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MADURA BULL FROZEN SEMEN QUALITY WITH 

DIFFERENT α-tocopherol CONCENTRATION IN TRIS 

AMINOMETHANE-EGG YOLK EXTENDER 

 

ABSTRACT 

 

Dega Ragil Mahardika,  Suyadi and Achadiah Rachmawati 

 

The purpose of this research was to examine and 

determine optimal concentration of α-tocopherol dosage in 

Tris Aminomethane-egg yolk extender to maintain the quality 

of Madura Bull frozen semen. Materials of the  research were 

Madura Bull semen aged two years which were collected with 

70% of minimum motility. The method used in this 

experiment was experimental method which was calculated 

using ANOVA with 4 treatments and 10 replications. If there 

were significant differences among treatments, it would be 

tested by LSD test method. The study showed that 1mM α-

tocopherol concentration had significant increase (P<0.05) on 

sperm individual motility before freezing at 5
o
C with mean 

percentage 59±3.94 and post thawing motility 42±4.22. 1mM 

α-tocopherol concentration also gave significant  decrease 

(P<0.05)  on sperm individual abnormality after tris 

aminomethane-egg yolk dilution with mean 14.85±1.78, 

before freezing at 5
o
C with mean 23.90±3.09 and post thawing 

motility with mean 39.10±4.22. α-tocopherol concentration 

had no effect on viability and hypoosmotic swelling test. It 

was concluded that the addition of α-tocopherol at 

concentration 1 mM/100ml in egg yellow tris-aminomethane 

dilution could maintain the motility and decreased abnormality 

of Madura Bull spermatozoa. Based on the research, the study 

suggested to use 1 mM α-tocopherol concentration at various 

freezing processes. 

Keywords: Spermatozoa of Madura Cattle, α-tocopherol, 

cryopreservation, semen extenders, lipid 

peroxidation.
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KUALITAS SEMEN BEKU SAPI MADURA 

MENGGUNAKAN KONSENTRASI α-tocopherol YANG 

BERBEDA DALAM PENGENCER TRIS 

AMINOMETHANE KUNING TELUR 

 

RINGKASAN 

 

Dega Ragil Mahardika, Suyadi dan Achadiah Rachmawati 

 

Koleksi data penelitian dilaksanakan  mulai bulan 

Februari sampai dengan bulan April 2013 di Laboratorium 

Reproduksi Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh 

α-tocopherol dalam pengencer tris aminomethane kuning telur 

untuk mempertahankan kualitas spermatozoa serta 

menentukan konsentrasi atau dosis α-tocopherol yang optimal 

dalam pengencer tris aminomethane kuning telur selama 

proses pembekuan. 

Materi penelitian adalah semen segar sapi Madura 

(Pajudan) satu ekor berumur 2 tahun yang ditampung di BBIB 

Singosari dengan motilitas individu minimal 70%, pengencer 

tris aminomethane kuning telur dan α-tocopherol dengan 

konsentrasi 0 mM, 0.5 mM, 1 mM dan 1.5 mM. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen laboratorium dengan empat 

perlakuan dan 10 ulangan. Selama prosesing pembekuan 

semen sapi Madura, variabel yang diteliti meliputi motilitas, 

viabilitas, abnormalitas dan integritas membran. Hasil koleksi 

data dihitung menggunakan ANOVA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsentrasi 

α-tocopherol 1mM (P2) berpengaruh nyata (P<0.05) 

meningkatkan motilitas individu spermatozoa sebelum 

penyimpanan pada suhu 5
o
C dengan rataan persentase 59±3.94 

dan post thawing motility 42±4.22. Konsentrasi α-tocopherol 

1mM (P2) berpengaruh nyata (P<0.05) menurunkan 

abnormalitas tahap setelah pengenceran dengan rataan 



viii 

 

persentase 14.85±1.78, tahap befroe freezing dengan rataan 

persentase 23.90±3.09 dan post thawing motility dengan rataan  

persentase 39.10±4.22. Konsentrasi α-tocopherol tidak 

berpengaruh nyata terhadap viabilitas dan HOST. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 

α-tocopherol yang diberikan kedalam pengencer tris 

aminomethane kuning telur mampu mempertahankan kualitas 

semen beku sapi Madura. Dosis 1mM α-tocopherol (P2) yang 

diberikan kedalam pengencer tris aminomethane kuning telur 

terhadap kualitas semen beku berpengaruh dalam 

mempertahankan motilitas dan menurunkan abnormalitas 

spermatozoa namun tidak berpengaruh meningkatkan 

viabilitas dan integritas membran plasma spermatozoa pada 

larutan HOST. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Keberadaan plasma nutfah sapi Madura sebagai 

bangsa sapi lokal memiliki kemampuan reproduksi dan 

adaptasi yang tinggi pada daerah tropis yang mempunyai 

agroekosistem kering. Hal ini didukung hasil penelitian 

Rokhana (2008) tentang penampilan libido sapi jantan Madura 

yang cukup bagus dapat dilihat dari jumlah produksi semen 

yaitu 4,786 ± 1,489 ml. Guna mendukung pelestarian plasma 

nutfah sapi Madura, maka diperlukan penyebarluasan bibit 

unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) melalui Program 

Swasembada Daging Sapi 2014 (Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012). Inseminasi Buatan 

merupakan teknologi reproduksi tepat guna untuk menjaga 

mutu genetik ternak yang sudah lama berkembang dan 

diterima oleh masyarakat luas. Salah satu kendala IB adalah 

rendahnya kualitas semen beku terutama sapi lokal. Upaya 

mempertahankan kualitas semen beku dengan cara 

menggunakan pengencer semen yang mampu 

mempertahankan kualitas spermatozoa selama prosesing 

semen (Toelihere, 1993). Realisasi produk semen beku sapi 

Madura pada laporan SPI BIB Lembang Triwulan II tahun 

2013 sebanyak 2.295 dosis dari target dosis yang diharapkan 

berjumlah 20.000 dosis (Sudirman, 2013).   

Pengencer tris kuning telur umum digunakan dalam 

proses pembuatan semen beku berbagai jenis hewan 

(Direktorat Jenderal Peternakan, 2000). Tris aminomethan 

kuning telur mempunyai kelebihan pada penilaian secara 

mikroskopis, karena  tidak terdapat butir-butir lemak yang 
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menyulitkan pemeriksaan sehingga terdapat keseragaman 

kualitas produksi, daya tahan hidup dan motilitas spermatozoa 

sangat baik sehingga dapat meningkatkan angka kebuntingan 

(Zenichiro dkk., 2002). 

Pembekuan atau freezing sperma adalah suatu proses 

penghentian sementara kegiatan hidup dari sel tanpa 

mematikan dan proses hidup dapat berlanjut setelah 

pembekuan dihentikan (Susilawati, 2000). Sedangkan semen 

beku adalah semen yang telah diencerkan menurut prosedur 

lalu dibekukan di bawah suhu 0
o
C atau titik beku air 

(Partodiharjo, 1992). Toelihere (1993) berpendapat bahwa 

pembekuan dapat menggunakan CO2 (karbondioksida) padat, 

udara basah, O2 (oksigen) cair dan N2 (nitrogen) cair. 

Pembekuan dengan N2 cair lebih sering digunakan karena 

suhunya yang sangat rendah dapat menyimpan semen dalam 

jangka waktu yang lama. Pada proses ini straw direndam 

dengan suhu -196
o
C. Watson (2000) membedakan pembekuan 

menjadi dua, yaitu slow freezing (kriopreservasi konvensional) 

dan rapid freezing (kriopreservasi secara cepat).  

Teknik kriopreservasi konvensional adalah teknik 

kriopreservasi yang lebih menekankan pada proses pembekuan 

lambat. Pada teknik ini, suhu diturunkan secara bertahap 

dengan mesin pendingin yang dapat diprogram. Dengan teknik 

ini kristal es masih terbentuk, baik ekstraseluler maupun 

intraseluler, sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

kerusakan sel. Hal ini disebabkan oleh elektrolit yang 

menumpuk akan merusak dinding sel sehingga pada waktu 

pencairan permeabilitas membran plasma akan kembali 

menurun dan sel akan mati. Pembentukan kristal es 

kemungkinan berkaitan dengan perubahan tekanan osmotik 
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dalam fraksi yang tidak mengalami pembekuan (Watson, 

2000). 

Teknik kriopreservasi cepat adalah proses pemadatan 

konsentrasi krioprotektan (ekstraseluler maupun intraseluler). 

Pada teknik ini, sebagian besar air di dalam sel dikeluarkan 

sebelum terjadi pembekuan intraseluler dan digantikan dengan 

krioprotektan, sehingga pada saat pembekuan tidak terjadi 

kristal es (Valerdi et al., 2009). Pada proses pembekuan cepat, 

air intraseluler tidak sempurna dikeluarkan oleh sel, akibatnya 

terjadi kristal es yang kemungkinannya berukuran besar 

seperti di luar sel (Mazur, 1984). 

Kendala yang sering timbul pada proses pembekuan 

adalah rusaknya membran plasma spermatozoa akibat 

terbentuknya peroksidasi lipida. Keadaan ini terjadi karena 

membran spermatozoa banyak mengandung asam lemak tak 

jenuh yang sangat rentan terhadap kerusakan peroksidasi 

(Maxwell and Watson, 1996). Menurut Alvarez and Storey 

(1982) dalam Feradis (1999), peroksidasi lipid terjadi pada 

spermatozoa yang disimpan lama dan dapat menurunkan daya 

tahan sehingga mempengaruhi pengawetan semen untuk 

inseminasi buatan. Oleh karena itu dibutuhkan antioksidan 

yang dapat mengurangi terjadinya peroksidasi lipid, 

diantaranya α-tocopherol atau vitamin E. α-tocopherol 

merupakan antioksidan yang diketahui dapat menghambat 

terjadinya peroksidasi lipid selama pembekuan pada 

spermatozoa sapi  Golden et al. (2002).  Berdasarkan fakta 

tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan 

dosis yang tepat dalam penambahan suplemen α-tocopherol 

guna mempertahankan kualitas semen beku. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian 

tentang penentuan konsentrasi α-tocopherol dalam pengencer 

tris aminomethane kuning telur untuk mempertahankan 

kualitas spermatozoa sapi Madura selama proses pembekuan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh α-

tocopherol dalam pengencer tris aminomethane kuning telur 

dalam mempertahankan kualitas spermatozoa serta 

menentukan konsentrasi atau dosis α-tocopherol yang optimal 

dalam pengencer tris aminomethane kuning telur selama 

proses pembekuan. 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

informasi tentang penggunaan dosis α-tocopherol yang tepat 

sebagai antioksidan untuk mempertahankan kualitas semen 

beku sebagai penunjang keberhasilan IB sapi Madura. 

1.5 Kerangka Pikir 

Kelestarian sapi Madura sebagai plasma nutfah perlu 

mendapatkan perhatian karena memiliki beberapa keunggulan 

antara lain daya tahan tinggi terhadap stress lingkungan dan 

penyakit, tingkat kesuburan tinggi, kemampuan adaptasi tinggi 

terhadap kualitas pakan yang rendah, persentase karkas yang 

tinggi 48,6-51.2%, memiliki daging berkualitas baik dengan 

kadar lemak rendah (kurang lebih 4%) dan tahan terhadap 

parasit internal serta kebutuhan pakan yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan sapi impor (Heryadi, 2010). Pelestarian 

sapi Madura dapat dilakukan melalui IB. Salah satu kendala 
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IB adalah rendahnya kualitas semen beku. Guna 

mempertahankan kualitas semen beku dibutuhkan pengencer 

semen yang mampu mempertahankan kualitas spermatozoa 

selama prosesing semen beku (Toelihere, 1993). Tris 

Aminomethan kuning telur yang digunakan sebagai pengencer 

mempunyai kelebihan pada penilaian secara mikroskopis 

karena tidak terdapat butir-butir lemak yang menyulitkan 

pemeriksaan, terdapat keseragaman kualitas produksi, daya 

tahan hidup dan motilitas spermatozoa sangat baik sehingga 

dapat meningkatkan angka kebuntingan (Zenichiro dkk, 2002). 

Semen perlu diawetkan melalui penyimpanan dalam bentuk 

semen beku. Pembekuan adalah proses penghentian sementara 

kegiatan hidup sel tanpa mematikan fungsi sel dan proses 

hidup dapat berlanjut setelah pembekuan dihentikan.  

Rendahnya kualitas semen beku menjadi salah satu 

kendala IB. Hal ini dapat dipicu oleh peroksidasi lipid yang 

diakibatkan oleh Reactive Oxygen Species (ROS) yang 

berimbas pada penurunan kualitas semen beku. Guna 

mengurangi reaksi tersebut, maka dibutuhkan antioksidan 

yang sesuai diantaranya α-tocopherol atau vitamin E. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian untuk 

menentukan dosis penambahan α-tocopherol pada pengencer 

tris aminomethane kuning telur untuk mempertahankan 

kualitas semen beku sapi Madura guna mendukung 

keberhasilan IB. Skema kerangka pikir penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Perbedaan suplementasi dosis α-tocopherol kedalam 

pengencer tris aminomethane kuning telur berpengaruh 

terhadap kualitas semen beku sapi Madura. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Madura 

Sapi Madura termasuk sapi lokal Indonesia yang 

merupakan plasma nutfah dan harus dikembangkan dalam 

rangka mendukung industri peternakan sapi potong maupun 

penyediaan bibit sapi potong lokal. Sapi Madura diduga 

berasal dari hasil persilangan antara sapi Jawa dengan sapi 

Bali. Sedangkan sapi Jawa merupakan hasil persilangan dari 

Bos indicus dan Bos taurus. Sapi Madura memiliki 

keistimewaan diantaranya memiliki tingkat adaptasi yang baik 

meskipun pada kondisi lingkungan yang jelek (Rokhana, 

2008). Wijono dan Setiadi (2004) menyampaikan bahwa sapi 

Madura merupakan salah satu plasma nutfah sapi potong yang 

tahan pada lingkungan agroekosistem kering dan berkembang 

baik di pulau Madura. 

