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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pemeriksaan Semen Segar 

      Semen segar setelah ditampung dilakukan 

pemeriksaan kualitas secara makroskopis yang meliputi 

volume, warna, bau, konsistensi dan pH. Pemeriksaan 

secara mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi. Hasil 

pemeriksaan semen segar ditampilkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Rataan Pemeriksaan Semen Segar Sapi 

Limousin. 

Parameter Rataan±SD Standar 

Kondisi Umum   

Umur (tahun) 8±2,73 - 

BB (kg) 902,4±11,78 - 

Makroskopis   

Volume (ml) 9,84±0,3 6-15ml 

Warna Putih Susu Putih susu 

pH 6,4±0,14 6,4-6,8 

Konsistensi Sedang - 

Mikroskopis   

Motilitas Massa ++ ++ 

Motilitas 

Individu (%) 

52±2,74 ≥70% 

Konsentrasi 

(juta/ml) 

1202,4±401,67 ≥1000.10
6
 

spermatozoa/ml 
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      Hasil evaluasi volume semen segar dalam penelitian 

ini berkisar antara 9,5-10,2 ml dengan rataan 9,84±0,3 

ml. Sesuai dengan pendapat Garner and Hafez (2008) 

yang menyatakan bahwa volume semen sapi bervariasi 

setiap penampungan antara 1-15 ml atau 5-8 ml per 

ejakulasi. Semen segar menunjukkan warna putih susu 

dengan pH 6,4±0 dan konsistensi sedang. Warna dan pH 

semen segar yang diperoleh termasuk dalam kategori 

normal. pH pada semen sapi berkisar antara 6,2-7,5, pH 

normal semen sapi yaitu sebesar 6,8 (Toelihere, 1985). 

Warna normal semen yaitu putih susu atau putih 

kekuningan karena adanya riboflavin di dalam semen, 

sedangkan warna abnormal semen kuning kemerahan 

karena mengandung air, darah atau nanah (Susilawati, 

2011). Konsistensi semen segar dalam kategori sedang. 

Susilawati (2011) menjelaskan bahwa konsistensi 

berkorelasi dengan konsentrasi spermatozoa. Konsistensi 

encer mengandung <1000.10
6 

spermatozoa/ml semen, 

konsistensi sedang mengandung 1000.10
6
-1500.10

6
 

spermatozoa/ml semen dan konsistensi pekat 

mengandung >1500.10
6
 spermatozoa/ml semen. 

      Hasil pemeriksaan secara mikroskopis menunjukkan 

motilitas massa ++, sedangkan motilitas individu 

menunjukkan nilai rataan 52±2,74%. Kualitas semen 

segar yang diperoleh sudah memenuhi SNI untuk IB 

yaitu motilitas massa minimal 2+ (Hafez, 2008). Rataan 

konsentrasi semen segar yang didapat yaitu 

1202,4±401,67.10
6
 spermatozoa/ml. Konsentrasi tersebut 



50 

 

sudah sesuai dengan standar yaitu berjumlah ≥1000.10
6
 

spermatozoa/ml (Susilawati dkk., 2002). Hasil evaluasi 

semen segar yang telah diperoleh menunjukkan bahwa 

kualitas semen segar layak untuk digunakan penelitian. 

 

4.2 Persentase Motilitas Spermatozoa selama 

Pendinginan 3-5
o
C 

      Motilitas spermatozoa adalah daya gerak maju 

spermatozoa. Daya gerak maju ini sangat dibutuhkan 

pada saat spermatozoa bergerak dalam saluran reproduksi 

betina untuk mencapai tempat fertilisasi. Motilitas 

spermatozoa mengalami penurunan seiring dengan lama 

penyimpanan. Trend penurunan persentase motilitas 

spermatozoa selama pendinginan mulai jam ke-0 sampai 

hari ke-5 ditampilkan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Rataan Persentase Motilitas Spermatozoa 

pada Berbagai Pengencer selama 

Pendinginan. 
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Keterangan: 

