh stres 
dingin dan ketidakseimbangan tekanan osmotik akibat dari 
proses metabolik yang terus berlangsung selama penyimpanan 
pada suhu 5 oC. Arifiantini, Yusuf dan Graha (2005) 
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menambahkan spermatozoa yang abnormal  tidak  
menunjukkan  motilitas  yang progresif.  Spermatozoa  
abnormal  biasanya disebabkan  oleh  kejutan dingin atau  
panas,  sinar-X, ketidakseimbangan  nutrisi, dan  endokrin. 
Peningkatan abnormalitas selama prosesing semen juga diduga 
adanya abnormalitas sekunder yang dilakukan saat prosesing 
semen dan juga karena peroksida lipid. Rizal dan Herdis 
(2006) menyebutkan bahwa abnormalitas sekunder lebih 
banyak berupa terpisahnya ekor dari kepala akibat terputus 
saat pembuatan pembuatan preparat untuk keperluan evaluasi. 
Alawiyah dan Hartono (2006) menyebutkan bahwa 
peroksidasi lipid akan menyebabkan kerusakan struktur dan 
terganggunya metabolisme spermatozoa yang berakibat 
spermatozoa mati. Nilai abnormalitas selama prosesing semen 
masuk dalam kategori cukup untuk pelaksanaan IB. Menurut 
Garner dan Hafez (2000) persentase abnormalitas spermatozoa 
yang baik untuk IB memiliki kriteria abnormalitas 
spermatozoa 5-20%, berbeda dengan pendapat Hartono (2008) 
yang menyebutkan bahwa semen Kambing Boer yang 
dibekukan masih memperlihatkan kualitas yang baik dan dapat 
digunakan untuk pelaksanaan IB apabila nilai abnormalitasnya 
berkisar 4,62-6,56%. 

Tambing dkk. (2003) menambahkan bahwa semakin 
tinggi nilai abnormalitas maka daya fertilitasnya juga semakin 
rendah karena spermatozoa tidak mampu membuahi sel telur. 
Nilai abnormalitas hasil penelitian tergolong cukup tinggi 
namun masih dalam katagori cukup, karena parameter yang 
dipertimbangkan untuk pelaksanaan IB adalah persentase 
motilitas dan viabilitas. Menurut pendapat Arifiantini, Yusuf 
dan Graha (2005) motilitas atau daya gerak dapat dijadikan 
patokan dalam menilai kualitas semen, selanjutnya Widiastuti 
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(2001) menyebutkan  motilitas atau daya gerak progresif 
spermatozoa mempunyai peranan yang penting untuk 
keberhasilan fertilisasi. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
kualitas semen beku yang di ekuilibrasi dengan ketinggian 
yang berbeda  pada ketinggian 4 cm dan 7 cm  diatas nitrogen 
cair N2(l) tidak menunjukkan pengaruh yang segnifikan dalam 
mempertahankan motilitas dan viabilitas spermatozoa tetapi 
mampu dalam mempertahankan abnormalitas spermatozoa 
post thawing. 

 
5.2 Saran 

Ekuilibrasi semen beku diatas nitrogen cair dalam 
penelitian selanjutnya diharapkan tidak menggunakan waktu 
ekuilibrasi  30 menit agar didapatkan kualitassemen beku yang 
optimal selain itu disarankan apabila antioksidan yang 
digunakan glutathione, maka sebaiknya menggunakan 
pengencer yang tidak mengandung kuning telur agar fungsi 
antioksidan berjalan maksimal. 
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Lampiran 1. Komposisi dan Cara Pembuatan Pengencer 
Tris Aminomethan Kuning Telur yang 
mengandung Glutathione. 

 

No Bahan / Komposisi Takaran 
1. Tris Amonethane, g1) 1,362 
2. Asam Sitrat, g1) 0,762 
3. Laktosa, g1) 1,5 
4. Trehalosa, g2) 2,7 
5. Fruktosa, g1) 0,5 
6. Penicilin, g3) 0,1 
7. Streptomycin, g3) 0,1 
8. Kuning Telur, ml4) 10 
9. Aquabidest, ml5) 90 

10. Glutathione ml1) 7,5 
1)Merck, 2)MP Biomedical, 3)Meiji, 4)Telur ayam ras, 

5)Otsuka 
 

Prosedur pembuatan : 
1. Aquabidest dimasukkan dalam erlemeyer 250 ml 

kemudian stirer 
2. Kuning telur dimasukkan dan distirer sampai 

homogen 
3. Bahan-bahan seperti asam sitrat, laktosa, trehalosa, 

fruktosa dimasukkan secara berturut-turut dan distirer 
sampai homogen selama 2 jam 

