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ABSTRACT 

 

Sperm membrane damage becomes a major issue 

during storage at room temperature, because it causes a 

decrease in semen quality and failure of fertilization. This can 

be prevented by addition of antioxidants in the diluent. The 

purpose of this study was to determine the effect of fresh goat 

semen incubation in a diluent ringer's dextrose with 2 ml of 

onion extract at room temperature. Semen was collected from 

a buck aged 1.5-2 year old with a body weight of 50-60 kg 

using an artificial vagina. Once evaluated, semen was diluted 

with ringer's dextrose diluent plus 2 ml of onion extract and 

stored at room temperature for 1-4 hours. After storage, the 

semen was evaluated against the motility, viability, 

abnormality and membrane integrity in every 1 hour of 

storage. The results showed that the incubation at room 

temperature for 4 hours provided 23.44±2.39% of sperm 

motility, 88.66±1.12% of viability, 1.01±6.56% of 

abnormality and 8.23±0.74% of membrane integrity. It could 

be concluded that different incubation time was able to lower 

motility, viability, membrane integrity and increase goat 

semen abnormalities. 

 

Keywords: fresh goat semen quality, ringer's dextrose, onion 

extract, at room temperature.  
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RINGER’S DEKTROSE DENGAN PENAMBAHAN 2 ml 

EKSTRAK BAWANG MERAH (Allium cepa L.) PADA 

SUHU RUANG 

 

Iswandi, Suyadi, Achadiah Rachmawati 

 

RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-

Maret 2014. Penampungan semen segar kambing PE 

dilakukan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar terletak di Desa 

Sumber Sekar Kecamatan Dau Kota Malang. Prosesing 

semen segar, pengujian kualitas semen dan integritas 

membran pada larutan Hypo Osmotic Swelling Test 

(HOST) dilakukan di Laboratorium Epidemiologi 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pembuatan 

ekstrak bawang merah dilakukan di Laboratorium 

Biologi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan 

mengkaji pengaruh lama simpan semen segar kambing 

PE pada suhu ruang terhadap kualitas semen yang 

meliputi motilitas individu, persentase viabilitas, 

persentase abnormalitas dan HOST dalam pengencer 

Ringer’s Dextrose dengan penambahan 2 ml ekstrak 

bawang merah. 
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Materi penelitian yang digunakan adalah semen 

segar kambing PE umur 1,5-2 tahun dengan bobot badan 

50-60 kg dengan motilitas individu ≥ 70% dan motilitas 

massa (+++). Pengencer Ringer’s Dextrose (otsu-D5 

reg.no DKL9811265549) dengan kandungan glucose 25 

g dan air 500 ml. Bawang merah yang digunakan untuk 

ekstrak bawang merupakan bawang merah lokal dengan 

diameter 1,5 cm yang diperoleh di pasar tradisional Kota 

Malang. Satu ekor betina dewasa pemancing, pewarna 

eosin-negrosin (BBIB Singosari), NaCl 3% (Merck 

KGaA reg.no K31519804 249), aquades dan aquabides 

(IKA reg.no D.2018020-IV). Penelitian dilakukan 

menggunakan metode percobaan laboratorium dengan 

perlakuan penambahan ekstrak bawang merah 2ml/100ml 

pengencer Ringer’s dextrose pada suhu ruang 

menggunakan empat waktu pengamatan yang berbeda 

yaitu jam ke 1, 2, 3 dan 4 dengan 16 ulangan. Variabel 

yang diamati meliputi motilitas individu, abnormalitas, 

viabilitas dan integritas membran spermatozoa. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam. 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Apabila hasil yang diperoleh 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

atau sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa motilitas 

dan viabilitas spermatozoa setelah disimpan dengan lama 

waktu berbeda pada suhu ruang terdapat perbedaan 

sangat nyata (P<0,01), sedangkan integritas membran 

terdapat pengaruh yang nyata (P<0,05) dan abnormalitas 

tidak terdapat perbedaan. Kualitas semen diperoleh 

secara berurutan dari jam ke 1, 2, 3 dan 4 sebagai berikut: 

motilitas individu 71,88±2,5%; 61,88±2,5%; 

43,44±3,01%; 23,44±2,39%, viabilitas 90,63±0,97%; 

89,92±1,15%; 89,27±0,92%; 88,66±1,12%, abnormalitas 

6,12±1,82%; 6,26±1,67%; 6,44±1,22%; 6,56±1,01% dan 

integritas membran 8,91±0,68%; 8,68±0,58%; 

8,42±0,70%; 8,23±0,74%. Disimpulkan bahwa kualitas 

semen segar kambing PE yang diencerkan dengan pelarut 

Ringer’s Dextrose ditambah 2 ml ekstrak bawang merah 

pada suhu ruang mengalami penurunan secara bertahap 

dan dapat digunakan untuk IB dalam waktu yang tidak 

lebih dari 4 jam setelah penampungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan kambing 

hasil persilangan antara kambing Ettawa dengan kambing 

lokal. Populasi kambing PE di Indonesia tahun 2013 mencapai 

18.576.192 ekor dan laju pertumbuhan kambing di Indonesia 

tahun 2009–2013 hanya 3,74% (Ditjen Peternakan, 2013). 

Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu bioteknologi 

reproduksi yang digunakan dalam upaya meningkatkan 

populasi dan mutu genetik ternak kambing lokal dengan cara 

disilangkan dengan kambing bergenetik unggul, seperti 

kambing Peranakan Ettawa (PE) (Siregar dan Hamdan, 2004). 

Penerapan IB pada ternak kambing di Indonesia saat ini belum 

efektif dibandingkan pada ternak sapi dan masih dalam taraf 

uji coba sehingga hasilnya belum banyak dilaporkan 

(Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama, 2000). 

 Tingkat keberhasilan perkawinan dengan IB sangat 

dipengaruhi oleh kualitas semen. Semen segar kambing PE 

memiliki nilai kualitas sebagai berikut: bau khas, warna putih 

kekuningan, konsentrasi 3686,11±553,56x10
6
 spermatozoa/ml, 

volume 1,44±0,15 ml, viabilitas 84,90±4,37%, motilitas 

individu 77,78±2,64%, abnormalitas primer 1,18±0,57% dan 

motilitas massa (+++) (Ariantie, Yusuf, Sajuthi dan 

Arifiantini, 2013). Kualitas semen sesudah penampungan akan 

mengalami penurunan apabila tidak segera digunakan. Semen 

yang tidak diencerkan dan disimpan selama sehari fertilitasnya 

akan menurun, sehingga perlu adanya penambahan bahan 

pengencer (Hartono, 2008). Kualitas semen segar cepat 

menurun pada proses penyimpanan pada suhu ruang baik 
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dengan adanya bahan pengencer maupun tanpa bahan 

pengencer. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah 

penurunan kualitas semen selama penyimpanan pada suhu 

ruang yaitu dengan pengenceran menggunakan pengencer 

yang mengandung komposisi sesuai dengan perbandingan 

yang tepat antara pengencer dengan semen (Winarto dan 

Isnaini, 2008). 

 Beberapa bahan pengencer yang umum digunakan 

dalam pengencer semen yaitu kuning telur, susu dan air 

kelapa. Bahan pengencer lain yang berpotensi dimanfaatkan 

untuk dapat mempertahankan kualitas spermatozoa adalah 

pengencer NaCl fisiologis 0,9%, ringer’s laktat dan ringger’s 

dextrose. Ringer’s dextrose tersusun atas bahan-bahan 

anorganik serta memiliki komposisi kimia isotonis dengan 

cairan tubuh, plasma semen dan memiliki substrat nutrisi bagi 

spermatozoa, yaitu glukosa. Penggunaan ringger’s dextrose 

dapat mempertahankan abnormalitas sebesar 3,4% dan daya 

tahan hidup spermatozoa kambing sebesar 80,5% (Ridwan, 

2009). Larutan Ringer’s merupakan pengencer sederhana yang 

dapat digunakan ketika dibutuhkan pengenceran semen yang 

mendesak, murah dan mudah diperoleh. Danang, Isnaini dan 

Trisunuwati (2012) menyatakan bahwa pengencer Ringer’s 

dapat mempertahankan kualitas semen ayam pada suhu 5
0
C 

sampai 18 jam dengan indikasi antara lain motilitas individu  

47±5,87%, viabilitas 69,4±3,34% dan abnormalitas 15±0,82%. 

Semen akan mengalami proses metabolisme selama 

penyimpanan pada suhu ruang. Metabolisme semen 

menghasilkan salah satunya reaksi peroksidatif lipid jika 

bereaksi dengan radikal bebas (Zaniboni, Rizzi dan Cerolini, 

2006). Radikal bebas yang terdapat pada spermatozoa ditandai 

dengan meningkatnya Reactive Oxygen Spesies (ROS) (Sikka, 
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2004). Kadar ROS yang tinggi dalam sel dapat 

mengoksidasikan lipid, protein dan DNA. Lipid membran 

plasma semen memiliki fosfolipid dengan kadar yang tinggi 

menyebabkan spermatozoa sangat rentan terhadap ROS 

(Sanoeka dan Kurpisz, 2004). Susilowati (2008) menjelaskan 

bahwa produksi ROS yang berlebihan tidak mampu dinetralisir 

oleh sistem pertahanan, sehingga antioksidan pada 

spermatozoa atau plasma seminalis dapat menyebabkan 

kerusakan asam lemak, khususnya asam lemak poli tak jenuh 

yang disebut dengan lipid peroksidase. Lipid peroksidase 

merupakan komponen penting dari fosfolipid penyusun 

membran spermatozoa yaang selanjutnya menyebabkan 

penurunan motilitas dan kematian spermatozoa. Proses 

peroksidasi pada spermatozoa akan diikuti oleh perubahan 

struktur membran plasma spermatozoa, sehingga mengubah 

kestabilan dan fungsi membran spermatozoa. Rusaknya 

membran plasma mitokondria spermatozoa mengakibatkan 

terganggunya metabolisme sel spermatozoa, sehingga 

menyebabkan penurunan motilitas spermatozoa (Tremellen, 

2008). Membran plasma yang rusak akan menyebabkan 

terganggunya metabolisme sehingga produksi ATP sebagai 

sumber energi berkurang (Wiyanti, Isnaini dan Trisunuwati, 

2013).  

Radikal bebas merupakan molekul yang sangat reaktif 

karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam orbit 

luarnya, sehingga dapat bereaksi dengan molekul sel tubuh 

dengan cara mengikat elektron dari molekul sel tersebut. 

Akibatnya dapat terjadi reaksi berantai yang dapat 

menghasilkan radikal bebas baru (Zulmi, Suyadi dan 

Rachmawati, 2013). Terbentuknya radikal peroksida lipid 

dapat ditekan oleh antioksidan yang mempunyai kemampuan 



4 

 

memutus reaksi berantai dengan menyumbangkan satu atom 

hidrogen dari gugus OH pada cincinnya ke radikal bebas 

(Suyadi, Rachmawati dan Iswanto, 2012). Antioksidan yang 

dapat digunakan misalnya α-tokoferol dengan dosis 0,4 

gram/100ml dapat mempertahankan kualitas semen kambing 

Boer pada suhu 5
0
C dengan motilitas 65% dan viabilitas 

83,81±7,91% (Suyadi dkk., 2012). Glutathione 6 mM dapat 

mempertahankan kualitas semen kambing Boer terhadap 

motilitas 69% dan viabilitas 93,80% (Amalia, Suyadi dan 

Rachmawati, 2013). Antioksidan lain yang dapat digunakan 

adalah quercetin (Silva, Cajueiro, Soares dan Guerra, 2012). 

Penelitian Khaki, Nouri, Fathiazard, Ahmadi-Ashtiani, Rastgar 

dan Rezazadeh (2008) melaporkan bahwa penambahan 

quercetin 15 mg/kg secara signifikan berpengaruh pada 

persentase viabilitas sebesar 67,05±5,11% dan motilitas 

35,42±6,88% pada semen tikus dengan mengurangi tingkat 

ROS pada penyimpanan selama 30 hari. Penambahan 

quercetin 5-20 g/ml pada pengencer tris kuning telur terhadap 

kualitas semen beku domba diketahui mengurangi kerusakan 

pada membran mitokondria semen (Silva dkk., 2012). 

Quercetin merupakan senyawa penangkal radikal bebas dan 

antioksidan (Caridi, Trenerry, Rochfort, Duong, Laugher dan 

Jones, 2007), yang terdapat pada tumbuhan dan sayuran 

dengan konsentrasi yang bervariasi (Lombard, Peffley, 

Emanuel, Thompson dan Herring, 2005). Bawang merah 

merupakan salah satu sumber penting dari flavonoids yang 

mengandung berbagai quercetin, isorhamnetin dan 

kaempferol. Daun bawang diketahui memiliki kandungan 

flavonoid tertinggi yang terdiri dari 1497.5 mg/kg quercetin, 

391,0 mg/kg luteolin dan 832,0 mg/kg kaempferol (Koo and 

Mohamed, 2001). Hasil penelitian Ismianto, Suyadi dan 
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Rachmawati (2014) menunjukkan bahwa penambahan 2 ml 

ekstrak bawang merah mampu mempertahankan kualitas 

semen Kambing PE pada suhu ruang dengan lama simpan 

berbeda 1 jam dan 2 jam, dengan persentase berurutan 

motilitas 71,88±2,5%; 61,88±2,5%; viabilitas 90,63±1,15%; 

89,92±1,15%; abnormalitas 0,61±0,17%; 0,63±0,17% dan 

integritas membran 8,91±0,58%; 8,68±0,58%. 

 Kualitas semen selama penyimpanan sangat penting 

untuk diketahui karena menentukan sejauh mana daya hidup 

dan fertilitas spermatozoa. Guna menjaga kualitas semen 

kambing Peranakan Ettawa (PE) yang disimpan pada suhu 

ruang, maka diperlukan pengenceran yang mengandung 

subtrat nutrisi spermatozoa, seperti glukosa dan antioksidan 

dalam mencegah dari radikal bebas. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penambahan 2 ml ekstrak bawang merah yang 

diduga mengandung antioksidan quercetin dalam pengencer 

ringer’s dextrose. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kualitas semen segar kambing PE? 

2. Bagaimana pengaruh penyimpanan semen segar 

kambing PE pada suhu ruang? 

3. Bagaimana pengaruh pengencer ringer’s dextrose 

dengan penambahan 2 ml ekstrak bawang merah 

terhadap kualitas semen segar kambing PE pada 

penyimpanan suhu ruang dengan waktu yang berbeda? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan 

mengkaji pengaruh lama simpan semen segar kambing PE 

pada suhu ruang terhadap kualitas semen yang meliputi 

motilitas individu, persentase viabilitas, abnormalitas dan 

integritas membran dalam pengencer ringer’s dextrose dengan 

penambahan 2 ml ekstrak bawah merah. 

