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ABSTRACT 

 
This study was conducted from May to June 2014 at 

Sumber Sekar Field Labolatory of Animal Husbandry Faculty, 
Brawijaya University, Malang. The purpose of the study was 
to find out quality of semen Boer goat in room temperature 
with different storage duration. The result showed that storage 
treatment of semen with yolk tris aminomethane diluents had 
highly signicant defferences (P<0.01) on individual motility, 
viability and abnormality of semen. The conclusion of this 
result was optimal storage time was 240 minutes in room 
temperature with 53.50±2.42% of individual motility, 
61.29±3.15% of viability and 15.15±2.42% of abnormality. 
 
Keywords: semen, Boar goat, tris aminomethane yolk, storage 
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RINGKASAN 
 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Mei sampai 
Juni 2014 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya. Tujuan penelitian adalah 
untuk menentukan lama waktu penyimpanan yang optimal 
pada semen kambing Boer yang diencerkan dengan tris 
aminomethan kuning telur pada suhu ruang. Penelitian ini 
berguna menambah informasi tentang penggunaan semen cair 
untuk menunjang keberhasilan IB. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah semen 
kambing Boer jantan yang dipelihara di Laboratorium Lapang 
Sumber Sekar. Pengambilan semen dilakukan secara rutin 
dengan frekuensi 2 hari sekali menggunakan vagina buatan 
dengan syarat kualitas semen segar memiliki motilitas ≥ 70%. 
Semen yang telah diencerkan kemudian diamati kualitasnya 
pada suhu ruang pada jam ke 0 sampai motilitas ≥ 40 %. 
Variabel yang diamati secara makroskopis meliputi volume, 
bau, konsistensi, warna dan derajat keasaman dan secara 
mikroskopis yang meliputi motilitas individu, motillitas 
massa, viabilitas, dan abnormalitas. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah eksperimental laboratorium 
menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 6 
perlakuan dan 10 ulangan. Data dianalisis menggunakan 
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ANOVA dan apabila hasil berbeda nyata maka dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa lama simpan 
semen kambing Boer pada suhu ruang dengan pengencer tris 
aminomethan kuning telur selama 0, 60, 120, 180, 240 dan 
300 menit berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 
motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. 
Rata-rata motilitas individu masing-masing adalah 
73,50±2,42%, 70,00±2,36%, 64,50±3,33%, 60,00±2,84%, 
53,50±2,42% dan 44,00±2,11%. Rata-rata persentase viabilitas 
masing-masing adalah 84,67±2,63%, 83,69±2,64%, 
77,24±2,43%, 67,78±3,34%, 61,29±3,15% dan 51,72±2,25%. 
Rata-rata persentase abnormalitas masing-masing adalah 
6,72±1,06%, 8,08±0,88%, 11,30±0,98%, 15,15% ± 2,42% dan 
19,59 ± 0,80%. 

Kesimpulan penelitian ini adalah lama simpan semen 
segar dengan persentase hidup rata-rata 89,26±2,63% dengan 
penambahan pengencer tris aminomethan kuning telur pada 
suhu ruang semakin lama disimpan maka kualitasnya akan 
semakin menurun. Lama simpan semen yang masih layak 
digunakan untuk IB pada perlakuan penelitian yaitu sebelum 4 
jam dengan kisaran motilitas individu 53,50±2,42%, 
persentase hidup 61,29±3,15%, dan abnormalitas 
15,15±2,42%. Disarankan semen kambing Boer yang telah 
ditampung kemudian diencerkan pada suhu ruang untuk 
keperluan IB sebaiknya diinseminasikan pada kambing Boer 
betina tidak melebihi waktu penyimpanan 4 jam untuk 
memberikan hasil yang terbaik. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

Kambing merupakan ternak yang mudah dipelihara 
oleh masyarkat luas. Selain itu, kambing juga sangat 
menguntungkan bagi pemeliharanya, karena mudah 
berkembang biak, tidak memerlukan modal yang besar dan 
tempat yang luas, feses dari kambing dapat membantu untuk 
menyuburkan tanah, serta dapat dijadikan sebagai investasi 
berupa tabungan. Populasi kambing di Indonesia mengalami 
peningkatan sebesar 5,36% dari 16.946.000 ekor pada tahun 
2012 hingga 17.906.000 ekor pada tahun 2013 (BPS, 2013). 
Tetapi populasi kambing di Indonesia didominasi oleh 
kambing Kacang yang memiliki ukuran tubuh kecil sehingga 
produksi daging yang dihasilkan juga relatif lebih sedikit, 
sehingga perlu adanya upaya budidaya kambing dengan 
produksi daging yang baik untuk pemenuhan konsumsi daging 
dalam negeri. 

Salah satu kambing penghasil daging yang sangat baik 
adalah kambing Boer yang tubuhnya berwarna putih dan 
kepalanya berwarna cokelat. Kambing ini bertubuh lebar, 
panjang, berkaki pendek, berhidung cembung dan bertelinga 
panjang menggantung. kambing Boer memiliki bobot lahir 3-4 
kg dan laju pertumbuhan bobot badan harian berkisar 140-250 
g/ekor/hari (Kostman dan Sutama, 2004). Pejantan kambing 
Boer berumur 2-3 tahun memiliki bobot badan 110-135 kg, 
sedangkan bobot badan kambing Boer betina dewasa 
mencapai 90-100 kg. Persentase daging pada karkas kambing 
Boer ini mencapai 40-50% dari bobot badannya (Nasich, 
2010). 
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Ejakulat seekor pejantan dewasa mengandung 
spermatozoa yang berlipat ganda dan lebih banyak daripada 
jumlah yang diperlukan bagi keberhasilan fertilisasi seekor 
betina (Hunter, 1995). Untuk memaksimalkan penggunaan 
pejantan dapat dilakukan melalui teknologi Inseminasi Buatan 
(IB). IB juga bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik dan 
produksi ternak. Tingkat keberhasilan IB dipengaruhi oleh 
kualitas semen yang digunakan, fertilitas induk yang 
diinseminasi, sarana dan prasarana IB, inseminator dalam 
melakukan inseminasi dan ketepatan peternak dalam deteksi 
dan pelaporan birahi (Ihsan, 2011). 

Teknik IB yang sudah umum dipakai yaitu 
menggunakan semen beku maupun semen cair (Sumeidiana, 
Wuwuh dan Mawarti, 2007). Permasalahan utama dalam 
penggunaan semen beku untuk IB adalah mudah mengalami 
kerusakan selama proses pembekuan karena terjadi 
pembentukan kristal-kristal es (Tambing, Toelihere, Yusuf dan 
Sutama, 2001) dan perubahan konsentrasi elektrolit (Rizal, 
2006) yang dapat menyebabkan kerusakan dan kematian sel 
spermatozoa. Proses pembekuan spermatozoa dengan 
menurunkan suhu hingga -196 ºC didalam nitrogen cair 
menyebabkan kematian spermatozoa sekitar 30% 
(Triwulanningsih, Situmorang, Sugiarti, Sianturi dan 
Kusumaningrum, 2003). Semen kambing memiliki kualitas 
yang rendah setelah dilakukan thawing yang ditandai dengan 
terjadinya perubahan fungsional ultrastruktur spermatozoa, 
kerusakan membran plasma dan tudung akrosom yang 
menyebabkan terjadinya penurunan motilitas dan daya hidup 
yang berakibat kegagalan transpor dan fertilisasi (Deka and 
Rao, 1985). Faktor penghambat lain penggunaan semen beku 
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adalah ketersediaan nitrogen cair dan tabung nitrogen yang 
mahal di daerah (Triwulanningsih dkk., 2003). 

Penggunaan semen cair adalah salah satu alternatif 
pelaksanaan program IB sebagai pengganti semen beku akibat 
kualitasnya yang rendah dan faktor penghambat lain. 
Penggunaan semen cair dalam pelaksanaan IB akan mudah 
mengalami penurunan kualitas jika tidak ditambah dengan 
pengencer yang tepat (Hafez, 2008). Pengenceran semen 
merupakan usaha mempertahankan fertilitas spermatozoa 
dalam periode yang lebih lama yakni untuk memperpanjang 
daya hidup spermatozoa, motilitas, dan daya fertilitasnya 
(Rusdin dan Jum’at, 2000). 

Zat pengencer adalah campuran dari bahan yang dapat 
mempertahankan kualitas spermatozoa. Syarat penting yang 
harus dimiliki setiap pengencer adalah bahan tidak bersifat 
toxic terhadap spermatozoa, bersifat isotonis, mengandung 
unsur yang sifat fisik dan kimiawinya hampir sama dengan 
semen, tetap bisa mempertahankan fertilitas spermatozoa, 
mengandung buffer, mengandung sumber energi, menghambat 
pertumbuhan bakteri (Susilawati, 2011). 

Berdasarkan uraian diatas kualitas semen selama 
penyimpanan sangat penting untuk diketahui karena 
menentukan sejauh mana daya hidup dan fertilitas 
spermatozoa sehingga perlu dilakukan penelitian yang 
membahas mengenai pengaruh lama simpan semen dengan 
pengencer tris aminomethan kuning telur pada suhu ruang 
terhadap kualitas spermatozoa kambing Boer. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berapakah waktu optimal yang dibutuhkan untuk 

mengetahui lama simpan semen kambing Boer pada suhu 
ruang terhadap kualitas spermatozoa hingga motilitas individu 
≥40% yang diencerkan menggunakan pengencer tris 
aminomethan kuning telur dengan perbandingan 1 : 10 ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lama waktu 
penyimpanan yang optimal pada semen kambing Boer yang 
diencerkan dengan tris aminomethan kuning telur pada suhu 
ruang dengan mengetahui kualitas spermatozoa kambing Boer. 

 
1.4. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan : 
1. Bahan pertimbangan dalam menentukan lama simpan 

semen kambing Boer dengan pengencer tris 
aminomethan kuning telur pada suhu ruang yang 
efisien sehingga dapat menunjang keberhasilan IB 
kambing Boer. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 
para peternak dalam upaya pengembangan IB pada 
kambing Boer. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 
bagi peneliti, kalangan akademisi atau instansi yang 
berhubungan dengan peternakan. 

 
1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Salah satu upaya peningkatan populasi kambing Boer 
adalah dengan IB. Program IB akan berhasil dengan baik 
apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi 
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kualitas semen yang digunakan baik, induk yang diinseminasi 
fertil, kelengkapan sarana dan prasarana IB, keahlian 
inseminator dalam melakukan inseminasi dan ketepatan dalam 
deteksi dan pelaporan birahi (Ihsan, 2011). 