4. Campuran bahan dimasukkan ke dalam panci dan 
dipanaskan (ditim) sampai mendidih suhu 100 oC 
dengan tujuan sterilisasi 

5. Suhu dari pengencer diturunkan sampai 37 oC 
6. Penicilin dan streptomycin ditambahkan dalam 

pengencer dan dihomogenkan kembali dengan stirer 
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7. Pengencer dimasukkan kedalam refrigerator dan 
setelah 3 hari dipisahkan antara endapan dan 
supernatan, yang digunakan hanya supernatannya saja. 
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Lampiran 2.Kualitas Semen Segar Kambing Boer 
 

Kualitas 
Kambing 

Rataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volume (ml) 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 
0,75±0,115

4 

Konsistensi 
Kent

al 
Kent

al 
Kent

al 
Kent

al 
Kent

al 
Kent

al 
Kent

al 
Kent

al 
Kent

al 
Kent

al Kental 

pH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Warna PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK 

Bau Khas Khas Khas Khas Khas Khas Khas Khas Khas Khas Khas 

Motilitasmassa 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
MotilitasIndividu 
(%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Viabilitas (%) 94,5 87,5 76,5 73 89 73 88,5 83,5 94,5 91,5 85,15±8,29 
Abnormalitas 
(%) 8 6,5 12 14 7 14,5 13,5 5,5 22 14 11,70±5,04 

Konsentrasi (10) 5670 580 7360 6970 6400 6890 6950 6840 7180 7290 
6213±2039

,57 
Keterangan PK = PutihKekuningan 

 



 

66 6
6

 

Lampiran 3. Data Motilitas Individu PTM 4 cm dan 7 cm 
 
Motilitas PTM 4 cm 

perlakuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total x+SD 

P0 22.5 25 30 32.5 25 22.5 15 17.5 20 17.5 227.5 22.75+5.583 

P1 15 17.5 22.5 25 20 22.5 15 17.5 20 22.5 197.5 19.74+3.425 

P2 10 10 25 22.5 22.5 25 22.5 25 20 22.5 205 20.5+5.749 

P3 17.5 20 22.5 17.5 20 15 22.5 22.5 20 25 202.5 20.25+2.993 

Total 65 72.5 100 97.5 87.5 85 75 82.5 80 87.5 832.5   
 
Motilitas PTM 7 cm 

Perlakuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total x+SD 

P0 17.5 22.5 20 17.5 25 22.5 25 22.5 20 17.5 210 21+2.934 

P1 17.5 15 20 17.5 17.5 22.5 22.5 22.5 20 17.5 192.5 20.25+3.425 

P2 25 22.5 17.5 15 30 27.5 22.5 27.5 25 22.5 235 23.5+4.594 

P3 25 25 22.5 25 20 17.5 22.5 25 22.5 17.5 222.5 22.25+2.993 

Total 85 85 80 75 92.5 90 92.5 97.5 87.5 75 860   
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Lampiran 4. Data Motilitas Individu post thawing dengan 
penambahan glutathione 0,4 g dengan ekuilibrasi 
4 cm dan 7 cm 

 

 
Lampiran 5.  Analisis Statistik Motilitas Individu Semen Beku 

Kambing Boer Post Thawing 0,4 g dengan 
Ekuilibrasi 4 cm dan 7 cm. 

 

�XA		 = 	X1 + X2 +⋯+ X9 + X10	 
															= 	10 + 10 +⋯+ 20 + 22.5 
															= 205   
 

X�A						 = ∑XA
n  

												= 205
10  

												= 20.5 
 

Ulangan PTM 4 cm  PTM 7 cm 
1 10 25 
2 10 22.5 
3 25 17.5 
4 22.5 15 
5 22.5 30 
6 25 27.5 
7 22.5 22.5 
8 25 27.5 
9 20 25 
10 22.5 22.5 
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S�A				 = �X1� + X2� +⋯+ X9� + X10�� − �∑XA�n �
n − 1  