 

1.4. Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang waktu optimal lama simpan semen segar kambing PE 

dalam pengencer ringer’s dextrose dengan penambahan 2 ml 

ekstrak bawang merah pada suhu ruang, sehingga dapat 

mendukung keberhasilan IB. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Kambing PE merupakan kambing dwiguna yang 

menghasilkan susu dan daging. Pertumbuhan kambing di 

Indonesia tahun 2009-2013 hanya mencapai 3,74% (Ditjen 

Peternakan, 2013). Upaya meningkatkan pertumbuhan 

produksi kambing dapat menggunakan teknologi Inseminasi 

Buatan (IB). Tetapi IB pada kambing belum efektif karena 

semen kambing cepat mengalami kerusakan setelah 

penampungan, sehingga perlu adanya proses pengenceran 

untuk menghambat kerusakan sperma. Pengenceran semen 

memerlukan bahan pengencer yang sesuai dengan kebutuhan 

semen. Pengencer ringer’s dextrose merupakan pengencer 

yang sederhana, murah, mudah didapat dan mengandung 

glukosa sebagai sumber energi sperma, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pengencer. Semen yang belum 

diinseminasikan akan mengalami penyimpanan. Semen akan 
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mengalami metabolisme selama penyimpanan, salah satu hasil 

metabolisme adalah reaksi peroksidatif lipid akibat radikal 

bebas. Radikal bebas merupakan molekul yang sangat reaktif 

dan memiliki elektron tidak berpasangan, akibatnya akan 

mengikat elektron sel spermatozoa dan menghasilkan radikal 

bebas baru. Hal ini dapat dicegah dengan penambahan 

antioksidan dalam pengencer. Antioksidan akan 

menyumbangkan elektronnya ke elektron radikal bebas. 

Bawang merah mengandung quercetin sebagai antioksidan 

alami (Caridi et al., 2007). Hasil penelitian Ismianto dkk. 

(2014) melaporkan bahwa penambahan 2 ml ekstrak bawang 

merah dapat mempertahankan kualitas semen PE pada 

penyimpanan suhu ruang. Oleh karena itu penambahan ekstrak 

bawang merah bisa digunakan sebagai penambahan 

antioksidan dalam pengencer selama preoses penyimpanan 

semen kambing PE pada suhu ruang dengan waktu yng 

berbeda. Skema kerangka pikir dapat  dilihat pada Gambar 1. 
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Terjadi reaksi peroksidatif lipid jika bereaksi dengan 

radikal bebas (Zaniboni dkk., 2006). 

 

Penyimpanan semen kambing PE pada suhu ruang 

dengan waktu yang berbeda 

Produktivitas kambing belum efektif 

Penambahan 

pengencer ringer’s 

dextrose mengandung 

glukosa untuk aktifitas 

metabolisme selama 

penyimpnan (Danang 

dkk. 2012). 

Bawang merah mengandung quercetin, merupakan 

senyawa penangkal radikal bebas dan antioksidan 

(Caridi et al., 2007). 

Penyediaan bibit unggul untuk mendukung 

teknologi Inseminasi Buatan (IB) 

Penyimpanan spermatozoa 

Perlu adanya 

penambahan 

antioksidan 

dalam pengencer 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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1.6. Hipotesis 

Lama simpan yang berbeda dalam suhu ruang dan 

penambahan 2 ml ekstrak bawang merah dalam pengencer 

ringer’s dextrose mampu mempertahankan kualitas semen 

kambing PE. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Peranakan Ettawa 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan 

persilangan kambing lokal dengan Kambing Ettawa (Kambing 

Jamnapari). Keunggulan ternak ini adalah mampu 

menggunakan pakan secara efesien, tidak memerlukan banyak 

tenaga kerja dalam pemeliharaannya serta berkembang biak 

sangat baik. Kambing PE mempunyai keistimewaan sebagai 

penghasil daging dan susu (Siregar dan Hamdan, 2004). 

Beberapa karakter kambing PE yaitu bentuk muka cembung, 

telinga relatif panjang (18-30 cm) dan terkulai, jantan dan 

betina bertanduk pendek, rambut pada bagian paha belakang, 

leher dan pundak lebih tebal dan lebih panjang dari pada 

bagian lainnya. Warna putih dengan belang hitam atau belang 

coklat cukup dominan dan tinggi badan kambing PE jantan 

mencapai 70-100 cm dengan berat badan dewasa 40-80 kg 

untuk  jantan dan 30-50 kg untuk kambing PE betina. Pejantan 

Kambing PE yang baik memiliki kondisi tubuh sehat, tubuh 

besar (sesuai umur), bulu bersih dan mengkilap, badan 

panjang, kaki lurus, tidak cacat, tumit tinggi, penampilan 

gagah, aktif dan libido tinggi, mudah ereksi dan testis normal 

(dua buah, sama besar dan kenyal) (Prabowo, 2010). Pejantan 

dapat digunakan sebagai pemacek setelah berumur lebih dari 

satu tahun dan digunakan terus sampai umur 5-6 tahun dengan 

pemberian pakan yang baik (Shodiq dan Zainal, 2002). 

Kambing PE yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
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2.2. Produksi Spermatozoa Kambing Peranakan 

Ettawa 

Produksi semen dengan kualitas dan kuantitas yang 

baik sangat menentukan keberhasilan perkawinan seekor 

pejantan. Kuantitas dan kualitas semen yang rendah akan 

menurunkan pencapaian angka kebuntingan. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi produksi spermatozoa antara lain: 

umur pejantan, sifat genetik, suhu dan musim, frekuensi 

ejakulasi dan pakan (Ariantie dkk., 2013). 

 

a. Umur Pejantan 

Umur sangat mempengaruhi kualitas reproduksi 

karena pengaruh hormon testosteron yang memacu 

perkembangan organ reproduksi. Semakin bertambahnya umur 

dapat meningkatkan ukuran organ reproduksi. Beberapa 

ukuran organ reproduksi yang mempengaruhi kualitas 

reproduksi seekor ternak jantan adalah ukuran penis dan testis. 

Ukuran penis sangat mempengaruhi kemampuan ternak dalam 

kopulasi, sedangkan ukuran testis sangat mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas spermatozoa. Ukuran testis yang 

semakin besar akan meningkatkan panjang tubuli seminiferi 

sebagai tempat produksi spermatozoa. Dewasa kelamin pada 

Gambar 2. Pejantan kambing PE penelitian 
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domba jantan berkisar antara 8–10 bulan, sehingga bobot dan 

panjang penis hampir mencapai maksimal. Perkembangan 

testis secara umum terjadi pada umur yang lebih awal 

dibandingkan perkembangan penis. Testis harus menjadi 

pendukung perkembangan organ reproduksi yang lain dengan 

menghasilkan hormon testosteron (Samsudewa dan Purbowati, 

2006). Kambing PE umur 1,5–2 tahun mempunyai panjang 

testis 7,72±1,12 cm dan lebar tetis 4,5±0,55 cm, sedangkan 

umur 2–4 tahun memiliki panjang testis 8,62±1,25 cm dan 

lebar tetis 5,2±0,53 cm (Hastono, 2006). 

Umur pejantan pada saat penampungan semen 

mempengaruhi volume ejakulat, konsentrasi dan motilitas 

spermatozoa (Ihsan, 2009). Susilawati (2003) menjelaskan 

bahwa volume semen kambing rata-rata 0,89±0,38 ml tiap 

ejakulasi. Konsentrasi dan persentase spermatozoa motil 

dipengaruhi oleh umur pejantan dan makin meningkat sampai 

umur 22 bulan. Kambing PE umur 3-4 tahun memiliki 

konsentrasi semen yang tinggi, sedangkan pada umur 1-2 

tahun memiliki konsentrasi sebesar 2265,25±177,8 (10
6
/ml). 

Bertambahnya umur dapat menurunkan aktivitas 

spermatogenesis. Proses spermatogenesis akan terus 

meningkat sampai mencapai umur optimal (Heriyanta, Ihsan 

dan Isnaini, 2013). Rizal, Herdis, Surachman dan Mesang-

nalley (2008) menjelaskan bahwa konsentrasi spermatozoa 

rata-rata 4.148,57 juta sel/ml (berkisar antara 3.910 juta dan 

4.510 juta sel/ml). Mahmilia dan Taringan (2004) menyatakan 

bahwa volume semen segar untuk domba dan kambing 

berkisar 0,8-1,2 ml per ejakulasi, pH 5,9-7,3, konsentrasi 

spermatozoa 2000-3000 juta/ml, motilitas 75% dan 

spermatozoa normal mencapai 90%. 
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b. Pakan Ternak 

Pakan mempengaruhi perkembangan organ reproduksi 

sebelum mencapai dewasa kelamin. Pakan yang tidak sesuai 

dapat menghambat perkembangan organ reproduksi secara 

optimal (Samsudewa dan Purbowati, 2006). 

 

c. Frekuensi Ejakulasi 

Kaya, Aksoy dan Tekeli (2002) menjelaskan bahwa 

frekuensi ejakulasi tinggi akan menginduksi perubahan 

spesifik pada spermatozoa khususnya perubahan konstitusi 

biokimia spermatozoa, sehingga akan mempengaruhi 

kemampuan fertilitas spermatozoa saat dideposisikan kedalam 

saluran reproduksi betina, baik menggunakan IB maupun 

perkawinan alam. Oyeyemi, Akusa dan Ola-Davies (2000) 

menambahkan bahwa konsentrasi, motilitas dan viabilitas 

spermatozoa kambing West African dwarf menurun, 

sedangkan abnormalitas meningkat dengan meningkatnya 

frekuensi ejakulasi. Frekuensi ejakulasi semen satu kali per 

hari memiliki volume sebesar 1,15 ml dan kualitas semen 

kambing Saanen terbaik dibandingkan ejakulasi dua dan tiga 

kali per hari, sedangkan kemampuan libido kambing Saanen 

tidak berbeda diantara frekuensi ejakulasi (Tambing, 

Toelihere, Yusuf, Purwantara, Sutama dan Situmorang, 2003). 

 

d. Suhu Lingkungan 

Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat 

mengganggu fungsi termoregulator pada scrotum, sehingga 

fungsi scrotum terganggu. Akibatnya suhu ideal didalam testis 

(testes) tidak tercapai dan proses spermatogenesis terganggu 

sehingga mengakibatkan produksi sperma menurun dan 

kualitas sperma rendah. 



15 

 

2.3. Spermatozoa Kambing 

Semen adalah cairan suspensi seluler yang 

mengandung gamet jantan atau spermatozoa dan merupakan 

sekresi kelenjar asesoris pada saluran reproduksi jantan (Tuhu, 

Ondho dan Samsudewa, 2013). Spermatozoa diproduksi dalam 

tubuli seminiferi, yng memiliki kemampuan untuk bergerak 

secara aktif untuk membuahi sel telur (Vallorani, Spinaci, 

Bucci, Tamanini dan Galeati, 2010). Semen mengandung 

banyak spermatozoa yang berada dalam medium cair, yaitu 

plasma semen (Feradis, 2010). Plasma semen merupakan 

cairan yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar kelamin 

tambahan dan mempunyai peran sebagai pembawa dan 

protektor spermatozoa dalam perjalanannya melalui saluran 

reproduksi betina dan mengaktivasi penyangga, yaitu medium 

kaya nutrisi yang berperan membantu spermatozoa supaya 

tetap hidup selama dalam saluran reproduksi betina (Tambing 

dkk., 2003). Plasma semen dibutuhkan oleh spermatozoa 

untuk mendukung daya hidupnya selama proses pengolahan 

dan penyimpanan (preservasi), karena didalamnya terkandung 

berbagai zat nutrien. Plasma semen juga mengandung zat 

penyangga yang berfungsi mempertahankan pH medium dan 

berbagai senyawa lainnya yang dapat menjalankan fungsi 

sebagai senyawa krioprotektan (Souhoka, Matatula, Mesang-

Nalley dan Rizal, 2009). Plasma semen domba Garut 

mengandung air 94,51%; abu 0,31%; lemak 0,22%; protein 

4,14%, dan karbohidrat 0,8% (Rizal, Toelihere, Yusuf, 

Purwantara dan Situmorang, 2003). Komposisi kimiawi 

plasma semen Kambing PE adalah protein 125,1; vitamin C 

8,8; natrium 121,5; kalium 179; kalsium 8,6 dan magnesium 

18 mg/100 ml (Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama, 2001). 
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Spermatozoa dibungkus oleh membran plasma yang 

berfungsi melindungi organel-organel sel dan mengatur 

tekanan osmose selama proses metabolisme (Hartono, 2008). 

Kerusakan membran mengakibatkan terganggunya proses 

metabolisme intraseluler, sehingga spermatozoa akan lemah 

dan bahkan mengakibatkan kematian spermatozoa (Suyadi 

dkk., 2012). Membran plasma sel berperan dalam mengatur 

lalu lintas masuk dan keluar seluruh substrat dan elektrolit 

yang dibutuhkan dalam proses metabolisme sel (Souhoka dkk., 

2009). 

Tempat pembentukan spermatozoa terjadi didalam 

testis bagian tubulus simeniferus. Spermatozoa merupakan 

hasil akhir dari sel kelamin jantan yang telah mengalami 

pendewasaan. Proses spermatogenesis pada domba dibagi 

dalam empat fase, yaitu fase 1 (15-17 hari) pembelahan 

mitosis spermatogonia tipe A menjadi 2 anak sel yaitu 

spermatogonium dormant dan aktif. Spermatogonium aktif 

menjadi spermatosit primer (2n). Fase 2 (kurang lebih 15 hari) 

pembelahan miosis dari spermatozit primer (2n) menjadi 

spermatosit sekunder (n). Fase 3 (beberapa jam) pembelahan 

spermatosit sekunder menjadi spermatid. Fase 4 (kurang lebih 

15 hari) spermatid menjadi spermatozoa (Feradis, 2010). 

Bentuk spermatozoa yang sempurna adalah sel yang 

memanjang terdiri dari kepala yang tumpul didalamnya 

terdapat nucleus atau inti dan ekor untuk pergerakan sel. 

Nucleus terdapat diantara membran plasma bagian anterior 

kepala. Leher menghubungkan kepala dan ekornya (flagela) 

dibagi lagi menjadi bagian tengah, pokok dan akhir serta 

bagian-bagian tersebut mempunyai struktur yang berbeda 

(Susilawati, 2011). Rata-rata panjang, lebar dan rasio lebar 

spermatozoa domba Garut secara berurutan 6,59±0,33µm; 
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3,99±0,14 µm; 0,60 dan panjang ekor 42,65±0,96 µm (Rizal 

dkk., 2003). Struktur spermatozoa kambing yang disitasi dari 

(Susilawati, 2011) dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur spermatozoa 

 

 

 

2.4. Penyimpanan Semen 

Penyimpanan semen bertujuan untuk mengoptimalkan 

jangka waktu penggunaan semen pejantan unggul dan 

penyebaran bibit unggul di tempat yang membutuhkan. 

