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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ternak kambing merupakan sumber protein hewani, 
simpanan modal dan pupuk. Sebagai penghasil daging, ternak 
kambing memberikan kontribusi sekitar 6-7% dari total 
produksi daging nasional, serta produksinya cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun (Subandriyo, 1993) 

Ternak kambing khususnya kambing Peranakan 
Etawah (PE) di Indonesia merupakan ternak piaraan yang 
tersebar luas. Kemampuan beradaptasi dan mempertahankan 
diri terhadap lingkungan cukup baik (Devebdra and Burns, 
1993). Kambing PE merupakan persilangan kambing Etawah 
dengan kambing Kacang, sehingga sifat-sifat reproduksinya di 
antara kedua kambing tersebut ( Cahyono,1998). Pada 
pemeliharaan kambing secara tradisional akan kurang 
menguntungkan, karena tidak dapat diharapkan berreproduksi 
secara maksimal. Kambing ini termasuk kambing jenis besar, 
tipe dwiguna, yaitu sebagai penghasil daging dan susu. 
Kambing Etawah memiliki postur tubuh besar, telinga panjang 
menggantung, bentuk muka cembung serta bulu yang panjang 
di bagian paha belakang (Sodiq dan Abidin, 2009). Rata-rata 
produksi susu yang dihasilkan kambing Etawah 3,8 Populasi 
kambing PE di Indonesia hingga kini baru mencapai 3,9 juta 
ekor atau 30% dari total jumlah ternak nasional yang mencapai 
13 juta ekor.  Performa kambing Etawah memiliki panjang 
telinga 25-41 cm (Widagdo, 2010). Tinggi kambing jantan 90-
127 cm, sedangkan betina 70-92 cm. Berat badan pejantan 
dapat mencapai 68-120 kg, sedangkan betina 60-80 kg. 
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Lingkar testis kambing jantan dapat mencapai 23 cm 
(Widagdo, 2010). 

Salah satu upaya dalam peningkatan populasi ternak 
sapi maupun kambing adalah dengan teknologi Inseminasi 
Buatan (IB). Teknologi IB telah terbukti efektif dalam 
menyebarkan bibit pejantan maupun betina dengan genetik 
materi unggul. Keuntungan dari teknologi IB ini adalah: 1) 
Memperpendek jarak antar kelahiran (calving interval), 2) 
Meningkatkan pemanfaatan pejantan unggul, 3) Mengatasi 
kendala jarak dan waktu, 4) Mencegah penularan penyakit 
hewan menular melalui saluran kelamin, 5) Menghemat dana 
karena tidak perlu memelihara pejantan, 6) Memperbaiki mutu 
genetic ternak melalui pejantan (Hendris, 2005) 

Inseminasi Buatan merupakan teknik perkawinan 
dengan memasukkan semen segar atau semen beku ke dalam 
saluran kelamin sapi betina dengan menggunakan suatu alat 
yang dibuat oleh manusia. Hal ini bertujuan untuk perbaikan 
mutu genetik ternak, menghindari penyebaran penyakit 
kelamin, meningkatkan jumlah keturunan dari pejantan unggul 
dengan inseminasi ke banyak betina dan meningkatkan 
kesejahteraan peternak (Ihsan, 1997; Blakely and Bade, 1998; 
Ax, Dally, Didion, Lenz, Love, Varner and Hafez, 2000; 
Pangestu, 2002). Susilawati, Suyadi, Nuryadi, Isnaini dan 
Wahyuningsih (1993) menyatakan bahwa semen yang 
berkualitas dari seekor pejantan unggul dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, antara lain: umur pejantan, sifat genetik, suhu 
dan musim, frekuensi ejakulasi dan makanan. Faktor umur 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 
semen segar, namun masih belum banyak informasi yang di 
peroleh tentang pengaruh umur terhadap kualitas semen segar. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana pengaruh umur pejantan terhadap kualitas 

semen segar kambing PE. 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengevaluasi  pengaruh umur pejantan terhadap kuantitas dan 
kualitas semen segar sebelum dilakukan proses pembekuan. 