Penggunaan semen cair dalam program IB memiliki 
beberapa kelebihan yaitu prosesnya mudah, biaya murah dan 
kualitas semen baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
angka kebuntingan pada kambing yang diperoleh dengan 
menggunakan semen cair dalam program IB antara 62,5-
73,1% dengan konsentrasi spermatozoa 60-120 juta/0,5 ml 
(Roca, Carrizosa, Compos, Lafuente, Vasquez and Martinez, 
1997). 

Semen yang disimpan pada suhu kamar (25-27oC) 
akan mengalami penurunan kualitas spermatozoa yang 
disebabkan oleh penurunan suhu dari kondisi lingkungan. 
Evans and Maxwell (1987) menyatakan penurunan temperatur 
akan menurunkan metabolisme spermatozoa yang berakibat 
pada menurunnya produksi energi yang bisa digunakan 
sebagai energi mekanik (pergerakan) atau sebagai energi 
kimiawi (biosintesis). Faktor lain yang menurunkan daya 
hidup spermatozoa adalah reaksi peroksida lipid. Metabolisme 
sel akan menghasilkan radikal bebas yang memungkinkan 
reaksi peroksida yang dapat mematikan spermatozoa (Afiati, 
Kaiin, Gunawan, Said dan Tappa, 2004). Kendala utama 
dalam mempertahankan kualitas semen adalah terjadinya 
kerusakan spermatozoa karena penyimpanan yang lama akan 
meningkatkan spermatozoa yang mati dan bila jumlah 
spermatozoa yang mati lebih tinggi akan menjadi racun bagi 
spermatozoa yang hidup. Lama penyimpanan akan merusak 
membran plasma yang menyebabkan kematian spermatozoa 
meskipun bentuknya normal (Hartono, 2008). 



6 
 

Upaya mempertahankan kualitas dan menambah 
kuantitas semen cair memerlukan adanya penambahan bahan 
pengencer yang tepat (Hafez, 2000). Tris Aminomethan 
digunakan pada semen cair karena murah dan mudah 
diperoleh (Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama, 2001). Tris 
aminomethan tersusun atas beberapa bahan yang penting bagi 
kelangsungan hidup sperma yang meliputi tris berfungsi 
sebagai buffer untuk mencegah perubahan pH akibat 
metabolisme spermatozoa berupa asam laktat dan 
mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan 
elektrolit. Asam sitrat berfungsi sebagai buffer, pengikat butir-
butir kuning telur dan mempertahankan tekanan osmotik dan 
keseimbangan elektrolit. Laktosa dan fruktosa berfungsi 
sebagai sumber energi spermatozoa. Raffinosa berfungsi 
sebagai sumber energi dan mencegah efek lethal pembekuan 
dan penicillin dan streptomycin berfungsi mencegah 
pertumbuhan mikroorganisme yang mematikan, seperti kuman 
vibri foetus dan meningkatkan daya tahan spermatozoa 
(Gunawan, Laksmini dan Trilaksana, 2012). 

Pengencer tris aminomethane mengandung kuning 
telur yang kaya asam oleat yang digunakan sebagai 
pengangkut dan pelarut lemak. Khasiat yang dikandung 
kuning telur terletak pada lipoprotein dan lecithin yang bekerja 
mempertahankan dan melindungi integritas selubung 
lipoprotein dari sel spermatozoa (Muhilal dan Sulaiman, 
2004). Efektivitas penggunaan pengencer tris aminomethan 
kuning telur dalam menghambat penurunan kualitas semen 
cair kambing Boer pada suhu ruang belum banyak 
dipublikasikan sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai 
hal tersebut. Skema kerangka pikir penelitian bisa dilihat pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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1.6. Hipotesis 
Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan 

pengaruh lama simpan semen pada suhu ruang terhadap 
kualitas spermatozoa kambing Boer dengan pengencer tris 
aminomethan kuning telur. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Kambing Boer 
Kambing Boer adalah kambing yang berasal dari 

Afrika. Kata "Boer" artinya petani. Kambing Boer merupakan 
salah satu kambing pedaging yang memiliki pertumbuhan 
cepat yang telah dikembangkan di Afrika Selatan untuk tujuan 
produksi daging. Kambing ini secara intensif telah 
dikembangkan dengan sistem perkawinan yang selektif sejak 
lebih dari 50 tahun oleh para breeder di Afrika Selatan 
sehingga Boer ini dikenal sebagai kambing yang superior 
diantara beberapa jenis kambing untuk produksi daging. 
Kambing Boer mempunyai tanda umum yaitu tanduk 
melengkung ke atas dan ke belakang, telinga lebar dan 
menggantung, hidung cembung, rambut relatif pendek sampai 
sedang dengan pola warna dasar putih dan biasanya kombinasi 
warna coklat atau merah bata pada bagian leher dan kepala 
(Mahmilia and Taringan, 2004). 

Boer jantan bertubuh kokoh, pundaknya luas dan ke 
belakang dipenuhi dengan pantat yang berotot. Boer jantan 
dapat kawin di bulan apa saja sepanjang tahun dan berbau 
tajam untuk memikat betina. Seekor pejantan dapat aktif 
kawin pada umur 7-8 bulan, tetapi disarankan agar satu 
pejantan tidak melayani lebih dari 8-10 betina sampai pejantan 
tersebut berumur satu tahun. Boer jantan dewasa (2-3 tahun) 
dapat melayani 30-40 betina/ tahun. Disarankan agar semua 
pejantan dipisahkan dari betina pada umur 3 bulan agar tidak 
terjadi perkawinan yang tidak direncanakan. Menurut Setiadi 
(2003), ukuran kambing Boer dewasa berurut-turut pada 
jantan 80-130 Kg dan betina 50-75 Kg, serta tinggi pundak 
jantan 50-75 cm dan betina 60-70 cm. Kambing Boer dipotong 
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dengan bobot badan sekitar 35-40 Kg untuk jantan dan 30-35 
Kg untuk betina dengan persentase karkas 50−55%. Menurut 
Mahmilia and Taringan (2004), rataan litter size kambing Boer 
adalah 1,7 ekor. 

2.2. Reproduksi Kambing Jantan 
Sistem reproduksi jantan terdiri atas testis yang 

dikelilingi tunika vaginalis dan selubung testis, epididimis, 
duktus deferens, kelenjar aksesori (kelenjar vesikularis, prostat 
dan bulbouretralis), uretra dan penis yang dilindungi oleh 
preputium. Testis sebagai organ kelamin primer mempunyai 
dua fungsi yaitu menghasilkan spermatozoa atau sel-sel 
kelamin jantan dan mensekresikan hormon kelamin jantan. 
Spermatozoa dihasilkan dalam tubuli seminiferi atas pengaruh 
FSH (Follicle Stimulating Hormone), sedangkan testosteron 
diproduksi oleh sel-sel intertitial dari leydig atas pengaruh 
ICSH (Intertitial Cell Stimulating Hormone). Vas deferens 
sebagai saluran yang menghubungkan epididimis dengan 
uretra. Epididimis terdiri dari tiga bagian yaitu caput 
epididimis atau kepala epididimis, corpus epididimis atau 
badan epididimis, dan cauda epididimis atau ekor epididimis. 
Ketiga bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda. Caput 
berfungsi sebagai tempat pemasakan spermatozoa, corpus 
berfungsi sebagai pengangkutan spermatozoa, cauda berfungsi 
sebagai tempat penimbunan spermatozoa, urethra adalah 
saluran tempat bermuaranya ampula ductus deferen sampai 
ujung penis. Urethra merupakan saluran urogenitalis yang 
berfungsi sebagai tempat lewatnya urin dan semen 
(Partodihardjo, 1992). 

Penis adalah alat reproduksi yang berfungsi sebagai 
alat kopulasi yaitu memasukkan spermatozoa kedalam alat 
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reproduksi betina dan juga saluran urin. Penis dibungkus 
preputium membentuk lipatan kulit kedalam. Penis berbentuk 
silinder panjang dan bersifat fibroelastik. Penis terdiri dari 
pangkal, badan penis dan ujung penis atau gland penis. Dalam 
keadaan relaks ada bagian yang membengkok membentuk 
huruf S, bagian ini disebut flexura sigmoidea. Untuk 
memanjang dan memendek penis dilengkapi dengan musculus 
retraktor penis yaitu otot yang dapat merelaks dan mengkerut 
(kontraksi). Penis mempunyai dua fungsi yaitu untuk 
menyemprotkan sperma kedalam alat reproduksi betina dan 
untuk lewatnya urin organ reproduksi jantan dilengkapi 
kelenjar-kelenjar tambahan yang meliputi kelenjar vesicularis 
berjumlah sepasang yang terletak di kanan-kiri ampula duktus 
deferens. Pada ruminansia kelenjar ini besar dan susunannya 
berlobus-lobus. Sekresi kelenjar ini banyak mengandung 
protein, potasium, fruktosa, asam sitrat, asam askorbat, 
vitamin dan enzim, warnanya kekuning-kuningan karena 
banyak mengandung flavin dengan pH 5,7-6,2. Kelenjar 
prostata berfungsi sebagai penghasil cairan yang encer dan 
mengandung ion an-organik (Na, Cl, Ca, Mg) dengan pH lebih 
besar dari 7,0. Kelenjar bulbourethralis berjumlah sepasang 
yang terdapat di sebelah kanan dan kiri urethra bulbourethralis 
di bawah musculus bulbo spongiosus. Pada sapi, kelenjar ini 
sebesar buah kemiri, padat dan mempunyai kapsul. Kelenjar 
bulbourethralis berfungsi sebagai penghasil getah kental yang 
berfungsi sebagai pembersih saluran reproduksi dari sisa-sisa 
urin (Toelihere, 1993). 
 
2.3. Semen 

Semen merupakan hasil ejakulasi pejantan berupa 
suspensi cairan sel yang berisi plasma semen dan spermatozoa. 



12 
 

Plasma seminalis penting bagi kehidupan spermatozoa. Pada 
sistem reproduksi ternak kambing jantan dijumpai kelenjar 
tambahan (accessories glands: vesicular seminalis, prostate, 
cowper, dan kelenjar-kelenjar uretralis). Seminal plasma 
bertugas sebagai buffer dan memelihara spermatozoa. 
Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan 
spermatozoa (sel gamet jantan) yang terjadi hanya di tubuli 
seminiferi yang terletak di testes. Testis 90% tersusun oleh 
tubuli seminiferi, sedangkan 10% sisanya adalah jaringan ikat. 
Spermatozoa yang dihasilkan oleh tubuli seminiferi 
dikeluarkan ke saluran reproduksi jantan yang terdapat silia 
dan muskulernya yang dapat menggerakan spermatozoa dalam 
proses transportasi. Saluran reproduksi jantan tersebut adalah 
testis, vas efferens, epididimis, vas deferens dan terakhir di 
uretra (Susilawati, 2011). 