 Sapi Madura sebagai salah satu jenis sapi potong lokal 

Indonesia mempunyai potensi sangat besar untuk dapat 

dikembangkan. Penampilan sapi Madura dapat dilihat pada 

Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2. Sapi Madura 
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Setiadi dan Diwyanto (1997) menjelaskan bahwa 

ukuran linier permukaaan tubuh sapi Madura termasuk tipe 

kecil sampai sedang. Rataan panjang badan sapi Madura 

jantan dan betina dengan jumlah gigi seri 1 sampai 4 pasang 

masing-masing secara berurutan dalam kisaran 111,00 ± 8,48 

– 130,50 ± 17,23 cm dan 111,50 ± 0,71 – 132,93 ± 9,24 cm. 

Tinggi pundak kisaran 111,50 ± 0,71 – 132,50 ± 10,50 cm, 

dada dalam 55,00 ± 0,00 – 67,50 ± 5,59 cm, lingkar dada 

126,00 ± 7,07 – 161,75 ± 16,17 cm, tinggi pinggul antara 

107,69 ± 25,08 – 125,50 ± 7,37 cm, pinggul dalam 53,00 ± 

1,41 – 60,19 ± 23,19 cm, dan keragaman lingkar pinggul sapi 

Madura 142,00 ± 11,16 – 156,93 ± 7,76 cm. Ciri – ciri sapi 

Madura yaitu warna tubuh lebih dominan warna coklat 

medium dan coklat merah (lihat Gambar 2). Warna coklat ini 

merupakan ciri khas sapi Madura. Sesuai dengan pola warna 

tubuh dominan sapi Madura, ekor sapi Madura pada umumnya 

berwarna coklat medium. Warna moncong dan kuku yang 

hitam ini memang umum ditemukan pada sapi Bali dan sapi 

Peranakan Ongole. Seperti halnya pada warna moncong dan 

wama kuku, tanduk sapi Madura pada umumnya berwarna 

hitam. Kemampuan libido sapi Madura cukup baik dimana 

volume per ejakulasi semen yaitu 4,786 ± 1,489 ml (Rokhana, 

2008). 

2.2 Semen 

Semen atau air mani dari suatu spesies hewan 

mempunyai perbedaan dalam sifat-sifatnya dengan spesies 

lain. Semen adalah hasil sekresi kelamin jantan secara normal 

yang diejakulasikan ke saluran kelamin betina pada waktu 

kopulasi atau ditampung dengan berbagai cara untuk 

keperluan Inseminasi Buatan (Hafez, 2008). Semen terdiri dari 

dua bagian yaitu plasma seminalis dan spermatozoa atau sel 
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kelamin jantan. Plasma semen mengandung berbagai 

persenyawaan organik termasuk fruktosa, asam sitrat, sorbitol, 

gliseril fosforilkholin, ergothionin, phospholipid, 

prostaglandin, asam amino dan asam oksalat (Partodihardjo, 

1992). Senyawa anorganik dalam plasma seminalis 

diantaranya bikarbonat, kalium dan natrium (Toelihere, 1985). 

Plasma seminalis juga mengandung asam askorbat, asam 

amino, peptida, protein, lipid, asam lemak, enzim dan 

beberapa hormon (Hafez, 2008). 

Plasma semen adalah campuran sekresi yang dibuat 

oleh epidymis dan kelenjar – kelenjar kelamin pelengkap yaitu 

kelenjar – kelenjar vesikularis dan prostata (Toelihere, 1993). 

Semen merupakan cairan suspensi seluler yang mengandung 

gamet jantan atau spermatozoa dan merupakan sekresi kelenjar 

asesoris pada saluran reproduksi jantan. Cairan dari suspensi 

yang terbentuk saat ejakulasi disebut seminal plasma (Ax et 

al., 2000). Menurut Hafez  (2008), plasma seminalis yang 

terdiri dari bermacam-macam komponen biokimia mempunyai 

fungsi yang spesifik mengatur spermatozoa. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa fakor-faktor yang terdapat 

dalam plasma seminalis dapat mempengaruhi daya tahan 

hidup, motilitas dan integritas membran spermatozoa sapi 

dalam keadaan dingin. 

2.3 Spermatozoa 

Spermatozoa merupakan sel benih jantan yang 

berkembang dan tumbuh di dalam tubulus seminiferus dari 

testis melalui proses spermatogenesis. Secara ultrastruktur, 

spermatozoa terdiri dari kepala yang berisi inti dan ekor yang 

berfungsi sebagai  sarana penggerak. Bagian kepala sebagian 

besar terisi dengan materi inti kromatin yang terdiri dari DNA 

pembawa informasi genetik termasuk penentuan jenis kelamin 
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setelah membuahi sel telur dan membentuk embrio (Hafez, 

2008). Spermatozoa normal memiliki kepala, leher, badan, dan 

ekor (lihat Gambar 3). Bagian depan kepala tampak sekitar 2/3 

bagian tertutup oleh akrosom. Antara kepala dan badan 

terdapat sambungan pendek yaitu leher yang berisi sentriol 

proksimal. Bagian badan dan ekor mampu bergerak bebas 

meskipun tanpa kepala. Ekor membantu mendorong 

spermatozoa untuk bergerak maju. 

 
Gambar 3. Spermatozoa (Garner dan Hafez, 2000) 

 

Spermatozoa dihasilkan didalam testis yang 

dipengaruhi oleh kerja hormone LH dan FSH di 

adenohypophysa. Sedangkan testis sendiri menghasilkan 

hormon testosterone yang mengontrol perkembangan dan 

sekresi kelenjar-kelenjar pelengkap yang menghasilkan plasma 

semen selain epidydimis. Permukaan spermatozoa ditutupi 

oleh suatu membran lipoprotein yang akan meninggi 

permeabilitasnya pada saat sel mati terutama di bagian kepala 
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spermatozoa. Hal ini merupakan dasar pewarnaan semen 

untuk membedakan spermatozoa hidup dan mati. Struktur 

spermatozoa mature terdiri dari kepala dengan akrosom dan 

nukleus. Bagian tengah (midpiece) terdapat mitokondria, 

sitoplasma, aksonema, dan serabut padat luar. Bagian ekor 

terdapat aksonema dan selubung fibrosa. Aksonema 

merupakan struktur kompleks yang terdiri dari 9 pasang 

mikrotubulus yang saling berhubungan melalui nexin dan 

berhubungan dengan selubung sentral dari sepasang 

mikrotubulus sentral melalui jari-jari radial (Neischlag and 

Behre, 1996 ; Johnson and Everitt, 1988). Basu et al., (2004) 

berpendapat bahwa seminal plasma merupakan suatu 

komponen essensial yang berfungsi sebagai pembawa (carier) 

pelindung spermatozoa dan merupakan suatu cairan yang 

dihasilkan oleh kelenjar prostal, vesicular dan kelenjar 

bulbouretralis yang dituangkan ke dalam uretra.  

2.4 Uji Kualitas Semen 

2.4.1 Motilitas 

Motilitas umumnya digunakan sebagai parameter 

kesanggupan membuahi (Toelihere, 1993). Penilaian secara 

visual terhadap motilitas merupakan penilaian yang subjektif 

dan dipengaruhi oleh konsentrasi semen, kecuali pada semen 

yang ditambah bahan pengencer lain (Partodiharjo,1992). 

Energi yang digunakan untuk motilitas spermatozoa berasal 

dari perombakan ATP dalam selubung mitochondria melalui 

reaksi-reaksi penguraiannya menjadi adenosin diphosphat 

(ADP) dan adenosin monophosphat (AMP). Energi yang 

dihasilkan ini akan dipakai sebagai pergerakan (energi 

mekanik) atau sebagai biosintesis (energi kimiawi). Dalam 

semen terdapat empat bahan organik yang dapat dipakai secara 
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langsung maupun tidak langsung oleh spermatozoa sebagai 

sumber energi untuk kelangsungan hidup dan motilitas 

spermatozoa. Bahan-bahan tersebut adalah fruktosa, serbitol, 

glycerylphosphorylcholine (GPC) dan plasmalogen (Toelihere, 

1993). Penilaian semen berdasarkan penilaian motilitas massa 

dapat ditentukan sebagai berikut : 

1.  Sangat baik (+++), jika terlihat adanya gelombang-

gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif bergerak 

cepat berpindah-pindah tempat. 

2. Baik (++), bila terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, 

jarang, kurang jelas dan bergerak lamban. 

3. Lumayan (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan 

hanya gerakan – gerakan individual aktif progresif. 

4. Buruk (0), bila hanya sedikit atau ada gerakan-gerakan 

individual.  

Penilaian gerakan individual spermatozoa 

menggunakan mikroskop dan melihat pola pergerakan 

progresif atau gerakan aktif maju ke depan merupakan gerakan 

terbaik. Gerakan melingkar atau gerakan mundur merupakan 

tanda cold shock atau media yang kurang isotonik terhadap 

semen. Gerakan berayun dan berputar-putar di tempat 

biasanya terlihat pada semen yang sudah tua dan apabila 

kebanyakan spermatozoa berhenti bergerak dan dianggap mati. 

Motilitas spermatozoa dipengaruhi oleh kemampuan 

metabolisme spermatozoa yang ditunjang oleh lingkungan 

yaitu suhu dan komponen-komponen yang terdapat di dalam 

medium (Toelihere, 1993). Motilitas merupakan salah satu 

faktor penting sebagai penentu kualitas spermatozoa. Motilitas 

spermatozoa sangat menentukan keberhasilan spermatozoa 

menembus mukus serviks). Dengan demikian motilitas 

merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan 
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proses fertilisasi. Turunnya motilitas spermatozoa akan 

berpengaruh pada terjadinya kebuntingan (Mortimer, 1994). 

2.4.2 Viabilitas 

Salisbury dan Van Demark (1985) menjelaskan bahwa 

spermatozoa domba yang hidup dan yang mati dibedakan 

reaksinya terhadap zat  warna tertentu dimana spermatozoa 

yang motil dan hidup tidak berwarna. Suyadi dan Susilawati 

(1992) menambahkan bahwa kadang-kadang spermatozoa 

yang masih hidup akan mengambil warna sebagian dari ekor 

sampai setengah badan. Pengambilan zat warna oleh 

spermatozoa juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

seperti sekresi kelenjar assesoris, pH, suhu, kesalahan teknik 

pada waktu pembuatan preparat dan umur semen sesudah 

pengambilan semen. Vasiculae memungkinkan cairan keluar 

masuk sel sperma. Penyerapan warna dipengaruhi oleh kondisi 

membran spermatozoa yang apabila fungsi permeabilitas tidak 

berfungsi, maka pewarna bisa masuk tanpa terkontrol. 

Sedangkan bila membrannya bagus, sperma tidak dapat 

menyerap warna sehingga tampak transparan seperti yang 

terlihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Spermatozoa hidup dan mati 
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2.4.3 Abnormalitas 

Kelainan bentuk dapat dilihat pada kepala, badan dan 

ekor spermatozoa (lihat Gambar 5). Beberapa peneliti 

mengklasifikasikan kelainan-kelainan tersebut ke dalam dua 

kelompok yaitu abnormalitas primer dan sekunder. Bentuk-

bentuk abnormalitas primer terjadi karena kelainan-kelainan 

pada tubuli seminiferi dan gangguan testikuler. Abnormalitas 

primer ditandai oleh kepala yang terlalu kecil (microcephalic) 

atau terlalu besar (macrocephalic); kepala yang lebar, 

memanjang, berganda dan berbentuk seperti buah per 

(pyriformis); badan atau ekor berganda; pembesaran bagian 

tengah; ekor atau bagian tengah yang melingkar dan pertautan 

abaksial (Roberts, 1971 dalam Toelihere, 1993). Abnormalitas 

sekunder terjadi setelah sel atau bakal sel kelamin jantan 

meninggalkan epitel kecambah pada tubuli seminiferi, selama 

perjalanannya melalui saluran epididimis dan vas deferens, 

selama ejakulasi dan perjalanannya melalui uretra atau 

manipulasi terhadap ejakulat termasuk agitasi dan pemanasan 

yang berlebihan, pendinginan yang terlalu cepat, karena 

kontaminasi dengan air, urine atau antiseptik dan sebagainya 

(Toelihere, 1993). Abnormalitas sekunder disebabkan 

gangguan setelah spermatozoa meninggalkan tubuli 

seminiferus, misalnya gangguan pada proses pematangan, 

gangguan resorpsi, sekresi yang abnormal dari kelenjar 

assesoris, gangguan mekanis, temperatur shock. Bentuk 

sekunder, misalnya kepala bentuk normal tapi tanpa bagian 

tengah atau ekor, kepala tanpa akrosom, pembekakan dari 

bagian tengah atau ekor yang ringan (Suyadi dan Susilawati, 

1992). 
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Gambar 5. Spermatozoa abnormal (Lindsay dkk., 1982) 

 
Determinasi abnormalitas spermatozoa berbeda-beda 

diantara peneliti maupun laboratorium. Menurut Chenoweth 

(2005), abnormalitas spermatozoa terbagi dalam dua kategori 

yakni berdasarkan proses pembentukan spermatozoa (primer 

dan sekunder) dan berdasarkan dampaknya bagi fertilitas. 

