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Quality Test Evaluation of Boer Goat Freezing Sperms
Using MR. Frosty Equipments With Different Andromed

Equilibration

Anis Mei Munazaroh, Sri Wahyuningsih and Gatot Ciptadi

ABSTRACT

The research was conducted from October 2012 to
November 2012 in Sumber Sekar Laboratory of Animal
Husbandry Faculty and Life Science  Laboratory Brawijaya
University, Malang.

The objective of this study was to determine the effect
of using Andromed diluent and MR. Frosty during the
freezing process with end temperature -1960Celcius in liquid
nitrogen on the quality of Boer goat semen. The material used
in this study was Boer goat semen. The method used in this
study experimental design with completely randomized design
(CRD) with 4 treatments and 10 replications by ANOVA.

Results showed that the different of Andromed diluent
is influenced a highly significant (P<0,01) on the viability,
motility and abnormalities Boer goat spermatozoa after
cooling and freezing process. Average value of viability,
motility and sperm abnormality best treatment of P1 in both
cooling and freezing with a value amounting to 88,67+4,16%;
66,33+1,53 % and 4,67+0,57%. In freezing average value of
viability, motility and sperm abnormalities of Boer goat is
616+8,6%; 51+6,5% and 8,4+1,77%. Andromed diluents in
the ratio 1:4 a highty significant (P<0,01) on the coagulation
using a MR. Frosty .

It was suggested to freezing sperms using Mr. Frosty
with Andromed  ratio 1:4 (P1) getting the best motility,
viability, and abnormality so that sperms could survive untility
post hawing motility and getting maximal result.

Key word : Boer, spermatozoa, Andromed diluents, MR.
Frosty



Uji Kualitas Spermatozoa Kambing Boer Hasil
Pembekuan Dengan Menggunakan alat MR. Frosty Pada

Tingkat Pengenceran Andromed Yang Berbeda

Anis Mei Munazaroh, Sri Wahyuningsih, Gatot Ciptadi

RINGKASAN

Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu
teknologi alternatif dalam upaya peningkatan produktivitas
dan populasi ternak. Perkawinan dengan IB menggunakan
semen dari seekor pejantan yang digunakan untuk mengawini
banyak betina. IB bertujuan untuk memperkecil bahaya
penularan penyakit melalui perkawinan alami dan
spermatozoa yang digunakan berasal dari pejantan yang telah
diseleksi (pejantan unggul). Salah satu keberhasilan
perkawinan dengan  IB sangat dipengaruhi oleh kualitas
sperma. Kualitas sperma sesudah penampungan akan
mengalami penurunan apabila tidak segera digunakan.
Spermatozoa yang tidak diencerkan fertilitasnya akan
menurun, oleh karena itu untuk mempertahankan kualitas
spermatozoa selama penyimpanan dan pembekuan adalah
dengan penambahan bahan pengencer.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 -
November 2012 di Laboratorium Sumber Sekar Fakultas
Peternakan dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas
Brawijaya Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh penggunaan pengencer Andromed pada level yang
berbeda dengan menggunakan alat Mr. Frosty selama proses
pembekuan terhadap kualitas spermatozoa kambing Boer.



Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
semen dari 2 ekor pejantan kambing Boer murni  berumur 4
tahun dengan berat badan 78 kg yang dipelihara secara intensif
dan digunakan untuk produksi semen di Laboratorium Sumber
Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan
atau eksperimental dengan jenis rancangan percobaan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan masing-
masing 10 kali ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah
spermatozoa kambing Boer diencerkan menggunakan
Andromed dengan perbandingan 1:4 (P1), 1:8 (P2), 1:12 (P3),
dan 1:16 (P4). Variabel yang diamati adalah viabilitas,
motilitas dan abnormalitas. Data dianalisis dengan Rancangan
Acak Lengkap (RAL). Apabila hasil tersebut menunjukkan
perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil
(BNT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan
pengencer Andromed memberikan pengaruh yang sangat
nyata (P<0,01) terhadap viabilitas, motilitas dan abnormalitas
spermatozoa kambing Boer setelah pendinginan dan
pembekuan. Nilai rataan viabilitas, motilitas dan abnormalitas
spermatozoa terbaik pada perlakuan P1 baik pada pendinginan
dengan nilai masing-masing sebesar 88,67+4,16 %;
66,33+1,53, dan 4,67+0,57 %. Pada pembekuan nilai rataan
viabilitas, motilitas dan abnormalitas spermatozoa kambing
Boer sebesar 61,6+8,6 %; 51+6,5 % dan 8,4+1,77 %.
Suplementasi pengencer Andromed dengan perbandingan 1:4
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada
pembekuan menggunakan alat MR. Frosty.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas
spermatozoa kambing Boer setelah proses pembekuan secara



lambat menggunakan alat MR. Frosty  dengan penurunan suhu
-1°C/menit sampai dimasukkan kedalam nitrogen cair -196°C
dengan perlakuan yang berbeda diperoleh motilitas, viabilitas
dan abnormalitas terbaik pada tingkat pengenceran Andromed
sebanyak 1:4 (P1). Pada proses pembekuan spermatozoa
menggunakan Mr. Frosty disarankan menggunakan
pengenceran Andromed sebanyak 1:4 (P1) agar diperoleh
motilitas, viabilitas dan abnormalitas terbaik sehingga
spermatozoa bisa bertahan hidup sampai post thawing motility
dan memperoleh hasil yang lebih maksimal.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu

teknologi alternatif dalam upaya peningkatan produktivitas
dan populasi ternak. Perkawinan dengan IB menggunakan
semen dari seekor pejantan yang digunakan untuk mengawini
banyak betina. IB bertujuan untuk memperkecil bahaya
penularan penyakit melalui perkawinan alami dan
spermatozoa yang digunakan berasal dari pejantan yang telah
diseleksi (pejantan unggul). Salah satu keberhasilan
perkawinan dengan  IB sangat dipengaruhi oleh kualitas
sperma. Kualitas sperma sesudah penampungan akan
mengalami penurunan apabila tidak segera digunakan.
Spermatozoa yang tidak diencerkan fertilitasnya akan
menurun, oleh karena itu untuk mempertahankan kualitas
spermatozoa selama penyimpanan dan pembekuan adalah
dengan penambahan bahan pengencer.

Penambahan bahan pengencer bertujuan untuk
menyediakan sumber energi bagi sperma sehingga menjamin
kelangsungan hidup sperma selama penyimpanan (preservasi)
atau pembekuan (kriopreservasi). Syarat penting bahan
pengencer sperma adalah mampu menyediakan zat-zat
makanan sebagai sumber energi, mencegah terjadinya cold
shock sewaktu preservasi dan kriopreservasi, menjaga pH dan
tekanan osmotik yang sama dengan sperma (Salisbury dan
Van demark, 1985). Pengenceran juga dapat memberi
perlindungan terhadap cold shock yang terjadi saat pembekuan
dan sebagai penyanggah untuk menjaga kestabilan pH (Mumu,
2009). Kematian spermatozoa karena cold shock pada saat



pendinginan dan pembekuan dapat diperkecil dengan
menambahkan bahan pengencer sebagai pelindung.

Andromed merupakan bahan pengencer instan
berupa cairan yang dapat digunakan dalam proses pembekuan
semen. Pengencer Andromed mengandung gliserol yang
berfungsi untuk menghasilkan energi dan membentuk
fruktosa, sehingga menunjukkan spermatozoa yang optimum.
Andromed merupakan pengencer komersial dasar bebas
protein hewani ( Herdis, Surachman, Yulnawati, Rizal, dan
Maheswari, 2008). Bahan pengencer instant ini berupa cairan
yang tersusun atas aquabidest, fruktosa, gliserol, asam sitrat,
buffer, pHosfolipid, (Susilawati, 2011). Andromed adalah
pengencer yang dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap
persentase motilitas dan persentase hidup spermatozoa
dibandingkan dengan susu skim (Kuswanto dkk, 2007).

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang uji
kualitas spermatozoa kambing Boer hasil pembekuan dengan
menggunakan alat MR. Frosty dengan menggunakan bahan
pengencer Andromed untuk meminimalkan tingkat kerusakan
spermatozoa baik dari semen setelah proses pendinginan
maupun proses pembekuan, sehingga dapat meningkatkan
fertilitas spermatozoa kambing Boer. Kualitas semen akan
menurun pada proses penyimpanan tanpa bahan pengencer.
Penambahan bahan pengencer selain untuk tujuan
penyimpanan, juga untuk meningkatkan volume semen,
sehingga dari satu ejakulasi seekor pejantan memungkinkan
untuk dilaksanakan inseminasi beberapa ekor betina, dan
dimungkinkan untuk pengiriman jarak jauh (Triana, 2005).



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tingkat
pengenceran Andromed menggunakan alat MR. Frosty
berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa Kambing Boer
pada proses pembekuan.

1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pengaruh penggunaan pengencer

Andromed pada level yang berbeda dengan menggunakan alat
MR. Frosty selama proses pembekuan terhadap kualitas
spermatozoa kambing Boer.

1.4 Kegunaan Penelitian
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk

menguatkan data kualitas dalam proses pembekuan secara
lambat spermatozoa kambing Boer.
1.5 Kerangka Pikir

Inseminasi Buatan merupakan salah satu teknologi
reproduksi yang digunakan untuk meningkatkan populasi
sekaligus meningkatkan mutu genetik ternak. Salah satu upaya
dalam peningkatan populasi ternak kambing adalah dengan
teknologi IB. Di Indonesia pelaksanaan IB pada kambing
masih terbatas dikarenakan rendahnya kualitas semen beku
kambing, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut tentang
kualitas spermatozoa kambing selama proses pembekuan.

Salah satu teknik yang dapat dilakukan adalah dengan
penyimpanan sel spermatozoa menggunakan teknik
kriopreservasi. Dengan metode ini sel spermatozoa dapat
disimpan dalam keadaan beku, selain itu spermatozoa dapat
disimpan dalam waktu tidak terbatas, media tempat



penyimpanan (kontainer) tetap terisi N2 cair, dapat dikoleksi
setiap saat, dapat digunakan kapan saja bila dibutuhkan, untuk
melestarikan plasma nutfah dan tidak perlu mengimpor dan
dapat memelihara ternak yang memiliki genetik tunggal, sel
gamet yang dihasilkan berkualitas baik dan layak disimpan
dalam keadaan beku (Suprianata dan Pasaribu, 1992).

Berdasarkan kejadiannya secara fisik, teknik
kriopreservasi dapat dibedakan menjadi dua metode yaitu
metode konvensional dan vitrifikasi (Rall dan Fahy, 1985;
Niemann, 1991; Suprianata dan Pasaribu, 1992). Metode
konvensional merupakan pembawa materi genetik ternak (sel
gamet) yang disimpan pada suhu dibawah 0ºC dan disertai
pembentukan kristal-kristal es. Pembentukan kristal-kristal es
dimulai pada bagian ekstraseluler yang mengakibatkan
terjadinya dehidrasi sehingga menimbulkan kekeringan yang
sangat besar dan kerusakan organel-organel intraseluler seperti
mitokondria, lisosom dan sebaliknya. Teknik vitrifikasi adalah
proses fisik berupa pemadatan medium krioprotektan
berkonsentrasi tinggi selama pendinginan tanpa disertai
pembentukan kristal-kristal es. Dalam keadaan padat distribusi
ion-ion dan molekul tetap seperti dalam fase cair.