Waktu yang dibutuhkan dari spermatogonium sampai 
spermatozoa yang diejakulasikan pada sapi dan domba 
mencapai 60 -70 hari dan babi 50-60 hari (Toelihere, 1993). 
Spermatozoa diejakulasikan karena suatu gerak reflek yang 
mengosongkan epididimis, uretra dan kelenjar kelamin asesori 
pada jantan yang dapat terjadi karena rangsangan pada glands 
penis, dapat juga ditimbulkan dengan cara massage kelenjar 
kelamin asesori melalui rectum atau dengan menggunakan 
elektrik ejakulator (Salisbury dan Vandemark, 1985). 

Karakteristik semen kambing Boer memiliki warna 
semen beragam dari warna krem, putih susu, putih dan kuning 
dengan konsistensi kental sampai encer. Motilitas dipengaruhi 
oleh umur sperma, maturasi sperma, penyimpanan energi 
(ATP), agen aktif, biofisik dan fisiologik, cairan suspensi dan 
adanya rangsangan atau hambatan (Hafez, 2008). Menurut 
Mahmilia dkk., (2006), volume ejakulat kambing Boer cukup 
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tinggi yaitu 1,2–2,03 ml/ejakulat. Menurut Ihsan (2011), 
rataan motilitas individu semen segar kambing Boer sebesar 
82,00±5,70%. Viabilitas semen segar Kambing Boer sebesar 
85,50±3,60%. Persentase viabilitas berhubungan erat dengan 
fertilitas spermatozoa, jika persentase viabilitas tinggi maka 
fertilitas spermatozoa juga tinggi. Persentase abnormalitas 
spermatozoa pada kambing sebesar 5-20%. Mahmilia dkk., 
(2006) menyatakan bahwa konsentrasi spermatozoa kambing 
Boer sebesar 2575,70±431,46 juta/ml. Adanya perbedaan 
antara rataan konsentrasi yang jauh lebih besar diduga karena 
adanya perbedaan habitat ternak. Bentuk spermatozoa yang 
sempurna adalah sel yang memanjang terdiri dari kepala yang 
tumpul dan didalamnya terdapat inti atau nucleus, dan ekor 
yang mengandung apparatus untuk pergerakan sel. 
Spermatozoa pada masing-masing spesies mempunyai ukuran 
yang berbeda, namun bentuknya hampir sama (Susilawati, 
2011). 

 
2.4. Penampungan Semen 

Penampungan semen terdapat 3 metode yaitu (1) 
massage (pemijatan), (2) vagina buatan dan (3) elektro 
ejakulator. Metode massage digunakan pada unggas, babi dan 
yang lainnya. Vagina buatan digunakan untuk penampungan 
semen ternak secara rutin sedangkan elektro ejakulator 
digunakan untuk ternak langka atau ternak yang tidak dapat 
ditampung menggunakan vagina buatan misalkan karena 
kecelakaan. Penampungan semen kambing menggunakan 
vagina buatan yang sudah dipersiapkan sesuai suhu badan dan 
telah diberi vaselin di bagian ujung karetnya dengan 
menggunakan sudut kemiringan 45o dan ujungnya terdapat 
tabung reaksi yang ditutup dengan bahan gelap agar semen 
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yang dihasilkan tidak terkena sinar matahari. Sebelum 
dilakukan penampungan pejantan dilakukan fals mounting 3-5 
kali dengan tujuan untuk meningkatkan libido. Pada domba 
dan kambing dapat ditampung beberapa kali dalam seminggu 
karena memiliki cadangan di epididimis. Jumlah ejakulasi 
pada kambing lebih sedikit dibandingkan dengan domba. 
Persiapan penampungan dengan vagina buatan yaitu 
temperatur vagina buatan lebih penting dari pada tekanan di 
penis, sehingga suhu air perlu dikontrol. Tekanan perlu 
dipertahankan hingga selesai, temperatur didalam vagina 
buatan berkisar antara 38-550C (Susilawati, 2011). 

Ejakulat seekor pejantan dewasa mengandung 
spermatozoa yang berlipat ganda lebih banyak daripada 
jumlah yang diperlukan bagi keberhasilan fertilisasi seekor 
betina (Hunter, 1995). Upaya memaksimalkan penggunaan 
pejantan dapat dilakukan melalui teknologi IB. Menurut Rizal, 
Toelihere, Yusuf, Purwantara dan Sitomurang (2003), setiap 
pejantan (domba) memiliki kemampuan melayani sekitar 35-
88 ekor betina/tahun. 

Upaya mendapatkan semen lebih baik perlu dibuat 
rangsangan pada ternak jantan yang akan ditampung dengan 
melakukan pemancingan terhadap pejantan dengan cara 
membawa pejantan itu mendekati ternak betina, membiarkan 
pejantan itu menaiki hewan pemancing tetapi tidak sampai 
melakukan ejakulasi. Pemancingan ini disebut false mount . 
Satu false mount meningkatkan konsentrasi sperma 50% dan 
dua false mount meningkatkan konsentrasi dua kali lipat 
konsentrasi sperma yang diperoleh tanpa pemancingan 
(Mardiyah, Suarida, Pustaka dan Hernawati, 2001). 

Penampungan semen dilakukan menggunakan vagina 
buatan yang sudah dibersihkan dengan kondisi steril dan 
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kering. Sebelum dilakukan penampungan, air hangat dengan 
suhu ±45ºC dimasukkan kedalam vagina buatan, kemudian 
pada bagian mulut vagina buatan dioles vaselin. Teaser 
(pemancing) disiapkan kemudian pejantan didekatkan. Untuk 
mempertinggi libido dan mendapatkan kualitas sperma yang 
baik maka dilakukan false mounting (Mardiyah dkk., 2001). 

 
2.5. Bahan Pengencer Semen 

Pada dasarnya kualitas semen cair cepat menurun pada 
proses penyimpanan pada suhu kamar baik dengan adanya 
bahan pengencer maupun tanpa bahan pengencer. Cara yang 
dapat dilakukan untuk meminimalisir penurunan kualitas 
selama penyimpanan pada suhu kamar yaitu dengan 
pengenceran semen menggunakan pengencer yang 
mengandung komposisi yang sesuai dengan perbandingan 
yang tepat antara pengencer dengan semen (Winarto dan 
Isnaini, 2008). Pengenceran semen adalah upaya untuk 
memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan 
spermatozoa serta menjaga kelangsungan hidup spermatozoa 
sampai waktu tertentu pada kondisi penyimpanan di bawah 
atau di atas titik beku (Rusdin dan Jum’at, 2000). Pengenceran 
dan penyimpanan semen merupakan usaha mempertahankan 
fertilitas spermatozoa dalam periode yang lebih lama yakni 
untuk memperpanjang daya hidup spermatozoa, motilitas, dan 
daya fertilitasnya (Rusdin dan Jum’at., 2000). 

Beberapa bahan pengencer yang umum digunakan 
dalam pengencer semen adalah kuning telur, susu dan air 
kelapa. Larutan pengencer semen yang memiliki komposisi 
kimia lebih lengkap akan memberikan fungsi yang baik bagi 
spermatozoa yang diencerkan karena subtrat-subtrat nutrisi 
diperlukan spermatozoa untuk mempertahankan hidupnya 
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(Ridwan, 2009). Pengencer yang dapat mempertahankan 
osmolaritas sperma adalah dengan unsur utama tris karena 
mengandung garam dan asam amino yang berfungsi sebagai 
buffer pengatur tekanan osmotik dan juga berfungsi 
menetralisir asam laktat yang dihasilkan dari sisa metabolisme 
spermatozoa (Hafez, 2000). 

Penggunaan pengencer tris aminomethan pada semen 
cair karena memiliki keunggulan antara lain murah, mudah 
didapat serta telur dapat mempertahankan perubahan pH, 
tekanan osmotik, keseimbangan elektrolit dan tekanan osmose 
(Tambing dkk., 2001). Pengencer tris aminomethan kuning 
telur merupakan media pengencer yang memiliki bahan atau 
zat yang diperlukan spermatozoa sebagai sumber makanan 
baginya dan dalam kuning telur mengandung lipoprotein dan 
lesitin yang melindungi integritas sel spermatozoa (Gunawan 
dkk., 2012). 

Pengencer semen sebaiknya dibuat secara fisiologis 
mirip seperti cairan semen. Pengencer tris aminomethan 
sebagai buffer untuk mencegah perubahan pH akibat 
metabolisme spermatozoa berupa asam laktat dan 
mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan 
elektrolit. Asam sitrat berfungsi sebagai buffer, pengikat butir-
butir kuning telur dan mempertahankan tekanan osmotik dan 
keseimbangan elektrolit. Laktosa dan fruktosa berfungsi 
sebagai sumber energi spermatozoa. Kuning telur berfungsi 
sebagai pelindung spermatozoa dari cold shock dan sumber 
energi bagi spermatozoa. Raffinosa berfungsi sebagai sumber 
energi dan mencegah efek lethal pembekuan. Penicillin dan 
streptomycin berfungsi mencegah pertumbuhan 
mikroorganisme yang mematikan (Tejowati, 1997). 
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Fungsi pengencer dan syarat bahan pengencer menurut 
Ihsan (2009) adalah: 
1. Fungsi pengencer 

a. Menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi 
bagi spermatozoa. 

b. Melindungi spermatozoa dari cold shock. 
c. Menyediakan penyanggah untuk mencegah perubahan 

pH akibat pembentukan asam laktat dari hasil 
metabolisme spermatozoa. 

d. Mempertahankan keseimbangan elektrolit dan tekanan 
osmotik. 

e. Mencegah pertumbuhan kuman. 
f. Memperbanyak volum. 

2. Syarat pengencer 
a. Bahan pengencer murah, mudah dibuat dan mempunyai 

daya preservasi yang tinggi. 
b. Pengencer harus mengandung unsur-unsur yang hampir 

sama dengan sifat fisik dan kimiawi semen, serta tidak 
bersifat toksik baik bagi spermatozoa maupun didalam 
saluran reproduksi betina. 

c. Pengencer tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa. 
d. Setelah digunakan sebagai pengencer, pergerakan 

spermatozoa dapat dilihat dengan mudah dan dapat 
ditentukan nilai spermatozoa tersebut. 