Metode penyimpanan spermatozoa sendiri ada tiga, yaitu suhu 

ruang, suhu dingin dan suhu beku. 

 

a. Penyimpanan spermatozoa pada suhu ruang 

Penyimpanan spermatozoa pada suhu ruang berkisar 

20-25
0
C. Penyimpanan semen segar pada suhu ruang akan 

mengalami penurunan kualitas secara cepat, baik dengan 

 

Keterangan: 

1. Plasma membran 7. Rest of the distal centriole 

2. Membran akrosom 8. Think outer longitudinal fibers 

3. Akrosom  9. Mitokonria  A. Kepala 

4. Membran akrosom 10. Anulus  B. Leher  

5. Nukleus   11. Ring fibers c. Mid piece 

6. Setriol plasma   

Gambar 3. Struktur spermatozoa 
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adanya bahan pengencer maupun tanpa bahan pengencer 

(Winarto dan Isnaini, 2008). Semakin lama waktu 

penyimpanan pada suhu ruang menyebabkan hasil samping 

proses metabolisme spermatozoa (asam laktat) bersifat racun 

dapat menyebabkan peningkatan abnormalitas (Fauzi, 

Rachmawati dan Pramono, 2001). Penelitian Winarto dan 

Isnaini (2008) menjelaskan bahwa penyimpanan semen segar 

kambing PE dengan pengencer tris amino methane dengan 

pengenceran 1:10 dan 1:15 yang disimpan pada suhu ruang 

dapat mempertahankan kualitas semen selama 4-6 jam dengan 

nilai rata-rata motilitas 25±10,80% dan viabilitas 80±11,13%. 

 

b. Penyimpanan spermatozoa pada suhu dingin 

Penyimpanan spermatozoa pada suhu dingin berkisar 

antara 3-5
0
C. Penyimpanan pada suhu dingin merupakan 

upaya penghambatan terhadap aktifitas metabolism, baik 

secara fisik maupun kimia dalam kecepatan yang rendah. 

Kualitas spermatozoa pada penyimpanan suhu dingin akan 

mengalami penurunan secara bertahap dengan lamanya waktu 

penyimpanan. Danang dkk. (2012) menjelaskan bahwa 

kualitas semen ayam kampung dapat dipertahankan selama 18 

jam dalam pengencer ringer’s dengan motilitas 47±5,87%, 

viabilitas 69,4±3,34% dan abnormalitas 15±0,82%. Kualitas 

semen kambing lokal yang disimpan pada suhu 5
0
C dengan 

pengencer ringer’s dextrose memiliki nilai rata-rata 

abnormalitas 3,4% dan viabilitas 80,5% (Ridwan, 2009). 

 

c. Penyimpanan spermatozoa pada suhu beku 

Penyimpanan spermatozoa dilakukan pada titik beku 

spermatozoa yaitu -196
0
C. Penyimpanan tersebut dilakukan 

untuk penyimpanan spermatozoa dalam jangka waktu yang 
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lama. Kualitas semen beku ditentukan oleh berbagai faktor, 

diantaranya teknik pembekuan, jenis pengencer, jenis dan 

konsentrasi krioprotektan yang digunakan. Penambahan 

krioprotektan dalam pengencer dapat melindungi spermatozoa 

dari efek yang mematikan selama proses pembekuan. Suhu 

turun mendekati titik beku air yang menyebabkan perubahan 

struktural lipid bilayer mengubah membran plasma yang 

mengakibatkan kualitas spermatozoa menurun. Ariantie dkk. 

(2013) menyatakan bahwa pengaruh krioprotektan gliserol dan 

dimethilformamida dalam pembekuan semen kambing PE 

yang menggunakan pengencer tris modifikasi menghasilkan 

motilitas sebesar 65,07±5,38%. 

Penyimpanan semen lebih lama akan semakin 

meningkatkan kematian spermatozoa, karena rusaknya 

membran plasma yang berakibat pada terganggunya suplai 

energi spermatozoa sehingga menurunkan motilitas (Wiyanti 

dkk., 2013). Jumlah spermatozoa yang mati akan 

mempengaruhi spermatozoa yang masih hidup selama proses 

penyimpanan (Solihati, Idi, Setiawan dan Asmara, 2006). 

Asam lemak tidak jenuh hasil hidrolisis lesitin dan kuning 

telur menjadi lisolesitin dan asam lemak karena keberadaan 

enzim fosfolipase terbentuk selama penyimpanan spermatozoa 

(Hartono, 2008). 

 

2.5. Pengencer Ringer’s Dextrose 

Pengenceran semen adalah upaya untuk 

memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan 

spermatozoa serta menjaga kelangsungan hidup spermatozoa 

sampai waktu tertentu pada kondisi penyimpanan di bawah 

atau di atas titik beku (Rusdin dan Jum’at, 2000). Beberapa 

bahan pengencer yang umum digunakan dalam pengencer 
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semen, yaitu kuning telur, susu dan air kelapa. Bahan 

pengencer lain yang berpotensi dimanfaatkan untuk dapat 

mempertahankan kualitas spermatozoa adalah pengencer NaCl 

fisiologis 0,9%, ringer’s laktat dan ringger’s dextrose. 

Pengencer ringer’s dextrose tersusun atas bahan-bahan 

anorganik serta memiliki komposisi kimia yang relatif isotonis 

dengan cairan tubuh, plasma semen dan memiliki substrat 

nutrisi bagi spermatozoa, yaitu glukosa. Penggunaan ringer’s 

dextrose dapat mempertahankan abnormalitas sebesar 3,4% 

dan daya tahan hidup spermatozoa kambing sebesar 80,5% 

(Ridwan, 2009). Larutan ringer’s merupakan pengencer 

sederhana yang dapat digunakan ketika dibutuhkan 

pengenceran semen yang mendesak, pengencer tersebut 

merupakan pengencer yang murah dan mudah didapat. 

Pengencer ringer’s dapat mempertahankan kualitas semen 

ayam pada suhu 5
0
C sampai 18 jam dengan motilitas individu 

47±5,87%, viabilitas 69,4±3,34% dan abnormalitas 15±0,82% 

(Danang dkk., 2012). Larutan pengencer semen yang memiliki 

komposisi kimia lebih lengkap akan memberikan fungsi yang 

baik bagi spermatozoa yang diencerkan, subtrat-subtrat nutrisi 

diperlukan spermatozoa untuk mempertahankan hidupnya, 

terutama bagi spermatozoa yang disimpan terlebih dahulu 

sebelum diinseminasikan (Ridwan, 2008). 

 

2.6. Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan molekul yang sangat reaktif 

karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam orbit 

luarnya, sehingga dapat bereaksi dengan molekul sel tubuh 

dengan cara mengikat elektron dari molekul sel tersebut. 

Akibatnya dapat terjadi reaksi berantai yang dapat 

menghasilkan radikal bebas baru (Zulmi dkk., 2013). Radikal 
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bebas memiliki kemampuan merusak yang tinggi terhadap 

asam lemak tidak jenuh yang merupakan komponen utama 

dalam pembentukan fosfolipid membran plasma spermatozoa. 

Jika membran plasma rusak, maka akan berlanjut pada internal 

sel sehingga dapat menurunkan daya hidup dan motilitas. 

Membran plasma yang rusak akan menyebabkan terganggunya 

metabolisme sehingga produksi ATP sebagai sumber energi 

berkurang (Wiyanti dkk., 2013). 

Radikal bebas yang terdapat pada jaringan 

spermatozoa ditandai dengan meningkatnya ROS (Sikka, 

2004). Kadar ROS yang tinggi dalam sel dapat 

mengoksidasikan lipid, protein dan DNA. Lipid membran 

plasma semen memiliki fosfolipid dengan kadar yang tinggi 

menyebabkan seprmatozoa sangat rentan terhadap ROS 

(Sanoeka dan Kurpsz, 2004). Menurut Susilowati (2008), 

produksi ROS berlebihan dan tidak mampu dinetralisir oleh 

sistem pertahanan, maka antioksidan yang ada pada 

spermatozoa atau plasma seminalis dapat menyebabkan 

kerusakan asam lemak, khususnya asam lemak poli tak jenuh 

yang disebut lipid peroksidase. Lipid peroksidase merupakan 

komponen penting dari fosfolipid penyusun membran 

spermatozoa yang dapat menyebabkan penurunan motilitas 

dan kematian spermatozoa. Keberadaan ROS mengakibatkan 

kerusakan DNA, peroksidasi lipid, dan menurunkan motilitas 

(Baumber, Ball, Linfor dan Meyers, 2003). Proses peroksidasi 

yang terjadi pada spermatozoa akan diikuti oleh perubahan 

struktur membran plasma spermatozoa sehingga mengubah 

kestabilan dan fungsi membran spermatozoa. 

Membran plasma spermatozoa mengandung proporsi 

asam lemak tak jenuh ganda yang tinggi mengakibatkan rentan 

terhadap serangan ROS (García, Fernández, Ferrusola, 
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Rodríguez, Bolaños dan Martinez, 2011). Rusaknya membran 

plasma mitokondria spermatozoa mengakibatkan 

terganggunya metabolisme sel spermatozoa sehingga 

menyebabkan penurunan motilitas spermatozoa (Tremellen, 

2008). Membran plasma yang rusak akan menyebabkan 

terganggunya metabolisme sehingga produksi ATP sebagai 

sumber energi berkurang (Wiyanti dkk., 2013). 

 

2.7. Antioksidan 

Terbentuknya radikal peroksida lipid pada membran 

kepala spermatozoa dapat dicegah dengan antioksidan yang 

mempunyai kemampuan memutus reaksi berantai dengan 

menyumbangkan satu atom hidrogen dari gugus OH pada 

cincinnya ke radikal bebas (Suyadi dkk., 2012). Antioksidan 

α-tokoferol dengan dosis 0,4 gram/100ml dapat 

mempertahankan kualitas semen kambing Boer pada suhu 5
0
C 

yang diindikasikan dengan motilitas 65% dan viabilitas 

83,81±7,91% (Suyadi dkk., 2012); glutathione 6 mM dapat 

mempertahankan motilitas 69% dan viabilitas 93,8% pada 

kambing Boer (Amalia dkk., 2013). Antioksidan lain yang 

dapat digunakan adalah quercetin (Silva dkk., 2012). 

Penelitian (Khaki dkk., 2008) melaporkan bahwa penambahan 

quercetin 15 mg/kg secara signifikan berpengaruh pada 

persentase viabilitas sebesar 67,05±5,11% dan motilitas 

35,42±6,88% semen tikus dengan mengurangi tingkat ROS 

pada penyimpanan selama 30 hari. Penambahan quercetin 5-

20 g/ml pada pengencer tris kuning telur terhadap kualitas 

semen beku domba dapat mengurangi kerusakan pada 

membran mitokondria semen (Silva dkk., 2012). Hasil 

penelitian Ismianto dkk. (2014) menunjukkan bahwa 

penambahan 2 ml ekstrak bawang merah mampu 
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mempertahankan kualitas semen kambing PE pada suhu ruang 

dengan lama simpan 2 jam. Hasil penelitian Ismianto dkk. 

(2014) tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Penambahan ekstrak bawang merah pada pengencer 

ringer’s dextrose terhadap kualitas semen kambing 

PE pada suhu ruang 

Penyi

mpan

an 

Kon

setra

si 

Kualitas semen (%) 

Motilitas Viabilitas Abnormalitas 
Integritas 

membran 

1 jam 
P0 68,75±2,23a 90,18±4,37 3,5±0,30a 7,58±3,91 

P2 71,87±2,5ab 90,63±0,97 6,1±0,17a 8,91±0,67 

2 jam 

P0 52,50±10,64a 87,39±3,72 10,3±0,54a 5,35±3,07a 

P2 61,87±2,5ab 89,11±0,87 6,3±0,16ab 8,67±0,58ab 

Sumber: Penelitian Ismianto dkk.(2014) 

 

Quercetin merupakan senyawa penangkal radikal 

bebas dan berfungsi sebagai antioksidan (Caridi dkk., 2007). 

Penambahan quercetin selama kriopreservasi dapat 

mempertahankan motilitas spermatozoa kuda (Aitken, 

Wingate, DeIuliis, Koppers dan McLaughlin, 2006). Quercetin 

merupakan antioksidan yang terdapat pada tumbuhan dan 

sayuran dengan konsentrasi yang bervariasi (Lombard dkk., 

2005). 

2.8. Bawang Merah 

Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan salah satu 

sumber penting dari flavonoids yang mengandung berbagai 

quercetin, isorhamnetin dan kaempferol. Flavonoid 
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merupakan senyawa polifenol dari berbagai spesies tanaman 

yang mengandung berbagai antioksidan dan bersifat 

sitoprotektif (Czerny, Put, Myśliwiec dan Juzyszyn, 2000). 

Flavonoid memiliki sifat antioksidan. Kemampuan flavonoid 

untuk bertindak sebagai antioksidan ditentukan oleh struktur 

dan terutama kemampuannya untuk menyumbangkan ion 

hidrogen dengan radikal peroksi sebagai hasil dari peroksidasi 

lipid (Purdy, Ericsson, Dodson, Sternes and Garner, 2004). 

Flavonol adalah kelas flavonoid yang umum ditemukan dalam 

buah-buahan dan sayuran-sayuran dan memiliki kandungan 

sangat bervariasi tergantung pada varietas dan faktor 

lingkungan, seperti kondisi pertumbuhan, iklim, penyimpanan 

dan pemasakan (Lachman, Proněk, Hejtmánková, Dudjak, 

Pivec dan Faitová, 2003). Daun bawang diketahui memiliki 

kandungan flavonoid tertinggi terdiri dari 1497,5 mg/kg 

quercetin; 391 mg/kg luteolin dan 832mg/kg kaempferol (Koo 

and Mohamed, 2001). 

Kandungan quercetin berbeda-beda tergantung 

varietas bawang merah (Caridi dkk., 2007). Quercetin adalah 

flavonol utama dalam bawang (Allium cepa cv) dan hadir 

terutama sebagai quercetin 3,4'-diglucoside and quercetin 4'-

monoglucoside. Komponen ini dikenal sebagai penangkal 

radikal bebas, antioksidan kuat dan protektif terhadap penyakit 

kardiovaskular (Caridi dkk., 2007). Bawang merah yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 Gambar 4. Bawang merah yang digunakan dalam 

penelitian 
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2.9. Penilaian Kualitas Semen 

Evaluasi semen dilakukan secara makroskopis dan 

mikroskopis. Evaluasi semen secara makroskopis meliputi 

volume, bau, warna, konsistensi dan derajat keasaman (pH) 

semen. Sedangkan secara mikroskopis yaitu pengamatan 

motilitas, viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi spermatozoa 

(Ridwan, 2009). 