Gambar 1. Skema konsep kerangka pikir penelitian

Semen segar

Pembekuan menggunakan medium
andromed dapat menghasilkan

motilitas dan ketahanan spermatozoa
(Susilawati, 2011).

Evaluasi kualitas spermatozoa (motilitas
individu, viabilitas, dan abnormalitas).

Data kualitas spermatozoa

Pengenceran dapat memberi perlindungan terhadap cold
shock yang terjadi saat pembekuan (Mumu, 2009).

Pembekuan menggunakan nitrogen cair
dengan suhu -196°C dapat menyimpan semen

dalam jangka waktu yang lama karena
suhunya rendah (Hafez, 1993;

Toelehere,1993).

Pembekuan lambat menggunakan alat
bantu MR. Frosty suhu -1°C



1.6. Hipotesis
Ho = Tingkat konsentrasi pengencer Andromed tidak

berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa
kambing Boer selama proses pendinginan dan
pembekuan dengan menggunakan alat MR.
Frosty

H1 = Tingkat konsentrasi pengencer Andromed berpengaruh
terhadap kualitas spermatozoa kambing Boer
selama proses pendinginan dan pembekuan
dengan menggunakan alat MR. Frosty



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kambing Boer
Karakteristik kambing Boer antara lain memiliki pola

warna pada kepala dan leher berwarna cokelat, badan dan
kakinya berwarna putih, serta bulunya pendek dan mengkilap.
Kambing ini merupakan tipe pedaging. Betina dewasa (umur 2
-3 tahun) dapat mencapai berat badan 60 – 70 kg dan jantan
120 – 150 kg. bertanduk, kaki pendek, hidung cembung, serta
telinga lebar dan menggantung. Melihat karakteristik tersebut,
kambing Boer sangat berpotensi mendukung keberhasilan
program pemerintah mengenai swasembada daging 2014.
Kambing Boer jantan dapat dikawinkan 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
8 – 10 betina sampai pejantan itu berumur sekitar satu tahun.
Boer jantan dewasa (2 – 3 tahun) dapat melayani 30 – 40
betina (Ted dan Shipley, 2005).

Kartasudjana (2001) menyatakan tentang syarat ternak
jantan yang akan dijadikan pejantan meliputi umur, silsilah
keturunan, kondisi badan, dan nafsu seksual. Umur ternak
jantan yang dijadikan sumber semen harus berumur sekurang-
kurangnya 1,5 tahun. Karena pada umumnya ternak jantan
pada umur tersebut sudah melewati masa dewasa kelamin
(pubertas) dan secara seksual mereka sudah mampu
menghasilkan spermatozoa yang mampu membuahi sel telur.
Selain umur, silsilah keturunan ternak juga diusahakan dapat
ditelusuri,dan merupakan keturunan dari induk dan jantan
yang unggul sehingga memiliki potensi genetik yang unggul



pula. Kondisi ternak harus normal, tidak memiliki cacat tubuh,
ukuran tubuh proporsional dalam arti hubungan antara tinggi
dan bobot badan harus seimbang, tidak mengidap penyakit,
serta nafsu seksual yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari cara
ternak jantan ketika berhadapan dengan ternak betina, harus
menunjukkan nafsu menggebu, serta dapat melakukan
perkawinan berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu.

2.2. Spermatozoa dan Semen
Susilawati (2011) menyatakan bahwa berdasarkan

bentuk morfologinya spermatozoa tersusun atas kepala, ekor,
dan akrosom. Kepala spermatozoa memiliki bentuk oval,
tumpul mengandung nukleus dengan kromatin yang sangat
padat. Akrosom merupakan lapisan membran pembungkus
akhir dari spermatozoa yang terbentuk saat spermatogenesis.
Ekor spermatozoa terbagi menjadi bagian leher, bagian tengah,
pokok, dan akhir.

Spermatozoa adalah sel kelamin jantan yang dibentuk
di dalam tubuli seminiferi yang berada di dalam testes.
Tubulus ini berisi serangkaian sel kompleks, yaitu
perkembangan sel dari sel germinal sampai dengan
terbentuknya spermatozoa atau gamet jantan. Bentuk
spermatozoa yang sempurna adalah merupakan sel
memanjang, yang terdiri dari kepala yang tumpul yang di
dalamnya terdapat nucleus atau inti, dan ekor yang
mengandung apparatus untuk pergerakan sel. Pada kepala
terdapat akrosom yang memiliki struktur dinding yang
rangkap yang terletak diantara membran plasma bagian
anterior nucleus, leher menghubungkan kepala dan ekornya
(flagela) yang dibagi lagi menjadi bagian tengah, pokok dan



akhir yang bagian-bagian tersebut mempunyai struktur
berbeda (Susilawati, 2011).

Spermatozoa merupakan suatu sel kecil, kompak dan
sangat khas yang tidak bertumbuh atau membagi diri. Secara
esensial terdiri dari kepala yang membawa materi herediter
paternal dan ekor yang mengandung sarana penggerak
(Feradis, 2009). Secara morfologis spermatozoa terdiri dari
kepala badan dan ekor. Materi genetik berada dibagian kepala
sedangkan ekor merupakan sarana penggerak yang dibalut
serat protein, sedangkan pada bagian leher dan tubuh berisi
mitokhondria sebagai penyedia energi dan aktifitas
spermatozoa ( Bearden, et al., 2004). Bagian penting lain dari
spermatozoa adalah akrosom yang berisi enzim hidrolitik yang
berperan pada saat fertilisasi (Zalata, et al. 1998).

Spermatozoa ditutupi oleh membran sel dari kepala
sampai ekor dan secara umum memiliki susunan molekul dan
fungsi yang kompleks (Garner dan Hafez, 2000). Membran
bagian kepala berfungsi ndalam proses kapasitasi, reaksi
akrosom dan penembusan zona pelusida. Membran bagian
belakang menjadi satu dengan ovum pada saat sperm-egg
recognitin. Membran bagian ekor berfungsi mendapatkan
substrat energi dan menggerakan spermatozoa (Garner dan
Hafez, 2000).

Semen adalah cairan setengah pekat hasil sekresi
kelamin jantan yang diejakulasikan ke dalam saluran kelamin
betina pada saat kopulasi atau ditampung untuk kepentingan
IB (Toelihere,1993; Garner dan Hafez, 2000). Semen terdiri
atas bagian yang padat yang disebut spermatozoa (gamet
jantan) dan bagian yang cair hasil sekresi kelenjar asesoris
reproduksi jantan (prostata, vesica, seminalis, dan kelenjar



cowper) disebut seminal plasma (Toelihere, 1993; Garner dan
Hafez, 2000).
Garner dan Hafez (2000) menyatakan bahwa volume semen
dan jumlah spermatozoa yang diejakulasikan hewan
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti spesies, umur,
musim, lingkungan, frekuensi ejakulasi, kondisi pakan dan
kesehatan.

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi dan
Kualitas Semen

Kualitas dan produksi sperma dipengaruhi oleh
beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Faktor internal meliputi bibit, variasi antar individu dan umur
pejantan. Sedangkan faktor eksternal meliputi komposisi
ransum, suplemen pakan khusus, kondisi lingkungan,
frekuensi ejakulasi dan musim (Beran et al., 2011).
2.3.1. Genetik

Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi dan
kualitas semen adalah genetik ( Toelihere, 1993, Soderquist et
al., 1996). Peran genetik dalam mempengaruhi produksi dan
kualitas semen adalah pada ukuran, volume dan berat testis
dari masing-masing bangsa sapi ( Bearden, Fuguay, and
Williard, 2004). Genetik juga mempunayai peran dalam daya
tahan spermatozoa dari pengaruh kejutan panas pada saat
proses thawing ( Chandolia et al., 1999).
2.3.2. Pakan

Pakan berperan dalam perkembangan sistem
reproduksi ternak jantan. Pemberian pakan dengan nutrisi
yang baik serta jumlah yang maksimal akan mempercepat
proses pertumbuhan tubuh dan dewasa kelamin ( Sprot et al.,
1998). Pejantan yang mengalami kekurangan nutrisi



mempengaruhi pencapaian pubertas, volume ejakulat yang
minim, konsentrasi spermatozoa menurun, persentase
spermatozoa hidup rendah dan rendahnya spermatozoa normal
(Brown, 2001). Pejantan muda yang mendapat energi tinggi
yang mengandung cukup protein, vitamin dan mineral
mempercepat timbulnya pubertas sehingga mempercepat usia
dewasa kelamin ( Barth, 2004). Brito et al., (2002)
mengatakan, pejantan muda yang mendapati cukup nutrisi
seperti protein mempengaruhi volume ejakulat dan konsentrasi
spermatozoa.
2.3.3 Frekuensi Ejakulasi

Frekuensi penampungan pejantan yang terlalu sering
dalam kurun waktu yang singkat menyebabkan penurunan
libido, volume semen dan jumlah spermatozoa per ejakulasi (
Brown, 2011). Frekuensi ejakulasi dan waktu penampungan
semen yang terlalu singkat mempengaruhi motilitas dan
viabilitas spermatozoa.

2.4. Karakteristik Semen Kambing Boer
Semen kambing Boer yang sehat umumnya berwarna

keabu-abuan, putih susu atau putih kekuningan dengan
konsistensi agak kental. Volume semen kambing Boer
bervariasi menurut individu, umur, berat badan, pakan dan
frekuensi penampungan. Volume semen kambing Boer yang
dewasa di Indonesia berkisar antara 0,70 ml – 1,50 ml.
Konsentrasi spermatozoa pada kambing Boer di Indonesia
berkisar antara 500 – 800 juta/ml dengan rata-rata 560 juta/ml.
Derajat keasaman (pH) semen kambing Boer relatif agak asam
yaitu berkisar antara 6,4 – 7,6 atau pH netral rata-rata 6,8.
Derajat keasaman sangat menentukan status kehidupan
spermatozoa di dalam semen. Semakin rendah atau semakin



tinggi pH semen dari pH normal akan membuat spermatozoa
lebih cepat mati (Suyadi dkk., 2004).