 
2.6. Penilaian Kualitas Semen 

Pemeriksaan semen kambing Boer dibedakan menjadi 
2, yaitu kualitas makroskopis yang meliputi warna semen, 
volume semen, pH semen dan konsistensi. Sedangkan yang 
kedua adalah kualitas mikroskopis yang meliputi motilitas 
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individu, motilitas massa, viabilitas spermatozoa, konsentrasi 
dan abnormalitas spermatozoa. 

 
1. Warna 

Warna semen kambing Boer beragam dari warna 
krem, putih susu, putih dan kuning (Mahimilia dkk., 2006). 
Bila warnanya coklat atau kemerahan berarti semen tersebut 
telah bercampur dengan darah atau nanah karena adanya luka 
pada saluran kelamin. Warna putih kekuningan 
mengindikasikan konsentrasi spermatozoa tinggi. Kostaman 
dkk., (2000) menyebutkan bahwa plasma semen kambing 
umumnya berwarna kuning yang mungkin disebabkan oleh 
adanya sekresi riboflavin oleh kelenjar vesikularis. 

Suyadi, Susilawati dan Isnaini (2004) menyatakan 
bahwa warna semen kambing yang baik adalah putih krem, 
putih susu atau kuning. Warna krem pada semen tergolong 
normal seperti yang dinyatakan oleh Evan and Maxwell 
(1987) bahwa warna krem pada semen disebabkan oleh 
adanya riboflavin dari sekresi kelenjar vesikularis. Lopes 
(2002) juga menyatakan bahwa kualitas semen dinyatakan 
baik apabila memiliki warna kekuningan. 

 
2. Bau 

Kartasudjana (2001) menyatakan bahwa bau semen 
amis khas semen disertai bau dari hewan tersebut menandakan 
semen normal. Adanya bau busuk dapat terjadi pada semen 
yang mengandung nanah yang disebabkan oleh adanya infeksi 
organ reproduksi jantan. 
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3. Volume 
Menurut Suyadi dkk., (2004), volume semen kambing 

Boer dewasa di Indonesia berkisar antara 0,70 ml-1,50 ml. 
Sedangkan Mahmilia dkk., (2006) menyatakan bahwa volume 
semen kambing Boer 0,53±0,21 ml/ejakulasi dan 0,92 
ml/ejakulasi (Kostaman dan Sutama, 2004). Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa semen kambing Boer tersebut 
normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Partodihardjo (1992) 
yang menyatakan bahwa kisaran normal volume semen 
kambing adalah 0,5-1,5 ml/ejakulat. 

Suyadi dkk, (2004) menyebutkan bahwa volume 
semen kambing Boer bervariasi menurut individu, umur, berat 
badan, pakan dan frekuensi penampungan. Beragamnya 
volume semen dapat dipengaruhi dari banyak hal diantaranya 
perbedaan rumpun, cara pengambilan, frekuensi penampungan 
dan umur ternak (Setiadi dkk., 2002). 

 
4. Konsistensi 

Konsistensi atau kekentalan merupakan salah satu sifat 
semen yang memiliki hubungan dengan konsentrasi 
spermatozoa didalamnya. Semakin kental semen dapat 
diartikan semakin tinggi pula konsentrasi (Kartasudjana, 
2001). Ditambahkan oleh Evans and Maxwell (1987) bahwa 
derajat kekentalan semen memiliki korelasi positif terhadap 
kandungan spermatozoa didalam semen sehingga apabila 
dalam pengamatan ditemukan semen yang terlalu encer maka 
dapat diduga bahwa semen tersebut memiliki konsentrasi 
spermatozoa yang rendah. Konsistensi berkorelasi dengan 
konsentrasi spermatozoa. Penilaian encer adalah <1000 x 106 
spermatozoa/ml semen, sedang adalah 1000 x 106 – 1500 x 106 
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spermatozoa/ml semen, dan pekat adalah > 1500 x 106 

spermatozoa/ml semen (Susilawati, 2011). 
 

5. Derajat keasaman (pH) 
Keasaman atau pH perlu diketahui untuk memastikan 

bahwa cairan semen hasil penampungan memiliki karakter 
normal. Menurut Mahmilia dkk., (2006), kisaran pH semen 
kambing Boer 6,6-7,2. Kostaman dan Sutama (2004) 
menambahkan bahwa rataan pH semen kambing Boer sebesar 
7,04. Menurut Susilawati (2011), pH normal semen 6,2–6,8. 
Hafez (2000) menyatakan bahwa pH semen kambing atau 
domba berkisar 5,9-7,3. 

 
6. Motilitas individu 

Persentase spermatozoa motil (bergerak progresif) 
dapat digunakan sebagai ukuran kesanggupan untuk 
membuahi ovum (Setiadi dkk., 2002). Motilitas dipengaruhi 
oleh umur sperma, maturasi sperma, penyimpanan energi 
(ATP), agen aktif, biofisik dan fisiologi, cairan suspensi dan 
adanya rangsangan atau hambatan (Hafez, 2000). 

Penilaian motilitas individu dengan cara melihat 
pergerakan progresif atau aktif maju kedepan merupakan 
gerakan terbaik. Sedangkan gerakan melingkar atau gerakan 
mundur merupakan tanda-tanda cold shock, gerakan berayun 
atau berputar-putar di tempat terlihat pada semen tua 
(Toelihere, 1993). Gerakan individu dilihat dengan 
menggunakan mikroskop perbesaran 400x. 

 
7. Motilitas massa 

Gerakan massa memberikan gambaran tentang daya 
gerak spermatozoa, dimana semakin tebal dan besar 
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gelombang serta pergerakannya yang semakin cepat 
menandakan kualitasnya semakin baik (Tambing dkk., 2001). 
Motilitas spermatozoa kambing Boer dalam penelitian yakni 
65-98% (Mahmilia dkk., 2006). 

Motilitas massa diamati dengan menggunakan 
perbesaran 100x. Kriteria penilaian gerak massa spermatozoa 
antara lain: 
a. Sangat baik (+++) terlihat adanya gelombang besar, 

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

b. Baik (++) bila terdapat gelombang kecil tipis, jarang, 
kurang, jelas dan bergerak lamban. 

c. Kurang baik (+) jika tidak terlihat gelombang melainkan 
gerakan individual aktif progresif. 

d. Buruk (0) bila hanya sedikit ada gerakan individual 
(Susilawati, 2011). 

 
8. Viabilitas spermatozoa 

Persentase hidup sepermatozoa kambing Boer sebesar 
76,71% (Kostaman, 2004). Persentase hidup spermatozoa 
dapat diketahui dari perbedaan warna spermatozoa pada 
preparat. Spermatozoa yang hidup akan berwarna jernih 
karena tidak menyerap warna (terutama bagian kepala), 
sedangkan spermatozoa yang mati akan berwarna merah 
karena menyerap warna eosin (Kartasudjana, 2001). 
Spermatozoa yang hidup dan mati dapat dibedakan reaksinya 
terhadap warna tertentu. Sel spermatozoa yang mati akan 
meresap warna dan sel spermatozoa yang hidup tidak 
berwarna (Salisbury dan Vandenmark, 1985). Bahan pewarna 
yang biasa digunakan adalah eosin negrosin. Untuk 
mengetahui persentase spermatozoa sedikitnya 100-200 sel 
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atau 500 sel terbaik yang harus diamati kemudian dikalikan 
100% akan memperoleh persentase hidup dan mati yang 
merupakan penilaian semen (Toelihere, 1993). 

 
9. Abnormalitas 

Abnormalitas spermatozoa dibedakan menjadi dua 
yaitu abnormalitas primer dan sekunder. Abnormalitas primer 
terjadi karena kelainan yang terjadi pada tubuli seminiferi dan 
gangguan testikuler yang ditandai oleh kepala yang terlampau 
kecil atau terlalu besar, kepala terlalu lebar, berganda dan 
berbentuk seperti buah per, badan atau ekor berganda, 
pembesaran pada bagian tengah dan ekor melingkar. 
Abnormalitas sekunder terjadi setelah bakal sel kelamin jantan 
meninggalkan epitel kecambah pada tubuli seminiferi selama 
perjalanan melalui uretra dan manipulasi ejakulat. 
Abnormalitas spermatozoa dapat terjadi karena tekanan yang 
keras, pemanasan yang berlebih, pendinginan yang cepat dan 
kontaminasi dengan urine atau kuman dan bahan antiseptik 
(Toelihere, 1993).  

Tambing dkk., (2001) menyebutkan bahwa semen 
dalam setiap ejakulasi akan mengandung sejumlah 
spermatozoa yang abnormal tidak lebih dari 8-10%, tetapi 
apabila abnormalitas lebih dari 25 % dari total semen maka 
akan berpengaruh terhadap fertilitas. Bentuk abnormal dari 
spermatozoa pada kebanyakan abnormalitas sekunder seperti 
ekor bergulung, leher patah, kepala dan leher putus. 
Abnormalitas sekunder dapat disebabkan perlakuan ketika 
pembuatan preparat ulas dan juga abnormalitas primer yang 
berasal dari saluran reproduksi jantan seperti kepala terlampau 
kecil (microchepalic) dan ekor berganda (Kostaman dkk., 
2000). 
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Abnormalitas spermatozoa yaitu persentase 
spermatozoa yang abnormal meliputi kepala besar, kepala 
kecil, tidak memiliki ekor, dan lain-lain yang dievaluasi 
menggunakan preparat ulas tipis yang dipakai untuk 
mengevaluasi parameter jumlah spermatozoa hidup. Evaluasi 
dilakukan minimal pada 200 spermatozoa dengan mikroskop 
cahaya pembesaran 400x (Hamdan dkk., 2010). 

 
10. Konsentrasi 

Konsentrasi spermatozoa atau kandungan spermatozoa 
dalam setiap mililiter semen merupakan salah satu parameter 
kualitas semen yang sangat berguna untuk menentukan jumlah 
betina yang dapat diinseminasi menggunakan semen tersebut 
(Kartasudjana, 2001). 