 
1.4 Manfaat  

Dari hasil penelitian di harapkan dapat mengetahui 
kualitas dan informasi dalam penggunaan pejantan untuk 
menghasilkan semen segar yang berkualitas dengan 
berdasarkan umur dan sebagai salah satu kriteria dalam 
pemilihan calon pejantan sebagai pedoman budidaya kambing. 

 
1.5 Hipotesis 

Semakin bertambahnya umur pejantan maka kuantitas 
semakin meningkat dan kualitas semen yang dihasilkan 
pejantan semakin menurun 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Kambing PE 

Kambing PE merupakan hasil perkawinan antara 
kambing Etawa dengan kambing lokal (kacang). Kambing 
Etawah sendiri berasal dari wilayah Jamnapari (India), 
kambing ini termasuk tipe dwiguna yakni sebagai penghasil 
susu dan daging. Kambing PE ini sekarang paling banyak 
tersebar di Indonesia dengan cirri-ciri fisik sebagai berikut : 1) 
Memiliki warna bulu yang bervariasi baik coklat muda, hitam, 
putih, dsb, 2) Memiliki daun telinga yang panjang, sekitar 18-
30 cm, 3) Memiliki tinggi badan mencapai 76-100 cm, 4) 
Memiliki ukuran berat badan sekitar 40 kg untuk jantan dan 35 
kg untuk betina dewasa, 5) Pada jantan memiliki rambut agak 
panjang dan lebih tebal yang terdapat pada bagian atas dan 
bawah leher serta pundaknya (Cahyono, 1998). 

Kambing kacang merupakan kambing asli dengan 
ukuran badan kecil, kambing peliharaan ini dimanfaatkan 
untuk penghasil daging dan kulit. Pada umumnya kambing 
Kacang memiliki warna buku tunggal, yakni : putih, hitam dan 
coklat, serta adakalanya warna campur dari ketiga warna 
tersebut. Kambing Kacang kelamin jantan maupun betina 
memiliki tanduk 8-10 cm. Berat tubuh kambing Kacang 
dewasa rata-rata sekitar 17-30 kg (Sarwono, 1991) 

Kambing jenis Jamnapri atau Etawah mempunyai 
tinggi badan pada betina sebesar 78-86 cm, dan bobot badan 
betina dewasa sebesar 45-63 kg (Devendra dan Burn, 1993). 
Kambing Etawah memiliki spesifikkasi kepala mirip dengan 
domba jantan, hidung melengkung, rahang bawah lebih 
menonjol, daun telinga panjang dan lebar terkulai ke bawah. 



 

  

5 

 

Berat tubuh kambing Etawah dewasa berkisar 40-70 kg dan 
produksi air susunya sekitar 1-3 liter/hari. Warna bulu 
kambing Etawah sangat bervariasi, pada umumnya warna 
campuran hitan putih dan coklat (Murtidjo, 1993). 

 
2.2  Semen dan Spermatozoa 

Semen adalah cairan suspensi seluler yang 
mengandung gamet jantan atau spermatozoa dan sekresi 
kelenjar asesoris pada saluran reproduksi jantan. Cairan dari 
suspensi yang terbentuk saat ejakulasi disebut seminal plasma 
(Hafez, 2000).  Bentuk spermatozoa adalah sel lonjong yang 
terdiri dari kepala yang berisi nukleus dan ekor yang berisi 
aparatus yang dibutuhkan untuk pergerakan spermatozoa. 
Panjang spermatozoa pada sapi 50µm dan panjang bagian 
kepala adalah 8-10µm, lebar 4µm dan tebal 0,5µm 
(Hafez,2000). 