 

a. Evaluasi semen secara makroskopis 

 

Volume spermatozoa 

Pemeriksaan volume semen dilakukan dengan melihat 

semen dari tabung ukur. Mahmilia dan Taringan (2004) 

menyatakan bahwa volume semen segar untuk domba dan 

kambing berkisar antara 0,8-1,2 ml/ejakulasi. Volume semen 

segar kambing PE adalah 1,44±0,15 ml/ejakulasi (Ariantie 

dkk., 2013) dan 1,08 ± ,47 ml/ejakulasi (Tambing dkk., 2000). 

Faktor yang dapat mempengaruhi keragaman volume semen 

kambing yaitu bangsa, cara metode dan frekuensi 

penampungan serta umur kambing (Setiadi, Subandriyo, 

Martawidjaja, Sutama, Adiati Yulistiani dan Priyanto, 2002). 

Total volume semen dan kosentrasi spermatozoa dipengaruhi 

oleh umur, lingkungan, status kesehatan, prosedur koleksi 

semen, musim, jumlah penampungan dan bangsa yang berbeda 

(Susilawati, 2011). 

 

Konsistensi Spermatozoa 

Pemeriksaan konsistensi spermatozoa dapat dilakukan 

dengan menggerakkan tabung tempat semen. Jika semen 

diketahui bergerak pelan kembali ke posisi semula diduga 

semen tersebut kental. Suyadi dkk. (2012) menyatakan bahwa 
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semen dengan konsistensi kental akan mempunyai konsentrasi 

spermatozoa yang lebih tinggi dibandingkan dengan semen 

yang encer. Konsistensi atau kekentalan semen dipengaruhi 

oleh perbandingan antara spermatozoa dengan plasma semen. 

Susilawati (2011) menjelaskan bahwa konsistensi berkorelasi 

dengan konsentrasi spermatozoa. Konsentrasi encer 

mengandung <1000.10
6 

spermatozoa/ml semen, sedang 

mengandung 1000.10
6
-1500.10

6 
spermatozoa/ml semen dan 

pekat mengandung >1500.10
6
 spermatozoa/ml semen. 

 

(pH) spermatozoa 

Pemeriksaan pH semen dilakukan dengan 

menggunakan kertas lakmus. Mahmilia dan Taringan (2004) 

menyatakan bahwa pH semen untuk domba dan kambing 

berkisar antara 5,9-7,3. pH dalam keadaan normal diperlukan 

untuk menjaga kestabilan proses metabolisme spermatozoa. 

Herdis, Toelihere, Supriatman, Purwantara dan Adikara (2005) 

menyatakan bahwa penurunan pH di lingkungan sel akan 

menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kerja enzim-

enzim metabolisme, sehingga energi yang dihasilkan tidak 

optimal. Energi digunakan oleh spermatozoa untuk melakukan 

pergerakan (motil). Samsudewa (2006) menyatakan bahwa 

jumlah spermatozoa yang semakin meningkat akan 

menyebabkan proses metabolisme spermatozoa semakin 

banyak menghasilkan asam laktat, sehingga menurunkan pH 

semen. 

Aktivitas sel spermatozoa dalam merespon penurunan 

suhu yang terjadi yaitu melakukan metabolisme sel 

menggunakan nutrisi dalam larutan pengencer. Semakin 

menurunnya suhu maka aktivitas dalam sel semakin cepat 

berlangsung menyebabkan produksi asam laktat meningkat 
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dan kemudian menurunkan pH (Tuhu dkk., 2013). Semakin 

cepat metabolisme maka semakin banyak pula sisa 

metabolisme berupa asam laktat (Widjaya, 2000). 

 

Warna spermatozoa 

Pemeriksaan warna dapat langsung diamati dengan 

indrah penglihatan tanpa bantuan mikroskop. Warna semen 

dapat dipengaruhi oleh konsentrasi spermatozoa. Suyadi dkk. 

(2012) menyatakan semakin encer semen, maka konsentrasi 

spermatozoa semakin rendah dan warnanya pun semakin 

pucat. Warna putih kekuningan merupakan warna normal 

semen. Susilawati (2011) menyatakan warna semen normal, 

yaitu berwarna putih susu atau putih kekuningan karena 

adanya riboflavin didalam semen, sedangkan warna abnormal 

semen karena mengandung air, darah dan nanah. 

 

Bau spermatozoa 

Pemeriksaan bau spermatozoa dilakukan dengan 

membau sperma menggunakan indrah penciuman. Semen 

dengan keadaan normal umumnya mempunyai bau yang khas 

disertai bau dari hewan tersebut (Suyadi dkk., 2012). 

 

b. Evaluasi semen secara mikroskopis 

 

Motilitas massa spermatozoa 

Pemeriksaan motilitas massa dilakukan menggunakan 

mikroskop tanpa cover glass dengan perbesaran 400x atau 

100x pada suhu yang dijaga konstan 37
0
C. Susilawati (2011) 

menyebutkan bahwa kriteria penilaian gerak massa 

spermatozoa, antara lain: 1) Sangat baik (+++) terlihat adanya 

gelombang besar, banyak, gelap tebal dan aktif cepat 
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berpindah–pindah tempat, 2) Baik (++) terlihat gelombang-

gelombang kecil tipis, jarang, kurang dan bergerak lamban, 3) 

Kurang baik (+) apabila tidak terlihat gelombang melainkan 

gerakan-gerakan individu aktif progresif dan 4) Buruk (0) 

apabila hanya sedikit adanya gerakan-gerakan individual. 

Tambing dkk. (2000) menjelaskan bahwa gerakan massa 

memberikan gambaran tentang daya gerak spermatozoa, 

semakin tebal dan besar gelombang serta pergerakannya yang 

semakin cepat menandakan kualitasnya baik. 

 

Motilitas individu spermatozoa 

Gerakan individu spermatozoa dapat diamati dengan 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400x pada suhu 

yang dijaga konstan 37
0
C. Mahmilia dan Taringan (2004) 

menyatakan bahwa motilitas semen segar untuk domba dan 

kambing adalah 75%. Motilitas merupakan salah satu 

parameter penting dalam penentuan kelayakan semen untuk 

dilakukan prosessing semen. Motilitas digunakan sebagai 

pedoman paling sederhana dalam penilaian kualitas semen. 

Persentase spermatozoa motil (bergerak progresif) dapat 

digunakan sebagai ukuran kesanggupan untuk membuahi 

ovum (Setiadi, Subandriyo, Dwiyanto, Sartika, Tiesnamurti, 

Yulistiani dan Martawidjadja, 2000). Kualitas spermatozoa 

setelah sexing setelah pembekuan mempunyai motilitas 10-

20% dan dapat digunakan untuk IB dengan doble dosis 

(Susilawati, 2004). 

 

Viabilitas spermatozoa 

Viabilitas merupakan penentuan persentase 

spermatozoa hidup dengan pewarnaan eosin negrosin. 

Spermatozoa yang menyerap warna mengindikasikan bahwa 
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spermatozoa tersebut mati, sedangkan spermatozoa yang tidak 

menyerap warna atau berwarna jernih mengindikasikan 

spermatozoa tersebut hidup. Spermatozoa yang mati memiliki 

permeabilitas membrane yang meningkat dan mengakibatkan 

zat warna eosin-negrosin dengan mudah melintasi membran 

spermatozoa dan masuk kedalam spermatozoa. Sedangkan 

spermatozoa yang hidup memiliki permeabilitas membran 

normal sehingga eosin-negrosin tidak dapat melintasi 

membran spermatozoa (Putra, Susilawati dan Isnaini, 2013). 

Nilai viabilitas merupakan salah satu faktor kemampuan 

fertilitas spermatozoa. Viabilitas semen segar kambing PE 

adalah 84,90±4,37% (Ariantie dkk., 2013) dan 83,43 ± 4,92% 

(Tambing dkk., 2000). 

 

Abnormalitas Spermatoza 

Abnormalitas spermatozoa pada dasarnya terdiri dari 

abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Ariantie dkk. 

(2013) menjelaskan bahwa abnormalitas primer spermatozoa 

disebabkan pada saat spermatozoa di tubuli seminiferi 

(spermatogenesis). Abnormalitas sekunder merupakan 

ketidaknormalan morfologi spermatozoa yang terjadi selama 

spermatozoa melewati saluran reproduksi. Abnormalitas 

tersier merupakan ketidaknormalan morfologi spermatozoa 

yang terjadi karena perlakuan atau penanganan pada saat 

penampungan. Abnormalitas primer spermatozoa seperti 

double head, detached head, abaxial, microcephalus, 

macrocephalus, narrow dan pear shaped (Susilawati, 2011).  

Sujoko, Setiadi dan Boediono (2009) menjelaskan 

bahwa abnormalitas primer yang banyak didapatkan adalah 

kepala terlampau kecil (microcephalic). Sedangkan 

abnormalitas sekunder yang banyak ditemukan adalah patahan 
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pada ekor. Ariantie dkk. (2013) menyatakan bahwa 

abnormalitas primer semen segar kambing PE sebesar 

1,18±0,57%. Susilawati (2011) menjelaskan bahwa 

abnormalitas spermatozoa primer terjadi saat proses 

spermatogenesis yang meliputi kepala dan akrosom. 

Sedangkan abnormalitas sekunder terjadi setelah proses 

spermatogenesis hingga ejakulasi dan saat proses prosesing 

spermatozoa. Tingginya tingkat abnormalitas mempengaruhi 

fertilisasi. Putranti, Kustono dan Ismaya (2010) menjelaskan 

bahwa tingkat abnormalitas merupakan salah satu faktor yang 

penting karena hanya spermatozoa yang normal atau utuh 

yang memiliki peluang besar dalam keberhasilan fertilisasi. 

Ariantie dkk. (2013) menjelaskan bahwa semen dengan 

persentase abnormalitas cukup tinggi cenderung memiliki 

fertilitas yang rendah karena berkaitan dengan kemampuan 

mengawali fertilisasi atau memelihara perkembangan embrio. 

Ihsan (2009) menjelaskan bahwa semen yang dapat dipakai IB 

memiliki abnormalitas spermatozoa tidak boleh lebih dari 15% 

dan jika abnormalitas spermatozoa lebih dari 25% akan 

menurunkan fertilitasnya.  

Fauzi dkk. (2011) menjelaskan bahwa semakin lama 

waktu penyimpanan pada suhu ruang menyebabkan hasil 

samping proses metabolisme spermatozoa (asam laktat yang 

bersifat racun) dapat menyebabkan peningkatan abnormalitas. 

Suyadi dkk. (2012) menjelaskan bahwa peningkatan angka 

abnormalitas disebabkan pada saat pembuatan preparat 

sebelum dilakukan pengamatan dan juga disebabkan 

peroksidasi lipid. Rizal, Herdis, Boediono, Aku dan Yulnawati 

(2006) menyatakan bahwa abnormalitas lebih banyak berupa 

terpisahnya ekor dengan kepala akibat terputus saat pembuatan 

preparat sebelum dilakukan pengamatan. Alawiyah dan 
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Hartono (2006) menjelaskan bahwa peroksidasi lipid dapat 

menyebabkan kerusakan struktur dan metabolisme 

spermatozoa yang berakibat meningkatnya abnormalitas 

spermatozoa. Pengencer yang tepat akan mempengaruhi 

terjadinya abnormalitas spermatozoa. Hartono (2008) 

melaporkan bahwa penambahan vitamin E dalam pengencer 

sitrat kuning telur tidak memengaruhi persentase abnormalitas 

spermatozoa semen cair dan beku kambing Boer. Teknik 

pengenceran tidak berpengaruh terhadap motilitas individu 

dan abnormalitas spermatozoa (Suyadi, 2003). Ridwan (2009) 

menjelaskan bahwa semen kambing lokal yang diencerkan 

dengan pengencer ringer’s dextrose dan disimpan pada suhu 

5
0
C memiliki persentase abnormalitas terendah yakni 3,4%. 

 

Kosentrasi spermatozoa 

Konsentrasi spermatozoa dihitung menggunakan 

haemocytometer. Konsentrasi semen segar kambing PE adalah 

3686,11±553,56 juta/ml (Ariantie dkk., 2013) dan 

2.801,43±438,79 juta/ml (Tambing dkk., 2000). 

 

Integritas membran spermatozoa 

Hubungan secara fisiologis antara membran plasma 

utuh dengan motilitas dan daya hidup spermatozoa. Kerusakan 

pada membran plasma dapat menyebabkan hilangnya enzim-

enzim yang diperlukan dalam proses metabolisme sehingga 

tidak dihasilkan energi dan menyebabkan motilitas dan daya 

hidup juga akan rendah (Rizal dkk., 2003). Beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi perbedaan kualitas spermatozoa secara 

keseluruhan antara lain faktor individu, pakan, lingkungan, 

teknik dan frekuensi koleksi semen, serta kondisi media 

pengencer, diantaranya pH dan tekanan osmotik (Ariantie 
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dkk., 2013). Tekanan osmotik ini sangat penting dalam 

mempertahankan keutuhan membran plasma. Sel spermatozoa 

kambing pada saat pembekuan memiliki toleransi osmolaritas 

pengencer semen beku 325-625 mosmol/kg H2O (Purdy, 

2006). Nilai integritas membrane spermatozoa pada penelitian 

Ariantie dkk. (2013), yaitu 77,01±3,18% dan Tambing dkk. 

(2000), yaitu 81,45 ± 4,45%. Tambing dkk. (2000) dan 

Indriani, Susilawati dan Wahyuningsih (2013) menyatakan 

bahwa spermatozoa yang memiliki membran utuh ditandai 

dengan ekor yang melingkar atau bengkok sebagai akibat 

masih berfungsinya membran. Spermatozoa mempunyai 

membran rusak tidak dapat menyesuaikan diri dengan tekanan 

osmotik tidak mampu menahan air yang masuk sehingga tidak 

menggelembung. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2014. 

Penampungan semen segar kambing PE dilakukan di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Laboratorium Lapang Sumber Sekar 

terletak di Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. Prosesing semen segar, pengujian kualitas semen dan 

integritas membran dilakukan di Laboratorium Epidemiologi 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pembuatan 

ekstrak bawang merah di Laboratorium Biologi Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2. Materi dan Bahan Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan antara lain semen 

segar kambing PE berumur 1,5-2 tahun yang memiliki bobot 

badan 50-60 kg, motilitas individu ≥ 70% dan motilitas massa 

(+++). Pengencer Ringer’s Dextrose (otsu-D5 reg.no 

DKL9811265549) dengan kandungan glucose 25 g dan air 500 

ml. Bawang merah yang digunakan untuk ekstrak bawang 

merupakan bawang merah lokal dengan diameter 1,5 cm yang 

diperoleh dari pasar tradisional Kota Malang. Satu ekor betina 

dewasa pemancing, pewarna eosin-negrosin (BBIB Singosari), 

NaCl 3% (Merck KGaA reg.no K31519804 249), aquades dan 

aquabides (IKA reg.no D.2018020-IV). 
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3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

laboratorium (experimental laboratory). Pola rancangan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

satu faktor dan 16 ulangan. Perlakuan penelitian adalah lama 

simpan yang berbeda 1, 2, 3 dan 4 jam. Prosedur penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji kualitas semen 

 Makroskopis, 

meliputi: volume, 

warna, bau, 

konsistensi dan pH. 