Secara umum semen terdiri dari dua bagian besar yang
plasma seminalis dan  spermatozoa. Plasma seminalis
merupakan cairan yang disekresikan terutama oleh kelenjar
vesikularis dan kelenjar aksesoris lainnya, berfungsi sebagai
medium transport spermatozoa dari lingkungan saluran
reproduksi jantan ke traktus reproduksi betina selama
ejakulasi, sebagai medium aktivasi bagi spermatozoa non
motil dan menyediakan penyangga serta kaya akan makanan
yang penting untuk hidup spermatozoa setelah deposisi ke
traktus reproduksi betina. Plasma seminalis sebagian besar
terdiri dari air merupakan cairan netral dengan tekanan
isotonik serta berisi substansi organik dan anorganik secagai
cadangan makanan dan perlindungan spermatozoa. Zat
organik yang terdapat dalam plasma semen adalah fruktosa,
sorbitol, inositol, asam sitrat, gliserilfosforilkolin, fosfolipid,
prostaglandin dan protein. Fruktosa merupakan sumber energi
terbesar untuk spermatozoa dalam semen.   Sedangkan zat
anorganik utama plasma semen terdiri natrium, klorida, fosfor,
bikarbonat, kalsium, fosfor asam sitrat, asam askorbat,
magnesium, nitrogen dan kolesterol (Hafez, 2008).

2.5. Pengenceran Semen
Alasan dilakukan pengenceran semen antara lain

untuk meningkatkan volume semen serta menurunkan
kandungan seperti dalam volume tertentu sehingga akan lebih
banyak dosis inseminasi yang dibuat (Kartasudjana,2001),
memberikan median yang cocok sebagai sumber nutrisi,
kontrol terhadap pH, dan mempertahankan tekanan osmotik
spermatozoa (Evanz dan Maxwell,1987), untuk menyediakan



zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa,
menyediakan bahan penyangga untuk mencegah terjadinya
perubahan pH, mencegah pertumbuhan kuman, serta
memperbanyak volume sehingga lebih banyak betina yang
diinseminasi dari satu kali ejakulasi (Toelihere,1993). Syarat
penting setiap bahan pengencer adalah murah, sederhana,
praktis dibuat tetapi daya gunanya tinggi, mengandung unsur-
unsur yang dibutuhkan spermatozoa serta tidak bersifat racun.

Bahan pengencer semen pada umumnya terdiri atas
tiga bagian tergantung pada cara penyimpanannya, yakni
bahan dasar, bahan penyangga dan bahan tambahan. Bahan
dasar sebagai sumber energi melindungi spermatozoa terhadap
kejutan dingin dan memperbanyak volume adalah kuning
telur, air susu, dan air kelapa. Bahan penyangga yang
berfungsi mempertahankan derajat keasaman (pH) semen
seperti natrium, kalium bikarbonat, sitrat dan fosfat dehidrat.
Sedangkan bahan tambahan untuk mempertahankan tekanan
osmatik dan keseimbangan elektrolit yang sesuai, mencegah
pertumbuhan kuman dan melindungi spermatozoa, bahan
tambahan dapat berupa glisin, gliserin (gliserol) dan antibiotik
(Amin,1998).

Menurut Beaden dan Fuquay (1984) bahwa stabilitas
membran dapat dipertahankan dengan pemberian pengencer
yang mampu memenuhi kebutuhan fisik dan kimia serta
mempunyai daya preservasi yang tinggi terhadap spermatozoa.

Badan Standarisasi Nasional (2005) menambahkan,
bahwa bahan pengencer harus memenuhi syarat antara lain,
mempunyai sifat isotonik terhadap semen, mempunyai sifat
sebagai buffer, dapat melindungi spermatozoa dalam proses
pendinginan, pembekuan, dan thawing (pencairan kembali),
bersifat sebagai sumber nutrisi, mempunyai efek antibakteri,



menjaga fertilitas spermatozoa, dan tidak mengandung zat-zat
yang bersifat toksik.

2.6. Pembekuan Semen
Pembekuan adalah suatu pengeringan secara fisik dan

suatu proses penghentian sementara kegiatan hidup sel dan
tanpa mematikan fungsi sel dan proses hidup dapat berlanjut
setelah pembekuan dihentikan (Toelihere, 1993; Ax, RI Mr,
Dally at all,2000). Pada prinsipnya fungsi pembekuan adalah
upaya mengawetkan umur (daya hidup) dan daya guna sel
(fertilitas spermatozoa). Pembekuan semen dapat
menggunakan CO2 padat, udara basah, O2 cair, dan Nitrogen
cair, namun penggunaan Nitrogen cair lebih populer karena
suhu Nitrogen sangat rendah sehingga dapat menyimpan
semen dalam waktu yang lama (Toelihere, 1993). Tahap-tahap
pembekuan meliputi: pengenceran, pendinginan, gliserolisasi,
pembekuan, penyimpanan, dan evaluasi post thawing.

Gazali dan Tambing (1997) menyebutkan bahwa
semen beku merupakan suatu tekhnik penyimpanan
(kriopreservasi) semen melalui reduksi aktivitas metabolisme
tanpa mempengaruhi organel-organel di dalam sel sehingga
fungsi fisiologi, biologi dan morfologi tetap ada, dimana
metode pembekuannya sendiri terdiri dari pembekuan lambat
(slow freezing), pembekuan cepat (rapid freezing), dan
pembekuan sangat cepat (ultra rapid freezing).

Selama proses pembekuan, terjadi perubahan secara
biofisik, mulai terbentuk kristal es pada daerah ekstraseluler
dalam media dan sekitarnya. Ini menyebabkan terjadi
peningkatan konsentrasi zat terlalrut seperti gula, garam dan
protein. Menimbulkan tekanan osmotik dimana air di dalam
spermatozoa lambat membentuk kristal es sehingga mengalir



keluar, khususnya pada daerah kepala spermatozoa yang
membran plasmanya bersifat semipermiabel (Andrabi, 2007).
Sehingga terjadi dehidrasi yang menyebabkan kerusakan fisik
yang cukup besar pada membran spermatozoa (Hammersted et
al., 1990).

Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa
setelah penampungan semen sebelum disimpan dalam bentuk
cair atau dalam bentuk beku terlebih dahulu dilakukan
penambahan larutan pengencer untuk mempertahankan daya
hidup spermatozoa.

Pendinginan dimaksudkan untuk mengurangi
kecepatan metabolisme dan memperpanjang fertilitas
spermatozoa. Satu mililiter spermatozoa segar dapat
diencerkan 10 sampai 25 kali dengan konsentrasi 400 juta
spermatozoa tiap mililiter. Spermatozoa dalam semen cair
dapat tahan hidup 7-14 hari, namun untuk inseminasi buatan
sebaiknya dipakai semen yang disimpan 3-4 hari
(Toelihere,1985). Selanjutnya Toelihere (1985) juga
menyatakan bahwa semen cair menghasilkan angka konsepsi
yang terbaik 24-48 jam sesudah penampungan. Spermatozoa
yang dibekukan pada suhu -196ºC di dalam Nitrogen cair
tahan hidup untuk waktu 3-4 tahun.

Satu dosis inseminasi pada sapi dengan semen cair
harus mengandung minimal 5 juta spermatozoa dan dengan
semen beku paling sedikit harus mengandung 12 juta
spermatozoa. Sedangkan dosis semen beku kambing standar
nasional adalah 25 juta dan standar internasional adalah 75
juta/straw yang memberikan kualitas motilitas yang sama yaitu
40 % (Susilawati, 2005).

Suyadi dkk, (2004) mengatakan bahwa akibat
pembekuan Persentase spermatozoa akan menurun antara



25%-50 %. Penurunan kualitas semen sebagai akibat
kerusakan membran karena perlakuan selama pendinginan dan
pembekuan, sehingga spermatozoa mudah mengalami cold
shock (Toelihere, 1993). Selanjutnya dikatakan bahwa selama
proses pembekuan semen terjadi pembentukan kristal-kristal
es, sehingga konsentrasi elektrolit meningkat di dalam sel
yang akan melarutkan selubung lipoprotein dinding sel
spermatozoa. Maxwell dan Watson (1996); Tambing, dkk
(2001) bahwa selama pembekuan dan penyimpanan semen
terjadi ketidakseimbangan membran dari sel-sel yang motil,
sehingga menurunkan ketahanan spermatozoa dan setelah
thawing kualitas semen menjadi rendah.

Pembekuan dan thawing menyebabkan fungsi
metabolik spermatozoa berkurang dan terjadi kerusakan
membran plasmanya sehingga terjadi penurunan kemampuan
fungsi spermatozoa (Hammersted et al, 1990). Thawing
mempengaruhi stabilitas dan fungsi membran sel, hal ini
terjadi karena kerusakan ultrastruktur, biokimia dan fungsional
spermatozoa yang menyebabkan terjadinya penurunan
motilitas dan daya hidup, kerusakan membran plasma dan
tudung akrosom, serta kegagalan transpor dan fertilisasi.

2.7. Pendinginan semen
Pendinginan dimaksudkan untuk mengurangi

kecepatan metabolisme dan memperpanjang fertilitas
spermatozoa. Spermatozoa dalam semen cair dapat tahan
hidup 7 – 14 hari, namun untuk inseminasi buatan sebaiknya
dipakai semen yang disimpan 3 – 4 hari (Toelihere, 1985).

Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa
setelah penampungan semen sebelum disimpan dalam bentuk
cair atau dalam bentuk beku terlebih dahulu dilakukan



penambahan larutan pengencer untuk mempertahankan daya
tahan hidup spermatozoa. Bahan pengencer harus dapat
memenuhi fungsi dan syarat sebagai larutan pengencer, karena
spermatozoa tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama
kecuali bila ditambahkan unsur kedalam semen (Toelihere,
1985).

2.8. Analisa Kualitas Semen
Parameter yang digunakan untuk menilai semen

kambing sama dengan pada ternak lainnya yaitu warna,
volume, kekentalan, pH, gerakan massa, konsentrasi,
persentase hidup dan morfologi (abnormalitas).

Penilaian terhadap motilitas spermatozoa merupakan
salah satu cara untuk melihat karakteristik dari gerakan
individu spermatozoa. Gerakan massa merupakan cerminan
dari motilitas spermatozoa, semakin aktif dan semakin banyak
spermatozoa yang bergerak serta berpindah tempat, maka
gerakan massa semakin baik. Menurut Toelihere (1993) bahwa
berdasarkan penilaian gerakan massa, kualitas semen dibagi
dalam kategori yaitu : sangat baik (+++), baik (++), cukup (+),
dan jelek (0). Penilaian motilitas massa dapat ditentukan
sebagai berikut:
a. Sangat baik (3+), terlihat adanya gelombang besar, gelap,

banyak, tebal, dan aktifitas bagai gumpalan awan hitam
pekat hujan yang bergerak cepat berpindah-pindah tempat,

b. Baik (2+), bila terdapat gelombang kecil-kecil, tipis,
jarang, kurang jelas dan bergerak lambat,
c. Cukup (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan gerak
individu yang aktif progresif,
d. Buruk (0), sedikit atau gerakan-gerakan individual.



Semen yang mepunyai konsentrasi yang tinggi
biasanya bersifat agak asam, sebaliknya semen yang
mempunyai konsentrasi yang rendah biasanya bersifat agak
basa (Salisbury dan Vandenmark, 1961).