P0: 90% CEP-2 (dengan BSA) + 10% KT           

P1: 83,84% CEP-2 + 6,16% serum + 10% KT       

P2: 81,84% CEP-2 + 8,16% serum + 10% KT 

P3: 79,84% CEP-2 + 10,16% serum + 10% KT 

P4: 90% CEP-2 (tanpa BSA) + 10% KT 
 

      Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa Pengencer 

P0 mendapatkan nilai rataan motilitas paling tinggi, 

secara urut total rataan persentase motilitas tertinggi 

sampai terendah yaitu P0 (37,56±17,28%); P1 

(37,06±16,68%); P2 (37,00±17,39%); P3 

(36,72±17,54%) dan P4 (35,72±17,73%). Jika 

dibandingkan dengan hipotesis maka H1 ditolak, karena 

pengencer dengan serum darah belum mampu 

mempertahankan motilitas spermatozoa sebaik pengencer 

dengan BSA. Hal ini diakibatkan karena BSA memang 

dibuat menggunakan teknologi tinggi yang membuat 

kondisinya steril dan stabil untuk tambahan pengencer 

semen, sedangkan serum darah hanya dibuat secara lokal 

dan manual sehingga masih banyak zat-zat toksik yang 

dapat merusak spermatozoa. Motilitas pada hari ke-1 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan baik P0, P1, P2, P3 

dan P4 memiliki pengaruh yang tidak sama ditunjukkan 

pada rata-rata Chi Square (58,21) lebih besar dari Chi 

Square
 
tabel 0,05 (51). 

      Penambahan BSA pada pengencer P0 mampu 

mempertahankan motilitas spermatozoa dengan baik. Hal 

ini disebabkan kandungan albumin dalam BSA yang 
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memiliki fungsi dalam memberikan nutrisi dan 

melindungi spermatozoa dari zat toksik. Landim et al. 

(2004) melaporkan albumin yang terkandung dalam BSA 

mampu mengikat kalsium pada membran plasma. Oleh 

karena itu, memungkinkan membran untuk lebih efektif 

dalam mengatur pergerakan kalsium dalam melewati 

membran dan menghambat akumulasi Ca
2+ 

intraseluler 

ke tingkat yang lebih toksik bagi spermatozoa, sehingga 

viabilitas dan motilitas spermatozoa dapat dipertahankan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian, BSA mampu 

mempertahankan motilitas spermatozoa paling baik. 

Rataan persentase motilitas ditampilkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rataan±SD Persentase Motilitas pada Berbagai 

Perlakuan Pengencer selama Proses   

Pendinginan (%). 

Waktu  
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jam ke-0 54,5±2,8 54±2,11 55±3,33 54,5±3,7 54±3,94 

Jam ke-1 53±2,58 52,5±2,6 53±2,58 53±3,50 53,5±3,37 

Jam ke-2 52,5±2,6 51±3,16 52±2,58 50,5±2,84 51±2,11 

Jam ke-3 49,5±2,8 47±4,22 48,5±3,4 50±2,36 48,5±3,37 

Hari ke-1 43±4,22 42±4,22 42±3,50 42±5,87 40±4,08 

Hari ke-2 35,5±4,4b 36±5,16b 34±6,58a 33,5±7,47a 30,5±6,85a 

Hari ke-3 25,5±5,0 27±6,32 25±4,71 24,5±6,43 22±5,37 
Hari ke-4 16,5±4,7 15,5±3,7 15,5±4,4 15±4,71 13,5±4,12 

Hari ke-5 8±4,22 8,5±2,42 8±3,50 7,5±4,25 8,5±3,37 

Keterangan:  
superskrip dengan huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (P<0,05). 
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      Pada Tabel 4. menunjukkan perbedaan motilitas yang 

nyata (P<0,05) terlihat pada hari ke-2 yaitu secara 

berurutan P4 (30,5±6,85%); P3 (33,5±7,47%); P2 

(34±6,58%); P0 (35,5±4,4%); P1 (36±5,16%). Pada 

perlakuan lain tidak terdapat perbedaan yang nyata 

(P>0,05). Perbedaan motilitas yang nyata (P<0,05) 

diakibatkan oleh cold shock yang menyebabkan kematian 

spermatozoa dan proses pengamatan yang kurang teliti. 

Penurunan persentase motilitas spermatozoa selama 

penyimpanan pada suhu rendah memang sewajarnya 

terjadi. Metabolisme sel masih terus berjalan pada saat 

disimpan dalam bentuk cair walaupun dengan kecepatan 

rendah. Hal tersebut menyebabkan proses kematian sel 

terus berjalan sehingga semakin lama penyimpanan maka 

persentase motilitas dan hidup spermatozoa menjadi 

semakin rendah. Cauda Epididymal Plasma 2 dapat 

mempertahankan motilitas progresif spermatozoa sampai 

40% setelah 6 hari penyimpanan pada suhu 5
o
C 

(Verberckmoes et al., 2004). Dalam penelitian ini, 

penggunaan CEP-2 mampu mempertahankan motilitas 

spermatozoa sampai pada hari ke-5 dengan persentase 

motilitas 7,5-8,5%. Sangat rendah apabila dibandingkan 

dengan pernyataan dari Verberckmoes et al. (2004). Hal 

ini dikarenakan semen yang digunakan untuk penelitian 

adalah semen afkir ≥55%. 