 Mikroskopis, 

meliputi: motilitas 

massa, motilitas 

individu, viabilitas, 

abnormalitas dan 

konsentrasi. 

Uji kualitas semen (motilitas, viabilitas, abnormalitas dan 

integritas membran) dilakukan setiap lama penyimpanan secara 

bertahap 

Penampungan semen segar 

(Motilitas min 70%) 

Menghitung konsentrasi 

semen untuk menentukan 

volume pengencer 

Vtotal 
𝑉 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛 . 𝑠𝑝𝑧  106

75.106 .1/0,25
 

Semen dengan pengencer 

ekstrak bawang merah 2 ml 

+ 98 ml ringer’s dextrose 

Penyimpanan suhu ruang selama 1, 2, 3 dan 4 jam 

Gambar 5. Prosedur penelitian 



35 

 

3.3.1. Penampungan Semen 

Penampungan semen segar kambing PE dilakukan 

pada pagi hari 08.00 WIB di Laboratorium Lapang Sumber 

Sekar, Fakultas Peternakan UB. Semen pejantan kambing PE 

ditampung menggunakan vagina buatan yang dilengkapi 

dengan tabung penampung semen. Vagina buatan disiapkan 

dengan memasang kedua selubung karet atau inner liner dan 

alat penampung yang steril. Sedangkan ruangan antara 

selubung luar dan dalam diisi dengan air hangat yang bersuhu 

kira-kira 45˚C dan sepertiga bagian selubung dalam vagina 

buatan diolesi vaselin. Pejantan diberi rangsangan betina 

pemancing sampai beberapa kali menaiki, kemudian dilakukan 

penampungan semen. Semen yang sudah ditampung dilakukan 

uji motilitas massa dan individu di Laboratorium Lapang 

Sumber Sekar. Selanjutnya semen dibawa ke Laboratorium 

Epidemiologi dengan cara diletakkan dalam tabung yang 

diselubungi alumunium foil dan ditaruh di media yang dapat 

menjaga suhu semen tetap stabil. Proses penampungan semen 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Proses penampungan semen kambing PE 
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3.3.2. Penyiapan Media Pengencer 

3.3.2.1. Pembuatan Ekstrak Bawang Merah 

Bawang merah lokal dengan diameter rata-rata 1,5 cm 

sebanyak 100 gram dikupas dan dicuci, dihaluskan dengan 

blender dan disaring dengan kain saring. Ekstrak bawang 

merah disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 1500 

rpm dan dipisahkan dari residu. Selanjutnya ekstrak bawang 

merah dilakukan inaktifasi dalam oven bersuhu 56 
0
C selama 

30 menit dan disimpan pada suhu dingin dalam refrigerator 

(Caridi dkk., 2007). 

 

3.3.2.2. Pembuatan Pengencer  

Larutan ringer’s dextrose (otsu-D5 reg.no 

DKL9811265549) dituang ke tabung ukur sebanyak 98 ml dan 

ditambahkan ekstrak bawang merah sebanyak 2 ml kemudian 

dihomogenkan sesuai petunjuk Ismiyanto dkk. (2014). 

 

3.3.3. Pengenceran Semen 

Pengenceran semen bertujuan untuk memperbanyak 

volume semen. Pengenceran semen dilakukan dengan 0,25 ml 

semen ditambahkan 6 ml pengencer. Volume pengencer dapat 

dihitung dengan rumus: 

Konsentrasi spermatozoa x 10
6 

75x10
6 

 

3.3.4. Penyimpanan Semen 

Semen yang sudah diencerkan dimasukkan kedalam 

tabung reaksi. Tabung reaksi tersebut disimpan pada suhu 

ruang selama 1, 2, 3 dan 4 jam. Uji kualitas semen dilakukan 

setiap satu jam sekali dengan cara mengamati motilitas, 
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viabilitas, persentase abnormalitas spermatozoa dan integritas 

membran. 

 

3.3.5. Evaluasi Kualitas Semen 

Evaluasi semen dilakukan untuk mengetahui kualitas 

semen dan hasilnya akan digunakan sebagai pedoman 

prosesing semen berikutnya. Evaluasi semen segar terdiri dari 

volume, warna, bau, konsistensi, pH, motilitas massa, motilitas 

individu dan konsentrasi spermatozoa. Sedangkan evaluasi 

semen perlakuan terdiri dari uji motilitas, abnormalitas, 

viabilitas dan integritas membran. Secara keseluruhan evaluasi 

semen terdiri dari uji makroskopis dan mikroskopis. 

 

3.3.5.1. Uji Makroskopis 

Uji makroskopis meliputi volume, warna, bau, 

konsistensi, pH (Ridwan, 2009). Volume semen yang sudah 

ditampung dapat diukur dengan melihat langsung pada tabung 

berskala. Warna semen dilihat dengan mata telanjang dengan 

warna tertentu yang meliputi putih, putih susu, putih 

kekuningan dan krem. Bau semen diamati dengan mencium 

langsung semen dan semen yang normal memiliki bau yang 

khas. Kriteria konsistensi semen segar meliputi kental, sedang 

dan encer. Derajat keasaman (pH) semen dapat diukur dengan 

menggunakan kertas lakmus dengan cara mengambil sedikit 

semen segar dengan menggunakan ose dan diletakkan pada 

kertas lakmus kemudian dilihat derajat keasamannya (pH). 

 

3.3.5.2. Uji Mikroskopis 

3.3.5.2.1. Motilitas Massa (%) 

Motilitas massa diamati dengan menggunakan 

mikroskop dengan perbesaran 400x atau 100x tanpa cover 
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glass. Kriteria penilaian gerak massa spermatozoa antara lain: 

1) Sangat baik (+++), jika terlihat adanya gelombang besar, 

banyak, gelap, tebal, dan aktif bergerak cepat berpindah-

pindah tempat, 2) Baik (++) bila terdapat gelombang-

gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak 

lamban, 3) Kurang baik (+), jika tidak terlihat gelombang 

melainkan gerakan-gerakan individu aktif progresif dan 4) 

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

(Susilawati, 2011). 

 

3.3.5.2.2. Motilitas Individu (%) 

 Gerak individu spermatozoa dapat diamati 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400x dan cover 

glass. Penilaian motilitas individu dilihat berapa spermatozoa 

yang bergerak progesif kedepan (pergerakan mundur dan 

melingkar tidak diikutsertakan) dibandingkan dengan 

spermatozoa yang diam di tempat. Penilaian motilitas individu 

ini dalam bentuk persentase spermatozoa yang bergerak. 

Angka yang diberikan berkisar antara 0 dan 100% dengan 

skala 5% (Souhoka dkk., 2009). 

 

3.3.5.2.3. Persentase Hidup Mati (Viabilitas) (%) 

Perhitungan persentase hidup mati spermatozoa 

dilakukan dengan mengambil semen segar dan diletakkan pada 

ujung obyek glass menggunakan ose, kemudian diambil 

larutan eosin-negrosin dan diletakkan di dekat semen segar. 

Campuran tersebut dibuat smear dengan cara menutup object 

glass yang membentuk 45˚C dan ditarik ke arah ujung object 

glass yang lain. Hasil ulasan diamati melalui mikroskop 

dengan perbesaran 400x (Susilawati, 2011). Spermatozoa yang 

mati akan menyerap warna, sedangkan spermatozoa yang 
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hidup tidak menyerap warna. Spermatozoa yang mati memiliki 

permeabilitas membran yang meningkat dan mengakibatkan 

zat warna eosin-negrosin dengan mudah melintasi membran 

spermatozoa dan masuk kedalam spermatozoa. Sedangkan 

spermatozoa hidup memiliki permeabilitas membran yang 

tetap normal sehingga eosin-negrosin tidak dapat melintasi 

membran spermatozoa (Putra dkk., 2013). Spermatozoa yang 

hidup dan mati dapat dilihat pada Gambar 7. Perhitungan 

spermatozoa dihitung sebanyak minimal 200 sel agar dapat 

menentukan persentase spermatozoa. Perhitungan persentase 

hidup dan mati spermatozoa menggunakan rumus: 

 

Jumlah spermatozoa hidup 

x 100%
 

Jumlah spermatozoa (hidup+mati)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

(Putra dkk., 2013) 

Keterangan: A. Spermatozoa hidup B. Spermatozoa mati 

  

Gambar 7. Hasil pengamatan viabilitas spermatozoa
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3.3.5.2.4. Abnormalitas (%) 

Pemeriksaan abnormalitas dilakukan dengan 

menempatkan dua tetes semen di ujung obyek glass dan dua 

tetes eosin-negrosin menggunakan ose pada obyek glass. 

Campuran diaduk merata dibuat ulasan smear pada object 

glass. Abnormalitas terdiri dari 2 yaitu: 1. Abnormalitas 

primer yang meliputi kepala besar (macrocephalic), kepala 

kecil (microcephalic), kepala dua (double cephalic), kepala tak 

berkembang (developed cephalic), kepala bulat (round 

cephalic), kepala pipih (narrow cephalic), leher zigzag (kink 

midpiece), leher bercabang dua (double midpiece), leher patah 

(broken midpiece), ekor bengkok (bent tail) dan ekor 

melingkar (coil tail). 2. Abnormalitas sekunder meliputi antara 

lain ekor terputus, kepala saja, dan cytoplasmic droplet. 

Spermatozoa normal dan abnormal dapat dilihat pada Gambar 

8. Abnormalitas spermatozoa pada kambing berkisar 5-20%. 

Abnormalitas spermatozoa yang baik untuk IB kurang dari 

20% (Husin, Suteky dan Solihati, 2008). Preparat ulas yang 

sudah kering diamati menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran 400x dan dihitung sebanyak minimal 200 sel 

spermatozoa. Persentase abnormalitas spermatozoa dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

Jumlah spermatozoa abnormal 

x 100%
 

Jumlah spermatozoa (abnormal+normal)
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(Putra dkk., 2013) 

Keterangan: A. Spermatozoa normal B. Spermatozoa 

abnormal 
 

3.3.5.2.5. Konsentrasi (10
6
 spermatozoa/ml semen) 

Konsentrasi spermatozoa dihitung menggunakan 

haemocytometer. Pertama-tama semen dihisap menggunakan 

pipet eritrocyt sampai angka 0,05, kemudian ditambahkan 

NaCl 3% dengan cara dihisap memakai pipet eritrocyt hingga 

mencapai angka 1,01 atau 11. Kedua ujung pipet erithrocyte 

ditutup dengan ibu jari dan digoyang-goyangkan membentuk 

angka delapan selama 2-3 menit agar semen dan NaCl 3% 

dapat tercampur rata. Semen dibuang 2-3 tetes, kemudian 

dikocok lagi selama 1 menit dan dibuang satu tetes. Semen 

diteteskan pada obyek sitometer thoma (haemocytometer) dan 

ditutup cover glass serta diamati melalui mikroskop dengan 

perbesaran 400x. Spermatozoa dihitung pada lima kotak 

sedang, yaitu pada sudut kanan dan kiri atas, sudut kanan dan 

kiri bawah dan tengah. Jumlah spermatozoa pada kelima kotak 

Gambar 8. Hasil pengamatan abnormalitas spermatozoa 
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tersebut adalah konsentrasi spermatozoa dan dikalikan 10
6 

(Susilawati, 2011). 

 

3.3.5.2.6. Uji Integritas Membran (%) 

Integritas membran sel dapat diuji menggunakan 

larutan Hypo Osmotic Swelling Test (HOST). Larutan HOST 

komposisinya terdiri dari 50 ml aquabides steril, 0,31 g Na-

sitrat, H2O (C6H5Na3O7 2H2O) dan 0,5659 g d-fruktosa. Setelah 

itu diinkubasi pada suhu ruang selama setengah jam. Proses 

pengujian integritas membran spermatozoa dilakukan dengan 

cara menambahkan larutan HOST kedalam tabung sebanyak 3 

ml dan diberi semen sebanyak 0,1 ml dan diinkubasi selama 

30 menit. Selanjutnya semen segar diambil dua tetes pada 

ujung obyek glass dengan menggunakan ose, kemudian 

diteteskan larutan eosin-negrosin 2% di dekat semen segar. 

Campuran tersebut dibuat smear dengan cara menutup obyek 

glass yang membentuk 45˚C dan ditarik ke arah ujung obyek 

glass yang lain. Pengamatan melalui mikroskop cahaya 

dengan perbesaran 400X. Spermatozoa yang memiliki 

membran normal (integritas membran baik) ditandai dengan 

ekornya melingkar pada bagian ujung. Sedangkan 

spermatozoa yang memiliki membran tidak normal (integritas 

membran buruk) ditandai dengan ekor lurus (Susilowati, 

2008). 

 

3.4. Analisa Data 

Data yang diperoleh dari uji kualitas semen dianalisa 

secara kuantitatif menggunakan analisa ragam dengan nilai 

taraf F 0,05. Jika hasil yang didapat berbeda lebih kecil sama 

dengan 0,05 maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (UJBD) menggunakan software SPSS 20. 
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3.5. Batasan Istilah 

1. Kambing PE : kambing hasil persilangan 

antara kambing Ettawa (asal 

India) dengan kambing 

Kacang lokal. 

2. Semen cair : semen yang baru ditampung. 

3. Quercetin : antioksidan alami yang 

terdapat pada berbagai sayuran 

dan salah satu zat aktif kelas 

flavonoid yang dapat 

menetralisir radikal bebas. 

4. Radikal bebas : atom atau molekul yang 

memiliki elektron tidak 

berpasangan. 

5. Ringer’s 

dextrose 

: pengencer sederhana yang 

mengandung glukosa. 

6. Uji 

makroskopis 

: pengamatan semen yang tidak 

menggunakan mikroskop 

meliputi volume, warna, bau, 

konsistensi dan pH. 