Spermatozoa merupakan suatu sel kecil, kompak dan 
sangat khas yang tidak bertumbuh atau membagi diri. Secara 
umum terdiri dari kepala yang membawa materi herediter 
paternal dan ekor yang mengandung sarana penggerak 
(Feradis, 2010) 

Spermatozoa tidak dapat tahan hidup untuk waktu 
yang lama kecuali bila ditambahkan berbagai unsur ke dalam 
semen, yang berfungsi untuk menyediaka zat-zat makanan 
sebagai sumber energi bagi spermatozoa, melindungi 
spermatozoa terhadap cold shock, menyediakan suatu 
penyanggah untuk mencegah perubahan pH akibat 
pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa 
dan memperbanyak volume semen sehingga lebih banyak 
hewan betina yang dapat diinseminasi dengan satu ejakulat 
(Toelihere, 1993). 
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2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Semen 

Faktor yang mempengaruhi kualitas semen salah 
satunya adalah umur pejantan, karena perkembangan testis dan 
spermatogenesis dipengaruhi oleh umur. Spermatogenesis 
adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi dalam 
tubuli seminiferi. Proses spermatogenesis pada sapi 
berlangsung selama 55 hari dan berlangsung pertama kali 
ketika sapi berumur 10-12 bulan (Nuryadi,2000). Menurut 
Hafez (2000) bahwa produksi semen dapat meningkat sampai 
umur 7 tahun. Pada saat pebertas spermatozoa banyak yang 
abnormal, masih muda, dan banyak mengalami kegagalan 
pada waktu dikawinkan. 

Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu 
tinggi dapat mempengaruhi organ reproduksi hewan jantan. 
Hal ini mengakibatkan fungsi thermoregulatoris skrotum 
terganggu sehingga terjadi kegagalan pembentukan 
spermatozoa dan penurunan produksi spermatozoa. Pejantan 
yang ditempatkan pada ruangan yang panas mempunyai 
tingkat fertilitas yang rendah. Hal ini disebabkan 
memburuknya kualitas semen dan didapatkan 10% 
spermatozoa yang abnormal (Susilawati, dkk, 1993).  

Apabila pakan yang diberikan terlalu sedikit terutama 
pada periode sebelum masa pubertas dicapai dapat 
meyebabkan perkembangan testis dan kelenjar-kelenjar 
asesoris terhambat dan dapat memperlambat timbulnya 
dewasa kelamin. Pada ternak dewasa, kekurangan makanan 
dapat mengakibatkan gangguan fungsi fisiologis, baik pada 
testes maupun kelenjar asesorisnya dan dapat menurunkan 
libido sehingga produksi semen turun (Susilawati, dkk,1993). 
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Untuk memperoleh produksi semen yang optimal 
diperlukan pakan yang cukup dan memenuhi gizi yang 
dibutuhkan, sebab pakan yang diberikan selain untuk produksi 
semen akan digunakan oleh ternak untuk perawatan tubuh 
(hidup pokok) dan pertumbuhan (Lubis, 2000). Secara umum, 
hijauan makanan ternak terdiri dari pakan hijauan ada pakan 
penguat. 

Pakan yang baik diberikan dengan perbandingan 
60:40 (dalam bahan kering ransum), apabila hijauan yang 
diberikan berkualitas rendah, perbandingan itu dapat menjadi 
55:45 dan jika hijauan yang diberikan berkualitas sedang 
sampai tinggi, maka pemberian dapat menjadi 64:36 (Siregar, 
2008). Pakan yang diberikan pada saat pertumbuhan apabila 
nutrisinya tidak mencukupi akan berpengaruh terhadap 
perkembangan testes dan masa pubertas yang berakibat 
kelenjar-kelenjar asesoris akan terhambat dan memperlambat 
timbulnya dewasa kelamin, bahkan mengakibatkan gangguan 
fisiologi yang berdampak pada produksi semen didalam testes 
dan menurunya kualitas semen segar (Susilawati, Suyadi, 
Nuryadi, Isnaini dan Wahyuningsih. 1993). Sudono dan 
Abdulgani (2002), menyatakan bahwa ransum yang dimakan 
oleh kambing tergantung dari ukuran tubuh, bangsa kambing, 
umur, serta jenis kelaminnya. Campuran hijauan makanan 
yang terdiri atas berbagai macam dedaunan dan rerumputan, 
lebih baik daripada hijauan pakan ternak yang hanya terdiri 
atas satu jenis hijauan saja. Hal ini bertujuan agar kekurangan 
zat makanan dari bahan pakan ternak yang satu dapat dipenuhi 
oleh bahan pakan yang lainnya. Hijauan pakan ternak untuk 
kambing dewasa tanpa diberi konsentrat berkisar antara 5-8 kg 
per ekor per hari. 
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2.4 Evaluasi Semen yang Akan di Proses 
2.4.1 Volume 