      Penelitian yang dilakukan Herdis dkk. (2005) 

menunjukkan pada semua parameter kualitas  semen 

yang diamati terjadi penurunan kualitas semen yang 
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nyata (P<0,05) dari tahap semen segar ketahap setelah 

empat hari penyimpanan. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa selama proses pengolahan dan penyimpanan 

terjadi perubaan fisik dan biokimia dari spermatozoa 

yang  digunakan. Maxwell and Watson (1996) 

menyatakan pada proses pengolahan semen, masalah  

yang sering timbul biasanya berupa rusaknya membran 

plasma spermatozoa akibat terbentuknya  peroksidasi 

lipida. Rusaknya membran plasma menyebabkan 

penurunan motilitas  spermatozoa dan akhirnya dapat 

berpengaruh terhadap daya hidup spermatozoa. Dalam 

penelitian menggunakan CEP-2 penurunan motilitas 

terjadi cukup signifikan setelah semen disimpan selama 

satu hari, pada hari berikutnya motilitas selalu 

mengalami penurunan. 

      Penambahan kuning telur dalam pembuatan 

pengencer semen dimaksudkan untuk menjaga 

spermatozoa dari cold shock serta mampu 

mempertahankan spermatozoa dengan baik karena 

kuning telur merupakan agen krioprotektan. Lesitin dan 

lipoprotein dalam kuning telur memiliki molekul-

molekul besar yang tidak dapat menembus membran 

spermatozoa dan berfungsi untuk melindungi dan 

mempertahankan integritas selubung lipoprotein 

spermatozoa (Susilawati dkk., 2002). Kuning telur sangat 

bermanfaat dalam melindungi sel-sel spermatozoa selama 

semen dalam proses pendinginan. Hasil penelitian Ducha 

dkk. (2013) penambahan kuning telur pada CEP-2 
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berpengaruh terhadap motilitas dan viabilitas 

spermatozoa sapi Limousin selama penyimpanan suhu 4-

5
o
C. Konsentrasi kuning telur terbaik adalah 20% dalam 

mempertahankan motilitas (44,25±3,92%) dan viabilitas 

(87,46±5,40%) spermatozoa sapi Limousin setelah 

penyimpanan pada hari ke-8 pada suhu 4-5
o
C. 

      Penggunaan pengencer CEP-2, serum darah dan 

kuning telur 10% dapat mempertahankan motilitas 

spermatozoa sampai pada hari ke-5. Penggunaan BSA 

lebih baik daripada penggunaan serum darah pada 

pengencer CEP-2 terhadap motilitas spermatozoa. Gadea 

(2003) melaporkan, penambahan BSA pada bahan 

pengencer diharapkan dapat mensubstitusi penurunan 

konsentrasi kandungan asam amino dan protein plasma 

semen akibat proses pengenceran, sehingga dapat 

menjaga stabilitas membran sel spermatozoa. Yamashiro 

et al. (2006)  juga  mengatakan bahwa penambahan 5% 

w/v BSA dalam  bahan pengencer  semen  kambing 

menghasilkan  motilitas  yang  lebih  tinggi  

dibandingkan  dengan semen tanpa BSA. Penggantian 

BSA menggunakan serum darah pada CEP-2 cukup 

mampu mempertahankan motilitas spermatozoa selama 

penyimpanan, namun pengenceran semen layak untuk IB 

hanya sampai pada hari ke-1 yaitu minimal motilitas 

individu 40%. 
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4.3 Persentase Viabilitas Spermatozoa selama 

Pendinginan 3-5
o
C 

      Viabilitas spermatozoa adalah daya hidup dan mati 

spermatozoa. Viabilitas dapat dihitung menggunakan 

preparat ulas menggunakan eosin negrosin. Penggunaan 

eosin negrosin untuk mengetahui perbedaan spermatozoa 

hidup dan mati. Spermatozoa hidup akan berwarna 

transparan, sedangkan spermatozoa mati akan berwarna 

pink. Trend penurunan persentase viabilitas spermatozoa 

selama pendinginan mulai jam ke-0 sampai hari ke-5 

ditampilkan pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Rataan Persentase Viabilitas Spermatozoa 

pada Berbagai Pengencer selama 

Pendinginan. 