												= �10� + 10� +⋯+ 20� + 22.5�� − ��205��10 �
9  

												= 33.05 
 

�XB		 = 	X1 + X2 +⋯+ X9 + X10	 
															= 	25 + 22.5 + ⋯+ 25 + 22.5 
															=  235 
 

X�B						 = ∑XB
n  

												= 235		
10  

												= 23.5 
 

S�B			 = �X1� + X2� +⋯+ X9� + X10�� − �∑XA�n �
n − 1  

												= �25� + 22.5� +⋯+ 25� + 22.5�� − ��235��10 �
9  

												= 503.61 
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t	hitung = |X�A − X�B|
��nA��S�A� + �nB��S�B�nA + nB 	x	� 1nA + 1nB�

 

    

															= |20.5 − 23.5|
��10��33.05� + �10��21.11�10 + 10 	x	� 110 + 110�

 

															= |3|
�341.055	� 110 + 110�

 

															= 0.36  
 
t tabel (0,05;18) = 1,73 
t hitung < t tabel � H0 diterima 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketinggian 
ekuilibrasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 
terhadap motilitas individu spermatozoa setelah post thawing, 
artinya motilitas individu spermatozoa dengan penambahan 
glutathione 0.4 g setelah post thawing yang diekuilibrasi 
dengan ketinggian 4 cm dan 7 cm diatas nitrogen cair tidak 
menunjukkan perbedaan dalam peningkatan motilitas 
spermatozoa. 
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Lampiran 6. Data Viabilitas Spermatozoa PTM 4 cm dan 7 cm 

Viabilitas 4 cm 

Perlakuan 
Ulangan 

total 
x+SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P0 40 46 45 46 40 21 13 10 8 11 280 28+16.706 

P1 25 23 27 33 28 34 6 11 16 6 209 20.9+10.503 

P2 27 35 17 26 18 30 12 19 20 11 215 21.5+7.792 

P3 28.5 32.5 18.5 29 30 26.5 8.5 6.5 11.9 17 208.9 20.89+9.633 

Total 120.5 136.5 108 134 116 112 39.5 46.5 55.9 45 912.9   
 

Viabilitas 7 cm 

Perlakuan 
Ulangan 

total x+SD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P0 21 17 38 45 46 39 11 16 16 7 256 25.6+14.773 

P1 26 19 28 30 18 46 11 8 9 6 201 20.1+12.573 

P2 33 32 43 35 24 31 12 25 20 10 265 26.5+10.384 

P3 34 39 34 17 26 35 29 26 40 24 304 30.4+7.260 

Total 114 107 143 127 114 151 63 75 85 47 1026   
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Lampiran 7. Data Viabilitas Spermatozoa post thawing 
dengan penambahan glutathione 0,4 g pada 
ekuilibrasi 4 cm dan 7 cm 

no PTM 4 cm PTM 7 cm 
1 27 33 
2 35 32 
3 17 43 
4 26 35 
5 18 24 
6 30 31 
7 12 12 
8 19 25 
9 20 20 
10 11 10 

Lampiran 8.  Analisis Statistik Viabilitas Spermatozoa 
Semen Beku Kambing Boer Post Thawing 
0,4 g glutathione dengan Ekuilibrasi 4 cm 
dan 7 cm. 

 

�XA		 = 	X1 + X2 +⋯+ X9 + X10	 
															= 	27 + 35 +⋯+ 20 + 11 
															= 215   
 

X�A						 = ∑XAn  

												= 21510  

												= 21.5 
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S�A				 = �X1
� + X2� +⋯+ X9� + X10�� − �∑XA�n �

n − 1  

												= �27
� + 35� +⋯+ 20� + 11�� − ��215��10 �

9  

												= 60.72 
 

�XB		 = 	X1 + X2 +⋯+ X9 + X10	 
															= 	33 + 32 +⋯+ 20 + 10 
															=  265 
 

X�B						 = ∑XBn  

												= 265		10  

												= 26.5 
 

S�B			 = �X1
� + X2� +⋯+ X9� + X10�� − �∑XB�n �

n − 1  

												= �33
� + 32� +⋯+ 20� + 10�� − ��265��10 �

9  

												= 107.83 
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t	hitung = |X�A − X�B|
 �nA��S�A� + �nB��S�B�nA + nB 	x	� 1nA + 1nB�

 

    

															= |21.5 − 26.5|
 �10��60.72� + �10��107.83�10 + 10 	x	� 110 + 110�

 

															= |5|
 1685.5	� 110 + 110�

 

															= 0.27  
 
t tabel (0,05;18) = 1,73 
t hitung < t tabel � H0 diterima 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketinggian 
ekuilibrasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata 
(P>0,05) terhadap viabilitas spermatozoa setelah post 
thawing, artinya viabilitas spermatozoa semen beku 
dengan penambahan glutathione 0.4 g setelah post 
thawing yang diekuilibrasi dengan ketinggian 4 cm dan 7 
cm diatas nitrogen cair tidak menunjukkan perbedaan 
dalam peningkatan viabilitas spermatozoa. 