Hastono dkk., (2002) menyebutkan bahwa konsentrasi 
spermatozoa kambing Boer sebesar 2.260 x 106/ml yang 
menunjukkan bahwa motilitas semen kambing Boer sebesar 
71,60%. Tetapi hasil penelitian Pamungkas (2008) 
menunjukkan bahwa konsentrasi semen kambing Boer sebesar 
2,975 x 106/ml dan dalam penelitian Mahmilia dkk., (2006) 
sebesar 2575,70 ±431,46 x 106/ml. Namun demikian, nilai 
yang diperoleh masih tergolong normal untuk nilai konsentrasi 
spermatozoa kambing, yaitu 2000-6000 x 106/ml /ml (Syawal, 
2010). Menurut Kostaman (2004), variasi nilai konsentrasi 
spermatozoa disebabkan adanya perbedaan individu ternak 
yang digunakan, bangsa ternak, kondisi ternak, frekuensi 
penampungan, umur, suhu lingkungan dan pakan.  
 
2.7. Penyimpanan Semen Pada Suhu Ruang 

Semen yang sudah ditampung pada suhu kamar harus 
segera digunakan karena kualitas semen akan menurun 
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perlahan-lahan. Temperatur lingkungan berpengaruh terhadap 
motilitas spermatozoa. Semen yang disimpan pada suhu kamar 
(25-27oC) yang telah dilakukan pengenceran akan mengalami 
penurunan kualitas. Penurunan kualitas spermatozoa 
disebabkan oleh penurunan suhu kondisi lingkungan. Evans 
and Maxwell (1987) menyatakan bahwa penurunan temperatur 
akan menurunkan metabolisme spermatozoa yang berakibat 
pada menurunnya produksi energi yang bisa digunakan 
sebagai energi mekanik (pergerakan) atau sebagai energi 
kimiawi (biosintesis). 

Salah satu faktor yang menurunkan daya hidup 
spermatozoa adalah reaksi peroksida lipid. Metabolisme sel 
akan menghasilkan radikal bebas yang memungkinkan reaksi 
peroksida yang dapat mematikan spermatozoa (Afiati dkk., 
2004). Keterbatasan daya hidup spermatozoa selain 
disebabkan oleh cold shock juga disebabkan oleh terjadinya 
defisit energi dan kerusakan membran sel sebagai hasil reaksi 
peroksida lemak (Situmorang dkk., 2000). 
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BAB III. MATERI DAN METODE 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai Juni 

2014 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, 
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 

 
3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian menggunakan 1 ekor kambing Boer 
jantan usia 2,5 tahun dengan bobot bdan 80 kg yang dipelihara 
di Laboratorium Lapang Sumber Sekar. Pengambilan semen 
dilakukan secara rutin dengan frekuensi 2 hari sekali 
menggunakan vagina buatan. Pengencer tris aminomethan 
kuning telur didapatkan dari Balai Besar Inseminasi Buatan 
Singosari (BBIB Singosari). 
Bahan: 
1. Semen kambing Boer jantan dipilih dengan cara purposive 

sampling. Syarat kualitas semen segar yang digunakan 
memiliki persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
untuk IB yaitu memiliki motilitas ≥ 70%, motilitas massa 
2+ dan viabilitas ≥ 70%. 

2. Pewarna yang digunakan dalam pewarnaan spermatozoa 
menggunakan pewarna eosin- negrosin. 

3. NaCl 3%. 
4. Air hangat. 
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Alat: 
1. Peralatan yang digunakan dalam penampungan 

spermatozoa adalah vagina buatan (kondom, tabung reaksi, 
aluminium foil, karet pengikat dan balon). 

2. Peralatan yang digunakan untuk pengenceran semen adalah 
pipet mikro dan tabung ukur. 

3. Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian 
kualitas spermatozoa meliputi mikroskop, kawat ose, gelas 
objek, gelas penutup, tabung reaksi, pipet eritrosit, 
haemocytometer improved neubauer satu set, kertas tissue, 
universal indicator pH, hand tally counter dan 
thermometer. 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
eksperimental laboratorium dengan menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
PO: Penyimpanan semen pada jam ke-0 (0 menit) setelah 

pengenceran pada suhu ruang. 
P1: Penyimpanan semen pada jam ke-1 (60 menit) setelah 

pengenceran pada suhu ruang. 
P2: Penyimpanan semen pada jam ke-2 (120 menit) setelah 

pengenceran pada suhu ruang. 
P3: Penyimpanan semen pada jam ke-3 (180 menit) setelah 

pengenceran pada suhu ruang. 
P4: Penyimpanan semen pada jam ke-4 (240 menit) setelah 

pengenceran pada suhu ruang. 
P5: Penyimpanan semen pada jam ke-5 (300 menit) setelah 

pengenceran pada suhu ruang, dan seterusnya sampai 
motilitas spermatozoa ≥40%. 
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3.4. Variabel Pengamatan 
Variabel bebas adalah pengencer tris aminomethan 

sedangkan variabel terikat adalah persentase motilitas, 
viabilitas dan abnormalitas. Variabel yang akan diukur dalam 
penelitian adalah 
1. Analisa semen segar 

a. Evaluasi makroskopis meliputi volume, bau, 
konsistensi, warna dan derajat keasaman. 

b. Evaluasi mikroskopis meliputi motilitas individu, 
motillitas massa, viabilitas dan abnormalitas. 

2. Analisa semen setelah diencerkan 
Evaluasi mikroskopis meliputi motilitas individu, 

motillitas massa, viabilitas, dan abnormalitas. 
 

3.5. Pelaksanaan Penelitian 
Semen dikoleksi dari 1 ekor kambing Boer berumur 

2,5 tahun dan memiliki berat badan 80 kg dengan syarat 
kualitas semen segar memiliki motilitas ≥70% dan memiliki 
kondisi kesehatan fisik dan reproduksi yang normal. 

 
3.5.1. Penampungan Semen 

Penampungan semen dilakukan dengan memasukkan 
pejantan yang akan ditampung semennya kedalam kandang 
jepit. Pejantan didekatkan betina pemancing, namun tidak 
diberi kesempatan untuk menaikinya. Hal ini disebut dengan 
false mounting yang bertujuan untuk menambah libido agar 
ereksi terjadi secara sempurna. Setelah melakukan 3 kali false 
mounting pejantan dibiarkan menaiki betina pemancing, 
penampung memegang penis dengan tangan kiri dan 
mengarahkan kedalam vagina buatan sehingga ejakulasi 
terjadi didalam vagina buatan (Ridwan, 2009). 
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3.5.2. Pengamatan Semen Segar 
 Pengamatan semen segar meliputi pH, volume, 
motilitas massa, motilitas individu, persentase hidup, 
abnormalitas dan konsentrasi. 
1. Warna semen dilihat langsung dari tabung semen. Semen 

segar dapat berwarna putih susu, krem atau kekuningan 
(Hafez, 2008). 

2. Penentuan pH menggunakan kertas lakmus yang 
dimasukkan kedalam semen. Selanjutnya diukur perubahan 
warna yang terjadi dan dicocokkan dengan standart dan 
dinyatakan dalam satuan angka (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14). 

3. Volume semen dilihat dari tabung penampungan berskala. 
4. Motilitas massa diamati dengan meneteskan semen diatas 

gelas objek kemudian diamati menggunakan mikroskop 
perbesaran 10x10 pada suhu yang dijaga konstan 37ºC 
menggunakan slide warmer. Berdasarkan gerakan massa 
penilaian sperma dapat dibagi menjadi: 
a. Sangat baik (+++) terlihat gelombang-gelombang 

besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif. 
b. Baik (++) terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, 

jarang, kurang jelas, dan bergerak lamban. 
c. Sedang (+) tidak terlihat gelombang dan hanya 

gerakan individual aktif progresif. 
d. Buruk, bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan 

individual (Ihsan, 2009). 
5. Motilitas individu diamati dengan meneteskan semen di 

atas gelas objek kemudian diamati menggunakan 
mikroskop perbesaran 40x10. Kriteria motilitas adalah 
sebagai berikut: 0% jika spermatozoa imotil atau tidak ada 
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gerakan sama sekali, 50% jika sperma bergerak di tempat 
atau bergerak melingkar dan kurang dari 50% bergerak 
progresif, 50-80% jika spermatozoa bergerak secara 
progresif dan membentuk gerakan masal, 90% jika 
spermatozoa bergerak sangat progresif dan terbentuk 
gelombang tebal, 100% jika gerakan sangat progresif dan 
terbentuk gelombang seketika dan terus menerus (Hafez, 
2008). 

6. Persentase viabilitas hidup dan mati diamati menggunakan 
metode pewarnaan dengan zat pewarna eosin-negrosin. Zat 
warna eosin akan mewarnai sel spermatozoa menjadi 
merah atau merah muda. Spermatozoa yang hidup tidak 
menyerap warna sedangkan yang mati menyerap warna. 
Penentuan hasil dilakukan dengan melakukan perhitugan 
hingga 200 sel spermatozoa. Toelihere (1993) 
menyebutkan bahwa prosedur pengamatan adalah sebagai 
berikut: 
a. Semen segar diteteskan menggunakan ose kemudian 

eosin-negrosin diteteskan menggunakan ose lain lalu 
dicampur. 

b. Diulaskan campuran semen dengan eosin-negrosin. 
Caranya adalah gelas penutup ditempelkan pada bagian 
ujung secara miring kemudian didorong atau ditarik 
hingga ujung lainnya sehingga didapatkan sepanjang 
gelas objek. 

c. Hasil ulasan tersebut dikeringkan. 
d. Ulasan tersebut diamati dengan mikroskop perbesaran 

400 kali. Spermatozoa yang mati akan menyerap warna. 
e. Perhitungan persentase hidup dengan cara dihitung 200 

sel spermatozoa untuk menentukan persentase 
spermatozoa yang hidup dan yang mati. 
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Rumus perhitungan persentase hidup spermatozoa 
adalah: 

=
Spermatozoa hidup

Spermatozoa hidup + mati
  x 100% 

7. Persentase abnormalitas dapat diamati dengan mikroskop 
perbesaran 45x10. Abnormalitas terdiri dari 2 yaitu: 
a. Abnormalitas primer terdiri dari kepala besar 

(macrocephalic), kepala kecil (microcephalic), kepala 
dua (double cephalic), kepala tak berkembang 
(developed cephalic), kepala bulat (round cephalic), 
kepala pipih (narrow cephalic), leher zigzag (kink 
midpiece), leher bercabang dua (double midpiece), leher 
patah (broken midpiece), ekor bengkok (bent tail) dan 
ekor melingkar (coil tail). 

b. Abnormalitas sekunder terdiri dari ekor terputus, kepala 
saja, dan cytoplasmic droplet. 

c. Perhitungan abnormalitas dengan melakukan 
penglihatan pada satu lapang pandang mikroskop 
dihitung semua sel spermatozoa baik normal maupun 
abnormal. 