Kategori kerusakan spermatozoa primer adalah yang terjadi 

pada saat spermatogenesis, sedangkan kerusakan spermatozoa 

sekunder jika kejadiannya setelah spermiasi. Pengelompokan 

kelainan mayor dan minor didasarkan pada dampaknya 

terhadap fertilitas jantan tersebut. Kelainan mayor akan 

berdampak besar pada fertilitas, sebaliknya kelainan yang 

bersifat minor dampaknya kecil pada fertilitas. Sementara itu 

Ax et al. (2000) mengelompokkan abnormalitas spermatozoa 

ke dalam tiga kategori, yaitu primer (mempunyai hubungan 

erat dengan kepala spermatozoa dan akrosom), sekunder 

(keberadaan droplet pada bagian tengah ekor) dan tersier 

(kerusakan pada ekor). McPeake and Pennington (2009) 

mengelompokkan abnormalitas dalam dua kategori, yaitu 

primer (yang meliputi abnormalitas kepala dan bentuk 

midpiece, abnormalitas midpiece dan tightly coiled tails) dan 

sekunder (kepala normal yang terputus, droplet dan ekor yang 

membengkok). 
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2.4.4 Integritas Membran 

Hypo-osmotic Swelling Test (HOST) telah 

dikembangkan untuk evaluasi semen manusia (Jeyendran et 

al., 1984) dan kemudian HOST ini digunakan juga pada 

evaluasi semen pada anjing (Dobranic et al., 2005), kambing 

(Rodriguez and Rigau, 1996) dan sapi (Samardžija et al., 

2006).  Prinsip dari HOST  adalah kemampuan semipermeabel 

integritas membran spermatozoa terhadap kondisi gelombang 

tekanan osmotik yang rendah (Ahmadi and Soon, 1992). 

Evaluasi integritas membran umumnya menggunakan 

larutan Hypo-Osmotic Swelling (HOS Test) untuk 

membedakan selaput yang utuh dan yang mengalami 

kerusakan sel (Dan Dass, 1992). Menurut Hafez (2008), 

pengamatan menggunakan HOS test dilakukan dengan 

menguji 0,1 ml semen pada 1 ml larutan fruktosa dan sodium 

sitrat, kemudian diinkubasi 30-60 menit pada suhu 37
o
C dan 

diamati pembengkakan ekor spermatozoa di bawah 

mikroskop. Uji pembengkakan dengan larutan HOS test 

digunakan untuk mengevaluasi kualitas spermatozoa atau 

identifikasi tingkat kesuburan. Prinsip HOS test didasarkan 

pada pengangkutan cairan HOS ke selaput ekor sperma 

dibawah kondisi yang hipoosmotik. Ketidakstabilan membran 

dan konsentrasi ion intraseluler akan mempengaruhi integritas 

membran (Lechniak et al., 2002). Fospolipid merupakan 

bagian integral membran yang berperan dalam 40 

permeabilitas membran. Reaksi enzim yang terdapat pada 

membran dan perubahan spermatozoa pada saluran reproduksi 

betina yaitu dalam proses kapasitasi dan fertilisasi 

(Yudhaningsih, 2004).  

Spermatozoa dapat diuji secara morfologis dengan 

menggunakan pengencer untuk melihat kelainan bentuk, 
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kerusakan kepala atau ekor spermatozoa, juga untuk melihat 

proporsi sel yang mati dengan suatu metode tertentu agar 

spermatozoa yang mengalami kerusakan membran dapat 

menyerap suatu media tertentu (Hunter, 1982). Membran 

spermatozoa adalah selaput yang bersifat semipermeabel. 

Cairan yang bersifat hipertonik dan hipotonik akan mengubah 

perpindahan cairan melalui selaput. Gangguan terhadap 

integritas sel hanya dapat terjadi pada penggunaan pengencer 

yang bersifat isotonik. Motilitas spermatozoa menjadi panjang 

ketika dilarutkan pada media isotonik (Toelihere, 1993). 

2.5 Pengencer Tris Aminomethane Kuning Telur 

Pengencer adalah penyangga atau medium isotonik 

mengandung gula seperti fruktosa yang tidak membahayakan 

terhadap motilitas sperma dan dapat menstimulasi serta 

meningkatkan daya hidup (Hafez, 2008). Menurut Farstadt 

(1996), pengencer adalah pengawet sperma, menyisakan aliran 

prostatik serta menyediakan kondisi osmotik yang baik dengan 

menyediakan energi untuk spermatozoa selama penyimpanan 

antara pendinginan, ekuilibrasi dan pembekuan. Pengencer tris 

aminomethane kuning telur lebih mampu mempertahankan 

kualitas spermatozoa dibandingkankan tris aminomethan tanpa 

kuning telur (Susilawati, 2002). Menurut White (1993), 

fosfolipid dalam kuning telur melindungi sperma untuk 

beberapa tingkat dari cold shock dan juga mencegah 

peningkatan aliran kalsium ke dalam sperma. 

Menurut Muhilal dan Sulaiman (2004), telur terdiri 

albumin dan kuning telur, sebagai pelarut lemak yaitu vitamin 

A, D, E, K. Kuning telur kaya asam oleat dan digunakan 

sebagai pengangkut pelarut lemak, pospolipid dan lesitin. 

Khasiat kuning telur terletak pada lipoprotein dan lesitin yang 

bekerja mempertahankan dan melindungi integritas selubung 
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lipoprotein dari sel spermatozoa. Karotenoid kuning berfungsi 

sebagai antioksidan yang mencegah peroksidasi lipid jaringan. 

Fungsi antioksidan karotenoid dalam telur pada semen dengan 

cara menonaktifkan radikal oksigen, melindungi kerusakan 

dari radiasi dan kerusakan sinar ultraviolet. Menurut Zenichiro 

dkk., (2002) pengencer semen yang digunakan dalam 

pengenceran menggunakan pengencer tris aminomethane 

kuning telur yang mempunyai kelebihan pada penilaian secara 

mikroskopis karena tidak terdapat butir-butir lemak yang 

menyulitkan pemeriksaan, terdapat keseragaman kualitas 

produksi, daya tahan hidup dan motilitas spermatozoa sangat 

baik sehingga dapat meningkatkan angka kebuntingan. 

2.6 Pendinginan 

Derajat kecepatan pendinginan yang optimal sewaktu 

pembekuan dalam usaha mempertahankan fertilitas semen 

beku untuk waktu penyimpanan yang lama belum dapat 

ditentukan dengan pasti (Toelihere, 1993). Laju pendinginan 

(cooling rate) mempengaruhi kerusakan pada membran sel 

sperma selama proses kriopreservasi semen. Prinsip utama 

cooling rate  adalah kecepatan optimal yang dapat memberi 

kesempatan air keluar dari sel secara kontinyu bertahap 

sebagai respon terhadap kenaikan konsentrasi larutan 

ekstraselular yang semakin tinggi diantara kristal – kristal es 

yang terbentuk (Supriatna dan Pasaribu, 1992). Pendinginan 

semen secara lambat dalam wilayah kritis dari 15 – 0
o
C dapat 

menghindari sperma dari cold shock. Ketika semen 

didinginkan dengan cara ini terdapat pengurangan dalam 

motilitas dan metabolisme, tetapi pada penghangatan kembali 

aktivitas sperma dipulihkan (Hafez, 2008).
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2.7 Pembekuan 

Pembekuan atau freezing merupakan proses 

penghentian sementara kegiatan hidup sel tanpa mematikan 

fungsi sel dan proses hidup dapat berlanjut setelah pembekuan 

dihentikan. Sedangkan semen beku adalah semen yang telah 

diencerkan menurut prosedur lalu dibekukan dibawah suhu 

0
o
C atau titik beku air (Partodiharjo, 1992). Menurut Toelihere 

(1993), pembekuan dapat menggunakan CO2 padat, udara 

basah, O2 cair dan nitrogen cair. Pembekuan dengan N2 cair 

lebih sering digunakan karena suhunya yang sangat rendah 

dan dapat menyimpan semen dalam jangka waktu yang lama. 

Pada proses ini straw direndam dengan suhu -196
o
C. Volume 

N2 cair harus dikontrol secara periodik, karena jika kehabisan 

akan menaikkan suhu sehingga akan mematikan spermatozoa. 

Untuk menjamin kelangsungan hidup spermatozoa yang 

terkandung di dalam straw maka N2 cair di dalam kontainer 

tidak boleh kurang dari ukuran minimal yang ditentukan yaitu 

setinggi 3 inci. Seandainya tinggi 3 inci, maka penambahan N2 

cair harus dilakukan segera dalam waktu 12 jam. 

Straw yang biasa digunakan berukuran panjang 4 atau 

12 cm, salah satu ujungnya disumpat dengan kapas tak 

menyerap (non-absorbent cotton). Penyimpanan dalam bentuk 

straw banyak menghemat tempat, juga ringan dan praktis 

untuk dibawa kemana – mana, dapat dibuat dalam berbagai 

warna untuk identifikasi pejantan tertentu. Pembekuan semen 

dalam bentuk pelet merupakan yang paling sederhana 

(Toelihere, 1993). 

Selama pembekuan terjadi pembentukan kristal es 

pada cairan medium dan cairan dalam sel spermatozoa 

sehingga dapat merusak struktur sel tersebut (Critser and 

Benson, 1994). Salah satu faktor lagi yang dapat 
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meningkatkan kerentanan spermatozoa dari dampak buruk 

pendinginan dan pembekuan adalah faktor adanya Reactive 

Oxygen Species (ROS) (Dorota and Kurpisz, 2004). Proses 

pembekuan mempercepat produksi ROS dan menurunkan 

aktivitas antioksidan yang menyebabkan penurunan motilitas, 

integritas membran dan tudung akrosom spermatozoa kerbau 

(El-Sissy et al., 2007). Kematian spermatozoa pada proses 

pembekuan mencapai 30% dari jumlah spermatozoa segar atau 

setelah diencerkan akibat pengaruh pendinginan (cold shock) 

(Goldman et al. 1991). 

2.8 Cold shock 

Cold shock adalah kerusakan spermatozoa oleh 

pendinginan dari temperatur fisiologis pada titik pembekuan 

(Fastardt, 1996). Cold shock sangat sensitif terjadi pada 

seminal plasma sapi (Weitze and Petzoldt, 1992). Cold shock 

menyebabkan kerusakan membran plasma dan beberapa 

komponen membran fosfolipid dan kolestrol. Hal ini 

disebabkan karena kerentanan spermatozoa terhadap cold 

shock berhubungan erat dengan tingginya rasio asam lemak 

jenuh dan tidak jenuh dalam fosfolipid dan kandungan 

kolestrol rendah. Hilangnya motilitas yang permanen ketika 

semen dihangatkan kembali adalah akibat dari cold shock, juga 

terdapat angka fruktolisis dan respirasi. Perubahan ini disertai 

dengan kerusakan dan peningkatan angka permeabilitas 

membran plasma sehingga mengakibatkan hilangnya kation – 

kation. Selain rentan terhadap cold shock, membran plasma 

juga rentan terhadap pengaruh radikal bebas terutama radikal 

hidroksil (OH) (Wijaya, 1996). 
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2.9 Thawing 

Metode thawing semen beku menjadi salah satu faktor 

yang sangat menentukan karena menurut Evans dan Maxwell 

(1976), thawing semen beku merupakan prosedur yang paling 

penting dalam inseminasi buatan. Penggunaan metode thawing 

yang tidak tepat akan menyebabkan kerusakan spermatozoa 

sehingga menurunkan kualitas semen dan mempengaruhi 

fertilitas. Oleh karena itu perlu diperhatikan suhu thawing agar 

tingkat kematian spermatozoa yang tinggi sesudah thawing 

melalui pengaruh panas yang berlebihan dapat dihindarkan 

(Toelihere, 1993). 

Thawing dilakukan dengan mengambil semen beku 

yang berbentuk straw dari container yang berisi netrogen cair, 

langsung dicelupkan dalam air hangat dengan suhu 37
o
C 

selama 15 detik. Straw kemudian dikeringkan dengan handuk 

atau tissu dan siap pakai. Di Indonesia thawing dilakukan 

dengan air kran pada suhu 15
o
C-25

o
C selama 15 detik (Ihsan, 

1992). Menurut Zenichiro dkk (2002), thawing dilakukan 

dengan merendam semen beku dengan air hangat dengan suhu 

37
o
C-38

o
C selama 7 detik dengan posisi sumbat pabrik 

dibagian bawah atau horizontal sehingga seluruh bagian semen 

beku terendam. 

Semakin cepat perubahan suhu thawing dapat 

mengurangi tekanan spermatozoa dan melewati masa tidak 

stabil (kritis) dengan cepat, sehingga spermatozoa hidup dan 

normal lebih banyak. Lama pencelupan pada air thawing yang 

pendek memberikan spermatozoa yang hidup lebih maksimal. 

Suhu dan lama thawing mempunyai pengaruh besar terhadap 

keadaan spermatozoa khususnya keutuhan spermatozoa dalam 

semen. Kombinasi suhu dan lama thawing yang baik adalah 

yang mengakibatkan sedikit kerusakan spermatozoa, sehingga 
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tetap memiliki kemampuan membuahi ovum yang tinggi 

(Handiwirawan dkk, 1997). Sesudah thawing semen beku 

merupakan barang rapuh dan tidak dapat tahan lama hidup 

seperti semen cair. Oleh karena itu untuk menjamin fertilitas 

yang tinggi maka harus dipastikan bahwa semen yang sudah 

dicairkan kembali harus segera dipakai untuk inseminasi 

(Toelihere, 1993). 

2.10 Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah molekul yang sangat reaktif, 

karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam 

orbitnya, 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. Radikal bebas dapat 

mengganggu integritas sel dan dapat bereaksi dengan 

komponen-komponen sel, baik komponen struktural (molekul-

molekul penyusun membran) maupun komponen fungsional 

(enzim-enzim dan DNA) (Sunita, 2003). Radikal bebas dapat 

menyebabkan reaksi berantai yang akan terus berlanjut sampai 

radikal bebas itu dihilangkan oleh reaksi dengan radikal bebas 

lain atau sistem antioksidan tubuh. Radikal bebas secara 

berkesinambungan dibuat oleh tubuh dimana pada umumnya 

sebagai reaksi redoks biokimiawi yang melibatkan oksigen 

sebagai bagian dari metabolisme sel normal. Radikal bebas 

bersifat sangat reaktif, dapat menimbulkan perubahan kimiawi 

dan merusak barbagai komponen sel hidup seperti protein, 

gugus tiol non protein, lipida, karbohidrat dan nukleotida. 

Radikal bebas dapat menyebabkan fragmentasi dan cross 

linking pada protein, sehingga mempercepat terjadinya 

proteolisi. Pengaruh radikal bebas pada gugus tiol enzim akan 
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menyebabkan antara lain perubahan dalam aktivitas enzim 

tersebut  (Dorota and Kurpisz, 2004). 