7 Uji 

mikroskopis 

: pengamatan semen yang 

menggunakan mikroskop 

meliputi abnormalitas, 

viabilitas, motilitas dan 

integritas membran. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kualitas Semen Segar 

Kualitas semen segar merupakan penentu awal 

kelayakan semen untuk dilakukan prosesing semen. Kualitas 

semen segar kambing PE hasil pengamatan selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Kualitas semen segar kambing PE 

Pengamatan Rataan 

Volume (ml/ejakulasi) 1,03±0,05 

Konsistensi Kental 

pH 7 

Warna Putih kekuningan 

Bau Khas 

Motilitas massa 3+ 

Motilitas individu (%) 80 

Viabilitas (%) 95,49±4,09 

Abnormalitas (%) 1,59±1,38 

Konsentrasi (10
6 

spermatozoa/ml semen) 
3868,75±746,59 

Integritas membran (%) 16,81±9,79 

Sumber: Data primer (2014) 

 

Volume semen segar kambing PE berdasarkan hasil 

pengamatan adalah 1,03±0,05 ml/ejakulasi. Mahmilia dan 

Taringan (2004) menyatakan volume semen segar untuk 

domba dan kambing berkisar antara 0,8-1,2 ml/ejakulasi. 

Volume semen segar kambing PE adalah 1,44±0,15 
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ml/ejakulasi (Ariantie dkk., 2013). Tambing dkk. (2000) 

menjelaskan bahwa volume semen segar kambing PE adalah 

1,08±0,47 ml/ejakulasi. Volume semen yang diperoleh dalam 

penelitian masih dalam kisaran normal. Total volume semen 

yang dihasilkan oleh setiap kambing berbeda dan dipengaruhi 

oleh bangsa kambing, frekuensi penampungan serta umur 

kambing (Setiadi dkk., 2002). Susilawati (2011) 

menambahkan bahwa total volume semen dan konsentrasi 

spermatozoa dipengaruhi oleh umur, lingkungan, status 

kesehatan, prosedur koleksi semen, musim, jumlah 

penampungan dan bangsa yang berbeda. 

Semen berdasarkan hasil pengamatan memiliki 

konsistensi kental. Nilai ini menunjukan tingginya konsentrasi 

semen yang digunakan dalam penelitian. Suyadi dkk. (2012) 

menyatakan bahwa semen dengan konsistensi kental 

mempunyai konsentrasi spermatozoa lebih tinggi 

dibandingkan dengan semen yang encer. Konsistensi atau 

kekentalan semen dipengaruhi oleh perbandingan antara 

spermatozoa dengan plasma semen. Susilawati (2011) 

menambahkan bahwa konsistensi berkorelasi dengan 

konsentrasi spermatozoa. Penilaian semen encer (<1000.10
6 

spermatozoa/ml semen), sedang (1000.10
6
-1500.10

6 

spermatozoa/ml semen) dan pekat (>1500.10
6
 spermatozoa/ml 

semen). 

Derajat keasaman (pH) semen hasil penelitian 

diketahui bernilai 7 (netral). Mahmilia dan Taringan (2004) 

menyatakan bahwa pH semen segar untuk domba dan 

kambing berkisar antara 5,9-7,3. Kondisi pH dalam keadaan 

normal diperlukan dalam menjaga kestabilan proses 

metabolisme spermatozoa. Herdis dkk. (2005) menyatakan 

bahwa penurunan pH di lingkungan sel akan menyebabkan 
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terjadinya gangguan terhadap kerja enzim-enzim metabolisme, 

sehingga energi yang dihasilkan tidak optimal. Energi 

digunakan oleh spermatozoa untuk melakukan pergerakan 

(motil). 

Warna semen hasil penelitian adalah putih 

kekuningan. Warna semen dapat dipengaruhi oleh konsentrasi 

spermatozoa. Suyadi dkk. (2012) menyatakan bahwa semen 

yang semakin encer menghasilkan konsentrasi spermatozoa 

yang semakin rendah dan warnanya semakin pucat. Warna 

putih kekuningan merupakan warna normal semen. Susilawati 

(2011) menambahkan bahwa warna semen normal berwarna 

putih susu atau putih kekuningan karena adanya riboflavin di 

dalam semen, sedangkan warna abnormal semen jika 

mengandung air, darah dan nanah. Semen hasil penelitian 

diketahui memiliki bau yang khas. Hal tersebut menunjukan 

bahwa semen tidak mengalami kontaminasi dan normal. 

Suyadi dkk. (2012) menjelaskan bahwa semen dengan 

keadaan normal umumnya mempunyai bau yang khas dari 

hewan tersebut. 

Motilitas massa semen penelitian memiliki nilai 3+ 

dan terlihat pergerakan spermatozoa seperti gelombang yang 

besar dan cepat. Susilawati (2011) menjelaskan bahwa kriteria 

penilaian gerak massa spermatozoa antara lain: 1) Sangat baik 

(+++) terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap tebal 

dan aktif cepat berpindah–pindah tempat, 2) Baik (++) terlihat 

gelombang-gelombang kecil tipis, jarang, kurang dan bergerak 

lamban, 3) Kurang baik (+) apabila tidak terlihat gelombang 

melainkan gerakan-gerakan individu aktif progresif dan 4) 

Buruk (0) apabila hanya sedikit adanya gerakan-gerakan 

individual. Tambing dkk. (2000) menambahkan bahwa 

gerakan massa memberikan gambaran tentang daya gerak 
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spermatozoa. Semakin tebal dan besar gelombang serta 

pergerakannya yang semakin cepat menandakan kualitas 

spermatozoa yang baik. 

Motilitas individu semen berdasarkan hasil 

pengamatan adalah 80%. Mahmilia dan Taringan (2004) 

menyatakan motilitas semen segar untuk domba dan kambing 

adalah 75%. Motilitas merupakan salah satu parameter penting 

dalam penentuan kelayakan semen untuk dilakukan prosessing 

semen. Ciri utama spermatozoa adalah motilitas yang 

digunakan sebagai pedoman paling sederhana dalam penilaian 

kualitas semen. Persentase spermatozoa motil (bergerak 

progresif) dapat digunakan sebagai ukuran kemampuan untuk 

membuahi ovum (Setiadi dkk., 2000). 

Viabilitas merupakan penentuan prosentase 

spermatozoa hidup dengan pewarnaan eosin negrosin. Nilai 

viabilitas merupakan salah satu faktor kemampuan fertilitas 

spermatozoa. Nilai viabilitas yang didapat pada penelitian 

adalah 95,49±4,09%. Hasil pengamatan sesuai dengan 

Ariantie dkk. (2013) viabilitas semen segar kambing PE 

adalah 84,90±4,37% dan 83,43±4,92 (Tambing dkk., 2000). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kualitas 

semen segar adalah bagus dan memiliki nilai lebih tinggi dari 

penelitian sebelumnya. 

Abnormalitas spermatozoa pada dasarnya terdiri dari 

abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Penilaian 

abnormalitas semen hasil penelitian sebesar 1,59±1,38%. Hasil 

penelitian ini lebih tinggi dari penelitian Ariantie dkk. (2013) 

yang menyatakan bahwa abnormalitas semen segar kambing 

PE sebesar 1,18±0,57%. Tingginya tingkat abnormalitas 

mempengaruhi fertilisasi. Putranti dkk. (2010) menyatakan 

bahwa tingkat abnormalitas merupakan salah satu faktor yang 
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penting, karena spermatozoa yang normal atau utuh memiliki 

peluang besar dalam keberhasilan fertilisasi. Abnormalitas 

spermatozoa terdiri atas primer dan sekunder. Abnormalitas 

primer terjadi saat proses spermatogenesis meliputi kepala dan 

akrosom, sedangkan abnormalitas sekunder terjadi setelah 

proses spermatogenesis hingga ejakulasi juga saat proses 

prosesing spermatozoa. 

Konsentrasi semen hasil penelitian sebesar 

3868,75±746,59 juta/ml. Konsentrasi semen segar kambing PE 

adalah 3686,11±553,56 juta/ml (Ariantie dkk., 2013). 

Tambing dkk. (2000) menyatakan bahwa konsentrasi semen 

segar kambing PE adalah 2.801,43±438,79 juta/ml. Nilai 

konsentrasi yang diperoleh dalam penelitian ini lebih tinggi 

dari pada penelitian sebelumnya disebabkan oleh umur dan 

waktu koleksi semen. 

Kualitas spermatozoa juga dapat diukur dengan 

mengetahui integritas membran untuk melihat fungsi 

spermatozoa masih hidup atau tidak mengunakan larutan hypo 

osmotic swelling test. Nilai integritas membran semen segar 

diketahui sebesar 16,81±9,79% atau lebih kecil dari hasil 

penelitian Ariantie dkk. (2013), yaitu 77,01±3,18% dan hasil 

penelitian Tambing dkk. (2000) yakni 81,45±4,45%. Terdapat 

hubungan secara fisiologi antara membran plasma utuh dengan 

motilitas dan daya hidup spermatozoa. Kerusakan membran 

plasma dapat menyebabkan hilangnya enzim-enzim yang 

diperlukan dalam proses metabolism sehingga tidak dihasilkan 

energi dan menyebabkan motilitas dan daya hidup rendah 

(Rizal dkk., 2003). Beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

perbedaan kualitas spermatozoa, antara lain faktor individu, 

pakan, lingkungan, teknik dan frekuensi koleksi semen serta 

kondisi media pengencer, diantaranya pH dan tekanan osmotik 
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(Ariantie dkk., 2013). Tekanan osmotik ini sangat penting 

dalam mempertahankan keutuhan membran plasma. Sel 

spermatozoa kambing pada saat pembekuan memiliki toleransi 

osmolaritas pengencer semen beku antara 325-625 mosmol/kg 

H2O (Purdy, 2006). 

 

4.2. Pengaruh Lama Simpan Semen pada Suhu Ruang 

terhadap Motilitas Spermatozoa  

Penyimpanan semen bertujuan untuk mengoptimalkan 

jangka waktu penggunaan semen pejantan unggul dan 

penyebaran bibit unggul di tempat yang membutuhkan. 

Penyimpanan semen dengan waktu yang lama dapat 

menurunkan motilitas spermatozoa. Data motilitas individu 

spermatozoa hasil penelitian dengan lama simpan yang 

berbeda pada suhu ruang setelah diencerkan dengan pengencer 

ringer’s dextrose yang ditambahkan 2 ml ekstrak bawang 

merah dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Persentase motilitas spermatozoa kambing PE hasil 

penelitian (%) 

Penyimpanan 
Jam 

1 2 3 4 

Rataan (%) 71,88±2,5bcd 61,88±2,5bc 43,44±3,01b 23,44±2,39a 

Keterangan: notasi yang berbeda (a-d) menunjukkan bahwa 

lama simpan yang berbeda memberikan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap 

motilitas individu spermatozoa kambing PE 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

lama simpan semen segar kambing PE yang berbeda pada 

suhu ruang setelah diencerkan dengan pengencer ringer’s 
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dextrose yang ditambah 2 ml ekstrak bawang merah sangat 

berpengaruh dalam menurunkan persentase motilitas individu 

spermatozoa (P<0,01). Penyimpanan pada suhu ruang selama 

satu jam menghasilkan motilitas individu yang terbaik 

(71,88±2,5%). Perubahan persentase motilitas spermatozoa 

kambing PE selama penyimpanan pada suhu ruang dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Grafik persentase motilitas individu spermatozoa 

kambing PE hasil penelitian 
 

Gambar 9 menunjukkan bahwa motilitas individu 

spermatozoa kambing PE mengalami penurunan selama 

penyimpanan pada suhu ruang. Penurunan kualitas semen 

segar diduga merupakan faktor alami yang terjadi dalam 

penyimpanan semen. Winarto dan Isnaini (2008) menyatakan 

bahwa kualitas semen cair cepat menurun pada proses 

penyimpanan pada suhu ruang baik dengan adanya bahan 

pengencer maupun tanpa bahan pengencer. Penyimpanan 

semen dengan waktu yang lama dapat berdampak pada 

kerusakan membran plasma. Wiyanti dkk. (2013) 
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akan semakin meningkatkan tingkat kematian spermatozoa 

karena rusaknya membran plasma yang berakibat pada 

terganggunya suplai energi spermatozoa sehingga menurunkan 

motilitas. Penyimpanan semen dalam waktu yang lama 

memerlukan pengencer yang tepat agar dapat memberikan 

subtrat–subtrat nutirisi spermatozoa dalam mempertahankan 

hidupnya. Ridwan (2008) menyatakan bahwa larutan 

pengencer semen dengan komposisi kimia lebih lengkap dapat 

memberikan fungsi yang baik bagi spermatozoa yang 

diencerkan. Subtrat-subtrat nutrisi diperlukan spermatozoa 

untuk mempertahankan hidupnya, terutama bagi spermatozoa 

yang disimpan terlebih dahulu sebelum diinseminasikan. 

Pengencer ringer’s dextrose digunakan dalam 

mendukung penyimpanan semen segar kambing PE. Larutan 

tersebut merupakan larutan pengencer sederhana yang dapat 

digunakan untuk penyimpanan semen segar sementara 

sebelum diinseminasikan. Motilitas hasil penelitian dapat 

dipertahankan selama 4 jam dengan nilai 23,44±2,39%. Hasil 

tersebut menunjukkan semen segar masih layak digunakan 

untuk inseminasi buatan. Susilawati (2004) menyatakan bahwa 

kualitas spermatozoa setelah sexing setelah pembekuan 

mempunyai motilitas 10-20% dan dapat digunakan untuk IB 

dengan doble dosis. Waktu penyimpanan maksimal 4 jam 

masih bisa digunakan untuk mempertahankan kualitas semen 

segar karena diduga bahan-bahan dalam pengencer 

mendukung daya hidup spermatozoa. Ridwan (2009) 

menyatakan ringer’s dextrose mengandung glukosa yang 

diperlukan untuk metabolisme spermatozoa dan tersusun atas 

bahan-bahan anorganik serta memiliki komposisi kimia yang 

relatif isotonis dengan cairan tubuh dan plasma semen 

sehingga dapat mempertahankan spermatozoa yang disimpan 
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sebelum diinseminasikan. Ringer’s dextrose pada penelitian 

mengandung 25 g glucose dan air 500 ml. 

Semen akan mengalami proses metabolisme selama 

penyimpanan pada suhu ruang. Metabolime spermatozoa akan 

menghasilkan reaksi peroksidatif lipid jika bereaksi dengan 

radikal bebas, sehingga kualitas sperma akan mengalami 

penurunan dan kerusakan membran plasma (Zaniboni dkk., 

2006). Baumber dkk. (2003) menambahkan bahwa ROS 

mengakibatkan kerusakan DNA, peroksidasi lipid dan 

menurunkan motilitas spermatozoa. Penambahan ekstrak 

bawang merah diharapkan dapat menekan reaksi peroksidatif 

lipid dan diduga bawang merah mengandung antioksidan. 

Bawang merah (Allium cepa L.) mempunyai kandungan 

quercetin tertinggi. Quercetin merupakan flavonoid alami dan 

dikenal untuk mengatasi radikal bebas (Takizawa, Fukuama, 

Hirabayashi, Kohara, Kazahari, Shinohara and Nakazawa, 

2003). Quercetin adalah salah satu flavonoid utama. Quercetin 

menunjukkan berbagai aktivitas biologis, termasuk antivirus, 

antibakteri, anti-inflamasi, anti karsinogenik dan tindakan 

antioksidan (Aherne and O’ Brien, 2000). 