 

      Pengencer P3 menunjukkan grafik paling tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan lain sampai hari ke-5. 
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Pada pengencer P3 didapatkan persentase viabilitas 

72,67±6,60% disusul oleh P2, P1, P4 dan P0 secara 

berurutan 72,52±7,15%; 72,39±6,93%; 72,35±6,57% dan 

72,26±6,90%. Jika dibandingkan dengan hipotesis, maka 

H1 diterima karena penambahan serum darah pada 

pengencer CEP-2 mampu mempertahankan viabilitas 

spermatozoa lebih baik daripada penggunaan BSA. Hal 

ini disebabkan kandungan albumin dalam serum darah 

sebagai sumber nutrisi dan krioprotektan bagi 

spermatozoa. Penyebab lain serum darah mampu 

mempertahankan viabilitas adalah tingginya konsentrasi 

yang diberikan pada CEP-2 yaitu 10,16%, sehingga ada 

kemungkinan semakin banyak serum darah diberikan 

pada batas tertentu maka pengencer semakin mampu 

mempertahankan viabilitas spermatozoa.  

      Pengamatan viabilitas spermatozoa dilakukan 

menggunakan preparat ulas dengan eosin negrosin yang 

diamati pada mikroskop perbesaran 400 kali. Perbedaan 

spermatozoa hidup dan mati ditampilkan pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Perbedaan Spermatozoa Hidup dan Mati. 

A 

B 

B 
Keterangan: 

A) Spermatozoa 

mati berwarna 

pink 

B) Spermatozoa 

hidup berwarna 

transparan 
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      Selain penambahan serum darah dalam 

mempertahankan viabilitas spermatozoa, kuning telur 

juga berfungsi menjaga spermatozoa dari kerusakan dan 

membantu memberikan asupan nutrisi bagi spermatozoa. 

Rataan persentase viabilitas ditampilkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan±SD Persentase Viabilitas pada Berbagai 

Perlakuan Pengencer selama Proses Pendinginan 

(%). 

Waktu 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jam ke-0 
80,21±2,

84 

81,75±1,

74 

82,64±2,

31 

82,01±1,4

1 

81,79±1,5

1 

Jam ke-1 
79,99±1,

92 

79,89±2,

07 

79,45±2,

13 

79,43±3,1

4 

77,83±1,8

6 

Jam ke-2 
77,75±2,

09 

77,08±2,

81 

76,36±3,

15 

77,21±3,0

7 

76,68±2,7

5 

Jam ke-3 
74,86±2,
08 

75,45±3,
10 

75,88±2,
82 

75,43±3,1
0 

74,44±2,6
0 

Hari ke-1 
73,32±2,

93 

73,28±2,

75 

71,94±2,

67 

73,09±1,8

5 

72,67±2,2

4 

Hari ke-2 
71,41±3,

21a 

70,50±2,

88a 

73,80±2,

80b 

71,38±3,8

6a 

74,14±3,6

2b 

Hari ke-3 
68,43±2,

22 

68,09±1,

45 

68,10±1,

64 

68,38±1,3

3 

67,84±2,7

5 

Hari ke-4 
63,09±3,

86 

62,61±2,

68 

62,67±3,

44 

63,64±3,6

6 

62,77±3,8

2 

Hari ke-5 
61,29±5,

64 

62,88±5,

07 

61,83±4,

69 

63,44±3,4

8 

62,99±5,1

0 

Keterangan:  
superskrip dengan huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
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      Perbedaan viabilitas sangat nyata (P<0,01) terlihat 

pada hari ke-2 yaitu secara berurutan P1 (70,50±2,88%); 

P3 (71,38±3,86%); P0 (71,41±3,21%); P2 (73,80±2,80%) 

dan P4 (74,14±3,62%). Data viabilitas lain tidak terdapat 

perbedaan yang nyata (P>0,05). Dari hasil penelitian 

dapat dikatakan penggantian BSA menggunakan serum 

darah dapat mempertahankan viabilitas spermatozoa 

dengan baik. Walaupun demikian perbedaan viabilitas 

pada setiap perlakuan tidak terlalu jauh atau dapat 

dikatakan penurunan persentase viabilitas hampir 

seragam. Puka (1996) melaporkan bahwa spermatozoa 

dalam semen cair sapi Brangus dalam pengencer sitrat 

kuning telur dapat bertahan hidup hingga 11,75 hari 

sesudah pengenceran, kemudian diikuti susu skim kuning 

telur selama 9 hari. Penelitian ini dihari ke-5 didapatkan 

viabilitas paling tinggi pada P3 (63,44±3,48%) disusul 

oleh P4 (62,99±5,10%); P1 (62,88±5,07%); P2 

(61,83±4,69%) dan terakhir P0 (61,29±5,64%). 