Agarwal et al. (2003) berpendapat bahwa Reactive 

Oxygen Species (ROS) merupakan oksidan yang sangat kuat, 

walaupun derajat kekuatannya berbeda-beda. Dampak negatif 

senyawa-senyawa tersebut timbul karena reaktivitasnya 

sehingga dapat merusak komponen-komponen sel yang 

penting untuk mempertahankan integritas dan kehidupan sel. 

Aktivitas radikal bebas menjadi penyebab atau mendasari 

berbagai keadaan patologis. Diantara senyawa-senyawa 

oksigen reaktif, radikal hidroksil (OH) merupakan senyawa 

yang paling berbahaya karena reaktivitasnya sangat tinggi. 

ROS memegang peran dalam proses reproduksi. Dalam 

infertibilitas faktor jantan, stress oksidatif menyerang fluiditas 

membran plasma semen dan integritas DNA dalam inti semen. 

Kerusakan DNA yang terinduksi ROS dapat mempercepat 

proses apoptosis sel kuman (germ) yang menyebabkan 

merosotnya jumlah semen yang terkait dengan infertibilitas 

jantan. Stress oksidatif timbul sebagai konsekuensi atau akibat 

dari produksi ROS yang berlebihan dan rusaknya mekanisme 

pertahanan antioksidan. Timbulnya ROS karena dalam kadar 

yang tinggi ROS memiliki efek toksik yang potensial pada 

kualitas semen dan fungsi semen. Salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kerentanan spermatozoa dari dampak buruk 

pendinginan adalah faktor adanya Reactive Oxygen Spesies 

(ROS) (Dorota dan Kurpisz, 2004). Selama penyimpanan 

dingin dalam kondisi aerob, ROS merupakan senyawa yang 

dapat bereaksi dengan komponen senyawa yang mengandung 

oksigen dan menjadi racun. ROS terbentuk dari hasil-hasil 

proses metabolisme yang membutuhkan oksigen. Proses yang 
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merusak dari ROS adalah ketika mengambil elektron dari 

materi lain dan biasa disebut peroksidasi. 

2.11 Peroksidasi Lipid 

Lemak merupakan makromolekul yang paling peka 

dan berada di membran plasma spermatozoa dalam bentuk 

Polyunsaturated fatty acid (PUFA) atau disebut asam lemak 

poli tak jenuh yang tersusun lebih dari dua ikatan ganda 

karbon – karbon. PUFA membran paling banyak mengandung 

unconjugated double bonds  yang dipisahkan oleh kelompok 

metylene. Adanya ikatan ganda dengan kelompok methylene  

membuat ikatan methylene-carbon-hydrogen lebih lemah, dan 

sebagai akibatnya hidrogen lebih peka terhadap abstraksi yang 

terjadi. Radikal yang dihasilkan menjadi stabil dengan 

membentuk kembali ikatan ganda. Pembentukan kembali 

PUFA membentuk conjugated diene radical yang selanjutnya 

dioksidasi. ROS menyerang PUFA pada membran sel 

menyebabkan reaksi berantai (chain reaction) dimana 

komponen yang membawa elektron yang tidak  berpasangan 

akan beraksi dengan komponen lain membentuk elektro yang 

tidak berpasangan disebut ―radical begets radical” (radikal 

membentuk radikal), melalui tiga tahap reaksi utama yaitu 

inisiasi, propagasi dan terminasi (Aitken, 1994; Kodama et al., 

1996; Griveau et al., 1995; Ochsendorf, 1999; Aitken and 

Fisher, 1994; Aitken et al.,1989; Aitken et al.,1993; Alvarez 

and Storey, 1995). 

Selama inisiasi, radikal bebas bereaksi dengan rantai 

asam lemak dan melepaskan radikal bebas lipid. Radikal bebas 

lipid selanjutnya bereaksi dengan molekul oksigen membentuk 

radikal peroksil lipid. Salah satu produk peroksidasi lipid 

adalah malondialdehyde yang digunakan dalam berbagai assay 

biokimia untuk memonitor tingkat kerusakan peroksidatif 
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spermatozoa (Aitken and Fisher, 1994; Aitken et al., 1989). 

Hasil assay menunjukkan korelasi terbaik apabila pemeriksaan 

berkaitan dengan gangguan fungsi spermatozoa, motilitas dan 

kapasitas fungsi spermatozoa-sel telur (Aitken et al.,1993). 

2.12 Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat mencegah 

oksidasi terhadap substrat yang dapat teroksidasi. Anti oksidan 

juga melindungi sel – sel dari bahaya radikal bebas (Calabrese 

et al., 2003). Antioksidan juga melindungi sistem kehidupan 

dari peroksidasi lipid (Cerecetto and Lopez, 2007). Menurut 

Halliwell and Gutteridge (1999), antioksidan didefinisikan 

sebagai senyawa yang dapat menunda, menghambat, dan 

mencegah proses oksidasi lipid. Secara khusus antioksidan 

adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya 

reaksi antioksidasi radikal bebas pada oksidasi lipid.  

Antioksidan dibagi menjadi antioksidan enzim dan vitamin 

(zat gizi), antioksidan enzim meliputi superoksida dismutase 

(SOD), katalase, glutathione peroksidase. Antioksidan vitamin 

meliputi vitamin E (α-tocopherol), β-karoten, dan vitamin C 

(asam askorbat). Antioksidan seperti α-tocopherol (vitamin E) 

mempunyai kemampuan untuk melindungi aktivitas metabolis 

seperti Reactive Oxygen Species (ROS) dan peroksidasi lipid 

dalam penyimpanan spermatozoa sapi. α-tocopherol sangat 

dikenal sebagai penghambat peroksidasi membran dan juga 

melindungi membran plasma pada spermatozoa sapi selama 

penyimpanan (Golden et al., 2002) 

2.13 α-tocopherol 

α-tocopherol (vitamin E) merupakan vitamin yang 

larut dalam lemak dan pelarut lemak. Bentuk tocopherol yang 

paling efektif sebagai antioksidan adalah RRR-α-tocopherol. 
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α-tocopherol merupakan basis pertama pertahanan terhadap 

proses peroksidasi lemak. α-tocopherol efektif bekerja sebagai 

antioksidan pada konsentrasi oksigen tinggi. Oleh karena itu 

α-tocopherol cenderung terkonsentrasi dalam struktur lemak 

terpapar parsial oksigen tinggi. α-tocopherol merupakan satu 

komponen sebagai sistem antioksidan pada semen. α-

tocopherol sebagai antioksidan yang mencegah reaksi berantai 

yang berkelanjutan yaitu sebagai antioksidan pemutus reaksi 

(chain breaking antioxidant) pada jaringan, eritrosit dan 

plasma. α-tocopherol dalam membran sel akan mencegah 

perbanyakan reaksi radikal bebas pada fosfolipid (Linder, 

1992). Struktur bangun vitamin E (α-tocopherol) dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur bangun vitamin E (α- tocopherol)  

(Sulistyowati, 2006) 

 

α-tocopherol sebagai antioksidan pemutus rantai 

menangkap radikal bebas di membran sel dan lipoprotein 

plasma dengan cara bereaksi dengan radikal peroksida lipid 

yang dibentuk oleh peroksidase asam lemak tak jenuh, 

kemudian radikal tokoferoksil tidak reaktif akhirnya 

membentuk senyawa non radikal (McNaughton and Murray, 

2009). α-tocopherol yang ditambahkan dalam bahan 

pengencer berfungsi sebagai superoksida dismute dan 
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peroksidase sehingga dapat menghilangkan anion superoksida 

dan meminimalkan kerusakan peroksidatif karena proses 

peroksidasi merubah struktur spermatozoa terutama pada 

bagian akrosom, kehilangan motilitas, perubahan metabolism 

yang cepat dan pelepasan komponen intraseluler (reaksi 

akrosom) (Alawiyah dan Hartono, 2006). Sunita (2003) 

berpendapat bahwa fungsi α-tocopherol adalah sebagai 

antioksidan yang larut dalam lemak dan mudah memberikan 

hydrogen dari gugus hidroksil (OH) pada struktur cincin ke 

radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul reaktif dan dapat 

merusak yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Bila 

menerima hidrogen, radikal bebas menjadi tidak reaktif. 
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BAB III. MATERI DAN METODE 

 
3.13 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

untuk prosessing semen. Penelitian dilakukan pada bulan 

Februari sampai April 2013. 

3.2 Materi 

Materi penelitian adalah semen segar yang dikoleksi 

dari sapi Madura Pajudan umur 2 tahun yang ditampung di 

BBIB Singosari dengan motilitas individu minimal 70%, 

pengencer tris aminomethane kuning telur, larutan HOST, 

eosin negrosin dan NaCl 3%. 

3.3 Metode 

3.3.1 Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

eksperimental laboratorium. Perlakuan pemberian konsentrasi 

α-tocopherol yang berbeda dalam 100 ml pengencer tris 

aminomethane kuning telur yaitu 0 mM, 0.5 mM, 1 mM, 1.5 

mM dan dilakukan sebanyak 10 kali ulangan.   

3.3.2 Penampungan Semen 

Vagina buatan yang telah diolesi dengan lubricating 

jelly  dibawa oleh seorang kolektor menggunakan tangan 

kanan dengan sudut kemiringan ± 35°. Terdapat petugas lain 

yang bertindak untuk menangani tingkah laku pejantan. 

Pertama-tama petugas lain mendekatkan pejantan kepada bull 

teaser agar libido pejantan tersebut terpancing. Lalu kolektor 

bersiaga apabila pejantan mengalami mounting. Saat mounting 

pertama, kolektor akan menyiram penis pejantan dengan 
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desinfektan ringan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan 

kotoran serta mengurangi kontaminasi pada penis pejantan. 

Setelah penis pejantan mengalami mounting 3-5 kali dan 

memiliki tanda-tanda berupa keluarnya cairan accesoris, 

kolektor mulai memasukkan vagina buatan pada penis 

pejantan. Setelah semen berhasil didapatkan, collection tube 

diarahkan ke bawah dan lubang vagina buatan ke atas. 

Penampungan semen pada masing-masing pejantan dilakukan 

sebanyak dua kali ejakulasi. Ejakulasi pertama ke ejakulasi 

kedua pejantan diistirahatkan ditempat peristirahatan selama 

15 menit. Hal ini bertujuan untuk memulihkan stamina 

pejantan sebelum dilakukan penampungan semen yang kedua. 

Metode penampungan semen dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penampungan Semen 

3.3.3 Uji Kualitas Semen 

3.3.3.1 Pemeriksaan Makroskopis 

 Pemeriksaan makroskopis meliputi volume, bau, 

warna, pH dan konsistensi menurut Darojah (2011) dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Volume    

  Semen ditampung pada  tabung penampung kemudian 

jumlahnya dilihat pada skala tabung penampung dengan 

satuan ml. 
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2. Warna    

  Warna semen yang ditampung (putih susu, kuning dan 

krem). 

3. Bau   

  Semen yang ditampung memiliki bau amis khas yang 

disertai bau hewan itu sendiri. 

4. Konsistensi 

  Pengamatan tingkat kekentalan semen segar dengan 

cara memiringkan tabung penampung yang berisi semen segar 

kemudian ditegakkan kembali dan diamati laju aliran semen 

ke bawah tabung. Kekentalan digolongkan menjadi encer, 

sedang dan kental. 

5. pH  

  Mengukur kadar keasaman semen menggunakan 

kertas lakmus.  

3.3.3.2 Pemeriksaan Mikroskopis 

Pemeriksaan mikroskopis spermatozoa semen 

meliputi konsentrasi, motilitas individu, motilitas massa, 

viabilitas hidup dan mati, abnormalitas (Darojah, 2011) dan 

Hypo Osmotic Swelling Test (HOST) (Jeyendran et al., 1984) 

bisa dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konsentrasi  

Langkah pertama yang dilakukan pada pengujian 

konsistensi ini adalah dengan mencampurkan 0,04 ml semen 

dengan 3,96 NaCl fisiologis. Fungsi penggunaan NaCl 

fisiologis ini adalah untuk menjaga keadaan sel spermatozoa. 

Kemudian dilakukan homogenasi menggunakan vortex. Hal 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa semen dan NaCl 

fisiologis benar – benar telah tercampur. Setelah itu campuran 

tersebut dipindahkan kedalam kuvet, dan dilakukan 

pembacaan konsentrasinya berdasarkan pada nilai absorbansi 
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yang tertera pada spektrofotometer. Kriteria konsistensi semen 

sapi yaitu encer (< 1000 x 10
6
), sedang (1000-1500 x 10

6
), 

pekat (> 1500 x 10
6
). 

2. Motilitas individu  

Motilitas dilihat di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 400x berdasarkan gerakan individu yang 

ditimbulkan. Kemudian diamati presentase jumlah pergerakan 

spermatozoa hidup dan bergerak maju atau progresif yang 

nilainya berkisar 0-100%. 

3. Motilitas massa  

gerakan massa spermatozoa dapat dilihat dengan 

mikroskop perbesaran 100x. Gerakan massa tergantung dari 

gerakan individu yang ditimbulkan. Derajat motilitas massa 

spermatozoa dinyatakan dengan nilai nol (0) sampai dengan 

tiga (3) dimana: a) nol (0) adalah tidak ada gerakan maju 

individu spermatozoa; b) satu (+) adalah gelombang yang 

terbentuk berukuran kecil-kecil yang bergerak atau berpindah 

tempat dengan lambat; dua (++) gelombang yang terbentuk 

hampir sama dengan semen yang memiliki skor tiga, tetapi 

gerakannya sedikit lebih lambat; tiga (+++) gelombang yang 

terbentuk besar-besar dan bergerak sangat cepat. 

4. Viabilitas   

Penentuan spermatozoa hidup dilakukan dengan 

pewarnaan semen pada gelas objek menggunakan zat pewarna 

eosin-negrosin kemudian diamati menggunakan mikroskop 

dengan perbesaran 400x, dan diamati jumlah spermatozoa 

hidup dan mati. 