Volume merupakan salah satu standar untuk evaluasi 
kualitas semen yang akan digunakan untuk inseminasi buatan. 
Volume semen sapi berkisar antara 5-8 ml/ejakulasi (Garner 
dan Hafez, 2000). Volume semen akan bertambah sesuai 
umur, besar tubuh, tingkatan makanan, perubahan keadaan 
kesehatan reproduksi, frekuensi penampungan dan akan 
menurun sesudah mencapai puncak dewasa (Salisbury dan 
Van Demark, 1985; Toelihere, 1993). Penelitian Rizal (2007) 
bahwa rata-rata semen segar kambing PE yang diperoleh 
adalah rata-rata 0,68 ml (0,5–1 ml), lebih rendah daripada 
yang dilaporkan Tambing et al. (2001) bahwa volume semen 
kambing PE adalah rata-rata 0,95 ml. 

 
2.4.2 Konsistensi 

Konsistensi adalah derajat kekentalan. Konsistensi 
semen dapat diperiksa dengan cara menggoyang tabung yang 
berisi semen. Semen yang baik, derajat kekentalannya hampir 
sama atau sedikit lebih kental dari susu, sedangkan semen 
yang jelek, baik warna maupun kekentalannya sama dengan 
air buah kelapa (Hafez, 2000). Semen segar yang baik harus 
memiliki konsistensiagak kental atau kental dan gerakan 
massa ++ atau +++ (Toelihere,1981). Menurut (Herliantien, 
2000) Konsistensi semen mempunyai korelasi positif terhadap 
konsentrasi spermatozoa yang dikandungnya. Semakin kental 
dan keruh pada semen mengindikasikan semakin tinggi 
konsentrasi spermatozoa per-ml semen dengan standart 
perhitungan yaitu 

Encer  : ≤ 100010*6 

Sedang  : 1000 – 1500 
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Pekat   : ≥ 150010*6 

 
2.4.3 Motilitas 

Susilawati, Srianto, Hermanto dan Yuliani (2003) 
menyatakan proses fertilisasi membutuhkan spermatozoa motil 
sekitar sepuluh juta spermatozoa, maka syarat spermatozoa 
sebagai standar inseminasi adalah 2,5x107 spermatozoa per 
straw dengan motilitas 40%. Rizal (2007) melaporkan motil 
yang diperoleh pada penelitian adalah rata-rata 70% dan 
spermatozoa hidup ratarata 83,89% (81–86%). Suwarso 
(1999) melaporkan persentase spermatozoa motil dan 
spermatozoa hidup kambing PE yang lebih tinggi, yakni 
masing-masing 78,13% dan 94,08%. 

 
2.4.4 Konsentrasi 

Konsentrasi spermatozoa kambing PE berkisar antara 
270-285(107) (Hafez, 2000). Perbedaan konsentrasi 
spermatozoa antar pejantan diduga disebabkan karena kualitas 
genetic pada masing-masing pejantan (Situmorang, 2002) 
Hasil penelitian Rizal (2007) menunjukkan bahwa konsentrasi 
spermatozoa rata-rata 4.148,57 juta sel/ml (berkisar antara 
3.910 juta dan 4.510 juta sel/ml). Konsentrasi spermatozoa 
kambing PE pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan 
dengan yang dilaporkan Tambing et al. (2001) yakni sebesar 
rata-rata 2.940 juta sel/ml. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Inseminasi Buatan 
(BBIB) Singosari Malang, pada tanggal 9 Januari 2012 sampai 
9 Februari 2012. 
 