Pengamatan hidup mati spermatozoa atau viabilitas
dapat dilakukan dengan metode pewarnaan differensial
menggunakan zat warna eosin saja atau dengan kombinasi
eosin – negrosin. Hal yang perlu diperhatikan untuk
mendapatkan hasil yang optimal dalam pengamatan hidup
matinya spermatozoa adalah pH yang tepat, konsentrasi
campuran zat warna yang digunakan serta waktu pewarnaan
(Partodihardjo, 1992). Prinsip metode pewarnaan eosin –
negrosin adalah terjadinya penyerapan zat warna eosin pada
spermatozoa yang mati paa saat pewarnaan tersebut dilakukan.
Hal ini karena membran pada spermatozoa yang mati tidak
permeabel terhadap zat warna atau memiliki afinitas yang
rendah sehingga menyebabkan spermatozoa yang mati
berwarna merah (Partodihardjo, 1992). Menurut Toelihere
(1985) spermatozoa yang hidup, tidak atau sedikit sekali
menghisap warna, sedangkan spermatozoa yang mati akan
menghisap warna.

Banyaknya spermatozoa yang abnormal dapat
dideteksi dengan mengambil sampel pada saat menghitung
viabilitas spermatozoa. Tingkat abnormalitas spermatozoa
maksimal 20 % (Partodihardjo, 1992). Abnormalitas
spermatozoa terjadi pada kepala atau ekor. Toelihere (1985)
mengklasifikasikan abnormalitas spermatozoa menjadi 2 yaitu:
1. Abnormalitas primer meliputi : kepala terlalu besar
(macrochepalic), kepala terlalu kecil (microcchepalic), kepala
pendek melebar, pipih memanjang dan kepala rangkap
(piriformis),ekor ganda (bagian tengah membesar dan berlipat



membengkak, membesar) dan ekor yang melingkar, terputus
atau ekor terbelah.
2. Abnormalitas sekunder meliputi : ekor terputus, kepala
tanpa ekor, bagian tengah melipat, butiran protoplasma
proksimal dan akrosom yang terlepas.

2.9. Membran Plasma Spermatozoa
Membran plasma spermatozoa yang merupakan sel

eukariotik (mempunyai inti) adalah merupakan pembungkus/
pelindung bagian luar sel berfungsi untuk mengatur keluar
masuknya molekul dan ion-ion dan sebagai pemisah antara
sitoplasma dan bagian ekstraseluler. Terdiri dari dua lapisan
fospolipid dimana terdapat kolesterol dan berbagai protein,
yang menjadi dasar dari struktur membran. Struktur kimia
molekul fospolipid terdiri dari satu daerah hidrofilik (kepala)
dan dua juluran susunan kimia yang hidrofobik (sepasang
ekor). Berfungsi sebagai sarana seleksi pengatur keluar
masuknya molekul dan ion, maka membran plasma
spermatozoa bekerja secara selektif. Bahan-bahan yang masuk
dari luar sel dalam bentuk gas meliputi oksigen, ion, dan
nutrien yang diperlukan untuk menjelaskan aktivitas sel.
Sedangkan bahan-bahan dari dalam sel bentuk gas juga
meliputi karbon dioksida, ion, dan berbagai kotoran yang
harus dikeluarkan dari dalam sel. Menurut Curry and Watson
(1995), permukaan membran spermatozoa dilapisi oleh suatu
membran lippoprotein yang berfungsi melindungi organel
dalam sel dan sebagai filter bagi pertukaran zat intra maupun
ekstraselluler. Berfungsi untuk pemeliharaan integritas
membran dan membentuk permukaan yang dinamis antar sel
serta sebagai perlindungan terhadap lingkungan. Dijelaskan
lebih lanjut oleh Curry and Watson (1995), bahwa permukaan



spermatozoa mempunyai lima daerah utama membran masing-
masing bagian bergabung dalam kompatemen dan memiliki
fungsi yang berbeda. Pada ekor terdapat dua daerah yaitu pada
bagian tengah dan bagian utama, sedangkan pada bagian
kepala terdapat tiga daerah yaitu membran yang menyelimuti
akrosom, equatorial dan daerah post atrosomal. Menurut
Pedersen and Fawcet (1976), membran spermatozoa masing-
masing daerah mempunyai fungsi khusus. Membran pada
bagian belakang akrosom (post acrosomal region) berfungsi
mengadakan kontak pertama dan menjadi satu dengan oolema
ovum pada saat sperm egg recognition atau fertilisasi.
Membran bagian ekor berfungsi untuk mendapatkan substrat
untuk energi spermatozoa dan menghantarkan gelombang
gerakan. Apabila membran spermatozoa mengalami
kerusakan, maka proses metabolisme akan terganggu dan
permiabilitas membran menjadi sangat tinggi dan hal ini
berakibat fatal bagi spermatozoa (Saili, 1999). Spermatozoa
dibungkus oleh membran plasma yang berfungsi sebagai
pelindung spermatozoa terhadap berbagai perubahan
lingkungan disamping sebagai unsur transport dari dalam sel
keluar sel atau sebaliknya. Apabila membran plasma
mengalami kerusakan maka proses tersebut tidak dapat
berlangsung secara normal sehingga akan menurunkan
kualitas spermatozoa (Arifiantini, 1999).

Dalam sistem kerjanya membran sel menyeleksi
pergerakan keluar masuknya molekul dan ion dalam dua
model yaitu pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif.
Pengangkutan aktif yaitu pergerakan yang melawan arus yaitu
pergerakan melawan kepekatan cairan sel. Sedangkan
pengangkutan pasif yaitu pergerakan molekul yang tidak
memerlukan tenaga dalam melintasi membran sel



(Anonimous, 2011). Nolan and Hammerstedt (1997),
menyatakan juga bahwa membran sel spermatozoa disusun
dari ratusan atau ribuan jenis molekul yang berbeda.
Komponen struktur utama pembangun membran sel
spermatozoa adalah dua lapisan fospolipid yang terdiri dari
grup molekul yang hidrofilik dibagian kepala dan sepasang
rantai (ekor) yang berlemak (hidrophobik).

Membran plasma spermatozoa berfungsi untuk
pemeliharaan integritas membran dan membentuk permukaan
yang dinamis antar sel serta sebagai perlindungan terhadap
lingkungan. Membran plasma spermatozoa mengandung asam
lemak tidak jenuh dalam konsentrasi yang sangat tinggi
berfungsi memberi fluiditas membran yang diperlukan untuk
mendukung fungsi biologisnya (Purohit et al., 1999).
Sedangkan Silva and Gadella (2006) menyatakan bahwa
membran plasma mengelilingi spermatozoa, berperan sebagai
pelindung organel dan sitoplasma serta komponen intraselluler
lainnya. Membran plasma khusus memudahkan pengangkutan
protein, glukosa dan fruktosa dari lingkungan ekstraselluler ke
dalam sel sperma. Jika plasma membran spermatozoa tidak
utuh secara fungsional, maka dianggap buruk (mati) dan tidak
mampu melakukan fertilisasi secara invivo.
2.10. Pengaruh  Kerusakan Membran Spermatozoa
terhadap Fertilitas

Kerusakan membran terutama disebabkan karena
peroksidasi asam lemak tak jenuh majemuk (PUFA = Poly
Unsatured Fatty Accid) oleh spesies oksigen reaktif dan
radikal bebas yang terdapat pada plasma membran
spermatozoa sehingga fluliditas membran berkurang (Plante,
Lamirande and Gagnon, 1994).



Kualitas semen beku yang rendah merupakan salah
satu faktor penyebab rendahnya angka kebuntingan. Selama
proses pembuatan semen beku dari penampungan,
pengenceran, equilibrasi, dan penyimpanan dalam kontainer
yang berisi nitrogen cair, mengalami serangkaian
perubahannya yaitu perubahan suhu, perubahan tekanan
osmotik, dan pembentukan serta pelarutan es pada lingkungan
ekstraselluler. Akibatnya terjadi kerusakan dalam membran
plasma dan akrosom, kerusakan membungkus mitokondria dan
aksonema pelepasan berbagai enzim, penurunan lippoprotein
dan asam amino, serta penuruan aktivitas proteolitik akrosom
yang dapat menurunkan integritas fungsional, viabilitas dan
kapasitas spermatozoa (Tambing, dkk.,2003).

Souhoka dkk (2009), menjelaskan bahwa membran
plasma sel yang tetap utuh akan memberikan pengaruh positif
terdapat motilitas dan daya tahan hidup spermatozoa. Motilitas
spermatozoa sangat bergantung pada suplai energi berupa ATP
hasil metabolisme. Metabolisme dapat berlangsung dengan
baik jika membran plasma sel dalam keadaan utuh. Hal
tersebut karena membran plasma berperan dalam mengatur
lalu lintas masuk dan keluar seluruh substrat dan elektrolit
yang dibutuhkan dalam proses metabolisme.

2.11. Pengaruh  Handling Semen Beku terhadap Tingkat
Kerusakan Membran Spermatozoa
Membran plasma adalah tempat utama terjadinya

kerusakan pada spermatozoa selama proses pembekuan
sampai pencairan kembali (thawing). Keutuhan sebuah
membran secara struktur dan fungsi berperan aktif dan sangat
penting dalam proses kelanjutan metabolisme spermatozoa
maupun untuk proses kapasitasi, reaksi akrosoma, penempelan



(nidasi) dan penembusan zona pellucida oosit (Januskauskas
and Zilinskas, 2002).

Gangguan membran plasma akibat pendinginan dan
pembekuan yaitu berupa hilangnya kation dan enzim dari sel-
sel sperma yang menghancurkan  permiabilitas selektif
membran plasma spermatozoa terutama kalsium yang
mengarah ketingkat berlebihan ion intraselluler yang
mengurangi motilitas spermatozoa dan menyebabkan
terjadinya nekrosis pada spermatozoa. Berikutnya puncak
Lipidperoxidasi (LPO) dan kerusakan membran spermatozoa
disebabkan karena selama proses thawing terbentuk radikal
bebas metabolit oksigen yang bersifat toxic pada tingkatan
yang rendah didalam sel spermatozoa bersamaan dengan
suplai oksigen yang terbatas, bersamaan pula dengan produksi
radikal bebas pada pemulihan oksigen yang dipasok ke sel.
Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa peningkatan mendadak
dalam pemanfaatan oksigen oleh spermatozoa menyebabkan
peningkatan produksi radikal bebas, sehingga terjadi
peningkatan lipidperoxidasi sebagai faktor penyebab
kerusakan membran spermatozoa (Datta, et al., 2009).

2.12. Hubungan Kerusakan Membran dengan Kualitas
Spermatozoa

Arifiantini dkk., (1999), dalam laporan penelitiannya
tentang pengujian semen cair domba dengan larutan
hipoosmotik, menjelaskan bahwa apabila spermatozoa terlalu
lama disimpan maka, terjadi penurunan pada spermatozoa
yang mengalami pembengkakan ekor. Hal ini
mengindikasikan bahwa terjadi kerusakan pada membran
plasma sudah tidak dapat lagi mempertahankan keseimbangan



osmotiknya. Persentase pembengkokan ekor Menunjukkan
korelasi yang nyata antara kelangsungan hidup dan motilitas.