Rumus perhitungan abnormalitas spermatozoa adalah: 

=
Spermatozoa abnormal

Spermatozoa normal + abnormal
  x 100% 

8. Penentuan konsentrasi spermatozoa menggunakan 
haemocytometer improved neubauer yang diamati 
menggunakan mikroskop perbesaran 400 kali. Tahapan 
dalam menghitung sel spermatozoa dengan alat 
haemocytometer  improved neubauer menurut Husin, 
Suteky dan Kususiyah (2007) adalah sebagai berikut: 
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a. Sebanyak 10 µl semen segar dilarutkan kedalam 
1990 µl larutan NaCl 3% yang berarti semen sudah 
diencerkan 200 kali. 

b. Larutan semen dan NaCl 3% dihomogenkan dengan 
cara diputar seperti angka 8 (2-3 menit). 

c. Dibuang tetesan pertama dan kedua pada larutan 
semen dan NaCl 3% yang sudah homogen. 

d. Larutan diteteskan pada ruangan haemocytometer 
dan ditutup dengan cover glass. 

e. Diamati dengan mikroskop perbesaran 400 kali. 
f. Dihitung jumlah spermatozoa dalam lima bujur 

sangkar besar yang dibatasi dengan 3 garis (satu 
kotak besar terdiri dari 16 bujur sangkar kecil). 

g. Dihitung semua spermatozoa yang berada dalam 
kotak termasuk juga spermatozoa dengan kepala 
yang terletak melintang di bagian garis kanan dan 
atas atau kiri dan bawah. Sedangkan kepala yang 
keluar dari garis tidak dihitung. 

h. Jumalah spermatozoa tersebut dikalikan dengan 10 
/ml semen. 

 
3.5.3. Pengenceran Semen 

Semen yang telah memenuhi syarat memiliki motilitas 
massa minimal (++) dan motilitas individu minimal 70% 
diencerkan menggunakan tris aminomethan kuning telur 
dengan perbandingan 1 bagian semen dan 10 bagian 
pengencer. 
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3.5.4. Pengamatan Semen Setelah Disimpan Pada Suhu 
Ruang 
Pengamatan dilakukan pada menit 0, 60, 120, 180, dan 

240 dan 300. Variabel yang diamati meliputi motilitas individu 
spermatozoa, persentase hidup mati spermatozoa dan 
abnormalitas spermatozoa. 

 
3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
menggunakan ANOVA dengan 6 perlakuan dan 10 ulangan. 
Apabila hasilnya menunjukkan berbeda nyata maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

 
3.7. Batasan Istilah 

a. Semen : hasil ejakulasi pejantan berupa 
suspense cairan sel yang berisi 
plasma semen dan spermatozoa. 

b. Suhu ruang : suhu antara 25-30 ºC. 
c. False mounting : pemancingan ternak jantan agar 

menaiki betina tetapi tidak sampai 
ejakulasi. 

d. Thawing : proses pencairan spermatozoa yang 
sebelumnya disimpan dalam 
bentuk beku. 

e. Teaser : betina pemancing 
 

3.8. Kerangka Operasional 
Skema kerangka operasional penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2 
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Gambar 2. Kerangka operasional penelitian 

 

Kambing Boer 
 

Ditampung semennya dengan interval 
waktu 2 hari sekali dengan 10 kali 
ulangan pada waktu yang berbeda. 

Dilakukan pengamatan kualitas semen 
pada suhu ruang pada jam ke 0 sampai 

motilitas ≥ 40 %. 

Diencerkan dengan tris aminomethan 
kuning telur dengan perbandingan 1: 10. 

Diamati kualitas semen segarnya baik 
secara mikroskopik dan makroskopik.  
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Hasil Pemeriksaan Semen Segar 
Semen dievaluasi secara makroskopis dan mikroskopis 

untuk mengetahui kualitas semen dalam keadaan segar. Tabel 
1 menampilkan data pengamatan semen segar setelah 
penampungan. Hasil pengamatan semen segar setelah 
penampungan selama penelitian secara lengkap dapat dilihat 
pada Lampiran 1.  
Tabel 1. Data pengamatan semen segar setelah penampungan 

Kualitas Rataan±SD 
Volume (ml) 0,97±0,22 

Warna Putih kekuningan 
Bau Khas 
pH 6,75±0,26 

Motilitas massa 3+ 
Motilitas individu (%) 80±0,00 

Viabilitas (%) 89,26±2,63 
Abnormalitas (%) 3,57±0,55 
Konsentrasi (10) 4190±1590,31 
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata volume semen 
kambing Boer 0,97 ± 0,22 ml/ejakulasi. Hasil ini menunjukkan 
bahwa volume semen kambing masih dalam kisaran normal 
yaitu 0,83-1,2 ml/ejakulasi (Pamungkas dkk., 2009). Hasil 
pengamatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa 
laporan yang menunjukkan bahwa volume semen kambing 
Boer yaitu 0,53±0,21 ml/ejakulasi (Mahmilia dkk., 2006) dan 
0,92 ml/ejakulasi (Kostaman dan Sutama, 2004). Beragamnya 
volume semen dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya 
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perbedaan rumpun, cara pengambilan, frekuensi penampungan 
dan umur ternak (Setiadi dkk., 2002). 

Warna semen kambing Boer beragam dari warna 
krem, putih susu, putih dan kuning (Mahimilia dkk., 2006). 
Warna semen segar hasil pengamatan adalah putih kekuningan 
yang menunjukkan bahwa semen tersebut normal. Lopes 
(2002) menyatakan bahwa kualitas semen dinyatakan baik 
apabila memiliki warna kekuningan. Warna putih kekuningan 
mengindikasikan bahwa spermatozoa memiliki konsentrasi 
yang tinggi. Kostaman dkk., (2000) menyebutkan bahwa 
plasma semen kambing umumnya berwarna kuning yang 
disebabkan oleh adanya sekresi riboflavin oleh kelenjar 
vesikularis. 

Bau semen kambing Boer pada penelitian didapatkan 
bau khas ternak. Bau tersebut menunjukkan bahwa semen 
tersebut normal dan tidak terkontaminasi darah dan nanah. 
Berdasarkan pendapat Kartasudjana (2001), bau semen yang 
amis disertai bau dari hewan tersebut menandakan semen 
termasuk kategori normal. Adanya bau busuk dapat terjadi 
pada semen yang mengandung nanah yang disebabkan oleh 
adanya infeksi organ reproduksi jantan. 

Hasil penelitian didapatkan rata-rata pH semen segar 
kambing Boer adalah 6,75±0,26 dan hasil ini termasuk dalam 
kisaran normal. Keasaman atau pH perlu diketahui untuk 
memastikan bahwa cairan semen hasil penampungan memiliki 
karakter normal. Menurut Kartasudjana (2001), semen 
kambing pada umumnya memiliki pH 5,9-7,3. Mahmilia dkk., 
(2006) menyebutkan bahwa kisaran pH kambing Boer 6,6-7,2. 
Kostaman dan Sutama (2004) menambahkan bahwa rataan pH 
semen kambing Boer sebesar 7,04. 
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Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa 
persentase rataan motilitas individu semen segar kambing 
Boer adalah 80% dengan gerak massa yang dimiliki rata-rata 
sangat baik (3+). Hasil ini sebanding dengan kisaran rataan 
motilitas spermatozoa kambing Boer dalam penelitian 
Mahmilia (2006) yakni 65-98% dan motilitas spermatozoa 
98% serta mempunyai motilitas massa sangat baik (+++). 

Rataan viabilitas semen segar yang diperoleh selama 
penelitian adalah 89,26±2,63%. Hasil ini lebih tinggi 
dibandingkan hasil penelitian Kostaman (2004) menyebutkan 
bahwa viabilitas sepermatozoa kambing Boer 76,71%. 
Perbedaan nilai viabilitas yang diperoleh disebabkan karena 
adanya variasi individu ternak yang digunakan, perbedaan 
bangsa, dan umur ternak (Kostaman, 2004). 

Rataan hasil pengamatan abnormalitas semen kambing 
Boer segar adalah 3,57±0,55%. Persentase abnormalitas semen 
ini menunjukkan masih dalam kisaran normal. Menurut 
Tambing dkk., (2001), semen dalam setiap ejakulasi akan 
mengandung sejumlah spermatozoa yang abnormal < 8-10%, 
tetapi apabila abnormalitas > 25% dari total semen maka akan 
berpengaruh terhadap fertilitas. Pengamatan terhadap 
abnormalitas akan memberikan gambaran tentang adanya 
penyimpangan morfologi spermatozoa yang dapat 
menurunkan daya fertilitas spermatozoa. 

Konsentrasi semen segar pada pemeriksaan adalah 
3810,2±1590,31 x 106  juta/ml. Hasil ini lebih tinggi 
dibandingkan dengan hasil penelitian Pamungkas (2008) yakni 
sebesar 2,975 x 106 juta/ml dan Mahmilia dkk., (2006) yakni 
sebesar 2575,70 ± 431,46 x 106 juta/ml. Namun demikian, nilai 
yang diperoleh masih tergolong normal untuk nilai konsentrasi 
spermatozoa kambing yaitu 2000-6000 x 106  juta/ml (Syawal, 
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2010). Menurut Kostaman (2004), adanya variasi nilai 
konsentrasi semen disebabkan adanya perbedaan individu 
ternak yang digunakan, bangsa ternak, kondisi ternak, 
frekuensi penampungan, umur, suhu lingkungan dan pakan. 
 
4.2. Kualitas Spermatozoa Setelah Pengenceran Dan 

Penyimpanan Pada Suhu Ruang 
Kualitas spermatozoa kambing Boer setelah 

pengenceran menggunakan tris aminomethan dan 
penyimpanan pada suhu ruang dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Persentase dan rataan SD motillitas individu, 

viabilitas serta abnormalitas pada berbagai waktu 
simpan pada susu ruang 

Perlakuan Motilitas 
Individu (%) 

Viabilitas 
(%) 

Abnormalitas 
(%) 

P0 73,50±2,42f 84,67±2,63f 4,68±0,63a 
P1 70,00±2,11e 83,69±2,64e 6,72±1,06b 
P2 64,50±3,33d 77,24±2,43d 8,08±0,88c 
P3 60,00±2,84c 67,78±3,34c 11,30±0,98d 
P4 53,50±2,42b 61,29±3,15b 15,15±2,42e 
P5 44,00±2,11a 51,72±2,25a 19,59±0,80f 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat nyata (p<0,01). 