Persentase viabilitas (hidup) =        Jumlah spermatozoa hidup x 100% 

                                                            Jumlah spermatozoa hidup dan mati   
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5. Abnormalitas 

 Cara penentuan abnormalitas spermatozoa dengan 

metode pewarnaan diferensial dengan meneteskan satu tetes 

contoh semen di atas gelas objek. Kemudian ditetesi dengan 

larutan warna eosin-negrosin. Selanjutnya dilakukan 

pengamatan di bawah mikroskop dengan pembesaran 400x. 

Persentase abnormalitas =     Jumlah spermatozoa abnormal x 100% 

                                                   Jumlah spermatozoa normal dan abnormal   

6. HOST   

Integritas membran spermatozoa diamati dengan 

menggunakan metode Hypo Osmotic Swelling Tes (HOST) 

sebagai berikut: 0,1 ml semen dicampur dengan 0,9 ml larutan 

hypo-osmotic, kemudian diinkubasi selama 30 menit pada 

suhu 37
o
 C. Kemudian dihitung persentase spermatozoa ekor 

melingkar menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400x. 

Apabila kondisi membran baik, cairan dengan tekanan osmose 

rendah mudah masuk dan tidak dapat keluar sehingga ekor 

melingkar. Sedangkan spermatozoa dengan membran jelek 

tidak dapat bereaksi dengan larutan hypo-osmotic, sehingga 

tidak terjadi perubahan. 

Persentase integritas membran =  Jumlah spermatozoa integritas baik x 100% 

                                                            Jumlah spermatozoa integritas baik  dan 

                                                            integritas buruk 

  

                                          

3.3.4 Pengamatan Semen Segar 

Semen yang digunakan sebagai materi penelitian 

adalah semen normal dari pengamatan makroskopis (pH, 

warna, konsistensi) yang memiliki motilitas individu minimal 

70%. Semen yang telah diperoleh diamati secara mikroskopis 

(motilitas massa, motilitas individu, viabilitas, abnormalitas 

dan HOST). 
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3.3.5 Pengenceran Semen dan Perlakuan (SP) 

Semen diencerkan menggunakan pengencer tris 

aminomethane kuning telur sesuai hasil penelitian (Suyadi, 

2012) dengan konsentrasi minimal 25 juta spermatozoa/ml. 

Antioksidan α-tocopherol diberikan kedalam pengencer 

dengan konsentrasi 0 mM; 0,5 mM; 1 mM dan 1,5 mM/100 ml 

pengencer. Setelah pengenceran, semen diamati secara 

mikroskopis (motilitas individu, viabilitas, abnormalitas dan 

HOST). Masing – masing perlakuan dilakukan pengulangan 

10 kali dengan pengamatan pada preparat objek glass dua kali 

(kanan dan kiri).  

Volume pengenceran =  konsentrasi spermatozoa segar . 10
6
 

                                                                  25 . 10
6
   

3.3.6 Penyimpanan Semen Pada Suhu Ruang dan Filling 

and Sealing Straw 

Semen yang telah diencerkan segera diinkubasi 

selama 15 menit dalam suhu ruang. Selanjutnya semen diamati 

secara mikroskopis (motilitas individu, viabilitas, abnormalitas 

dan HOST). Semen segera dimasukkan ke dalam straw 0,25 

ml menggunakan spuit dan disegel menggunakan jepit yang 

dipanaskan di bunsen. 

3.3.7 Penyimpanan Semen Pada Suhu 5
o 
C  

Semen yang telah dimasukkan kedalam straw 0,25 ml 

dan disegel. Selanjutnya didinginkan pada suhu 5
o 
C selama 30 

menit. 

3.3.8 Perendaman Semen Pada Nitrogen Cair  

Straw yang telah didinginkan 5
o
C diekuilibrasi 

menggunakan uap nitrogen cair pada suhu -179
o
 C selama 9 
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menit. Kemudian dibekukan selama 24 jam didalam container 

yang berisi nitrogen cair pada suhu -196
o
C.  

3.3.9 Post Thawing Motility (PTM) 

Setelah dibekukan selama 24 jam, dilakukan thawing 

yaitu dengan mengambil straw dari nitrogen cair kemudian 

dimasukkan kedalam air dengan suhu 37
o
 C selama 15 detik. 

Setelah dilakukan thawing, semen diamati secara mikroskopis 

(motilitas individu, viabilitas, abnormalitas dan HOST). 

Masing – masing perlakuan dilakukan pengulangan 10 kali 

dengan pengamatan pada preparat objek glass dua kali (kanan 

dan kiri). 

3.3.10 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri dari motilitas individu, 

viabilitas, abnormalitas dan HOST semen segar, semen setelah 

pengenceran, setelah penyimpanan pada suhu ruang (before 

freezing 5
o
C) dan Post Thawing Motility. 

3.3.11 Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 

Analysis of Variance (ANOVA) pada SPSS. 16. 

 

3.3.12 Batasan Istilah 

1. Spermatozoa adalah sel gamet jantan yang di bentuk 

pada tubuli seminiferi. 

2. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menahan 

terjadinya reaksi oksidasi makromolekul seperti lipid, 

protein, karbohidrat dan DNA. 

3. α-tocopherol adalah antioksidan vitamin E yang 

mampu melindungi sel dari radikal bebas. 



36 

 

4. Peroksida lipid adalah suatu reaksi berantai yang 

menghasilkan radikal bebas secara terus menerus yang 

mengakibatkan kerusakan oksidatif dari asam lemak 

tak jenuh, yang menghasilkan ROS dalam sel atau 

organ. 

5. Reactive Oxygen Species (ROS) adalah sekelompok 

senyawa oksigen yang bersifat reaktif dan dapat 

merusak sel atau molekul yang ada di sekitarnya 

dengan cara mengoksidasi elektron atau mereduksi 

senyawa lain yang berdekatan. 

6. Motilitas adalah pergerakan progresif spermatozoa. 

7. Viabilitas yaitu pengamatan spermatozoa hidup dan 

spermatozoa mati. 

8. Abnormalitas adalah bentuk spermatozoa tidak normal 

yang dibagi menjadi dua yaitu abnormalitas primer 

(spermatozoa berekor dua, kepala dua dan hanya 

mempunyai kepala saja atau ekor saja) dan 

abnormalitas sekunder (ekor bengkok dan ekor 

menyilang). 

9. HOST merupakan uji integritas membran 

semipermeabel spermatozoa. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Evaluasi Semen Sapi Madura 

 Sebelum dilakukan pengenceran, semen dievaluasi 

untuk mengetahui kualitas semen dalam keadaan segar. Hasil 

pengamatan semen segar setelah penampungan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik Semen Sapi Madura 

Variabel Rataan 

Makroskopis 

Volume (ml) 3  ± 0,38 

Bau Khas 

Warna Putih susu 

pH 6.56 ± 0.41 

Konsistensi Kental 

Mikroskopis 

Motilitas massa  2+ 

Motilitas individu (%) 73 ± 2,58 

Viabilitas (%) 95,4 ± 2,40 

Abnormalitas (%) 4,5 ± 1,89 

HOST (%) 78,833 ± 10,61 

Konsentrasi (x 10
6
) 1814,6 ± 297,4 

 
 Semen segar diambil dari BBIB Singosari dan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rataan 

volume semen segar sapi Madura adalah 3 ± 0,38 ml. 

Penelitian Rokhana (2008) menunjukkan jumlah ejakulat 

semen sapi Madura 4,786±1,489 ml/ejakulasi. Jumlah semen 

yang diamati lebih sedikit dari jumlah semen penelitian 

Rokhana (2008). Menurut Partodihardjo (1992), volume 

semen yang dipancarkan oleh pejantan per ejakulasi dapat 

berbeda-beda menurut umur pejantan, ras hewan, besar dan 

beratnya hewan, dan frekuensi penampungan. Pada umumnya 
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ternak sapi muda mempunyai ukuran testis lebih kecil dan 

produksi semen dengan volume yang lebih sedikit. 

 Bau semen segar sapi Madura pada saat penelitian 

diperoleh bau khas semen. Bau tersebut menunjukkan semen 

tersebut dalam keadaan normal dan tidak terdapat 

kontaminasi. Kartasudjana (2001) mengemukakan bahwa 

semen yang normal umumnya mempunyai bau yang khas 

disertai bau dari hewan tersebut. Berdasarkan literatur, bau 

semen segar sapi Madura hasil penelitian tergolong normal. 

 Warna semen hasil penelitian yaitu putih susu. 

Kartasudjana (2001) mengemukakan bahwa warna semen 

hasil ejakulasi pada masing-masing bangsa sapi berbeda-beda. 

Semen sapi pada umumnya memiliki warna putih sedikit krem 

atau putih susu atau kekuningan. Berdasarkan pustaka, warna 

semen segar sapi Madura hasil penelitian tergolong normal. 

Feradis (2010) dan Nursyam (2007) menyampaikan bahwa 

semen sapi normal berwarna putih susu atau krem keputihan 

dan keruh. Derajat kekeruhannya tergantung pada konsentrasi 

spermatozoa. Toelihere (1993) menjelaskan bahwa semen sapi 

normal berwarna seperti susu atau krem keputih–putihan dan 

keruh. Sepuluh persen sapi – sapi jantan menghasilkan semen 

yang normal berwarna kekuning–kuningan. Warna ini 

disebabkan oleh pigmen riboflavin yang dibawakan oleh satu 

autsomal resesif gene dan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

fertilitas. Semen yang berwarna merah gelap sampai merah 

muda menandakan adanya darah segar dalam jumlah berbeda 

dan berasal dari saluran kelamin urethra atau penis. Warna 

kecoklat–coklatan menunjukkan adanya darah yang telah 

mengalami dekomposisi. Warna coklat muda atau warna 
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kehijau–hijauan menunjukkan kemungkinan kontaminasi 

dengan feses (Toelihere, 1993). 

 Pengamatan derajat keasaman (pH) semen hasil 

penelitian diperoleh rata-rata 6.56 ± 0.4099. Butar (2009) 

menyatakan bahwa pH semen segar berkisar 6,4–7,8. Nursyam 

(2007) menambahkan bahwa pH semen yang berkualitas baik 

adalah 6,8-6,7. Nilai derajat keasaman semen sapi Madura 

hasil penelitian mempunyai pH yang normal. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

konsentrasi spermatozoa dalam semen segar yaitu 1814,6 ± 

297,4 (x10
6
) dengan konsistensi yang kental. Konsistensi 

adalah derajat kekentalan yang erat kaitannya dengan 

konsentrasi spermatozoa. Feradis (2010) menyatakan bahwa 

semen sapi dengan konsistensi kental berwarna krem 

mempunyai konsentrasi 1000-2000 juta spermatozoa tiap 

mililiter. Konsistensi seperti susu encer mempunyai 

kensentrasi 500-600 juta spermatozoa tiap mililiter. Semen 

yang cair dan sedikit keruh mempunyai konsentrasi sekitar 

100 juta spermatozoa tiap mililiter. Sedangkan yang jernih 

seperti air kelapa konsentrasinya lebih dari 50 juta 

spermatozoa per mililiter (Toelihere, 1993). Berdasarkan 

literatur, konsentrasi dan konsistensi semen segar sapi Madura 

hasil penelitian tergolong normal. 

 Motilitas massa semen segar sapi Madura pada saat 

penelitian sebesar 2+. Penilaian semen berdasarkan penilaian 

motilitas massa dapat ditentukan sebagai berikut : (1) Sangat 

baik (+++) jika terlihat adanya gelombang-gelombang besar, 

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

tempat. (2) Baik (++) bila terlihat gelombang-gelombang kecil 

tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban. (3) Lumayan 
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(+) jika tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan-

gerakan individu aktif progresif. (4) Buruk (0) bila hanya 

sedikit atau ada gerakan-gerakan individual. Penilaian gerakan 

individual spermatozoa menggunakan mikroskop dan melihat 

pola pergerakan progresif atau gerakan aktif maju ke depan 

merupakan gerakan terbaik. Gerakan melingkar atau gerakan 

mundur merupakan tanda cold shock atau media yang kurang 

isotonik terhadap semen. Gerakan berayun dan berputar-putar 

di tempat biasanya terlihat pada semen yang sudah tua dan 

apabila kebanyakan spermatozoa berhenti bergerak dan 

dianggap mati. Motilitas spermatozoa dipengaruhi oleh 

kemampuan metabolisme spermatozoa yang ditunjang oleh 

lingkungan yaitu suhu dan komponen-komponen yang 

terdapat di dalam medium (Toelihere, 1993). Lebih lanjut 

diuraikan bahwa motilitas massa semen segar sapi Madura 

hasil penelitian tergolong baik (++). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan motilitilas 

individu sebesar 73±2,58%. Motilitas individu spermatozoa 

pada semen sapi berkisar 50-75% (Garner and Hafez, 2000 

dan Toelihere, 1993). Susilawati (2011) menyatakan bahwa 

motilitas semen segar sapi potong berkisar antara 70-90%. 

Berdasarkan literatur, motilitas individu semen segar sapi 

Madura hasil penelitian tergolong normal. 

 Viabilitas merupakan salah satu indikator penentu 

kualitas semen karena berhubungan dengan daya hidup 

spermatozoa. Persentase viabilitas semen segar sapi Madura 

hasil penelitian sebesar 95,4±2,40%. Pada penelitian lain, 

Rokhana (2008) melaporkan rataan persentase viabilitas 

sebesar 69,737±16,690 %. Partodihardjo (1992) menyatakan 

bahwa rata-rata ditemukan 20 persen kematian spermatozoa 
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dalam semen normal. Berdasarkan literatur, viabilitas semen 

segar sapi Madura yang diteliti tergolong normal.  

Persentase abnormalitas spermotozoa semen segar 

sapi Madura saat pengamatan sebesar 4,5±1,89%. Rokhana 

(2008) melaporkan bahwa abnormalitas spermatozoa Sapi 

Madura sebesar 6,780±3,339%. Hasil penelitian menunjukkan 

jumlah abnormalitas jauh lebih sedikit. Toelihere (1993) 

menjelaskan bahwa supaya semen dapat dibekukan, semen 

segar harus mempunyai abnormalitas kurang dari 20% atau 

normal di atas 80%. Garner and Hafez (2000) menyatakan 

bahwa abnormalitas semen pejantan sapi yaitu 5-35%. 