 
 
 



 

74 7
4

 

Lampiran 5. Data Abnormalitas Spermatozoa PTM 4 cm dan 7 cm 

Abnormalitas PTM 4 cm 

Perlakuan 
Ulangan 

total x+SD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P0 40.3 28 40.5 28 41.5 31 19 13.5 16.5 21 279.3 27.93+10.388 

P1 69 71 71 74.5 69.5 63 83.5 79 82 69 731.5 73.15+6.510 

P2 83.5 79 85.8 80.9 80 80.5 82.6 82.5 84.8 89.5 829.1 82.91+3.154 

P3 85 78 69 84 57.6 57.5 84 88 86.5 81.5 771.1 77.11+11.618 

Total 277.8 256 266 267.4 249 232 269.1 263 269.8 261 2611   

Abnormalitas PTM 7 cm 

Perlakuan 
Ulangan 

total x+SD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P0 61.5 58 87 84 92.4 84.5 87 84 78.5 84.5 801.4 80.14+11.316 

P1 63.5 55.5 72 62.5 82.5 77.5 81.5 91.5 78.5 87.5 752.5 75.25+11.655 

P2 56 58.5 61.5 54 80 56 84.5 86 68 61.5 666 66.6+12.380 

P3 77 74 58.5 76.5 78.5 60.5 67 76 56.5 73.5 698 69.8+8.439 

Total 258 246 279 277 333 279 320 337.5 281.5 307 2917.9 
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Lampiran 9. Data Abnormalitas Spermatozoapost thawing 
dengan penambahan glutathione 0,4 g pada 
ekuilibrasi 4 cm dan 7 cm 

no PTM 4 cm PTM 7 cm 
1 83.5 56 
2 79 58.5 
3 85.8 61.5 
4 80.9 54 
5 80 80 
6 80.5 56 
7 82.6 84.5 
8 82.5 86 
9 84.8 68 
10 89.5 61.5 

 
Lampiran 10. Analisis Statistik Abnormalitas Spermatozoa 

Semen Beku Kambing Boer Post Thawing 0,4 
g glutathione dengan Ekuilibrasi 4 cm dan 7 
cm. 

 

�XA		 = 	X1 + X2 +⋯+ X9 + X10	 
															= 	83.5 + 79 +⋯+ 84.8 + 89.5 
														= 829.1  
 

X�A						 = ∑XA
n  

									= 829.1
10  

												= 82.91 
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S�A				 = �X1� + X2� +⋯+ X9� + X10�� − �∑���
� �

n − 1  

		= �83.5� + 79� +⋯+ 84.8� + 89.5�� − �����. �� ! �
9  

												=9.95 
 

�XB		 = 	X1 + X2 +⋯+ X9 + X10	 
															= 	56 + 58.5 + ⋯+ 68 + 61.5 
															=666 
 

X�B						 = ∑XB
n  

									= 666		
10  

												= 66.6 
 

S�B			 = �X1� + X2� +⋯+ X9� + X10�� − �∑�$�
� �

n − 1  

		= �56� + 58.5� +⋯+ 68� + 61.5�� − ��%%%�� ! �
9  

												=153.27 
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t	hitung = |X�A − X�B|
,�����-���.��$��-�$�

��.�$ 	x	�  
��+  

�$�
 

    

															= |82.91 − 66.6|
,� !���.�0�.� !�� 01.�2�

 !. ! 	x	�   !+  
 !�

 

															= |16.31|
,81.61	�   !+  

 !�
 

															= 4.04 
 
t tabel (0,05;18) = 1,73 
t hitung > t tabel � H0 ditolak 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketinggian 
ekuilibrasi yang berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 
abnormalitas spermatozoa setelah post thawing, artinya 
abnormalitas spermatozoa semen bekudengan penambahan 
glutathione 0.4 g setelah post thawing yang di ekuilibrasi 
dengan ketinggian 4 cm dan 7 cm diatas nitrogen cair 
menunjukkan perbedaan dalam penurunan abnormalitas 
spermatozoa. 
 