 
4.2.1. Motilitas Individu Spermatozoa Kambing Boer 

Hasil pengamatan motilitas individu spermatozoa 
didapatkan dengan melihat banyaknya spermatozoa yang motil 
progresif (bergerak lurus ke depan) dan nilai pengamatan 
dinyatakan dalam persen. Persentase spermatozoa motil 
(bergerak progresif) dapat digunakan sebagai ukuran 
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kesanggupan untuk membuahi ovum (Setiadi dkk., 2002). 
Motilitas dipengaruhi oleh umur sperma, maturasi sperma, 
penyimpanan energi (ATP), agen aktif, biofisik dan fisiologik, 
cairan suspensi dan adanya rangsangan atau hambatan (Hafez, 
1993). 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa motillitas 
individu spermatozoa semen setelah pengenceran selama 
penelitian mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya 
lama simpan semen pada suhu ruang. Hasil pengamatan 
motillitas individu spermatozoa secara lengkap dapat dilihat 
pada Lampiran 2. Berdasarkan analisis ragam sebelumnya 
pada Tabel 2 menunjukkan bahwa lama simpan semen pada 
suhu ruang setelah diencerkan dengan pengencer tris 
aminomethan kuning telur memberikan pengaruh perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai motilitas individu 
semen dengan waktu yang masih memberikan kelayakan 
kualitas spermatozoa yaitu selama 5 jam dengan motilitas 
individu 44,00±2,11. 

Perubahan kualitas tersebut terjadi akibat adanya 
perubahan kondisi semen sejak diencerkan. Spermatozoa 
memerlukan proses adaptasi akibat dari lingkungan dan 
suasana baru (penambahan pengencer), sehingga pengencer 
yang ditambahkan akan sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan dan aktivitas metabolisme spermatozoa. Pengencer 
yang cocok untuk spermatozoa akan mampu memberikan 
energi bagi spermatozoa dan dapat mempertahankan 
spermatozoa untuk hidup lebih lama. Sebaliknya bila 
pengencer tersebut kurang cocok akan dapat ditunjukkan 
dengan banyaknya spermatozoa yang memiliki daya gerak 
atau motilitas menurun bahkan sampai dapat menyebabkan 
kematian. Supriatna dan Pasaribu (1993) menyebutkan bahwa 
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dalam proses adaptasi spermatozoa terhadap bahan pengencer 
dapat mengakibatkan gangguan permeabilitas membran, 
menurunkan aktivitas metabolisme, kerusakan sel dan lebih 
lanjut dapat menurunkan motilitas spermatozoa. 

Kerusakan spermatozoa saat penyimpanan diakibatkan 
oleh turunnya sistem pertahanan spermatozoa tersebut, diduga 
secara tidak langsung spermatozoa mengalami stress oksidatif 
sehingga produksi radikal bebas meningkat akibatnya sistem 
antioksidan didalam spermatozoa menurun. Halliwel and 
Gutteridge (1999) menyatakan stress oxidative terjadi karena 
meningkatnya jumlah reactive oxidative species sehingga 
keseimbangan sel terganggu disertai dengan penurunan fungsi 
antioksidannya, serta mengakibatkan berubahnya struktur dan 
fungsi sel. 

 
4.2.2. Persentase Hidup (Viabilitas) Spermatozoa 

Kambing Boer 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa persentase 

hidup (viabilitas) spermatozoa semen setelah pengenceran 
menggunakan tris aminomethan kuning telur selama penelitian 
mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya lama 
simpan semen pada suhu ruang yang dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Penurunan ini terjadi pada saat dilakukan 
pengenceran yang mengakibatkan adanya kerusakan membran 
sel sehingga terjadi kematian sel. Hal ini didukung oleh 
Maxwell dan Watson (1996) yang menyatakan bahwa proses 
berlangsungnya pengenceran semen dapat merusak membran 
sel spermatozoa sehingga mengakibatkan spermatozoa mati. 
Kerusakan membran sel spermatozoa akan berdampak pada 
membran semi permeable yang tidak lagi mampu menyeleksi 
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keluar masuknya zat, sehingga pada saat dilakukan uji warna, 
eosin-negrosin tersebut masuk kedalam plasma. 

Tabel 2 sebelumnya menunjukkan bahwa persentase 
nilai viabilitas spermatozoa lebih tinggi dari pada nilai 
motilitasnya karena penentuan nilai viabilitas spermatozoa 
berdasarkan perhitungan jumlah spermatozoa hidup setelah 
pewarnaan menggunakan eosin-negrosin. Spermatozoa yang 
hidup terlihat terang karena spermatozoa tidak menyerap 
eosin-negrosin dan sebaliknya. Menurut Triwulanningsih dkk., 
(2003), persentase viabilitas spermatozoa lebih tinggi dari 
pada persentase motilitas adalah normal karena spermatozoa 
yang bergerak tidak progresif merupakan spermatozoa yang 
masih hidup dan masih dapat memfertilisasi oosit. 

Hasil analisa sidik ragam sebelumnya pada Tabel 2 
menunjukkan bahwa lama penyimpanan yang berbeda 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
viabilitas spermatozoa. Viabilitas spermatozoa terendah 
berada pada penyimpanan 5 jam dengan hasil rataan 
51,72±2,25%. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 
penyimpanan 5 jam kurang mampu mempertahankan kualitas 
spermatozoa dengan baik karena diduga pada penyimpanan 
tersebut terjadi penurunan fungsi pengencer sehingga radikal 
bebas dapat bereaksi dengan molekul sel spermatozoa dengan 
cara mengikat elektron dari molekul sel tersebut. Akibatnya 
menimbulkan reaksi berantai yang menghasilkan radikal bebas 
yang baru Selain faktor radikal bebas, penurunan viabilitas 
spermatozoa juga dipengaruhi oleh penurunan suhu kondisi 
lingkungan. Evans and Maxwell (1987) menyatakan bahwa 
penurunan temperatur akan menurunkan metabolisme 
spermatozoa yang berakibat pada menurunnya produksi energi 
yang bisa digunakan sebagai energi mekanik (pergerakan) atau 
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sebagai energi kimiawi (biosintesis). Spermatozoa yang lama 
disimpan, membran pelindungnya akan rusak yang berakibat 
plasma semen menjadi tidak isotonis sehingga apabila 
dilakukan pewarnaan maka spermatozoa yang mati akan 
menyerap warna, sedangkan spermatozoa yang masih hidup 
tidak akan menyerap warna. Perbedaan antara spermatozoa 
hidup dan mati selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Perbedaan spermatozoa hidup dan mati 
Keterangan: A = Spermatozoa mati 

    B = Spermatozoa hidup 
 Gambar 3 menunjukkan bahwa A menandakan 
spermatozoa tersebut sudah mati karena menyerap warna. 
Sedangkan spermatozoa dengan kepala yang bening (B) 
menandakan bahwa spermatozoa tersebut masih hidup karena 
tidak menyerap warna. Husin, Suteky dan Kususiyah (2007) 
menyatakan zat warna eosin akan mewarnai sel spermatozoa 
menjadi merah muda. 

4.2.3. Abnormalitas Spermatozoa Kambing Boer  
Hasil penelitian menunjukkan lama simpan semen 

kambing Boer yang diencerkan dengan tris aminomethan 
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kuning telur cenderung memberikan peningkatan jumlah 
spermatozoa yang abnormal. Hasil pengamatan abnormalitas 
spermatozoa semen setelah pengenceran selama penelitian 
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Data pada Tabel 2 sebelumnya menunjukkan bahwa 
abnormalitas spermatozoa kambing Boer pada saat dilakukan 
proses penyimpanan dengan interval waktu 0,1,2,3,4 dan 5 
jam relatif meningkat. Rataan hasil penelitian abnormalitas 
spermatozoa yang masih memberikan kelayakan untuk IB 
adalah waktu simpan hingga 4 jam (P4). Standar abnormalitas 
yang baik untuk IB adalah 5-15% (Hafez, 2000). Pernyataan 
tersebut dapat diartikan bahwa untuk dapat digunakan IB 
maka semen yang telah diencerkan harus digunakan sebelum 4 
jam untuk memberikan hasil yang terbaik. Abnormalitas 
spermatozoa tertinggi terjadi pada penyimpanan 5 jam dengan 
hasil rataan 19,59±0,80%. Alawiyah dan Hartono (2006) 
menyebutkan bahwa spermatozoa yang memiliki persentase 
abnormalitas kurang atau lebih dari 20% maka semen tersebut 
masih bisa dipakai untuk inseminasi. 

Hasil analisis ragam sebelumnya pada Tabel 2 
menunjukkan bahwa lama simpan semen yang berbeda pada 
suhu ruang berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 
abnormalitas spermatozoa dalam pengencer tris aminomethan 
kuning telur. Yulianti (2006) menyebutkan bahwa peningkatan 
jumlah spermatozoa yang mengalami abnormalitas 
diakibatkan oleh pengaruh fisik pada saat perlakuan dimana 
spermatozoa saling bergesekan satu sama lain sehingga 
menyebabkan abnormalitas sekaligus kematian. Abnormalitas 
yang terjadi pada spermatozoa yang diamati kebanyakan 
adalah abnormalitas sekunder. Menurut Ihsan (2009), 
abnormalitas sekunder merupakan abnormalitas yang terjadi 
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setelah sel kelamin jantan meninggalkan epitel kecambah pada 
tubuli seminiferi, selama perjalanan melalui saluran epididimis 
dan vas differens, selama ejakulasi dan perjalanannya melalui 
urethra dan pemanasan yang berlebihan, pendinginan terlalu 
cepat dan kontaminasi air urin atau antiseptik. 

Abnormalitas yang sering terlihat selama proses 
penelitian diantaranya ekor melingkar, pembengkakan 
spermatozoa atau ekor patah. Abnormalitas yang terjadi pada 
saat perlakuan atau pembuatan preparat merupakan kerusakan 
spermatozoa. Perbedaan spermatozoa normal dan abnormal 
dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Perbedaan spermatozoa normal dan abnormal 
Keterangan: A = Spermatozoa normal 
   B = Spermatozoa abnormal 

Pada Gambar 4 terdapat spermatozoa yang 
memiliki kepala dan ekor yang lurus (A) menandakan 
bahwa spermatozoa tersebut adalah normal. Sedangkan 
spermatozoa dengan kepala yang agak besar dan ekor 
yang bengkok (B) menandakan bahwa spermatozoa 
tersebut tidak normal. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 
1. Semen segar kambing Boer yang memiliki viabilitas 

rata-rata 89,26±2,63% dengan penambahan pengencer 
tris aminomethan kuning telur yang disimpan pada 
suhu ruang menurun kualitasnya ditinjau dari motilitas 
individu, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. 