 

4.3. Pengaruh Lama Simpan pada Suhu Ruang Semen 

terhadap Viabilitas Spermatozoa  

Penyimpanan semen dapat mengakibatkan 

berkurangnya subtrat-subtrat nutrisi dalam pengencer, 

sehingga spermatozoa kekurangan energi untuk 

mempertahankan diri dan mengakibatkan spermatozoa rusak 

dan mati yang berdampak pada penurunan viabilitas 

spermatozoa. Data viabilitas spermatozoa hasil penelitian 

dengan lama simpan yang berbeda pada suhu ruang setelah 
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diencerkan dengan pengencer ringer’s dextrose yang ditambah 

2 ml ekstrak bawang merah dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Table 4. Persentase viabilitas spermatozoa kambing PE hasil 

penelitian (%) 

Penyimpanan 
Jam 

1 2 3 4 

Rataan (%) 90,63±0,97b 89,92±1,15ab 89,27±0,92a 88,66±1,12a 

Keterangan: notasi yang berbeda (a-b) menunjukkan bahwa 

tingkat lama simpan yang berbeda memberikan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap 

viabilitas spermatozoa kambing PE. 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

lama simpan yang berbeda pada suhu ruang setelah diencerkan 

dengan pengencer ringer’s dextrose yang ditambah 2 ml 

ekstrak bawang merah sangat berpengaruh dalam menurunkan 

persentase viabilitas spermatozoa kambing PE (P<0,01). 

Penyimpanan pada suhu ruang selama satu jam menghasilkan 

viabilitas spermatozoa kambing PE yang terbaik 

(90,63±0,97%). Grafik perubahan persentase viabilitas 

spermatozoa kambing PE selama penyimpanan pada suhu 

ruang dapat dilihat pada Gambar 10. 

Viabilitas spermatozoa kambing PE mengalami 

penurunan selama penyimpanan pada suhu ruang. Penurunan 

viabilitas spermatozoa diduga akibat mengalami kerusakan 

membran selama penyimpanan pada suhu ruang. Putranti dkk. 

(2010) menjelaskan bahwa motilitas, pH, dan abnormalitas 

merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi viabilitas 

spermatozoa. Kondisi pH sangat berpengaruh terhadap 

aktifitas spermatozoa. Peningkatan kerusakan spermatozoa 
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mengakibatkan perubahan pH yang mengarah pada penurunan 

viabilitas spermatozoa. Solihati dkk. (2006) dan Pareira, 

Becker, Siqueira, Ferreira, Severo, Truzzi, Oliveira and 

Goncalves (2010) menyatakan bahwa viabilitas akan menurun 

akibat menurunnya pH karena terjadi peningkatan asam laktat  

hasil metabolisme, adanya kerusakan membran plasma dan 

akrosom. Tambing dkk. (2000) menambahkan bahwa tingkat 

kandungan asam laktat akan berkorelasi nyata dengan daya 

gerak spermatozoa dan memperpendek daya tahan hidup 

spermatozoa. Penurunan tersebut diduga disebabkan oleh 

penurunan subtrat-subtrat nutrisi dalam pengencer, sehingga 

spermatozoa kekurangan energi untuk mempertahakan dirinya. 

Indriani dkk. (2013) menyatakan bahwa penurunan viabilitas 

spermatozoa selama penyimpanan disebabkan oleh 

meningkatnya jumlah spermatozoa rusak dan mati akibat 

keterbatasan energi. 

 

 
Gambar 10. Grafik persentase viabilitas spermatozoa kambing 

PE hasil penelitian 
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Hasil viabilitas pada jam ke-4 masih memberikan nilai 

yang tinggi yaitu 88,66±1,12%. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa semen dapat dilakukan proses lebih lanjut. Hasil 

tersebut diduga pengencer ringer’s dextrose ditambah ekstrak 

bawang merah yang diduga mengandung antioksidan 

memberikan kondisi yang sesuai untuk kelangsungan hidup 

spermatozoa dalam penyimpanan pada suhu ruang. Bawang 

merah (Allium cepa L.) mempunyai kandungan quercetin 

tertinggi. Quercetin merupakan flavonoid alami dan dikenal 

sebagai antioksidan untuk mengatasi radikal bebas (Takizawa 

dkk., 2003; Aherne and O’ Brien, 2000). Larutan pengencer 

yang memiliki kandungan yang lebih lengkap sesuai 

kebutuhan spermatozoa akan lebih dapat mempertahankan 

keberlangsungan hidup spermatozoa dalam waktu 

penyimpanan. Ridwan (2008) menyatakan larutan pengencer 

semen yang memiliki komposisi kimia lebih lengkap akan 

memberikan fungsi yang baik bagi spermatozoa yang 

diencerkan. Subtrat-subtrat nutrisi diperlukan spermatozoa 

untuk mempertahankan hidupnya. Hasil pengamatan viabilitas 

spermatozoa dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Hasil pengamatan viabilitas spermatozoa 
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4.4. Pengaruh Lama Simpan Semen pada Suhu Ruang 

terhadap Abnormalitas Spermatozoa  

Abnormalitas merupakan kelainan morfologi yang 

dialami spermatozoa baik yang berasal dari faktor primer saat 

pembentukan spermatozoa (spermatogenesis) dan proses 

pematangan di epididimis dan kerusakan sekunder yang 

berasal saat penampungan atau koleksi sperma dan evaluasi 

spermatozoa. Abnormalitas mempengaruhi kualitas 

spermatozoa terhadap proses fertilisasi. Data abnormalitas 

spermatozoa hasil penelitian lama simpan semen kambing PE 

yang berbeda pada suhu ruang setelah diencerkan dengan 

pengencer ringer’s dextrose yang ditambahkan 2 ml ekstrak 

bawang merah dapat dilihat pada Tabel 5. 

  

Tabel 5. Persentase abnormalitas spermatozoa kambing PE 

hasil penelitian (%) 

Penyimpanan 
Jam 

1 2 3 4 

Rataan (%) 6,12±1,82 6,26±1,67 6,44±1,22 6,56±1,01 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

lama simpan yang berbeda pada suhu ruang meningkatkan 

persentase abnormalitas spermatozoa (P>0,05). Perubahan 

persentase abnormalitas spermatozoa kambing PE selama 

penyimpanan pada suhu ruang dapat dilihat pada Gambar 12. 

Abnormalitas spermatozoa kambing PE mengalami 

peningkatan selama penyimpanan pada suhu ruang. 

Abnormalitas spermatozoa jam ke-1 merupakan yang paling 

rendah (6,12±1,82%). Hasil tersebut terbilang tinggi 

dibandingkan dengan penelitian Ridwan (2009) yang 
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menjelaskan bahwa semen kambing lokal yang diencerkan 

dengan pengencer ringer’s dextrose dan disimpan pada suhu 

5
0
C memiliki persentase abnormalitas terendah (3,4%). 

Namun, abnormalitas spermatozoa hasil penelitian masih 

terbilang normal dan bagus. Ihsan (2009) menjelaskan bahwa 

semen yang dapat dipakai IB memiliki abnormalitas 

spermatozoanya tidak boleh lebih dari 15% dan jika 

abnormalitas spermatozoa lebih dari 25% akan menurunkan 

fertilitasnya. Ariantie dkk. (2013) menjelaskan bahwa semen 

dengan persentase abnormalitas cukup tinggi cenderung 

memiliki fertilitas yang rendah karena berkaitan dengan 

kemampuan mengawali fertilisasi atau memelihara 

perkembangan embrio.  

 

 
Gambar 12. Grafik persentase abnormalitas spermatozoa 

kambing PE hasil penelitian 
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spermatozoa, yaitu asam laktat yang bersifat racun dapat 

menyebabkan peningkatan abnormalitas. Penyimpanan semen 

dapat menghasilkan peroksidasi lipid yang menyebabkan 

kerusakan struktur dan metabolisme spermatozoa, sehingga 

meningkatkan abnormalitas spermatozoa (Alawiyah dan 

Hartono 2006). Peningkatan asam laktat mengakibatkan 

kondisi pH pengencer akan turun yang mengakibatkan kondisi 

pengencer tidak stabil dan dapat merusak membran 

spermatozoa. Membran spermatozoa yang rusak tidak lagi 

dapat mempertahankan keutuhan morfologi spermatozoa, 

akibatnya ketika dilakukan perlakuan spermatozoa akan 

mengalami kerusakan morfologi, (ekor putus). Suyadi dkk. 

(2012) menjelaskan bahwa peningkatan angka abnormalitas 

disebabkan pada saat pembuatan preparat sebelum dilakukan 

pengamatan dan juga disebabkan peroksidasi lipid. Rizal dkk. 

(2006) menyatakan bahwa abnormalitas lebih banyak berupa 

terpisahnya ekor dengan kepala akibat terputus saat pembuatan 

preparat sebelum dilakukan pengamatan. Suyadi (2003) 

menambahkan bahwa teknik pengenceran tidak berpengaruh 

terhadap motilitas individu dan abnormalitas spermatozoa. 

Hasil pengmatan abnormalitas spermatozoa dapat dilihat pada 

Gambar 13. 
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Keterangan: A. Spermatozoa normal B. Spermatozoa 

abnormal 

 

4.5. Pengaruh Lama Simpan Semen pada Suhu Ruang 

terhadap Integritas Membran Spermatozoa  

Keutuhan integritas membran spermatozoa terutama 

membran plasma diperlukan untuk menjamin kelangsungan 

hidup dan keberhasilannya dalam membuahi sel telur. Data 

integritas spermatozoa hasil penelitian lama simpan semen 

segar kambing PE pada suhu ruang yang berbeda setelah 

diencerkan dengan pengencer ringer’s dextrose yang ditambah 

2 ml ekstrak bawang merah dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Persentase integritas membran spermatozoa kambing 

PE hasil penelitian (%) 

Penyimpanan 
Jam 

1 2 3 4 

Rataan (%) 8,91±0,68b 8,68±0,58ab 8,42±0,70a 8,23±0,74a 

Keterangan: notasi yang berbeda (a-b) menunjukkan bahwa 

lama simpan berbeda memberikan perbedaan 

nyata (P<0,05) terhadap integritas membran 

spermatozoa kambing PE 

  

Gambar 13. Hasil pengamatan abnormalitas spermatozoa 
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Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

lama simpan semen kambing PE pada suhu ruang yang 

berbeda setelah diencerkan dengan pengencer ringer’s 

dextrose ditambah 2 ml ekstrak bawang merah menurunkan 

persentase integritas membran spermatozoa (P<0,05). 

Penyimpanan pada suhu ruang selama satu jam memberikan 

integritas membran spermatozoa kambing PE yang terbaik 

(8,91±0,68%). Grafik perubahan persentase integritas 

membran spermatozoa kambing PE selama penyimpanan pada 

suhu ruang dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 
Gambar 14. Grafik persentase integritas membran 

spermatozoa kambing PE hasil penelitian 
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terganggu. Kerusakan membran dapat diakibatkan oleh adanya 

peroksidasi lipid selama penyimpanan akibat proses 

metabolisme spermatozoa. Peroksidasi lipid yang terjadi pada 

spermatozoa menyebabkan terjadinya kerusakan membran 

plasma spermatozoa, sehingga terjadi gangguan keseimbangan 

tekanan osmose didalam dan di luar sel (Hartono, 2008). 

Pencegahan proses peroksidasi lipid dapat dihindari dengan 

penambahan ekstrak bawang merah yang mengandung 

antioksidan alami. Purdy dkk. (2004) menyatakan bahwa 

suplemen antioksidan yang bertujuan menghambat proses 

peroksidasi lipid dan pemeliharaan integritas membran pada 

spesies mamalia telah banyak dilaporkan. 

Integritas membran spermatozoa dapat dihitung atau 

diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya pembesaran 

objektif 40X dan jumlah spermatozoa yang diamati sebanyak 

200 ekor. Ciri dari membran plasma spermatozoa yang utuh 

adalah ekor spermatozoa melingkar atau membengkak. 

Sedangkan yang rusak ditandai dengan ekor spermatozoa lurus 

bila dipaparkan dalam larutan HOS. Tambing dkk. (2000) dan 

Indriani dkk. (2013) menambahkan bahwa spermatozoa 

dengan membran utuh ditandai dengan ekor yang melingkar 

atau bengkok sebagai akibat masih berfungsinya membran 

dalam penyerapan cairan pada lingkungan yang bersifat 

hipotonik. Spermatozoa yang mempunyai membran rusak 

tidak dapat menyesuaikan diri dengan tekanan osmotik dan 

tidak mampu menahan air yang masuk, sehingga tidak 

menggelembung. 

Hasil terbaik pada penelitian integritas membran 

adalah 8,91±0,68%. Hasil tersebut jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan penelitian Ariantie dkk. (2013), yaitu 

77,01±3,18% dan penelitian Tambing dkk. (2000) yaitu 
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81,45±4,45%. Hal tersebut diduga pengencer ringer’s dextrose 

yang ditambahkan ekstrak bawang merah kurang dapat 

mempertahankan kualitas spermatozoa kambing PE selama 

penyimpanan pada suhu ruang. Purdy (2006) melaporkan 

bahwa membran plasma spermatozoa sangat dipengaruhi oleh 

tekanan osmotik pada bahan pengencer. Tekanan osmotik ini 

sangat penting dalam mempertahankan keutuhan membran 

plasma. Sel spermatozoa kambing pada saat pembekuan 

memiliki toleransi osmolaritas pengencer semen beku antara 

325-625 mosmol/kg H2O. Hasil pengamatan integritas 

membran dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Keterangan: A. Spermatozoa normal B. Spermatozoa abnormal 

 

  

Gambar 15. Hasil pengamatan integritas membran 

spermatozoa 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kualitas semen segar kambing PE yang disimpan pada suhu 

ruang dalam pengencer ringer’s dextrose yang ditambah 2 ml 

ekstrak bawang merah dengan waktu 1-4 jam secara perlahan 

menurunkan motilitas, viabilitas, integritas membran dan 

meningkatkan abnormalitas spermatozoa. Namun begitu, 

pengencer ringer’s dextrose yang ditambah 2 ml ekstrak 

bawang merah dapat digunakan sebagai pengencer semen 

segar dan dapat mempertahankan kualitas semen selama 4 

jam. 