Persentase HOST spermatozoa semen segar sapi Madura saat 

pengamatan sebesar 78,833±10,61. Menurut Suvarna and 

Tayde (2001), setelah diuji dengan HOS test membran pada 

semen  segar sekitar 60%. Semen segar sapi Madura yang 

diamati tergolong normal. 

4.2 Kualitas Semen Beku Sapi Madura Menggunakan 

Pengencer Tris Aminomethane Kuning Telur yang 

Mengandung α-tocopherol 

4.2.1 Pengaruh Dosis α-tocopherol terhadap Motilitas 

Motilitas umumnya digunakan sebagai parameter 

kesanggupan membuahi (Toelihere, 1993). Rataan persentase 

motilitas spermatozoa setelah pengenceran, before freezing 

5
o
C dan post thawing motility yang disuplementasi α-

tocopherol dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rataan presentase motilitas semen Sapi Madura selama 

proses pembekuan yang disuplementasi α-tocopherol 

Tahapan 
Dosis α-tocopherol (mM) 

0  0.5  1  1.5  

Setelah 

pengenceran 67±4.22a 63±5.38a 67±2.58a 64±3.94a 

before freezing 
5oC 53.5±4.12a 54±3.94a 59±3.94b 55±4.08a 

Post Thawing 

Motility 35.5±6.43a 37±5.38a 42±4.22b 36.5±5.30a 

Superskrip yang berbeda pada baris ke 2 dan ke 3 menunjukkan 

berbeda nyata (P<0.05) 

Tahap semen setelah pengenceran yang 

disuplementasi α-tocopherol menunjukkan bahwa motilitas 

tidak berpengaruh meningkatkan motilitas semen sapi Madura 

(P>0.05). Ini disebabkan karotenoid kuning berfungsi sebagai 

antioksidan yang mencegah peroksidasi lipid jaringan. Fungsi 

antioksidan keratenoid dalam telur pada semen dengan cara 

menonaktifkan radikal oksigen, melindungi kerusakan dari 

radiasi dan kerusakan sinar ultraviolet (Muhilal dan Sulaiman, 

2004). α-tocopherol merupakan satu komponen sebagai sistem 

antioksidan pada semen (Linder, 1992). Karotenoid dan α-

tocopherol mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai 

antioksidan yang dapat mempertahankan membran 

spermatozoa dari peroksidasi lipid pada tahap setelah 

pengenceran. Hal ini menyebabkan pengaruh α-tocopherol 

pada tahap setelah pengenceran belum berpengaruh nyata 

terhadap motilitas spermatozoa. 

Pengencer berfungsi sebagai penyangga atau medium 

isotonik yang mengandung gula seperti fruktosa yang tidak 

membahayakan terhadap motilitas sperma dan dapat 

menstimulasi serta meningkatkan daya hidup (Hafez, 2008). 

Menurut Farstadt (1996), pengencer adalah pengawet sperma, 
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menyisakan aliran prostatik serta menyediakan kondisi 

osmotik yang baik dengan menyediakan energi untuk 

spermatozoa selama penyimpanan antara pendinginan, 

ekuilibrasi dan pembekuan. Pengencer tris aminomethan 

kuning telur lebih mampu mempertahankan kualitas 

spermatozoa dibandingkan tris aminomethan tanpa kuning 

telur (Susilawati, 2002). Menurut White (1993), fosfolipid 

dalam kuning telur melindungi sperma untuk beberapa tingkat 

dari cold shock dan juga mencegah peningkatan aliran kalsium 

kedalam sperma. 

Menurut Zenichiro dkk., (2002), pengencer semen 

yang digunakan dalam pengenceran menggunakan pengencer 

tris aminomethan kuning telur mempunyai kelebihan pada 

penilaian secara mikroskopis sangat jelas karena tidak terdapat 

butir-butir lemak yang menyulitkan pemeriksaan, terdapat 

keseragaman kualitas produksi, daya tahan hidup dan motilitas 

spermatozoa sangat baik sehingga dapat meningkatkan angka 

kebuntingan. 

α-tocopherol (vitamin E) merupakan vitamin yang 

larut dalam lemak dan pelarut lemak. Bentuk tocopherol yang 

paling efektif sebagai antioksidan adalah RRR-α-tocopherol. 

α-tocopherol merupakan basis pertama pertahanan terhadap 

proses peroksidasi lemak. α-tocopherol efektif bekerja sebagai 

antioksidan pada konsentrasi oksigen tinggi. Oleh karena itu 

α-tocopherol cenderung terkonsentrasi dalam struktur lemak 

terpapar parsial oksigen tinggi. α-tocopherol merupakan satu 

komponen sebagai sistem antioksidan pada semen. α-

tocopherol sebagai antioksidan yang mencegah reaksi berantai 

yang berkelanjutan yaitu sebagai antioksidan pemutus reaksi 

(chain breaking antioxidant) pada jaringan, eritrosit dan 
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plasma. α-tocopherol dalam membran sel akan mencegah 

perbanyakan reaksi radikal bebas pada fosfolipid (Linder, 

1992). 

Bailey, Bilodeau dan Cormier (2000) menyatakan 

bahwa perlakuan pendinginan dapat mengakibatkan membran 

plasma spermatozoa menjadi lebih permeabel sehingga mudah 

kehilangan enzim-enzim dan komponen-komponen yang 

terdapat dalam kepala sel. Tahap before freezing 5
o
C dalam 

pengencer tris aminomethan kuning telur yang disuplementasi 

α-tocopherol 1mM (59%) menunjukkan hasil motilitas yang 

lebih tinggi (P<0.05) dibandingkan dengan dosis 0 mM 

(53.5%), 0.5 mM (54%) dan 1.5 mM (55%). Pengencer yang 

mengandung α-tocopherol 1mM merupakan dosis yang 

memberikan hasil tertinggi, sedangkan pada α-tocopherol 

0.5mM terlihat terjadi penurunan nilai yang lebih rendah 

dibandingkan dosis 1mM. Widiastuti (2001) melaporkan 

bahwa dosis α-tocopherol yang berlebih dapat menimbulkan 

efek toksik. Dugaan yang mungkin terjadi adalah pada level 

tertentu antioksidan dapat berubah menjadi pro-oksidan yang 

dapat menghasilkan ROS (Donnelly, et al,. 1999; Lippman et 

al., 2009). Bailey, et al., (2000) menyatakan bahwa perlakuan 

pendinginan dapat mengakibatkan membran plasma 

spermatozoa menjadi lebih permeabel sehingga mudah 

kehilangan enzim-enzim dan komponen-komponen yang 

terdapat dalam kepala sel. 

Pembekuan merupakan proses penghentian sementara 

kegiatan hidup sel tanpa mematikan fungsi sel dan proses 

hidup dapat berlanjut setelah pembekuan dihentikan. 

Sedangkan semen beku adalah semen yang telah diencerkan 

menurut prosedur lalu dibekukan dibawah suhu 0
o
C atau titik 



45 

 

 

beku air (Partodiharjo, 1992). Toelihere (1993) menyatakan 

bahwa pembekuan dapat menggunakan CO2 padat, udara 

basah, O2 cair dan nitrogen cair. Pembekuan dengan N2 cair 

lebih sering digunakan karena suhunya yang sangat rendah 

dapat menyimpan semen dalam jangka waktu yang lama. Pada 

proses ini straw direndam dengan suhu -196
o
C. Volume N2 

cair harus dikontrol secara periodik karena jika kehabisan akan 

menaikkan suhu sehingga akan mematikan spermatozoa. 

Untuk menjamin kelangsungan hidup spermatozoa yang 

terkandung didalam straw maka N2 cair dalam kontainer tidak 

boleh kurang dari ukuran minimal yang ditentukan yaitu 

setinggi 3 inci. Seandainya masih tersisa 3 inci, maka 

penambahan N2 cair harus dilakukan segera dalam waktu 12 

jam. 

Selama pembekuan terjadi pembentukan kristal es 

pada cairan medium dan cairan dalam sel spermatozoa 

sehingga dapat merusak struktur sel tersebut (Critser and 

Benson, 1994). Salah satu faktor lagi yang dapat 

meningkatkan kerentanan spermatozoa terhadap dampak 

buruk pendinginan dan pembekuan adalah faktor adanya 

Reactive Oxygen Species (ROS) (Dorota dan Kurpisz, 2004). 

Kematian spermatozoa pada proses pembekuan mencapai 30% 

dari jumlah spermatozoa segar atau setelah diencerkan akibat 

pengaruh pendinginan (cold shock) (Goldman et al. 1991). 

Thawing dilakukan dengan mengambil semen beku yang 

berbentuk straw dari container yang berisi nitrogen cair dan 

langsung dicelupkan dalam air hangat dengan suhu 37
o
C 

selama 15 detik. Straw kemudian dikeringkan dengan handuk 

atau tissu. Di Indonesia, thawing dilakukan dengan air kran 

pada suhu 15
o
C-25

o
C selama 15 detik (Ihsan, 1992). Zenichiro 
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dkk (2002) menjelaskan bahwa thawing dilakukan dengan 

merendam semen beku dengan air hangat bersuhu 37-38
o
C 

selama 7 detik dengan posisi sumbat pabrik di bagian bawah 

atau horizontal sehingga seluruh bagian semen beku terendam. 

Thawing semen beku pada suhu yang tidak tepat akan 

menurunkan kualitas spermatozoa dan mempengaruhi 

fertilitas. Oleh karena itu perlu diperhatikan suhu thawing agar 

tingkat kematian spermatozoa yang tinggi pasca thawing 

melalui pengaruh panas yang berlebihan dapat dihindarkan 

(Toelihere, 1993). 

Rataan persentase motilitas pada tahap post thawing 

motility dalam pengencer tris aminomethan kuning telur yang 

disuplementasi α-tocopherol menunjukkan hasil sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan motilitas spermatozoa 

(P<0.01). Pengencer yang disuplementasi α-tocopherol 1mM 

(42%) menunjukkan hasil motilitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kontrol 0 mM (35.5%), 0.5 mM (37%) 

dan 1.5 mM (36.5%). α-tocopherol 1mM merupakan dosis 

yang optimal untuk menjaga membran plasma spermatozoa. 

Tingginya persentase motilitas pada pengencer yang diberi α-

tocopherol 1mM berhubungan dengan kemampuan α-

tocopherol sebagai antioksidan yang mencegah reaksi berantai 

yang berkelanjutan yaitu sebagai antioksidan pemutus reaksi 

(chain breaking antioxidant) pada jaringan, eritrosit dan 

plasma. α-tocopherol dalam membran sel akan mencegah 

perbanyakan reaksi radikal bebas pada fosfolipid (Linder, 

1992).  

4.2.2 Pengaruh Dosis α-tocopherol terhadap Viabilitas 

Penentuan spermatozoa hidup dilakukan dengan 

pewarnaan menggunakan zat pewarna eosin – negrosin. 
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Kemudian diamati jumlah spermatozoa yang hidup dan mati 

menggunakan mikroskop perbesaran 400x diantara 

spermatozoa yang diamati. Rataan persentase viabilitas 

spermatozoa setelah pengenceran dan suplementasi α-

tocopherol dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan presentase viabilitas semen sapi Madura selama 

proses pembekuan yang disuplementasi α-tocopherol 

Tahapan 
Dosis α-tocopherol 

0 mM 0.5 mM 1 mM 1.5 mM 

Setelah 
pengenceran 91.05±3.18a 90.88±5.32a 91.98±3.63a 91.43±4.08a 

before 

freezing 5oC 84.82±9.10a 87.65±7.28a 82.43±12.18a 89.23±6.54a 
Post thawing 

motility 64.93±29.83a 62.60±33.51a 67.45±25.29a 65.55±29.91a 

Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata (P>0.05) 

Prinsip penghitungan persentase spermatozoa hidup 

menggunakan pewarnaan eosin – negrosin. Perbedaan afinitas 

warna terjadi karena permeabilitas membran sel yang lebih 

tinggi pada spermatozoa yang telah mati sebagai akibat tidak 

ada lagi yang memelihara dan mengatur pompa natrium dan 

kalium sel sehingga berguna untuk menghitung persentase 

spermatozoa yang hidup dan mati. Spermatozoa yang masih 

hidup akan tetap tidak berwarna saat diberi pewarna eosin – 

negrosin karena eosin – negrosin yang terikat pada natrium 

dengan mekanisme pompa natrium akan terdorong keluar 

(Gadea dkk, 2005). Hasil pengamatan spermatozoa mati dan 

hidup dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Hasil pengamatan viabilitas 

        Keterangan: a. Spermatozoa hidup  

   b. Spermatozoa mati  

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase 

viabilitas pada dosis α-tocopherol 1 mM akan tetapi tidak 

berpengaruh nyata (P>0.05). Pengamatan viabilitas ini diduga 

sudah terjadi peroksidasi lipid pada spermatozoa sebelum 

penambahan α-tocopherol. Reaksi peroksidasi dapat terjadi 

segera sesudah semen diejakulasikan. Oleh karena itu 

penambahan antioksidan tidak memberikan pengaruhnya 

karena membran plasma spermatozoa sudah rusak. Beconi et 

al. (1993) menyatakan bahwa pada semen yang berkualitas 

bagus, penambahan antioksidan akan mempertahankan daya 

hidup spermatozoa sapi, tetapi tidak demikian halnya pada 

semen yang berkualitas jelek karena proses peroksidasi yang 

sudah terjadi tidak dapat dihentikan dengan pemberian 

antioksidan.  