2. Semen yang masih layak digunakan untuk IB pada 
perlakuan penelitian tersebut maksimal disimpan 
selama 4 jam karena memiliki motilitas individu 
53,50±2,42%, persentase hidup 61,29±3,15% dan 
abnormalitas 15,15±2,42%. 

5.2. Saran 
Semen kambing Boer yang telah ditampung dan 

diencerkan dengan menggunakan tris aminomethan untuk 
keperluan IB sebaiknya diinseminasikan sebelum waktu 
penyimpanan 4 jam untuk memberikan hasil yang terbaik. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Data semen segar 
Waktu pH Warna Volume 

(ml) 
Konsentrasi 

(10) 
Viabilitas 

(%) 
Abnormalitas 

(%) 
Motillitas 

massa 
(%) 

Motillitas 
individu 

(%) 
1 7 Kekuningan 1 427 91,08 3,67 3+ 80 
2 6,5 Kekuningan 1 638 88,84 4,29 3+ 80 
3 6,5 Kekuningan 1 380 86,00 3,41 3+ 80 
4 6,5 Kekuningan 1 355 87,89 2,78 3+ 80 
5 7 Kekuningan 1 428 92,30 2,72 3+ 80 
6 7 Kekuningan 1 383 89,17 3,32 3+ 80 
7 7 Kekuningan 0,8 536 89,26 4,25 3+ 80 
8 7 Kekuningan 1 248 87,18 4,09 3+ 80 
9 6,5 Kekuningan 1,4 373 86,54 3,43 3+ 80 

10 6,5 Kekuningan 0,5 422 94,30 3,69 3+ 80 
Total 67,5  9,7 4190 892,56 35,65  800 
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 Lampiran 2. Data motilitas individu (%)  

 

Perlakuan Waktu penampungan Total Rata-
rata 

SD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P0 75 75 70 75 75 75 75 70 70 75 735 73,50 2,42 

P1 75 70 70 70 70 70 75 70 65 70 705 70,50 2,84 

P2 70 65 65 60 65 65 70 65 60 65 650 65,00 3.33 

P3 65 60 60 60 60 60 60 60 55 65 605 60,50 2,84 

P4 55 55 50 55 55 55 50 55 50 55 535 53,50 2,42 

P5 45 45 45 45 45 45 45 45 40 45 445 44,50 1,58 
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Data perhitungan motilitas individu spermatozoa (%) 

FK  = rt x 

2

1 1
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j
Yij

 FK  = ଷହ ²
୶ଵ

  
  = 22650 
 

JK Total = 
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i

r

j
Yij

1 1
FK

 
  = (75² +……+ 45²) 
  = 6274,58 
 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j 








 
 

t

i
Yij

 

  = ଷହଶ ା ହଶ ା ହ ଶ ା ହଶ ାହଷହ² ା ସସହ²
ଵ

 - 22650 
  = 5957,08 
 
JK Galat = JK Total–JK Perlakuan 
  = 6274,58- 5957,08 
  = 317,5 
 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db
PerlakuanJK 

 
= ହଽହ,଼

ହ
 

  = 1191,4 
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KT Galat = 
Galat db
GalatJK 

 
= ଷଵ,ହ

ହସ
 

= 5,88 
 

F Hitung =  ୮ୣ୰୪ୟ୩୳ୟ୬
 ୟ୪ୟ୲

 

  = ଵଵଽଵ,ସ
ହ,଼଼

 

  = 202,63 
 
SK db JK KT F Hitung  F tabel 

0,05 0,01 
Perlakuan 5 5957,08 1191,4 202,63 ** 2,39 3,38 
Galat 54 317,5 5,88  
Total 59 6274,58   
Kesimpulan: Tanda (**) = FHitung >FTabel 1%  menunjukkan 
perlakuan pada lama simpan semen memberikan pengaruh 
sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap motilitas individu 
semen kambing Boer. 
 
Uji Duncan 

SE = ට  ୋୟ୪ୟ୲
୪ୟ୬ୟ୬ ()

 

 =   ටହ,଼଼
ଵ

  

= 0,77 
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JND 1% 3,79 3,96 4,06 415 421 
JNT 1% 2,92 3,05 3,13 3,20 3,24 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P5 44.5 a 
P4 53.5 b 
P3 60.5 c 
P2 65 d 
P1 70.5 e 
P0 73.5 f 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 3. Data viabilitas (persentase hidup) spermatozoa (%)  
Perlakuan Waktu penampungan Rata-

rata 
SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P0 86,50 84,26 81,40 83,31 87,67 84,59 84,68 82,64 81,93 89,72 84,67 2,63 
P1 85,13 83,32 80,51 82,45 86,72 83,29 83,82 81,76 80,89 88,96 83,685 2,64 
P2 79,50 77,26 74,40 76,31 76,32 77,59 77,68 75,64 74,93 82,72 77,235 2,43 
P3 69,30 67,06 64,21 66,11 70,47 67,39 67,48 65,44 64,73 72,52 67,77 3,34 
P4 62,89 60,65 57,79 59,70 64,06 60,98 61,07 59,03 58,32 68,35 61,28 3,15 
P5 53,75 51,51 48,65 50,56 54,92 51,84 51,93 49,89 49,18 54,95 51,72 2,25 
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Data perhitungan viabilitas spermatozoa (%) 

FK  = rt x 

2

1 1
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j
Yij

 FK  =  ସଶଷ,ଷ ²
୶ଵ

  
  = 302975,68 
 

JK Total = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1
FK

 
  = (86,50² +……+ 54,95²) 
  = 9045,75 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j 








 
 

t

i
Yij

 

  = ଼ସ,²ା ଼ଷ,଼ହ²  ା ଶ,ହ² ା,ଵ² ା ଵଶ,଼ସ²ାହଵ,ଵ଼²
ଵ

 
- 302975,68 
  = 8632,54 
 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
  = 9045,75 - 8632,54 
  = 413,21 
 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db
PerlakuanJK 

 
= ଼ଷଶ,ହସ

ହ
 

  = 1726,51 
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KT Galat = 
Galat db
GalatJK 

 
= ସଵଷ,ଶଵ

ହସ
 

= 7,65 
 

F Hitung =  ୮ୣ୰୪ୟ୩୳ୟ୬
 ୟ୪ୟ୲

 

  = ଵଶ,ହଵ
,ହ

 

  = 225,63 
 

Kesimpulan: Tanda (**) = FHitung > FTabel 1%  menunjukkan 
perlakuan pada lama simpan semen memberikan pengaruh 
sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap kualitas semen 
kambing Boer. 
 
Uji Duncan 

SE = ට  ୋୟ୪ୟ୲
୪ୟ୬ୟ୬ ()

 

=   ට,ହ
ଵ

  

= 0,88 

SK Db JK KT F hitung F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 5 8632,54 1726,51 255,46** 2,39 3,38 
Galat 54 413,21 7,65 
Total 9045,75 
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JND 1% 3.79 3.96 4.06 4.15 4.21 

JNT 1% 3.2973 3.4452 3.5322 3.6105 3.6627 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P5 51,72 a 
P4 61,28 b 
P3 67,77 c 
P2 77,24 d 
P1 83,69 e 
P0 84,67 f 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01). 
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Lampiran 4. Data abnormalitas spermatozoa (%)  
Perlakuan Waktu penampungan Rata-

rata 
SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P0 4,75 6,62 4,49 3,86 3,80 4,40 6,32 5,17 4,51 4,77 4,87 0,94 
P1 5,74 7,89 5,26 5,03 4,89 5,12 7,59 6,44 5,28 5,24 5.848 1,09 
P2 7,70 9,57 7,41 6,81 6,75 7,16 9,27 8,24 7,56 8,12 7,86 0,96 
P3 11,24 13,11 10,98 10,35 10,29 10,69 12,81 11,66 11,32 11,57 11,30 0,98 
P4 15,04 16,91 14,78 14,15 13,29 14,56 16,61 15,49 14,83 15,16 15,15 0,97 
P5 19,62 21,49 19,36 18,73 18,67 19,27 20,18 19,32 19,48 19,74 19,59 0,80 
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Data perhitungan abnormalitas spermatozoa (%) 

FK  = rt x 

2

1 1
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Yij

 FK  = ହହ,ଵ ²
୶ଵ

  
  = 7152,60 
 

JK Total = 
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j
Yij

1 1
FK

 
  = (4,75² +……+ 19,74²) 
  = 1621,07 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j 








 
 

t

i
Yij

 

  =  
ସ,ଽ² ା  ା ,ଶଶ²  ା ଼,² ାଵଵଷ,ଶ² ା ଵହଵ,ସହ²ାଵଽହ,଼²

ଵ
 - 7152,60 

  = 1577,58 
 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
  = 1621,07 – 1577,58 
  = 43,49 
 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db
PerlakuanJK 

 
= ଵହ,ହ଼

ହ
 

  = 315,52 
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KT Galat = 
Galat db
GalatJK 

 
= ସଷ,ସଽ

ହସ
 

= 0,81 
 

F Hitung =  ୮ୣ୰୪ୟ୩୳ୟ୬
 ୟ୪ୟ୲

 

  = ଷଵହ,ହଶ
,଼ଵ

 

  = 391,75 
 
SK Db JK KT F hitung F tabel 

0,05 0,01 
Perlakuan 5 1577,58 315,52 391,75 ** 2,39 3,38 
Galat 54 43,49 0,81 

   Total 59 
     Kesimpulan: Tanda (**) = FHitung >FTabel 1%  menunjukkan 

perlakuan pada lama simpan semen memberikan pengaruh 
sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap abnormalitas semen 
kambing Boer. 
 
Uji Duncan 

SE = ට  ୋୟ୪ୟ୲
୪ୟ୬ୟ୬ ()

 

=   ට,଼ଵ
ଵ

  

= 0,29 
 

JND 1% 3,79 3,96 4,06 4,15 4,21 4,26 

JNT 1% 1,10 1,15 1,18 1,20 1,22 1,23 
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Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01). 

 
 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 4.679 a 

P1 6.722 b 

P2 8.076 c 

P3 11.302 d 

P4 15.145 e 

P5 19.586 f 