Giraud et al., (2000), menjelaskan cedera membran
mengakibatkan hilangnya motilitas dan viabilitas sperma.
Ditambahkan, cedera membran diakibatkan karena struktur
membran tersusun dari asam lemak tak jenuh yang bila
mengalami peningkatan aktivitas metabolisme akan
memproduksi spesis oksigen reaktif (ROS) yang menyebabkan
peroksidasi lipid sehingga terjadi kerusakan membran.
Kerusakan membran ini berpengaruh sangat signifikan pada
motilitas dan viabilitas spermatozoa. Motilitas spermatozoa
sangat bergantung pada suplai energy ATP hasil metabolisme.
Metabolisme akan berlangsung dengan baik jika membran
plasma sel berada dalam keadaan utuh, sehingga mampu
mengatur lalu lintas masuk dan keluar substrat dan elektrolit
yang diperlukan dalam proses metabolisme (Astuti,dkk.,
2009).

Plasma membran kaya akan asam lemak tak jenuh
sehingga sangat rentan terhadap kerusakan peroksidasi. Proses
peroksidasi merubah struktur spermatozoa. Proses peroksidasi
merubah struktur spermatozoa, terutama pada bagian akrosom,
kehilangan motilitas dan perubahan metabolisme yang cepat
dan pelepasan komponen intraselluler (Feradis, 2009).



BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 -

November 2012 di Laboratorium Sumber Sekar Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium
Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang.

3.2 Materi Penelitian
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen

dari 2 ekor pejantan kambing Boer murni  berumur 4 tahun
dengan berat badan 78 kg yang dipelihara secara intensif dan
digunakan untuk produksi semen di Laboratorium Sumber
Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

3.3 Alat dan Bahan
a. Penampungan semen

Alat dan bahan yang digunakan untuk penampungan
semen yaitu vagina buatan, tabung koleksi, tabung reaksi,
aluminium foil, balon, termos air panas, tissue, thermometer,
vaselin dan air hangat.
b. Pemeriksaan Kualitas Semen

Alat dan bahan yang digunakan pemeriksaan kualitas
semen yaitu mikroskop cahaya binokular, tabung reaksi,
gelas obyek, ose, semen segar, pewarna eosin-negrosin,
aquades, dan NaCl 3 %.

c. Prosesing Semen
Alat dan bahan yang digunakan prosessing semen

yaitu  rak tabung reaksi, tabung reaksi, thermometer, water
bath, micro pipet, stop watch, aluminium foil, semen plastik,



mikroskop, ose, spuit tuberculine 1 ml,streoform,
refregenerator, kontainer, MR. Frosty, spidol permanen,
gelas objek, gelas penutup, pinset, gunting, pemanas bunsen
dan korek api, criyo vials, kertas label, semen, pengencer
dengan komposisi masing-masing perlakuan.

d. Pembuatan Eosin-Negrosin
Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan

Eosin-Negrosin yaitu Erlenmeyer, stitter,  EosinB (3 gr),
Negrosin (5gr), Na- Sitrat (1 gr), aquadest (100 ml).

e. Pembekuan Semen
Alat dan bahan yang digunakan untuk pembekuan semen
yaitu Kontainer, lemari pendingin -80°C, MR. Frosty,
semen, Nitrogen cair.

f. Evaluasi semen post Thawing
Alat dan bahan yang digunakan untuk evaluasi semen

post thawing rak tabung reaksi, tabung reaksi, thermometer,
micro pipet, semen plastik, mikroskopis, gelas objek, gelas
penutup, tabung reaksi, tissue, ependorf, semen, eosin,
negrosin, NaCl fisiologis 3%, aquades, aquabides.

3.3.1 Pengenceran Semen
a). Memasukkan semua tabung yang berisi semen yang telah

di beri pengencer Andromed ke dalam lemari pendingin.
b). Equilibrasi
Komposisi pengencer Andromed:
1. Aquabidest
2. Fruktosa
3. Gliserol
4. Asam sitrat
5. Buffer
6. Fosfolipid



7. Spectinomycin 30 mg, Lincomycin 15 mg, Tylosin 5
mg, Gentamycin 25 mg.

Prosedur Pembuatan Pengencer:
1. Andromed dimasukkan kedalam gelas ukur 50 ml.
2. Andromed ditambah dengan aquabidest dengan

perbandingan antara Andromed dan aquabidest = 1:4,
1:8, 1:12, 1:16.

3. Andromed dan aquabidest dihomogenkan dan
dimasukkan kedalam waterbath dengan suhu 38°C.

4. Andromed siap digunakan sebagai pengencer semen.

3.3.2 Pengemasan Semen
Pengemasan dilakukan secara manual di dalam lemari

pendingin dengan pintu terbuka. Kemudian semen disedot ke
dalam criyo vials dan ditutup kembali.

3.3.3 Pembekuan Semen
a). Penurunan suhu semen dari 5ºC ke - 80ºC dilakukan secara
bertahap.
b). Memasukkan semen ke dalam nitrogen cair dalam
kontainer (freezing) -196°C.

3.3.4 Thawing
a). Mengambil semen dari dalam kontainer menggunakan
pinset.
b). Merendam semen tersebut ke dalam air hangat (37-38ºC)
selama 30 detik.

3.4 Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah percobaan atau

eksperimental dengan jenis rancangan percobaan Rancangan



Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dengan setiap
perlakuan 10 ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
P1 : Spermatozoa kambing Boer diencerkan

menggunakan Andromed dengan perbandingan 1:4
P2 : Spermatozoa kambing Boer diencerkan

menggunakan Andromed dengan perbandingan 1:8
P3 : Spermatozoa kambing Boer diencerkan

menggunakan Andromed dengan perbandingan
1:12

P4 : Spermatozoa kambing Boer diencerkan
menggunakan Andromed dengan perbandingan
1:16

3.5 Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:

1. Motilitas massa
Penelitian terhadap motilitas spermatozoa terdiri dari
dua, yaitu motilitas individu dan motilitas massa.
Penilaian motilitas massa dapat dilakukan dengan
dengan meneteskan semen pada gelas obyek,
kemudian diamati dengan perbesaran 100X. Kriteria
penilaian gerak massa spermatozoa antara lain:
a). Sangat baik (+++) terlihat adanya gelombang
besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif seperti gumpalan
berwarna hitam bergerak secara cepat dan berpindah-
pindah tempat.
b). Baik (++) bila terdapat gelombang-gelombang
kecil tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban.
c). Kurang baik(+), jika tidak terlihat gelombang
melainkan gerakan-grakan individual aktif progresif.



d).Buruk (0), bila hanya sedikit ada gerakan-gerakan
individual.

2. Motilitas individu
Penilaian motilitas individu dilakukan dengan
meneteskan semen pada gelas obyek, ditutup dengan
cover glass, kemudian diamati dengan perbesaran
400X. Toelihere (1993) mengklasifikasikan gerak
individu spermatozoa mulai dari pergerakan progesif
atau gerak maju yang merupakan gerak terbaik, gerak
mundur, dan gerak melingkar sering merupakan tanda-
tanda cold shock, gerakan berayun-ayun atau berputar-
putar ditempat yang sering terlihat pada semen yang
tua, kemudian apabila spermatozoa banyak yang
berhenti bergerak dianggap mati. Gerakan maju yang
kuat pada spermatozoa merupakan indeks daya hidup
yang penting dalam populasi spermatozoa.

3. Persentase hidup mati (Viabilitas)
Spermatozoa yang hidup dan mati dapat dibedakan
reaksinya terhadap warna tertentu, sel spermatozoa
yang tidak motil dan dianggap mati menghisap warna
dan sel spermatozoa yang motil dan hidup tidak
berwarna. Spermatozoa yang hidup membrannya
masih baik sehingga pewarnaan tidak dapat masuk,
sedangkan spermatozoa yang mati membrannya tidak
berfungsi, sehingga pewarna dapat masuk kedalam
membrane spermatozoa. Pengamatan hidup mati
spermatozoa atau viabilitas dapat dilakukan dengan
metode pewarnaan differensial menggunakan zat
warna eosin. Cara pengamatan dilakukan dengan



meneteskan semen pada gelas objek, dan dicampur
dengan satu tetes pewarna Eosin – Negrosin,
kemudian dioles dengan menggunakan cover glass,
dan diamati perbesaran 400x. spermatozoa yang
menyerap warna berarti spermatozoa tersebut mati
sedangkan yang tidak menyerap warna berarti hidup.
Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Spermatozoa hidup
Spermatozoa hidup + spermatozoa mati

4. Abnormalitas spermatozoa
Pengamatan abnormalitas sekaligus dapat diamati
pada saaat pengamatan viabilitas spermatozoa.
Abnormalitas spermatozoa terdiri dari abnormalitas
primer dan sekunder. Abnormalitas spermatozoa
primer adalah terjadi saat proses spermatogenesis
sedangkan abnormalitas sekunder adalah setelah
proses spermatogenesis hingga ejakulasi juga saat
proses prosessing spermatozoa. Ada 5 kategori
spermatozoa abnormal yaitu tidak ada ekor, abnormal
kepala, bentuk ekor abnormal, bentuk ekor abnormal
dengan adanya sitoplasmic droplet pada bagian
proximal, bentuk abnormal ekor dengan distal dropet.
Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Spermatozoa abnormal
Spermatozoa normal + spermatozoa abnormal

X 100%

X 100%



3.6 Analisis Data
Data hasil penelitian yang berupa persentase

ditransformasi ke arcus sinus kemudian di analisis
menggunakan analisis ragam dengan Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Apabila ada perbedaan pengaruh diantara
perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil
(BNT). Adapun model matematik untuk Rancangan Acak
Lengkap adalah sebagai berikut (Astuti, 2007):

Dimana :
= Nilai pengamatan pada perlakuan ke -i ulangan ke- j

= Rata-rata populasi

= Efek perlakuan ke - i

= Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i

ulangan ke-j
i = 1,2,3,4,5
j = 1,2,3,4



3.7. Kerangka Operasional

Gambar 2. Skema kegiatan operasional penelitian

Kambing Boer

Penampungan semen

Evaluasi semen segar

Semen segar + Pengencer
Andromed

Perlakuan:
1:4, 1:8, 1:12, 1:16

Pendinginan (suhu 5ºC) 2 jam

MR. Frosty -1°/ menit

Pembekuan -80ºC

Freezing - 196ºC 24 jam

THAWING + Evaluasi kualitas

Kriteria motil :
individu 70 %

massa 3+

Evaluasi semen:
Makro : volume, warna, pH,
konsistensi
Mikro : motilitas massa dan
individu konsentrasi, % hidup



3.8 Batasan Istilah
Semen adalah cairan yang dikeluarkan oleh alat kelamin

jantan pada saat perkawinan alam atau ditampung
secara buatan.

Abnormalitas spermatozoa adalah presentase spermatozoa
yang memiliki kelainan bentuk fisik dan satu contoh
semen.

Pendinginan adalah proses penyimpanan semen yang
ditambah dengan pengencer dan disimpan pada suhu
3 – 5 ºC.