3.2 Materi Penelitian 
Materi penelitian yang digunakan adalah semen segar yang 
diperoleh dari 8 ekor pejantan kambing Peranakan Etawah 
(PE). 

3.3 Alat Dan Bahan 
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Alat yang digunakan antara lain: tabung penampung 
semen, vagina buatan, mikroskop elektron, gelas 
obyek, cover glass, kuvet, pipetmikro, 
spektrophotometer. 

2. Bahab yang digunakan sebagai penelitian adalah 
semen segar, NaCl 9%, air hangat dengan suhu 40-
45°C. 

3.4 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan, 
data umur pejantan diperoleh dari recording dengan jumlah 
ulangan 10 kali untuk 4 perlakuan, adapun perlakuan adalah 
sebagai berikut: 

a. Kambing Peranakan Etawah (PE) umur 1-2 tahun 
sebanyak  2 ekor dengan ulangan 5 kali setiap ekor 
sehingga setiap perlakuan sebanyak 10 kali. 
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b. Kambing Peranakan Etawah (PE) umur 3-4 tahun 
sebanyak  2 ekor dengan ulangan 5 kali setiap ekor 
sehingga setiap perlakuan sebanyak 10 kali. 

c. Kambing Peranakan Etawah (PE) umur 5-6 tahun 
sebanyak  2 ekor dengan ulangan 5 kali setiap ekor 
sehingga setiap perlakuan sebanyak 10 kali. 

d. Kambing Peranakan Etawah (PE) umur >6 tahun 
sebanyak  2 ekor dengan ulangan 5 kali setiap ekor 
sehingga setiap perlakuan sebanyak 10 kali. 

3.5 Cara Pengukuran Variabel Sebagai Berikut 

1. Volume 
Semen pejantan ditampung menggunakan Vagina 
Buatan yang sudah terisi air bersuhu sekitar 40-45°C 
yang bertujuan agar suhu vagina buatan tersebut 
seperti vagina pada ternak betina, setelah proses 
penampungan dilakukan, volume dapat diamati 
langsung pada tabung penampungan semen berapa 
volume semen ejakulasi dari pejantan yang ditampung. 

2. Motilitas 
Pengamatan motilitas spermatozoa dengan cara 
meneteskan setetes semen diatas object gelas dan 
ditutup menggunakan cover glass dan diamati 
menggunakan mikroskop electron untuk mengetahui 
sperma yang bergerak aktif dan progresif, presentase 
motilitas masa diamati menggunakan mikroskop 
dengan pembesaran 100X dengan penilaian(+++) 
sangat baik, (++) baik, (+) sedang, (N) buruk, untuk 
motilitas individu dalam pengamatannya 
menggunakan mikroskop dengan pembesaran 400X 
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3. Konsentrasi 

Mengetahui nilai konsentrasi dari semen yang 
ditampung dengan cara mengambil semen 
menggunakan pipet sebanyak 0,35 ml dan NaCl 9% 
yang kemudian dihomogenkan dan selanjutnya 
diamati menggunakan spectrophotometer merek mini 
tube type SDM 6 dan langsung bisa dilihat dulayar 
berapa nilai konsentrasi dari semen yang diamati. 
 

4. Jumlah spermatozoa 
Jumlah spermatoza ditentukan dengan cara 

mengalikan nilai konsentrasi semen dengan volume 
semen yang ditampung, dari cara tersebut jumlah 
spermatozoa dapat dipastikan berapa nilainya. 