 

5.2. Saran 

Perlu adanya penambahan bahan buffer dalam 

pengencer untuk mempertahankan integritas membran pada 

pengencer ringer’s dextrose yang ditambah 2 ml ekstrak 

bawang merah. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kualitas semen segar kambing PE 

Kualitas 

Ulangan 

Rataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Volume (ml) 
1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,03±0,05 

Konsistensi 
Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental Kental 

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

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

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

Motilitas massa 
3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

motilitas indivisu 

(%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

viabilitas (%) 
100 99,07 90,38 98,2 89,79 87,2 91,67 91,91 97,3 95,18 94,02 98,65 97,72 99,01 99,03 98,67 95,49±4,09 

Abnormalitas (%) 
3,64 4,42 1,77 2,31 1,4 0,46 4,11 2,16 0,48 0,88 0,96 0,48 0,44 0,5 0,49 0,97 1,59±1,38 

konsentrasi (10
6
/ml) 

4550 4550 2870 2870 4230 4230 3630 3630 3440 3440 4810 4810 4550 4550 2870 2870 3868,75±746,59 

Integritas membran 

(%) 
26,52 30,15 2,26 2,8 14,88 15,19 19,35 16,61 10,25 8,108 5,023 10,25 24,64 25,12 25,45 32,3 16,81±9,79 

Keterangan : PK= Putih Kekuningan
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Lampiran 2. Perhitungan data dan analisis motilitas 

spermatozoa kambing PE 
Motilita

s 
Jam 

Jumlah Rataan 

Ulangan 1 2 3 4 

1 70 65 45 25 205 51,25 

2 70 65 45 25 205 51,25 

3 70 65 40 25 200 50 

4 70 65 40 25 200 50 

5 75 60 45 25 205 51,25 

6 75 60 45 25 205 51,25 

7 70 60 50 20 200 50 

8 70 60 45 20 195 48,75 

9 70 60 45 25 200 50 

10 70 60 45 25 200 50 

11 70 60 45 25 200 50 

12 70 60 45 25 200 50 

13 75 65 40 25 205 51,25 

14 75 65 40 20 200 50 

15 75 60 40 20 195 48,75 

16 75 60 40 20 195 48,75 

Jumlah 1150 990 695 375 3210 802,5 

Rataan 71,875 61,875 43,4375 23,4375 
200,62

5 
50,1562

5 

X ± SD 
71,88±2,

5 

61,88±2,

5 

43,44±3,0

1 

23,44±2,3

9 

   

 Analisa ragam persentase motilitas spermatozoa kambing 

PE setelah pengenceran 

 Analisis Ragam 

 Faktor Koreksi (FK) 
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𝐹𝐾 =
𝑌..²

𝑡𝑟
=

3210 ²

 4 (16)
=161001,56 

 

 Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

𝐽𝐾 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑌2
𝑖𝑗  

𝑖 ,𝑗

–𝐹𝐾 

= (70
2 
+ 70

2 
+ 70

2 
+ …..+ 20

2
)- 161001,56 

= 22298,44 

 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

𝐽𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 =  
𝑌𝑖2

𝑟
𝑗

− 𝐹𝐾 

= 
 1150 2+ …….+3752 

16
− 161001,56 

= 21889,06 

 

 Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 

JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 

= 22298,44 - 21889,06 

= 409,38 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F Hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan  3 21889,06 7296,35 1069,39** 2,76 4,13 

Galat 60 409,38 6,82       

Total 63 22298,44 353,94       

Keterangan: 
** 

perlakuan lama simpan yang berbeda memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

motilitas individu spermatozoa kambing PE 
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Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

Untuk mengetahui perlakuan mana saja yang saling berbeda 

terhadap motilitas individu spermatozoa setelah pengenceran 

maka dilakukan UJBD. 

 

UJBD 1% = r0,01(p, db galat) x  KT Galat/ulangan 

 

Tabel nilai kritis uji duncan's 1% 
  

P 2 3 4 5 

R(4, 60, 0.01) 3,762 3,922 4,03 4,111 

NILAI UJBD 1% 2,46 2,56 2,63 2,68 

  

UJBD 1% = r0,01(4, 60) x  6,82/16 

 = r0,01(4, 60) x 0,65287843 

(2) = 3,762 x 0,65287843 = 2,46  

(3) = 3,922 x 0,65287843 = 2,56 

(4) = 4,03 x 0,65287843 = 2,63 

(5) = 4,111 x 0,65287843 = 2,68 

 

Hasil UJBD (1%) 

Perlakuan Rataan Rata2 + DMRT 1% Notasi 

4 Jam 23,44 25,89 a 

3 Jam 43,44 46,00   b 

2 Jam 61,88 64,51   bc 

1 Jam 71,88 74,56   bcd 

Keterangan: notasi yang berbeda (a-b) menunjukkan bahwa lama 

simpan berbeda memberikan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap motilitas individu spermatozoa 

kambing PE 
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Lampiran 3. Perhitungan data dan analisis viabilitas 

spermatozoa kambing PE 
Viabilita

s 
Jam 

Jumlah Rataan 

Ulangan 1 2 3 4 

1 90,98 90,05 89,56 88,75 359,34 89,835 

2 90,58 89,56 88,72 87,14 356 89 

3 89,79 88,67 88,05 87,75 354,26 88,565 

4 89,02 88,74 88,46 88,19 354,41 88,6025 

5 
92,8 92,69 90,45 90,25 366,19 91,5475 

6 91,71 91,32 90,84 90,14 364,01 91,0025 

7 
90,05 89,08 88,75 86,75 354,63 88,6575 

8 90,59 89,04 88,79 88,69 357,11 89,2775 

9 
91,14 91,08 90,86 90,24 363,32 90,83 

10 90,83 90,42 89,61 88,93 359,79 89,9475 

11 89,5 88,97 88,56 87,98 355,01 88,7525 

12 89,45 88,71 87,88 87,05 353,09 88,2725 

13 91,65 91,02 89,17 88,79 360,63 90,1575 

14 91,03 90,39 90,04 89,73 361,19 90,2975 

15 90,86 89,58 89,32 89,09 358,85 89,7125 

16 90,05 89,43 89,29 89,01 357,78 89,445 

Jumlah 1450,03 1438,75 1428,35 1418,48 5735,61 
1433,90

3 

Rataan 90,62688 89,92188 89,27188 88,655 
358,475

6 

89,6189

1 

X±SD 
90,63±0,9

7 

89,92±1,1

5 

89,27±0,9

2 

88,66±1,1

2 

  

  Analisa ragam persentase vabilitas spermatozoa kambing 

PE setelah pengenceran 

 Analisis Ragam 

 Faktor Koreksi (FK) 
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𝐹𝐾 =
𝑌..²

𝑡𝑟
=

5735,61²

 4 (16)
=514019,09 

 

 Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

𝐽𝐾 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑌2
𝑖𝑗  

𝑖 ,𝑗

–𝐹𝐾 

= (90,98
2 
+ 90,58

2 
+ 89,79

2 
+ …..+ 89,01

2
)- 514019,09 

= 100,08 

 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

𝐽𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 =  
𝑌𝑖2

𝑟
𝑗

− 𝐹𝐾 

= 
 1450,032+ …….+1418,482 

16
− 514019,09 

= 34,52 

 

 Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 

JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 

= 100,08- 34,52 

=65,56 

  

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan  3 34,52 11,51 10,53 ** 2,76 4,13 

Galat 60 65,56 1,09       

Total 63 100,08 1,59       

Keterangan: 
** 

perlukuan lama simpan yang berbeda 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadapa viabilitas spermatozoa 

kambing PE 
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Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

Untuk mengetahui perlakuan mana saja yang saling berbeda 

terhadap viabilitas spermatozoa setelah pengenceran maka 

dilakukan UJBD. 

 

UJBD 1% = r0,01(p, db galat) x  KT Galat/ulangan 

 

Tabel nilai kritis uji duncan's 1% 
  

P 2 3 4 5 

R(3, 60, 0.01) 3,762 3,922 4,03 4,111 

NILAI DMRT 1% 0,98 1,02 1,05 1,07 

 

UJBD 1% = r0,01(4, 60) x  1,09/16 

 = r0,01(4, 60) x 0,26101 

(2) = 3,762 x 0,26101= 0,98 

(3) = 3,922 x 0,26101= 1,02 

(4) = 4,03 x 0,26101= 1,05 

(5) = 4,111 x 0,26101= 1,07 

 

Hasil UJBD (1%) 

Perlakuan Rataan Rata2 + DMRT 1% Notasi 

4 Jam 88,66 89,64 a 

3 Jam 89,27 90,30 a 

2 Jam 89,92 90,98 ab 

1 Jam 90,63 91,70    b 

Keterangan: notasi yang berbeda (a-b) menunjukkan bahwa lama 

simpan berbeda memberikan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap viabilitas spermatozoa kambing PE 
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Lampiran 4. Perhitungan data dan analisis abnormalitas 

spermatozoa kambing PE 

Abnormalitas Jam 
Jumlah Rataan 

Ulangan 1 2 3 4 

1 5,2 6,5 6,8 7,6 26,1 6,525 

2 6,5 4,5 5,6 8,2 24,8 6,2 

3 7,5 5,6 7,6 5,5 26,2 6,55 

4 8,3 8,5 7 7 30,8 7,7 

5 4,5 4,8 6 5,5 20,8 5,2 

6 5 4,9 8 5,6 23,5 5,875 

7 5,8 9,3 6,5 6,5 28,1 7,025 

8 8,5 4,8 4 8 25,3 6,325 

9 3,4 4,2 5 5,5 18,1 4,525 

10 3,5 5,7 5,7 6,6 21,5 5,375 

11 6,8 7,3 6,5 6,2 26,8 6,7 

12 8,8 8 8 8 32,8 8,2 

13 4,5 4,8 4,5 5,5 19,3 4,825 

14 5,3 5,8 7,3 5,8 24,2 6,05 

15 6,3 6,7 7,6 7,5 28,1 7,025 

16 8,8 8,8 7 6 30,6 7,65 

Jumlah 98,7 100,2 103,1 105 407 101,75 

Rataan 6,16875 6,2625 6,44375 6,5625 25,4375 6,359375 

X±SD 6,17±1,82 6,26±1,67 6,44±1,23 6,56±1,01 

   

 Analisa ragam persentase abnormalitas spermatozoa 

kambing PE setelah pengenceran 

 Analisis Ragam 

 Faktor Koreksi (FK) 
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𝐹𝐾 =
𝑌..²

𝑡𝑟
=

407²

 4 (16)
= 2588,27 

 Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

 𝐽𝐾 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑌2
𝑖𝑗  𝑖,𝑗 –𝐹𝐾 

= (5,2
2 
+ 6,5

2 
+ 7,5

2 
+ …..+ 6

2
)- 2588,27 

= 130,53 

 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

 𝐽𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 =  
𝑌
𝑖2

𝑟𝑗 − 𝐹𝐾 

= 
 98,7+ …….+105 

16
− 2588,27 

= 1,51 

 

 Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 

JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 

= 130,53- 1,51 

=129,03 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan  3 1,51 0,50 0,23tn 2,76 4,13 

Galat 60 129,03 2,15       

Total 63 130,53 2,07       

Keterangan: 
tn

 perlakuan lama simpan yang berbeda tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap abnormalitas spermatozoa kambing PE 
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Lampiran 5. Perhitungan data dan analisis integritas membran 

spermatozoa kambing PE 

Host Jam 
Jumlah Rataan 

Ulangan 1 2 3 4 

1 8,15 7,72 6,98 6,54 29,39 7,3475 

2 8,95 8,47 7,79 7,19 32,4 8,1 

3 9,15 9,08 8,82 8,7 35,75 8,9375 

4 10,81 10,04 10 9,56 40,41 10,1025 

5 7,85 7,89 7,56 7,46 30,76 7,69 

6 8,85 8,86 8,49 8,26 34,46 8,615 

7 9 8,43 8,71 8,15 34,29 8,5725 

8 9,25 9,05 8,56 8,75 35,61 8,9025 

9 8,33 8,05 7,8 7,89 32,07 8,0175 

10 8,86 8,81 8,65 8,46 34,78 8,695 

11 9,49 9,21 9,03 8,91 36,64 9,16 

12 9 8,99 8,79 8,6 35,38 8,845 

13 8,43 8,29 8,07 7,96 32,75 8,1875 

14 8,45 8,39 8,15 8 32,99 8,2475 

15 8,63 8,44 8,32 8,35 33,74 8,435 

16 9,28 9,06 8,92 8,91 36,17 9,0425 

Jumlah 142,48 138,78 134,64 131,69 547,59 136,898 

Rataan 8,905 8,67375 8,415 8,23063 34,2244 8,55609 

X±SD 8,91±0,68 8,68±0,58 8,42±0,70 8,23±0,74 

   

 Analisa ragam persentase integritas membran spermatozoa 

kambing PE setelah pengenceran 

 Analisis Ragam 
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 Faktor Koreksi (FK) 

𝐹𝐾 =
𝑌..²

𝑡𝑟
=

547,59²

 4 (16)
= 4685,23 

 Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

 𝐽𝐾 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑌2
𝑖𝑗  𝑖,𝑗 –𝐹𝐾 

= (8,15
2 
+ 8,95

2 
+ 9,15

2 
+ …..+ 8,91

2
)- 4685,23 

= 31,63 

 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

𝐽𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 =  
𝑌𝑖2

𝑟
𝑗

− 𝐹𝐾 

= 
 142,48

2+ …….+131,69
2 

16
−4685,23 

= 4,18 

 Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 

JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 

= 31,63- 4,18 

=27,44 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F Hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan  3 4,18 1,39 3,05* 2,76 4,13 

Galat 60 27,44 0,46       

Total 63 31,63 0,50       

Keterangan: 
*
perlakuan lama simpan yang berbeda memberikan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05) terhadap integritas 

membrane spermatozoa kambing PE 
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Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

Untuk mengetahui perlakuan mana saja yang saling 

berbeda terhadap integritas membran spermatozoa setelah 

pengenceran maka dilakukan UJBD. 

 

UJBD 5% = r0,05(p, db galat) x  KT Galat/ulangan 

 

Tabel nilai kritis uji duncan's 5 %   

P 2 3 4 5 

R(4, 60, 0.05) 2,829 2,976 3,073 3,143 

NILAI DMRT 5% 0,48 0,50 0,52 0,53 

 

UJBD 5% = r0,05(4, 60) x  0,46/16 

 = r0,05(4, 60) x 0,16955 

(2) = 2,829 x 0,16955= 0,48 

(3) = 2,976 x 0,16955= 0,50 

(4) = 3,073 x 0,16955= 0,52 

(5) = 3,143 x 0,16955= 0,53 

 

Hasil UJBD (5%) 

Perlakuan Rataan Rata2 + DMRT 5% Notasi 

4 Jam 8,23 8,71 a 

3 Jam 8,42 8,92 a 

2 Jam 8,67 9,19 ab 

1 Jam 8,91 9,44 b 

Keterangan: notasi yang berbeda (a-b) menunjukkan bahwa 

tingkat lama simpan berbeda memberikan 

perbedaan nyata (P<0,05) terhadap integritas 

membran spermatozoa kambing PE 