Pembekuan adalah suatu pengeringan secara fisik dan suatu
proses penghentian sementara spermatozoa kambing
Boer yang ditambah dengan pengencer perlakuan,
dan disimpan dalam nitrogen cair pada suhu -196ºC
tanpa mematikan fungsi dan proses hidupnya dapat
berlanjut setelah pembekuan dihentikan.

Freezing adalah pembekuan semen dalam criyovials yang
dimasukkan dalam kontainer berisi nitrogen cair
dengan suhu -196º C.

Thawing adalah pencairan kembali semen dari kontainer
paling kurang selama 1 hari setelah semen dibekukan
pada suhu 37ºC selama 30 detik.

Motilitas individu yaitu presentase jumlah spermatozoa yang
bergerak aktif ke depan dalam lapangan pandang
pada preparat objek gelas menggunakan mikroskop
cahaya dengan pembesaran 400 kali.

Viabilitas spermatozoa yaitu presentase jumlah spermatozoa
hidup yang dihitung dari 100 pengamatan
spermatozoa dengan pembesaran 400 kali.



Total spermatozoa motil yaitu hasil kali dari presentase
spermatozoa yang bergerak aktif ke depan / maju
dengan tingkat konsentrasi spermatozoa.

Total spermatozoa hidup adalah hasil kali dari presentase
spermatozoa hidup yang dihitung tingkat konsentrasi
spermatozoa.

MR. Frosty adalah alat untuk pembekuan dengan laju
pendinginan turun -1°C/ menit.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemeriksaan Makroskopis dan Mikroskopis Semen
Segar Kambing

Evaluasi semen merupakan suatu tindakan yang perlu
dilakukan untuk melihat kuantitas (jumlah) dan kualitas
semen. Pemeriksaan semen dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis.
Pemeriksaan makroskopis yaitu pemeriksaan semen secara
garis besar tanpa memerlukan alat bantu yang rumit.
Sedangkan pemeriksaan mikroskopis merupakan pemeriksaan
yang bertujuan untuk melihat kondisi semen lebih dalam lagi
serta memerlukan alat bantu yang cukup lengkap. Evaluasi
makroskopis meliputi volume, warna, bau, kekentalan, dan pH
semen. Pemeriksaan mikroskopis meliputi gerakan massa,
gerakan individu, konsentrasi hidup dan mati spermatozoa,
dan abnormalitas spermatozoa (Kartasudjana, 2001). Hasil uji
kualitas semen segar kambing dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rataan kualitas semen segar kambing Boer
Parameter Rataan
Volume (ml) 0,8+0,2
Konsentrasi 2630+115,33
Konsistensi Pekat
Warna Putih susu-putih kekuningan
Bau Amis khas hewan
pH 6,6+0,17
Motilitas massa (%) 3+
Motilitas Individu (%) 73,33+5,77
Viabilitas (%) 93,67+0,58
Abnormalitas  (%) 4,33+1,15



Berdasarkan Tabel. 1 diatas diketahui rata-rata volume
semen segar kambing Boer adalah 0,8+0,2 ml. Menurut
Suyadi dkk., (2004) volume semen kambing Boer yang
dewasa di Indonesia berkisar antara 0,70 ml-1,50 ml. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa semen kambing Boer
tersebut normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Partodihardjo
(1992) yang menyatakan bahwa kisaran normal volume semen
kambing antara 0,5-1,5 ml/ejakulat. Suyadi., dkk (2004)
menambahkan bahwa volume semen kambing Boer bervariasi
menurut individu, umur, berat badan, pakan dan frekuensi
penampungan.

Konsistensi atau kekentalan merupakan salah satu
sifat semen yang memiliki hubungan dengan konsentrasi
spermatozoa di dalamnya. Semakin kental semen dapat
diartikan semakin tinggi pula konsentrasi (Kartasudjana,
2001). Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan, yaitu
konsistensi semen pekat atau kental. Evans dan Maxwell
(1987) juga menambahkan bahwa derajat kekentalan semen
memiliki korelasi positif terhadap kandungan spermatozoa
didalam semen sehingga apabila dalam pengamatan ditemukan
semen yang terlalu encer maka dapat diduga bahwa semen
tersebut memiliki konsentrasi spermatozoa yang rendah.

Konsentrasi spermatozoa atau kandungan spermatozoa
dalam setiap mili liter semen merupakan salah satu parameter
kualitas semen yang sangat berguna untuk menentukan jumlah
betina yang dapat diinseminasi menggunakan semen tersebut
(Kartasudjana, 2001). Semen kambing yang mempunyai
kualitas baik memiliki konsentrasi sekitar 2500-5000 juta/ml
(Evans dan Maxwell, 1987). Konsentrasi semen kambing pada
pemeriksaan adalah 2630+115,33 juta/ml. hal ini



menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kambing tersebut
cukup baik dan berada dalam kisaran normal. Penilaian
konsentrasi spermatozoa permili sangat penting, karena faktor
ini digunakan untuk penentuan kualitas semen dan
menentukan tingkat pengencer (Bearden and Fuquay, 1984).

Semen kambing Boer yang sehat umumnya berwarna
keabu-abuan, putih susu atau putih kekuningan dengan
konsistensi agak kental. Suyadi dkk., (2004) menyatakan
warna semen kambing yang baik adalah putih krem, putih susu
atau kuning. Warna krem pada semen tergolong normal,
seperti yang dinyatakan oleh Evan Maxwell (1987), bahwa
warna krem pada semen disebabkan oleh adanya riboflafin
dari sekresi kelenjar vesikularis. Lopes (2002) juga
menyatakan bahwa kualitas semen dinyatakan baik apabila
memiliki warna kekuningan.

Semen yang normal pada umumnya memiliki bau
amis khas disertai dengan bau dari hewan tersebut. Bau busuk
bisa terjadi apabila semen mengandung nanah yang
disebabkan oleh adanya infeksi organ reproduksi jantan
(Kartasudjana, 2001). Hasil pengamatan sesuai dengan
pendapat diatas yaitu bau semen adalah amis khas.

Derajad keasaman (pH) semen kambing Boer relative
agak asam yaitu berkisar antara 6,5-7,0 (Suyadi dkk., 2004).
Rata-rata pH semen segar hasil penelitian adalah 6,6+0,17.
Menurut pendapat Suyadi dkk., (2004) Derajad keasaman
sangat menentukan status kehidupan spermatozoa didalam
semen. Semakin rendah atau semakin tinggi pH semen dari pH
normal akan membuat spermatozoa lebih cepat mati.

Semen segar dikatakan normal bila spermatozoa
memperlihatkan daya gerak yang aktif dan gerakan massa
yang bergelombang (Tambing dkk., 2001). Hasil penelitian



menunjukkan bahwa motilitas masaa rata-rata  3+ atau (+++)
dan motilitas individu rata-rata 73,33+5,77 %. Menurut Yusuf
dkk., (2006) gerakan massa dilakukan dengan cara meneteskan
satu tetes semen menggunakan pipet diatas gelas objek, lalu
diperiksa dibawah mikroskop dengan pembesaran 100x. Nilai
gerakan massa terdiri dari sangat baik (+++), baik (++), cukup
(+), dan buruk (-). Tambing dkk., (2001) menambahkan bahwa
semen dengan motilitas 50-80% tergolong normal dan fertil.

Spermatozoa yang motil progresif berkurang antara
lain karena adanya proses pembekuan dan thawing. Menurut
Sonjaya dkk., (2005), ada dua faktor yang mempengaruhi
motilitas spermatozoa yaitu faktor endogen dan eksogen. Yang
termasuk kedalam faktor endogen antara lain umur dan
sumber energy sedangkan faktor eksogen antara lain
temperature dan PH.

Hasil pengamatan motilitas individu semen kambing
Boer adalah 73,33+5,77%. Hasil ini masih termasuk dalam
kisaran normal menurut pendapat Hafez (2008) motilitas yang
baik yaitu antara 60%-80%. Lopes (2002) juga menyatakan
bahwa kualitas semen dinyatakan baik apabila memiliki
motilitas lebih dari 50%.

Persentase daya hidup spermatozoa hasil pemeriksaan
adalah 93,67+0,58. Hal ini menunjukkan bahwa semen
tersebut termasuk kualitas baik. Hal ini sesuai dengan
pendapat Toelihere (1993) yang menyatakan bahwa semen
yang normal biasanya mempunyai Persentase hidup minimal
50%. Hasil ini lebih tinggi dari penemuan Herdis (2005)
dengan daya hidup 85,67%, sehingga spermatozoa ini sangat
baik digunakan untuk proses pembekuan semen. Pemeriksaan
hidup dan mati spermatozoa harus dilakukan secara selektif.
Perhitungan spermatozoa yang hidup dan yang mati dengan



menggunakan zat warna tertentu. Spermatozoa yang mati
permebilitas membrannya meningkat atau menyerap warna,
sedangkan spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna. Sel
spermatozoa yang tidak menyerap warna akan berwarna jernih
sedangkan sel spermatozoa yang menyerap warna akan
berwarna seperti diserap (Tambing dkk., 2001). Perbedaan
spermatozoa yang hidup dan yang mati bisa dilihat pada
gambar berikut:

Gambar 3. Perbedaan spermatozoa hidup dan mati
Keterangan: a. Warna putih   : Spermatozoa hidup

b. Warna merah : Spermatozoa mati

Abnormalitas spermatozoa dalam semen perlu
diketahui karena tingkat abnormalitas tersebut akan berkaitan
dengan kesuburan (fertilitas) dari pejantan yang telah
ditampung semennya. Tingkat abnormalitas dapat diketahui
melalui pewarnaan. Semen kambing pada umumnya
mengandung spermatozoa abnormal 5%-20% (Garner and
Hafez, 2000). Dengan demikian semen yang digunakan dalam

a

b

a

b



penelitian sangat bagus karena memiliki rata-rata abnormalitas
P1 4,67+0,57%, P2 7+1%, P3 10,67+0,58%, P4 11,67+1,15%.