5. Jumlah spermatozoa motil 
Menentukan jumlah spermatozoa motil yaitu 

mengalikan nilai jumlah spermatozoa dengan motilitas 
individu semen yang sudah ditentukan pada waktu 
evaluasi semen. 

3.6 Variabel Yang Diukur 

1. Volume semen 
2. Motilitas spermatozoa 
3. Konsentrasi semen 
4. Jumlah spermatozoa 
5. Jumlah spermatozoa motil 
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3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh selama penelitian kemudian 
dianalisis menggunakan analisis ragam dari Rancangan Acak 
Lengkap (RAL), apabila terdapat perbedaan antara perlakuan 
maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s 
(Robert ang James, 1991) 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kualitas Semen Segar 
Pemeriksaan semen segar yang dilakukan di BBIB 

Singosari meliputi volume, warna semen, pH, konsistensi, 
konsentrasi, motilitas masa, dan molititas individu. 
Pemeriksaan terhadap semen segar dilakukan untuk melihat 
kualitas dari semen tersebut apakah dapat dilakukan proses 
selanjutnya atau tidak. Semen yang akan di proses menjadi 
semen beku harus memiliki kriteria mortilitas individu 70%, 
motilitas massa minimal 2+. 

4.1.1 Volume Semen Segar 
Hasil pemeriksaan volume semen segar pada keempat 

kelompok umur Kambing PE dapat dilihat pada Lampiran 2. 
Rataan volume semen segar diperlihatkan pada Table 1. 

Tabel 1. Volume Semen Segar pada 4 Kelompok Umur 
Kambing PE 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa umur pejantan 
tidak memberi pengaruh nyata terhadap volume semen segar 
pada umur 3-4, 5-6 dan >6 tahun, dan volume segar paling 
baik di tunjukkan pada kelompok pejantan umur 1-2 tahun 

Umur Pejantan (Tahun) Rata-rata Volume ± SD (ml) 
1-2 Tahun 
3-4 Tahun 
5-6 Tahun 
> 6 Tahun 

2,2±0,5 
1,9±0,5 
1,9±0,5 
1,6±0,4 
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yaitu 2,2±0,5 ml. Sifat semen dipengaruhi oleh umur pejantan 
dan interaksi antara umur dengan interval penampungan. 
Umur juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
musim sehingga dapat mempengaruhi volume ejakulat dan 
persentase motil spermatozoa. Umur pejantan pada saat 
penampungan semen mempengaruhi volume ejakulat, 
konsentrasi dan motilitas spermatozoa (Mathevon,1998) yang 
disitasi oleh Pfrina (2009). Ditambahkan oleh Nuryadi (2000) 
volume semen ternak jantan yang diejakulasikan dipengaruhi 
oleh umur, kondisi ternak, lingkungan, pakan dan frekuensi 
penampungan. 

Volume semen yang diperoleh selama penelitian lebih 
tinggi dibandingkan hasil penelitian Natsir (2011) yakni 
1,27±0,38 ml. Meskipun menurut Susilawati (2003) bahwa 
volume semen kambing rata-rata 0,89±0,38 ml tiap ejakulasi. 

4.1.2 Motilitas Individu Spermatozoa Semen Segar 
Hasil pemeriksaan motilitas individu semen segar 

pada keempat kelompok umur Kambing PE dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Rataan presentase motilitas individu diperlihatkan 
pada Tabel 2. 