Tahap before freezing 5
o
C dalam pengencer tris 

aminomethan kuning telur yang disuplementasi α-tocopherol 
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menunjukkan hasil viabilitas yang diamati tidak berpengaruh 

nyata (P>0.05). Pengamatan viabilitas ini diduga sudah terjadi 

peroksidasi lipid pada membran plasma spermatozoa sebelum 

pengamatan yang disebabkan perubahan temperatur dan 

tekanan osmotik. Bailey et al. (2000) menyatakan bahwa 

perlakuan pendinginan dapat mengakibatkan membran plasma 

spermatozoa menjadi lebih permeabel sehingga mudah 

kehilangan enzim-enzim dan komponen-komponen yang 

terdapat dalam kepala sel. Acker and McGann (2003) 

menambahkan selama proses pendinginan terjadi pengeluaran 

ion-ion, dehidrasi yang hebat sehingga menyebabkan sel 

mengkerut dan akan merusak sel.  

Pada tahap post thawing motility dalam pengencer tris 

aminomethan kuning telur yang disuplementasi α-tocopherol, 

persentase viabilitas menunjukkan kenaikan pada dosis α-

tocopherol 1 mM, tetapi tidak memberikan kenaikan 

persentase viabilitas yang signifikan (P>0.05). Pengamatan 

viabilitas ini diduga sudah terjadi peroksidasi lipid pada 

membran plasma spermatozoa sebelum pengamatan yang 

disebabkan perubahan temperatur dan tekanan osmotik. Proses 

pembekuan mempercepat produksi ROS dan menurunkan 

aktivitas antioksidan yang menyebabkan penurunan motilitas, 

integritas membran dan tudung akrosom spermatozoa kerbau 

(El-Sissy et al., 2007). Kematian spermatozoa pada proses 

pembekuan mencapai 30% dari jumlah spermatozoa segar atau 

setelah dan diencerkan akibat pengaruh pendinginan (cold 

shock) (Goldman dkk., 1991). 
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4.2.3 Pengaruh Dosis α-tocopherol Terhadap 

Abnormalitas 

Determinasi abnormalitas spermatozoa berbeda-beda 

diantara peneliti maupun laboratorium. Menurut Chenoweth 

(2005), abnormalitas spermatozoa terbagi dalam dua kategori, 

yakni berdasarkan sekuen proses pembentukan spermatozoa 

(primer dan sekunder) dan berdasarkan dampaknya bagi 

fertilitas. Kategori kerusakan spermatozoa bersifat primer 

adalah yang terjadi pada saat spermatogenesis, sedangkan 

sekunder jika kejadiannya setelah spermiasi. Pengelompokan 

kelainan mayor dan minor didasarkan pada dampaknya 

terhadap fertilitas jantan tersebut. Kelainan mayor akan 

berdampak besar pada fertilitas, sebaliknya kelainan yang 

bersifat minor dampaknya kecil pada fertilitas. Sementara itu 

Ax et al. (2000) mengelompokkan abnormalitas spermatozoa 

ke dalam tiga kategori, yaitu primer (mempunyai hubungan 

erat dengan kepala spermatozoa dan akrosom), sekunder 

(keberadaan droplet pada bagian tengah ekor) dan tersier 

(kerusakan pada ekor). McPeake and Pennington (2009) 

mengelompokkan abnormalitas dalam dua kategori, yaitu 

primer (yang meliputi abnormalitas kepala dan bentuk 

midpiece, abnormalitas midpiece dan tightly coiled tails) dan 

sekunder (kepala normal yang terputus, droplet dan ekor yang 

membengkok). Hasil pengamatan abnormalitas spermatozoa 

dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Hasil pengamatan abnormalitas 

     Keterangan: a. Spermatozoa normal  

                        b. Spermatozoa abnormal 

Penentuan abnormalitas spermatozoa dilakukan 

dengan pewarnaan menggunakan zat pewarna eosin – 

negrosin, dan kemudian diamati jumlah spermatozoa normal 

dan abnormal menggunakan mikroskop perbesaran 400x. 

Rataan persentase abnomalitas spermatozoa setelah 

pengenceran dan suplementasi α-tocopherol dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan presentase abnormalitas semen Sapi Madura 

selama proses pembekuan yang disuplementasi α-

tocopherol 

Tahapan 
Dosis α-tocopherol (mM) 

0  0.5 1 1.5 

Setelah 

pengenceran 17.74±4.21a 19.13±5.02a 14.85±1.78b 18.23±4.15a 

before 
freezing 5oC 28.33±4.94a 29.15±4.67a 23.90±3.09b 27.55±3.44a 

Post thawing 

motility 46.35±6.06a 44.95±5.55a 39.10±4.22b 45.10±5.08a 

Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

berbeda nyata (P<0.05) 

Abnormalitas setelah pengenceran, before freezing 

5
o
C dan post thawing motility dalam pengencer tris 



52 

 

 

aminomethane kuning telur yang disuplementasi α-tocopherol 

menunjukkan hasil berpengaruh dalam menurunkan persentase 

abnormalitas pada dosis α-tocopherol 1mM (P<0.05). Dalam 

hal ini dosis α-tocopherol 1mM mampu mempertahankan 

kualitas spermatozoa dengan mengurangi terjadinya 

abnormalitas yang disebabkan oleh ROS pada perubahan 

temperatur suhu. Hal ini sesuai dengan Andrabi (2009) yang 

menyatakan α-tocopherol dan asam askorbat adalah 

antioksidan alami yang dapat melindungi spermatozoa 

terhadap ROS yang dapat merusak semen sapi. Raina et al. 

(2002) juga menyatakan bahwa vitamin E yang diberikan pada 

banteng Murrah dengan suhu 4 – 7
0
C menunjukkan efek yang 

lebih baik pada fungsi spermatozoa. α-tocopherol bekerja 

melawan anion superoksida dan menurunkan peroksidasi lipid 

terhadap membran plasma selama proses pendinginan dan 

thawing (Donnelly et al., 1999). 

Membran spermatozoa mamalia terdiri dari banyaknya 

asam lemak tak jenuh dan hal ini menyebabkan spermatozoa 

mudah terkena peroksidasi lipid yang menyebabkan ROS, 

sehingga terjadinya penurunan  kualitas spermatozoa (Bucak 

et al., 2007). Stres oksidatife muncul sebagai resiko dari 

produksi ROS yang tinggi atau terjadi perubahan mekanisme 

pertahanan dari antioksidan. Stres oksidatif mengakibatkan 

penurunan terhadap level ATP intraseluller yang 

menyebabkan penurunan terhadap motilitas spermatozoa dan 

juga menimbulkan peroksidasi lipid pada asam lemak tak 

jenuh membran plasma spermatozoa. Peroksidasi lipid telah 

menyebabkan reaksi abnormal akrosom, hilangnya kestabilan 

membran dan hilangnya kemampuan fertilisasi spermatozoa 

(Verma and Kanwar, 1998). Barth and Oko (1989) 
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menjelaskan bahwa abnormalitas sekunder yang terjadi pada 

ekor sebagian besar disebabkan oleh kesalahan preparasi 

sehingga mengakibatkan tingginya presentase abnormalitas. 

Hal lain yang menyebabkan abnormalitas pada ekor adalah 

ejakulasi yang tidak sempurna dan shock terhadap suhu. 

Suyadi dan Susilawati (1992) menyatakan bahwa abnormalitas 

sekunder disebabkan gangguan setelah spermatozoa 

meninggalkan tubuli seminiferus, misalnya gangguan pada 

proses pematangan, gangguan resorpsi, sekresi yang abnormal 

dari kelenjar assesoris, gangguan mekanis dan temperatur 

shock.  

4.2.4 Pengaruh Dosis α-tocopherol Terhadap Hypo-

osmotic Swelling Test (HOST) 

Spermatozoa tidak mampu memperbaiki kerusakan 

membran sehingga membran sel harus dijaga agar tetap utuh. 

Evaluasi integritas membran umumnya menggunakan larutan 

Hypo-Osmotic Swelling Test (HOST) untuk membedakan 

selaput yang utuh dan yang mengalami kerusakan sel (Dass, 

1992). Prinsip HOST adalah kemampuan semipermeabel 

integritas membran spermatozoa terhadap kondisi gelombang 

tekanan osmotik yang rendah (Ahmadi and Soon, 1992). 

Menurut Hafez (2008), pengamatan menggunakan HOS test 

dilakukan dengan menguji 0,1 ml semen pada 1 ml larutan 

fruktosa dan sodium sitrat. Kemudian diinkubasi selama 30-60 

menit pada suhu 37
o
C dan diamati pembengkakan ekor 

spermatozoa di bawah mikroskop. Uji pembengkakan dengan 

larutan HOS test digunakan untuk mengevaluasi kualitas 

spermatozoa atau identifikasi tingkat kesuburan. Prinsip HOS 

test didasarkan pada pengangkutan cairan HOS ke selaput ekor 

sperma dibawah kondisi yang hipoosmotik. Ketidakstabilan 
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membran dan konsentrasi ion intraseluler akan mempengaruhi 

integritas membran (Lechniak et al., 2002). Hasil pengamatan 

HOST dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hasil pengamatan HOST  

         Keterangan: a. Spermatozoa dengan membran 

       plasma utuh 

   b. Spermatozoa dengan membran 

       plasma rusak  

Penentuan integritas membran spermatozoa dilakukan 

dengan pewarnaan menggunakan zat pewarna eosin – 

negrosin. Kemudian diamati jumlah spermatozoa yang 

integritas membrannya baik dan integritas membrannya jelek 

menggunakan mikroskop perbesaran 400x. Rataan persentase 

HOST spermatozoa setelah pengenceran dan suplementasi α-

tocopherol dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rataan presentase HOST semen sapi Madura selama 

proses pembekuan yang disuplementasi α-tocopherol 

Tahapan 
Dosis α-tocopherol 

0 mM 0.5 mM 1 mM 1.5 mM 

Setelah 

pengenceran 51.11±27.33a 50.79±33.23a 59.78±26.03a 55.61±26.79a 

before 

freezing 5oC 58.91±30.40a 57.9±28.42a 51.65±31.00a 50.87±21.87a 

Post 

thawing 

motility 50.55±25.08a 50.68±27.66a 47.42±31.73a 41.07±20.61a 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata (P>0.05) 

Hypo-Osmotic Swelling Test setelah pengenceran pada 

tahap before freezing 5
o
C dan post thawing motility 

menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh mempertahankan 

integritas membran (P>0.05), akan tetapi terjadi peningkatan 

persentase HOST pada suplementasi α-tocopherol 1 mM. 

Rusaknya membran plasma dapat disebabkan adanya 

peroksidasi lipid pada bagian membran sel. Membran plasma 

terdiri dari 60% protein dan 40% lipid dimana lipid yang 

membentuk membran plasma terdiri atas 65% fosfolipid, 25% 

kolesterol dan 10% lipid lainnya. Lipid pada bagian membran 

plasma sangat rentan terhadap adanya reaksi peroksidasi 

(Siswanto, 2006). Hasil diatas tidak sesuai dengan Murray et 

al. (2009) yang menyatakan α-tocopherol sebagai antioksidan 

pemutus rantai yang menangkap radikal bebas pada membran 

sel dan lipoprotein plasma bereaksi dengan radikal peroksida 

lipid yang dibentuk oleh peroksidase asam lemak tak jenuh. 

Kemudian radikal tokoferoksil tidak reaktif akhirnya 

membentuk senyawa non radikal. Hal ini dapat disebabkan 

oleh kerusakan membran spermatozoa yang terjadi sebelum 

perlakuan sehingga kerusakan membran spermatozoa tidak 
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dapat dihentikan dengan antioksidan. Widiastuti (2001) 

melaporkan bahwa dosis α-tocopherol yang berlebih dapat 

menimbulkan efek toksik. Lipid pada bagian membran plasma 

sangat rentan terhadap adanya reaksi peroksidasi (Siswanto, 

2006). Bailey et al. (2000) menyatakan bahwa perlakuan 

pendinginan dapat mengakibatkan membran plasma 

spermatozoa menjadi lebih permeabel sehingga mudah 

kehilangan enzim-enzim dan komponen-komponen yang 

terdapat dalam kepala sel. Acker and McGann (2003) 

menambahkan selama proses pendinginan terjadi pengeluaran 

ion-ion dan dehidrasi yang hebat sehingga menyebabkan sel 

mengkerut dan akan merusak sel. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Disimpulkan bahwa penambahan α-tocopherol 

ke dalam pengencer tris aminomethane kuning 

telur dapat mempertahankan motilitas dan 

menurunkan terjadinya abnormalitas 

spermatozoa sapi Madura selama prosesing 

pembekuan semen. 

2. Konsentrasi α-tocopherol 1 mM ke dalam 100 

ml pengencer tris aminomethane kuning telur 

selama prosesing pembekuan semen sapi Madura 

berpengaruh dalam mempertahankan motilitas 

spermatozoa dan menurunkan terjadinya 

abnormalitas spermatozoa sapi Madura. 