Abnormalitas spermatozoa terdiri dari dua jenis, yaitu
abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Abnormalitas
primer terjadi selama proses pembentukan spermatozoa
didalam testis. Sedangkan abnormalitas sekunder terjadi
setelah proses spermatogenesis, atau akibat dari pengolahan
semen. Contoh abnormalitas primer antara lain, ukuran kepala
besar, berkepala ganda, dan bentuk kepala tidak normal.
Sedangkan contoh abnormalitas sekunder yaitu kepala pecah,
dan ekor putus (Kartasudjana, 2001). Bentuk-bentuk
abnormalitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Perbedaan spermatozoa normal dan abnormal
Keterangan: a. Spermatozoa normal

b. Spermatozoa abnormal

b

a



4.2. Motilitas Individu Spermatozoa Kambing Boer Post
Thawing

Motilitas atau daya gerak spermatozoa merupakan
ukuran yang digunakan sebagai kesanggupan spermatozoa
untuk membuahi sel telur.  Rataan persentase motilitas
individu spermatozoa setelah proses pendinginan dan
pembekuan pada ke 4 jenis perlakuan pada sperma kambing
Boer seperti pada Gambar 5

Gambar 5. Rataan persentase motilitas individu spermatozoa
setelah proses pendinginan dan pembekuan

Gambar 5 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
rataan persentase motilitas spermatozoa pada ke 4 jenis
perlakuan. Rataan tertinggi persentase motilitas spermatozoa
yaitu pada perlakuan ke satu pada saat proses pendinginan dan
pembekuan. Hasil pengamatan motilitas individu pada semen
segar rata-rata adalah 70%. Setelah mendapat perlakuan
pendinginan dan pembekuan diperoleh hasil rataan terbaik
pada perlakuan pemberian Andromed 1:4 (P1) sebesar



66,33+1,53 %  dan  51+6,58 %.Hasil ini menunjukkan adanya
penurunan tingkat motilitas individu setelah proses
pendinginan dan pembekuan. Meskipun demikian nilai ini
masih termasuk dalam standar motilitas yang baik setelah
pendinginan yaitu di atas 50%. Demikian pula pendapat
Kartasudjana (2001) bahwa spermatozoa yang memiliki
motilitas kurang dari 60% tidak dianjurkan dalam program
inseminasi buatan.
Tabel 2. Rataan motilitas spermatozoa kambing Boer
Perlakuan Motilitas (%)

Pendinginan Pembekuan
P1 66,33+1,53 c 51+6,58 c

P2 53,33+1,52 c 35,5+5,97 b

P3 20+10 b 3+1,94 a

P4 4,33+1,15 a 0,7+0,55 a

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata
(P<0,01)

Hasil pengamatan diuji dengan menggunakan analisa
statistik (Lampiran 1 dan 2) diperoleh hasil tingkat
pengenceran Andromed terhadap spermatozoa memberikan
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap motilitas
spermatozoa saat proses pendinginan dan pembekuan.
Penurunan motilitas setelah proses pendinginan dan
pembekuan terbaik pada tingkat pengenceran 1:4 (P1). Hal ini
menunjukkan semakin tinggi konsentrasi Andromed maka
semakin rendah Persentase motilitas spermatozoa setelah
pembekuan. Semen kambing mudah mengalami kerusakan
selama proses pembekuan, karena terjadinya pembentukan
Kristal-kristal es yang dapat menyebabkan kematian
spermatozoa. Toelihere (1985) menyatakan bahwa selama



proses pembekuan semen Kristal-kristal es yang terbentuk
akan menyebabkan konsentrasi elektrolit meningkat di dalam
sel yang akan melarutkan selubung lipoprotein dinding sel
spermatozoa dan pada waktu thawing akan mengubah
permeabilitas membrane plasma sehingga spermatozoa akan
mati. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penurunan
kualitas spermatozoa dari proses pendinginan hingga proses
pembekuan dan pencairan kembali (thawing).

Motilitas spermatozoa setelah proses pendinginan
mengalami penurunan, penurunan ini disebabkan oleh faktor
egg-yolk coagulating enzyme pada plasma semen kambing
yang bersifat toksin , maupun karena cold shock. Penurunan
motilitas spermatozoa juga disebabkan karena perlakuan yang
menimbulkan kerusakan dan kematian spermatozoa.

Selama proses thawing spermatozoa rentan sekali
terhadap kerusakan sel akibat perubahan tekanan osmotic
secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pencairan yang cepat.
Hanya spermatozoa yang mempunyai kemampuan daya
membran plasma kuat yang mampu bertahan (Maxwell and
Watson,1996). Penurunan motilitas ini juga dikarenakan
berkurangnya persediaan energi spermatozoa yang digunakan
untuk mempertahankan hidup dan mendukung pergerakan
spermatozoa.

Penurunan motilitas setelah proses pendinginan dan
pembekuan berada pada kategori normal pada konsentrasi 4%
(P1) yaitu 66,33+1,53 % dan 51+6,58 % (Tabel 1). Zenichiro
dkk., (2002) menyatakan bahwa motilitas individu post
thawing adalah 40%. Penurunan ini juga bisa disebabkan oleh
pengaruh fisik saat perlakuan.

Selama proses pendinginan hingga memasukkan
spermatozoa ke criyo vials dilakukan didalam lemari es,



karena keterbatasan alat dilaboratorium sumber sekar
spermatozoa dibawa ke laboratorium LSIH UB untuk
dimasukkan ke lemari es -80ºC dan didalam perjalanan
dibutuhkan beberapa waktu kurang lebih 25 menit dan harus
menjaga kestabilan suhu pada saat transportasi dijalan.
Sedangkan motilitas spermatozoa sangat rentan terhadap
pengaruh suhu dan lingkungan (Ax, et al., 2000).

4.3. Viabilitas Individu Spermatozoa Kambing Boer Post
Thawing

Viability atau spermatozoa hidup adalah syarat mutlak
bagi terjadinya fertilisasi. Rataan persentase viabilitas
spermatozoa setelah pendinginan dan pembekuan pada ke
empat jenis perlakuan pada spermatozoa kambing Boer seperti
pada Tabel 3.

Tabel 3. Rataan viabilitas spermatozoa kambing Boer
Perlakuan Viabilitas (%)

Pendinginan Pembekuan
P1 88,67+4,16 c 61,6+8,69 c

P2 75+5 b 42+5,87 b

P3 26+10,15 a 6,3+3,53 a

P4 11,67+3,51a 3+1,63 a

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata
(P<0,01)

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan yang
berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)
terhadap viabilitas individu sperma setelah proses pendinginan



dan pembekuan. Rataaan viabilitas setelah proses pendinginan
dan pembekuan terbaik pada tingkat pengenceran 1:4 (P1).
Perbedaan rataan viabilitas ini bisa disebabkan karena
pengaruh fisik pada saat perlakuan sehingga dapat
menimbulkan kematian. Gesekan antar spermatozoa dapat
menyebabkan abnormalitas sekaligus kematian.

Terjadinya penurunan viabilitas spermatozoa setelah
proses pendinginan dan pembekuan bisa disebabkan karena
pengaruh fisik saat perlakuan yang menyebabkan kematian.
Pengaruh fisik tersebut diakibatkan oleh gesekan antar
spermatozoa, antara spermatozoa dengan dinding tabung, atau
antara globul lemak dari kuning telur sehingga menyebabkan
kecenderungan penurunan viabilitas seiring dengan tingkat
pengenceran yang berbeda.

Penurunan Persentase viabilitas spermatozoa
mengalami penurunan pada setiap perlakuan yang berbeda dan
berpengaruh sangat nyata pada saat penambahan pengencer
Andromed (Tabel 3). Badan standarisasi Nasional menetapkan
kualitas semen sesudah proses pembekuan harus menunjukkan
spermatozoa hidup (viabilitas) minimal 40% (Anonimous,
2005). Penurunan kualitas spermatozoa setelah proses
pendinginan dan pembekuan disebabkan karena spermatozoa
mengalami cold shock (kejutan dingin). Faktor lain yang dapat
menyebabkan penurunan kualitas spermatozoa adalah karena
selama proses pembekuan semen terjadi pembentukan Kristal-
kristal es, sehingga konsentrasi elektrolit didalam sel
meningkat dan akan melarutkan selubung lipoprotein dinding
spermatozoa (Toelihere, 1985). Demikian pula menurut
Maxwell dan Watson (1996), bahwa selama pembekuan dan
penyimpanan semen terjadi ketidakseimbangan membran,



yang dapat menurunkan ketahanan spermatozoa sehingga
setelah thawing kualitas semen menjadi rendah.

Rataan persentase viabilitas spermatozoa kambing Boer
yang diberi pengencer Andromed saat proses pendinginan dan
pembekuan digambarkan pada grafik di bawah ini

Gambar 6. Rataan persentase viabilitas spermatozoa setelah
proses pendinginan dan pembekuan

Gambar 6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
rataan persentase viabilitas spermatozoa pada ke empat jenis
perlakuan.  Rataan tertinggi persentase viabilitas spermatozoa
saat pendinginan dan pembekuan yaitu pada perlakuan
pertama (P1) yaitu masing-masing sebesar 88,67+4,16 % dan
61,6+8,69 %. Kondisi ini disebabkan karena suhu yang terlalu
rendah pada pendinginan dan pembekuan menyebabkan semen
beku membutuhkan waktu yang panjang untuk proses
peleburan kristal es nya.



Persentase daya hidup spermatozoa dapat diketahui
dari perbedaan warna spermatozoa pada preparat.
Spermatozoa yang hidup akan berwarna putih karena tidak
menyerap warna (terutama bagian kepala), sedangkan
spermatozoa yang mati akan berwarna merah karena menyerap
warna Eosin (Kartasudjana, 2001).

4.4 Abnormalitas Individu Spermatozoa Kambing Boer
Post Thawing

Spermatozoa yang memiliki morfologi yang normal
merupakan syarat bagi terjadinya fertilisasi.  Abnormalitas
merupakan keadaan dimana spermatozoa mengalami
kecacatan pada salah satu atau seluruh bagian tubuh
spermatozoa.  Abnormalitas primer terjadi sewaktu proses
spermatogenesis maupun adanya gangguan testikuler,
abnormalitas sekunder terjadi setelah spermatozoa
meninggalkan tubuli seminiferi menuju saluran reproduksi
jantan, sedangkan abnormalitas tersier terjadi setelah ejakulasi
sampai pada proses handling.

Rataan persentase abnomalitas spermatozoa kambing
Boer yang diberi pengencer Andromed setelah pendinginan
dan pembekuan tertera Gambar 7.



Gambar 7. Rataan persentase abnormalitas spermatozoa
setelah proses pendinginan dan pembekuan

Gambar 7 menunjukkan bahwa rataan angka persentase
spermatozoa abnormal pada ke empat jenis perlakuan berbeda
pada kondisi pendinginan dan pembekuan.  Hasil pengamatan
spermatozoa abnormal pada ke empat jenis perlakuan rataan
angka persentasenya paling banyak pada perlakuan
penambahan Andromed 1:16 (P4) pada proses pendinginan
dan pembekuan.  Hal ini disebabkan karena semakin banyak
Andromednya akan menyebabkan gesekan-gesekan
spermatozoa dengan globul-globul lemak sehingga
menyebabkan peningkatan abnormalitas.

Tabel 4. Rataan abnormalitas spermatozoa kambing Boer
Perlakuan Abnormalitas (%)

Pendinginan Pembekuan
P1 4,67+0,57 a 8,4+1,77 a

P2 7+1a 9,3+1,34 ab

P3 10,67+0,58 b 11,9+1,85 bc

P4 11,67+1,15 b 13,9+3,57 c

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata
(P<0,01)

Hasil analisis statistik pada Tabel 4 menunjukkan
pemberian pengencer Andromed memberikan pengaruh yang
sangat nyata (P<0,01) terhadap abnormalitas individu
spermatozoa setelah pendinginan dan pembekuan. Rataan
persentase abnormalitas spermatozoa setelah pembekuan
diperoleh hasil abnormalitas tertinggi pada tingkat konsentrasi



Andromed 1:16 (P4) dan abnormalitas terendah terdapat pada
konsentrasi 1:4 (P1). Hal ini disebabkan karena pengencer
Andromed merupakan buffer yang bagus dan dapat menekan
penurunan kualitas spermatozoa selama proses pembekuan.
Hasil pengamatan menunjukkan rataan persentase
abnormalitas setelah proses pembekuan pada tingkat
konsentrasi Andromed  1:16 (P4) adalah 8,4+1,77 % dan
13,9+3,57%.