Tabel 2. Motilitas Individu Spermatozoa pada 4 Kelompok 
Umur Kambing PE 

Umur Pejantan (tahun) Rata-rata Motilitas Individu ± 
SD (%) 

1-2 Tahun 
3-4 Tahun 
5-6 Tahun 
>6 Tahun 

68,5±7,9b 
70,75±5,2b 

59,5±13,3a 

69,5±7,7b 
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Motilitas individu spermatozoa dievaluasi segera 
setelah penampungan. Hal ini bertujuan agar energi yang 
dimiliki spermatozoa tidak cepat habis. Perbedaan motilitas 
spermatozoa semen segar pada masing-masing kelompok 
umur diduga disebabkan perbedaan keterbatasan sumber 
energi berupa fruktosa dan sorbitol yang menyebabkan 
motilitas spermatozoa lebih tinggi (Susilawati,1993) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa umur pejantan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap motilitas 
semen segar pada kelompok umur 1-2, 3-4 dan >6 tahun, dan 
motilitas semen segar paling baik ditunjukan pada kelompok 
pejantan umur 3-4 tahun yaitu sebesar 70,75±5,2 (%). Rataan 
motilitas Individu spermatozoa pada keempat kelompok umur 
pejantan masih dalam kisaran normal sesuai dengan literature 
Garner dan Hafez (1993) yang menyebutkan bahwa motilitas 
semen berkisar antara 40-75%.  

4.1.3 Konsentrasi Semen Segar 
Pemeriksaan konsentrasi semen segar dari keempat 

kelompok umur Kambing PE ditunjukkan pada Lampiran 4. 
Rataan konsentrasi semen segar diperlihatkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Konsentrasi Semen Segar pada 4 Kelompok Umur 
Kambing PE 

Umur Pejantan 
 (tahun) 

Rata-rata Konsentrasi ± SD 
(106/ml) 

1-2 Tahun 
3-4 Tahun 
5-6 Tahun 
>6 Tahun 

2265,25±177,8 
2434,75±321,1 
2294,85±191,5 

2261,8±334 
 

Hasil analisis konsentrasi spermatozoa antar pejantan 
diduga disebabkan karena kualitas genetik pada masing-
masing pejantan(Situmorang, 2002). Menurut 
(Mathevon,1998) yang disitasi oleh Pfrina (2009) Konsentrasi 
dan presentase spermatozoa motil dipengaruhi oleh umur 
pejantan dan kecenderungan untuk meningkat seiring dengan 
meningkatnya umur sampai 22 bulan. 

Pada hasil analisi menunjukkan bahwa umur pejantan 
tidak memberi pengaruh nyata terhadap konsentrasi semen 
segar pada kelompok umur 1-2,3-4,5-6 dan >6 tahun. 
Kambing PE pada unur kelompok 3-4 tahun menunjukan 
rataan konsentrasi paling tinggi diantara kelompok umur yang 
lain. Hal ini terjadi karena pada umur tua, aktivitas proses 
spermatogenesis sudah semakin menurun, sedangkan pada 
umur 1-2 tahun dengan total rataan konsentrasi sebesar 
2265,25±177,8 (106/ml) menunjukkan bahwa proses 
spermatogenesis akan terus meningkat sampai mencapai umur 
optimal. 
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4.1.4 Jumlah Spermatozoa Semen Segar 
Hasil pemeriksaan jumlah spermatozoa semen segar 

pada keempat kelompok umur Kambing PE dapat dilihat pada 
Lampira 5. Rataan jumlah spermatozoa semen segar 
diperlihatkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Jumlah Spermatozoa Semen Segar pada 4 Kelompok 
Umur Kambing PE 

Umur Pejantan  
(tahun) 

Rata-rata Jumlah  
Spermaatozoa ± SD (106/ml) 

1-2 Tahun 
3-4 Tahun 
5-6 Tahun 
>6 Tahun 

5025,64±1084,8a 
4640,23±879,4a 

4294,4±1296,3a 

3637,8±837,4a 
 

Dari hasil analisis menunjukan bahwa umur pejantan 
memberi pengaruh yang berbeda nyata terhadap total 
spermatozoa motil semen segar pada kelompok umur 1-2, 3-
4,5-6 dan >6 tahun. Kambing PE pada kelompok umur 1-2 
tahun menunjukkan jumlah spermatozoa paling tinggi diantara 
kelompok umur lain. Total spermatozoa motil sangat 
dipengaruhi oleh jumlah spermatozoa dan motilitas individu, 
dilihat dari data yang diperoleh pada umur 1-2 memiliki 
jumlah spermatozoa paling tinggi dengan 3441,5±836,3 
(106/ml) dengan motilitas individu sebesar 68,5±7,9 (%) dan 
tidak terlampau jauh dengan rataan tertinggi motilitas yang 
mencapai 70,75±5,2 (%) 