Sedangkan konsentrasi tersebut tidak 

berpengaruh terhadap viabilitas dan integritas 

membran (HOST). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan penelitian 

lebih lanjut menggunakan konsentrasi α-tocopherol 1 mM 

pada prosesing pembekuan yang bervariasi. 
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LAMPIRAN 

SETELAH PENGENCERAN 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Presentasehidup Between Groups 3.665 3 1.222 .073 .974 

Within Groups 606.245 36 16.840   

Total 609.910 39    

persentaseHOST Between Groups 541.398 3 180.466 .222 .880 

Within Groups 29217.779 36 811.605   
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Total 29759.178 39    

presentasemotilitas Between Groups 127.500 3 42.500 2.468 .078 

Within Groups 620.000 36 17.222   

Total 747.500 39    

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable (I) P (J) P Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Presentasehidup LSD P0 P1 .36252 1.83522 .845 -3.3595 4.0845 
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P2 -.48074 1.83522 .795 -4.2027 3.2413 

P3 .06804 1.83522 .971 -3.6540 3.7900 

P1 P0 -.36252 1.83522 .845 -4.0845 3.3595 

P2 -.84326 1.83522 .649 -4.5653 2.8787 

P3 -.29448 1.83522 .873 -4.0165 3.4275 

P2 P0 .48074 1.83522 .795 -3.2413 4.2027 

P1 .84326 1.83522 .649 -2.8787 4.5653 

P3 .54878 1.83522 .767 -3.1732 4.2708 

P3 P0 -.06804 1.83522 .971 -3.7900 3.6540 
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P1 .29448 1.83522 .873 -3.4275 4.0165 

P2 -.54878 1.83522 .767 -4.2708 3.1732 

P2 10.77256 10.90908 .330 -11.3521 32.8972 

persentaseHOST LSD P0 P1 .32253 12.74053 .980 -25.5165 26.1615 

P2 -8.65962 12.74053 .501 -34.4986 17.1794 

P3 -4.49790 12.74053 .726 -30.3369 21.3411 

P1 P0 -.32253 12.74053 .980 -26.1615 25.5165 

P2 -8.98214 12.74053 .485 -34.8211 16.8568 

P3 -4.82043 12.74053 .707 -30.6594 21.0186 
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P2 P0 8.65962 12.74053 .501 -17.1794 34.4986 

P1 8.98214 12.74053 .485 -16.8568 34.8211 

P3 4.16172 12.74053 .746 -21.6773 30.0007 

P3 P0 4.49790 12.74053 .726 -21.3411 30.3369 

P1 4.82043 12.74053 .707 -21.0186 30.6594 

P2 -4.16172 12.74053 .746 -30.0007 21.6773 

presentasemotilitas LSD P0 P1 4.00000
*
 1.85592 .038 .2360 7.7640 

P2 .00000 1.85592 1.000 -3.7640 3.7640 

P3 3.00000 1.85592 .115 -.7640 6.7640 
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P1 P0 -4.00000
*
 1.85592 .038 -7.7640 -.2360 

P2 -4.00000
*
 1.85592 .038 -7.7640 -.2360 

P3 -1.00000 1.85592 .593 -4.7640 2.7640 

P2 P0 .00000 1.85592 1.000 -3.7640 3.7640 

P1 4.00000
*
 1.85592 .038 .2360 7.7640 

P3 3.00000 1.85592 .115 -.7640 6.7640 

P3 P0 -3.00000 1.85592 .115 -6.7640 .7640 

P1 1.00000 1.85592 .593 -2.7640 4.7640 

P2 -3.00000 1.85592 .115 -6.7640 .7640 
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Univariate Analysis of Variance 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:abnormalitaspengenceran   

Source Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 501.664
a
 12 41.805 6.651 .000 

Intercept 12230.758 1 12230.758 1.946E3 .000 

Ulangan 399.046 9 44.338 7.054 .000 

Alfatokoferol 102.619 3 34.206 5.442 .005 

Error 169.711 27 6.286   

Total 12902.132 40    

Corrected Total 671.375 39    

a. R Squared = .747 (Adjusted R Squared = .635)   
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Post Hoc Tests 

dosis alfatokoferol 

Multiple Comparisons 

Abnormalitaspengenceran 

LSD 

    

(I) dosis 

alfatoko

ferol 

(J) 

dosis 

alfatoko

ferol 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

P0 P1 -1.3900 1.12121 .226 -3.6905 .9105 

P2 2.8900
*
 1.12121 .016 .5895 5.1905 

P3 -.4850 1.12121 .669 -2.7855 1.8155 

P1 P0 1.3900 1.12121 .226 -.9105 3.6905 

P2 4.2800
*
 1.12121 .001 1.9795 6.5805 
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P3 .9050 1.12121 .427 -1.3955 3.2055 

P2 P0 -2.8900
*
 1.12121 .016 -5.1905 -.5895 

P1 -4.2800
*
 1.12121 .001 -6.5805 -1.9795 

P3 -3.3750
*
 1.12121 .006 -5.6755 -1.0745 

P3 P0 .4850 1.12121 .669 -1.8155 2.7855 

P1 -.9050 1.12121 .427 -3.2055 1.3955 

P2 3.3750
*
 1.12121 .006 1.0745 5.6755 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 6.286. 

  

*. The mean difference is significant at the .05 level.   
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BEFORE FREEZING 5
0
  

ANOVA 

 

  

Sum of Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Persentasehidup Between 

Groups 
272.947 3 90.982 1.113 .356 

Within 

Groups 
2941.615 36 81.712 

  

Total 3214.562 39    
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PersentaseHOST Between 

Groups 
468.934 3 156.311 .192 .901 

Within 

Groups 
29303.198 36 813.978 

  

Total 29772.133 39    

Persentasemotilitas Between 

Groups 
186.875 3 62.292 3.850 .017 

Within 

Groups 
582.500 36 16.181 

  

Total 769.375 39    
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Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable (I) P (J) P Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Persentasehidup LSD P0 P1 -2.83076 4.04256 .488 -11.0295 5.3679 

P2 2.39461 4.04256 .557 -5.8041 10.5933 

P3 -4.40539 4.04256 .283 -12.6041 3.7933 

P1 P0 2.83076 4.04256 .488 -5.3679 11.0295 
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P2 5.22537 4.04256 .204 -2.9733 13.4241 

P3 -1.57463 4.04256 .699 -9.7733 6.6241 

P2 P0 -2.39461 4.04256 .557 -10.5933 5.8041 

P1 -5.22537 4.04256 .204 -13.4241 2.9733 

P3 -6.80000 4.04256 .101 -14.9987 1.3987 

P3 P0 4.40539 4.04256 .283 -3.7933 12.6041 

P1 1.57463 4.04256 .699 -6.6241 9.7733 

P2 6.80000 4.04256 .101 -1.3987 14.9987 

P3 -4.10000 10.18015 .690 -24.7463 16.5463 
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P3 P0 -1.17500 10.18015 .909 -21.8213 19.4713 

P1 7.30000 10.18015 .478 -13.3463 27.9463 

P2 4.10000 10.18015 .690 -16.5463 24.7463 

PersentaseHOST LSD P0 P1 -5.97810 12.75914 .642 -31.8548 19.8986 

P2 2.77190 12.75914 .829 -23.1048 28.6486 

P3 -4.10164 12.75914 .750 -29.9784 21.7751 

P1 P0 5.97810 12.75914 .642 -19.8986 31.8548 

P2 8.75000 12.75914 .497 -17.1267 34.6267 

P3 1.87647 12.75914 .884 -24.0003 27.7532 
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P2 P0 -2.77190 12.75914 .829 -28.6486 23.1048 

P1 -8.75000 12.75914 .497 -34.6267 17.1267 

P3 -6.87353 12.75914 .593 -32.7503 19.0032 

P3 P0 4.10164 12.75914 .750 -21.7751 29.9784 

P1 -1.87647 12.75914 .884 -27.7532 24.0003 

P2 6.87353 12.75914 .593 -19.0032 32.7503 

Persentasemotilitas LSD P0 P1 -.50000 1.79892 .783 -4.1484 3.1484 

P2 -5.50000
*
 1.79892 .004 -9.1484 -1.8516 

P3 -1.50000 1.79892 .410 -5.1484 2.1484 
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P1 P0 .50000 1.79892 .783 -3.1484 4.1484 

P2 -5.00000
*
 1.79892 .009 -8.6484 -1.3516 

P3 -1.00000 1.79892 .582 -4.6484 2.6484 

P2 P0 5.50000
*
 1.79892 .004 1.8516 9.1484 

P1 5.00000
*
 1.79892 .009 1.3516 8.6484 

P3 4.00000
*
 1.79892 .033 .3516 7.6484 

P3 P0 1.50000 1.79892 .410 -2.1484 5.1484 

P1 1.00000 1.79892 .582 -2.6484 4.6484 

P2 -4.00000
*
 1.79892 .033 -7.6484 -.3516 



89 

 

Univariate Analysis of Variance 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:abnormalitaspendinginan   

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 421.706
a
 12 35.142 2.735 .015 

Intercept 29661.639 1 29661.639 2.308E3 .000 

Ulangan 260.939 9 28.993 2.256 .049 

Alfatokoferol 160.767 3 53.589 4.170 .015 

Error 346.967 27 12.851   

Total 30430.312 40    

Corrected Total 768.673 39    

a. R Squared = .549 (Adjusted R Squared = .348)   
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Post Hoc Tests 

dosis alfatokoferol 

Multiple Comparisons 

Abnormalitaspendinginan 

LSD 

    

(I) dosis 

alfatoko

ferol 

(J) 

dosis 

alfatoko

ferol 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

P0 P1 -.8250 1.60316 .611 -4.1144 2.4644 

P2 4.4250
*
 1.60316 .010 1.1356 7.7144 

P3 .7750 1.60316 .633 -2.5144 4.0644 

P1 P0 .8250 1.60316 .611 -2.4644 4.1144 

P2 5.2500
*
 1.60316 .003 1.9606 8.5394 
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P3 1.6000 1.60316 .327 -1.6894 4.8894 

P2 P0 -4.4250
*
 1.60316 .010 -7.7144 -1.1356 

P1 -5.2500
*
 1.60316 .003 -8.5394 -1.9606 

P3 -3.6500
*
 1.60316 .031 -6.9394 -.3606 

P3 P0 -.7750 1.60316 .633 -4.0644 2.5144 

P1 -1.6000 1.60316 .327 -4.8894 1.6894 

P2 3.6500
*
 1.60316 .031 .3606 6.9394 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 12.851. 

  

*. The mean difference is significant at the .05 level.   
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POST THAWING MOTILITY (PTM) 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Persentasehidup Between Groups 120.017 3 40.006 .045 .987 

Within Groups 31906.356 36 886.288   

Total 32026.373 39    

PersentaseHOST Between Groups 606.894 3 202.298 .286 .835 

Within Groups 25426.946 36 706.304   

Total 26033.840 39    
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Persentasemotilitas Between Groups 252.500 3 84.167 2.900 .048 

Within Groups 1045.000 36 29.028   

Total 1297.500 39    

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable (I) P (J) P Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Persentasehidup LSD P0 P1 2.32500 13.31381 .862 -24.6767 29.3267 

P2 -2.52500 13.31381 .851 -29.5267 24.4767 
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P3 -.62500 13.31381 .963 -27.6267 26.3767 

P1 P0 -2.32500 13.31381 .862 -29.3267 24.6767 

P2 -4.85000 13.31381 .718 -31.8517 22.1517 

P3 -2.95000 13.31381 .826 -29.9517 24.0517 

P2 P0 2.52500 13.31381 .851 -24.4767 29.5267 

P1 4.85000 13.31381 .718 -22.1517 31.8517 

P3 1.90000 13.31381 .887 -25.1017 28.9017 

P3 P0 .62500 13.31381 .963 -26.3767 27.6267 

P1 2.95000 13.31381 .826 -24.0517 29.9517 
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P2 -1.90000 13.31381 .887 -28.9017 25.1017 

PersentaseHOST LSD P0 P1 -.12500 11.88532 .992 -24.2295 23.9795 

P2 3.13483 11.88532 .793 -20.9697 27.2394 

P3 9.47805 11.88532 .430 -14.6265 33.5826 

P1 P0 .12500 11.88532 .992 -23.9795 24.2295 

P2 3.25983 11.88532 .785 -20.8447 27.3644 

P3 9.60305 11.88532 .424 -14.5015 33.7076 

P2 P0 -3.13483 11.88532 .793 -27.2394 20.9697 

P1 -3.25983 11.88532 .785 -27.3644 20.8447 
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P3 6.34321 11.88532 .597 -17.7613 30.4478 

P3 P0 -9.47805 11.88532 .430 -33.5826 14.6265 

P1 -9.60305 11.88532 .424 -33.7076 14.5015 

P2 -6.34321 11.88532 .597 -30.4478 17.7613 

Persentasemotilitas LSD P0 P1 -1.50000 2.40947 .538 -6.3866 3.3866 

P2 -6.50000
*
 2.40947 .011 -11.3866 -1.6134 

P3 -1.00000 2.40947 .681 -5.8866 3.8866 

P1 P0 1.50000 2.40947 .538 -3.3866 6.3866 

P2 -5.00000
*
 2.40947 .045 -9.8866 -.1134 
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P3 .50000 2.40947 .837 -4.3866 5.3866 

P2 P0 6.50000
*
 2.40947 .011 1.6134 11.3866 

P1 5.00000
*
 2.40947 .045 .1134 9.8866 

P3 5.50000
*
 2.40947 .028 .6134 10.3866 

P3 P0 1.00000 2.40947 .681 -3.8866 5.8866 

P1 -.50000 2.40947 .837 -5.3866 4.3866 

P2 -5.50000
*
 2.40947 .028 -10.3866 -.6134 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
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Univariate Analysis of Variance 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:abnormalitasptm    

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1112.825
a
 12 92.735 12.548 .000 

Intercept 77000.625 1 77000.625 1.042E4 .000 

Ulangan 797.000 9 88.556 11.982 .000 

alfatokoferol 315.825 3 105.275 14.244 .000 

Error 199.550 27 7.391   

Total 78313.000 40    

Corrected Total 1312.375 39    

a. R Squared = .848 (Adjusted R Squared = .780)   
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Post Hoc Tests 

dosis alfatokoferol 

Multiple Comparisons 

Abnormalitasptm 

LSD 

    

(I) dosis 

alfatoko

ferol 

(J) 

dosis 

alfatoko

ferol 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

P0 P1 1.4000 1.21579 .260 -1.0946 3.8946 

P2 7.2500
*
 1.21579 .000 4.7554 9.7446 

P3 1.2500 1.21579 .313 -1.2446 3.7446 

P1 P0 -1.4000 1.21579 .260 -3.8946 1.0946 

P2 5.8500
*
 1.21579 .000 3.3554 8.3446 
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P3 -.1500 1.21579 .903 -2.6446 2.3446 

P2 P0 -7.2500
*
 1.21579 .000 -9.7446 -4.7554 

P1 -5.8500
*
 1.21579 .000 -8.3446 -3.3554 

P3 -6.0000
*
 1.21579 .000 -8.4946 -3.5054 

P3 P0 -1.2500 1.21579 .313 -3.7446 1.2446 

P1 .1500 1.21579 .903 -2.3446 2.6446 

P2 6.0000
*
 1.21579 .000 3.5054 8.4946 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 7.391. 

  

*. The mean difference is significant at the .05 level.   

 