Peningkatan abnormalitas spermatozoa setelah proses
pendinginan dan pembekuan bisa disebabkan oleh pengaruh
fisik spermatozoa yang menyebabkan spermatozoa abnormal.
Haryati, dkk (1991) menambahkan bahwa perubahan suhu
dapat menyebabkan perubahan permeabilitas membrane sel
dinding spermatozoa dan mengakibatkan disharmonisme,
pemecahan membrane, dan pengeluaran enzim. Kondisi
demikian dapat menyebabkan peningkatan abnormalitas
spermatozoa.

Jumlah spermatozoa yang abnormal semakin
meningkat, akan menyebakan rendahnya kesuburan semen
ternak tersebut. Sel spermatozoa yang cacat, walaupun dapat
membuahi sel telur namun biasanya berakhir dengan kematian
anak sebelum dilahirkan. Faktor lain yang mempengaruhi
peningkatan abnormalitas adalah tindakan kurang hati-hati
pada saat perlakuan, mencairkan semen dengan cairan yang
tidak sama isotonisnya, cold shock, panas, dan gangguan
nutrisi.

Peningkatan jumlah spermatozoa yang mengalami
abnormalitas diakibatkan oleh pengaruh fisik pada saat
perlakuan, dimana spermatozoa saling bergesekan satu sama
lain sehingga menyebabkan abnormalitas sekaligus kematian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persentase abnormal adalah



tindakan tidak hati-hati mencairkan semen dengan cairan yang
tidak sama isotonisnya, cold shock, panas, gangguan nutrisi
atau gangguan endokrin yang mempengaruhi
spermatogenesisn normal (Yulianti,  2006).



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Kualitas spermatozoa kambing Boer setelah proses

pembekuan secara lambat menggunakan alat MR. Frosty
dengan penurunan suhu -1°C/menit sampai dimasukkan
kedalam nitrogen cair -196°C dengan perlakuan yang berbeda
diperoleh motilitas, viabilitas dan abnormalitas terbaik pada
tingkat pengenceran Andromed sebanyak 1:4 (P1).

5.2 Saran
Pada proses pembekuan spermatozoa menggunakan

MR. Frosty disarankan menggunakan pengenceran Andromed
sebanyak 1:4 (P1) agar diperoleh motilitas, viabilitas dan
abnormalitas terbaik sehingga spermatozoa bisa bertahan
hidup sampai post thawing motility dan memperoleh hasil
yang lebih maksimal.
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Lampiran 1. Hasil analisis ragam viabilitas individu
setelah pembekuan

Analisis ragam viabilitas individu setelah pembekuan

Ulangan P1 P2 P3 P4
1 60% 35% 5% 1%
2 65% 35% 3% 1%
3 40% 40% 2% 3%
4 65% 45% 3% 2%
5 55% 50% 3% 2%
6 63% 40% 8% 3%
7 70% 35% 9% 5%
8 63% 50% 10% 4%
9 67% 45% 12% 6%
10 68% 45% 8% 3%

Hasil transformasi ke arcsinus

P1 P2 P3 P4

0,643501 0,357571 0,050021 0,01

0,707584 0,357571 0,030005 0,01

0,411517 0,411517 0,020001 0,030005

0,707584 0,466765 0,030005 0,020001

0,582364 0,523599 0,030005 0,020001

0,681553 0,411517 0,080086 0,030005

0,775397 0,357571 0,090122 0,050021

0,681553 0,523599 0,100167 0,040011

0,734209 0,466765 0,12029 0,060036

0,747763 0,466765 0,080086 0,030005



Tabel  ANOVA

Sumber
Ragam

Db Jumlah
Kuadrat
(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F hitung F
0,05

F
0,01

Perlakuan 3 2,820 0,940 224,12** 2,85 4,34
Error 36 0,151 0,004
Total 39 2,971

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1

diterima

Kesimpulan

Perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat
nyata  terhadap viabilitas individu sperma setelah pembekuan

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)



Perlakuan Viabilitas Notasi
P1 0,667 C
P2 0,434 B
P3 0,063 A
P4 0,030 A

Lampiran 2. Hasil analisis ragam motilitas individu setelah
pembekuan

Analisis ragam motilitas individu setelah pembekuan

Ulangan P1 P2 P3 P4



1 55% 25% 1% 0%
2 50% 25% 2% 0%
3 35% 35% 1% 0%
4 55% 40% 1% 0%
5 45% 40% 1% 0%
6 55% 35% 4% 1%
7 55% 40% 5% 2%
8 55% 35% 5% 1%
9 55% 40% 5% 2%
10 50% 40% 5% 1%

Hasil transformasi ke arcsinus

P1 P2 P3 P4

0,582364 0,25268 0,01 0

0,523599 0,25268 0,020001 0

0,357571 0,357571 0,01 0

0,582364 0,411517 0,01 0

0,466765 0,411517 0,01 0

0,582364 0,357571 0,040011 0,01

0,582364 0,411517 0,050021 0,020001

0,582364 0,357571 0,050021 0,01

0,582364 0,411517 0,050021 0,020001

0,523599 0,411517 0,050021 0,01



Tabel  ANOVA

Sumber
Ragam

db Jumlah
Kuadrat
(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F hitung F
0,05

F
0,01

Perlakuan 3 2,014 0,671 268,51** 2,85 4,34
Error 36 0,091 0,002
Total 39 2,105

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1

diterima

Kesimpulan

Perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat
nyata  terhadap motilitas individu sperma setelah pembekuan

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

Perlakuan Motilitas Notasi
P1 0,536 C



P2 0,363 B
P3 0,030 A
P4 0,007 A

Lampiran 3. Hasil analisis ragam abnormalitas setelah
pembekuan

Analisis ragam abnormalitas spermatozoa setelah pembekuan

Ulangan P1 P2 P3 P4
1 5% 9% 8% 10%
2 7% 11% 10% 12%
3 10% 10% 12% 11%
4 9% 8% 11% 9%
5 8% 10% 13% 14%



6 10% 8% 12% 20%
7 11% 11% 14% 16%
8 9% 9% 13% 18%
9 7% 7% 12% 13%
10 8% 10% 14% 16%

Transformasi data ke arcsinus

P1 P2 P3 P4

0,050021 0,090122 0,080086 0,100167

0,070057 0,110223 0,100167 0,12029

0,100167 0,100167 0,12029 0,110223

0,090122 0,080086 0,110223 0,090122

0,080086 0,100167 0,130369 0,140461

0,100167 0,080086 0,12029 0,201358

0,110223 0,110223 0,140461 0,160691

0,090122 0,090122 0,130369 0,180986

0,070057 0,070057 0,12029 0,130369

0,080086 0,100167 0,140461 0,160691



Tabel  ANOVA

Sumber
Ragam

db Jumlah
Kuadrat
(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F
hitung

F
0,05

F
0,01

Perlakuan 3 0,019 0,0063 11,84** 2,85 4,34
Error 36 0,020 0,0005
Total 39 0,039
Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1

diterima

Kesimpulan

Perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat
nyata  terhadap abnormalitas individu sperma setelah
pembekuan

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

Perlakuan Abnormalitas Notasi
P1 0,0841 A
P2 0,0931 Ab
P3 0,1193 Bc
P4 0,1395 C



Lampiran 4. Hasil analisis ragam viabilitas individu
sebelum pembekuan

Analisis ragam viabilitas individu sebelum pembekuan

Ulangan P1 P2 P3 P4
1 90% 70% 28% 15%
2 84% 80% 15% 8%
3 92% 75% 35% 12%

Transformasi data ke arcsinus

P1 P2 P3 P4

1,11977 0,775397 0,283794 0,150568

0,997283 0,927295 0,150568 0,080086

1,16808 0,848062 0,357571 0,12029



Tabel  ANOVA

Sumber
Ragam

db Jumlah
Kuadrat
(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F hitung F
0,05

F
0,01

Perlakuan 3 1,958 0,652 101,25** 4,07 7,59
Error 8 0,051 0,006
Total 11 2,009

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1

diterima

Kesimpulan

Perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat
nyata  terhadap viabilitas individu sperma sebelum pembekuan

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)



Perlakuan Viabilitas Notasi
P1 1,095 C
P2 0,850 B
P3 0,264 A
P4 0,117 A

Lampiran 5. Hasil analisis ragam motilitas individu
sebelum pembekuan

Analisis ragam motilitas individu sebelum pembekuan

Ulangan P1 P2 P3 P4
1 68% 55% 20% 5%
2 65% 53% 10% 3%
3 66% 52% 30% 5%

Transformasi data ke arcsinus

P1 P2 P3 P4

0,747763 0,582364 0,201358 0,050021

0,707584 0,558601 0,100167 0,030005

0,720819 0,546851 0,304693 0,050021



Tabel  ANOVA

Sumber
Ragam

db Jumlah
Kuadrat
(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F hitung F
0,05

F
0,01

Perlakuan 3 0,892 0,297 104,99** 4,07 7,59
Error 8 0,023 0,003
Total 11 0,915

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1

diterima

Kesimpulan

Perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat
nyata  terhadap motilitas individu sperma sebelum pembekuan

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

Perlakuan Motilitas Notasi
P1 0,725 D
P2 0,563 C



P3 0,202 B
P4 0,043 A

Lampiran 6. Analisis ragam abnormalitas individu
sebelum pembekuan

Analisis ragam abnormalitas individu sebelum pembekuan

Ulangan P1 P2 P3 P4
1 5% 8% 11% 13%
2 5% 7% 11% 11%
3 4% 6% 10% 11%

Transformasi data ke arcsinus

P1 P2 P3 P4

0,050021 0,080086 0,110223 0,130369

0,050021 0,070057 0,110223 0,110223

0,040011 0,060036 0,100167 0,110223



Tabel  ANOVA

Sumber
Ragam

db Jumlah
Kuadrat
(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F hitung F
0,05

F
0,01

Perlakuan 3 0,009 0,0032 42,12** 4,07 7,59
Error 8 0,001 0,00007
Total 11 0,010

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1

diterima

Kesimpulan

Perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat
nyata  terhadap abnormalitas individu sperma sebelum
pembekuan

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

Perlakuan Abnormalitas Notasi
P1 0,047 A
P2 0,070 A
P3 0,107 B
P4 0,117 B



Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian

a. Kambing Boer murni b. Pendingin 5°C

c. Freezer -80°C d. Mr. Frosty

e. Criyo Vials f. Nitrogen Cair