Hasil dari jumlah spermatozoa diperoleh dengan cara 
mengalikan volume semen segar dengan nilai konsentrasi 
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spermatozoa, jumlah spermatozoa semen segar Kambing PE 
tidak dipengaruhi oleh umur karena volume semen segar 
berbanding lurus dengan konsentrasi, sehingga hasil 
perhitungan jumlah spermatozoa mengalami perbedaan cukup 
signifikan. Garner dan Hafez (2000) berpendapat bahwa 
jumlah spermatozoa yang hidup dan mampu bergerak aktif 
menentukan daya fertilitas spermatozoa. 

4.1.5 Total Spermatozoa Motil Semen Segar  
Hasil pemeriksaan Total Spermatozoa Motil Semen 

Segar Kambing PE pada keempat kelompok umur Kambing 
PE dapat dilihat pada Lampiran 6. Rataan total Spermatozoa 
motil semen segar diperlihatkan pada Table 5 

Tabel 5. Total Spermatozoa Motil Semen Segar pada 4 
Kelompok Umur Kambing PE 

Umur Pejantan  
(tahun) 

Rata-rata Total Spermatozoa Motil 
± SD (106/ml) 

1-2 Tahun 
3-4 Tahun 
5-6 Tahun 
>6 Tahun 

3441,5±836,3b 
3252,29±467,9a 

2436,67±365,8a 

2547,67±721,6a 
 

Dari hasil analisis menunjukan bahwa umur pejantan 
memberi pengaruh berbeda sangat nyata terhadap total 
spermatozoa motil semen segar pada kelompok umur 3-4,5-6 
dan >6 tahun. Kambing PE pada kelompok umur 1-2 tahun 
menunjukkan total spermatozoa motil paling tinggi diantara 
kelompok umur lain. Total spermatozoa motil dipengaruhi 
oleh jumlah spermatozoa dan motilitas individu, pada umur 1-
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2 jumlah spermatozoa mencapai 5025,64±1084,8 (106/ml) 
yang merupakan jumlah spermatozoa tertinggi diantara 
keempat kelompok umur kambing PE dengan perbedaan yang 
sangat jauh. Pada umur 1-2 juga mempunyai motilitas individu 
yang menembus 68,5±7,9 (%) tidak terlalu jauh dengan 
motilitas individu yang berkisar di 70,75±5,2 (%) 

Hasil pemeriksaan pada semua kelompok umur 
kambing dengan semakin bertambahnya umur kambing 
tersebut maka jumlah spermatozoa motil akan semakin 
menurun. Semakin tua umur pejantan yang ditampung maka 
jumlah spermatozoa semakin menurun karena faktor umur 
pejantan, maka berdasarkan hasil tersebut maka jumlah 
spermatozoa motil pada semua kelompok umur Kambing PE 
secara garis besar dipengaruhi oleh umur pejantan, dengan 
semakin bertambah umur pejantan maka jumlah spermatozoa 
motil makin menurun. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil evaluasi kuantitas dan kualitas semen segar 
selama penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Semakin tua umur kambing PE, maka makin turun 
kualitas semen 

2. Kualitas semen yang terbaik terdapat pada umur 
3-4 tahun ditinjau dari motilitas individu dan 
konsentrasi yang tinggi serta spermatozoa motil 
dan konsentrasi yang relatif tinggi. 
 

5.2 Saran 
Dari hasil penelitian dapat disarankan penggunaan 

pejantan umur 3-4 tahun untuk mendapatkan kuantitas dan 
kualitas semen yang baik.  
 

 