Pemberian serum darah sebanyak 10,16% dalam 

pengencer CEP-2 mampu mempertahankan viabilitas 

paling baik. Pengencer P3 pada Tabel 5. menunjukkan 

nilai rataan viabilitas tertinggi daripada perlakuan lain, 

sedangkan pengencer P0 memiliki nilai rataan viabilitas 

terendah. Penyebab Viabilitas P0 terendah dan P3 paling 

baik adalah pada saat pengulasan, pengamatan dilakukan 

tidak sesegera mungkin dan kesalahan dalam pengulasan 

yang menyebabkan spermatozoa terputus kepala dan 

ekornya. 
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      Penggantian BSA menggunakan serum darah terlebih 

dahulu dilakukan penghitungan perbandingan albumin 

pada BSA dan serum darah. Diharapkan albumin pada 

BSA akan mampu digantikan oleh albumin serum darah. 

Serum dibuat dari darah sapi yang diambil dari rumah 

potong hewan. Darah tersebut digumpalkan hingga 

terpisah antara zat padat yang terkandung di dalam darah 

dengan cairannya. Serum kemudian difilter dengan 

menggunakan mikrofilter ukuran 0,45 µm, disimpan 

dalam tabung ependorf 1,5 ml dan dibekukan dalam 

freezer (Heru dkk., 2011). Pada penelitian ini darah 

diambil dari ternak sapi di Laboratorium Lapang Sumber 

Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, darah 

diambil menggunakan jarum venoject dan dimasukkan 

dalam tabung venoject non EDTA. 

 

4.4 Persentase Abnormalitas Spermatozoa selama 

Pendinginan 3-5
o
C 

      Abnormalitas spermatozoa adalah kelainan-kelainan 

yang terdapat pada spermatozoa, baik bawaan sebelum 

semen diejakulasikan maupun kelainan setelah prosesing 

semen. Perhitungan abnormalitas spermatozoa dilakukan 

terhadap preparat ulas dan dilakukan pengamatan dengan 

mikroskop perbesaran 400 kali. Pengamatan difokuskan 

pada bagian kepala, leher dan ekor yang abnormal. 

Pengamatan dilakukan terhadap minimal 200 

spermatozoa, kategori spermatozoa yang abnormal, yaitu: 

tidak ada ekor, abnormal kepala dan bentuk ekor 
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abnormal. Trend peningkatan persentase abnormalitas 

spermatozoa selama pendinginan mulai jam ke-0 sampai 

hari ke-5 ditampilkan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

pada Berbagai Pengencer selama 

Pendinginan. 

 

      Grafik yang tertera pada Gambar 8. menunjukkan 

bahwa pengencer P0 memiliki nilai total rataan 

abnormalitas paling baik diantara perlakuan lain. Nilai 

rataan abnormalitas pada P0 (16,35±3,9%) dan disusul 

oleh P3, P1, P2 dan terakhir P4 dengan masing-masing 

nilai rataan secara berurutan 16,44±3,34%; 16,60±4,13%; 

16,76±3,1% dan 16,85±3,19%. Jika dibandingkan dengan 

hipotesis, maka H1 ditolak karena pengencer CEP-2 

menggunakan serum darah belum mampu menjaga 

abnormalitas spermatozoa sebaik pengencer 
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menggunakan BSA. Hal ini diakibatkan karena BSA 

memang dibuat menggunakan teknologi tinggi yang 

membuat kondisinya steril dan stabil untuk tambahan 

pengencer semen, sedangkan serum darah hanya dibuat 

secara lokal dan manual sehingga masih banyak zat-zat 

toksik yang dapat merusak spermatozoa. Grafik yang 

tertera pada Gambar 8. menunjukkan adanya trend 

peningkatan, semakin lama semen cair disimpan pada 

suhu dingin maka semakin naik nilai abnormalitas 

spermatozoa pada masing-masing perlakuan. 

Peningkatan ini terjadi akibat banyaknya sel spermatozoa 

yang putus antara ekor dan kepala akibat rusaknya sel 

yang disebabkan oleh kurangnya nutrisi dan pelindung 

spermatozoa. Selain itu cara pengulasan juga 

mempengaruhi nilai abnormalitas spermatozoa. 

      Pengencer CEP-2 menggunakan BSA (P0) 

merupakan perlakuan terbaik karena semakin rendah 

nilai rataan abnormalitas menandakan kualitas 

spermatozoa semakin baik. Penggantian BSA 

menggunakan serum darah 10,16% merupakan perlakuan 

terbaik kedua dalam mempertahankan abnormalitas 

spermatozoa, hal berikut menandakan bahwa serum 

darah dengan konsentrasi 10,16% merupakan yang paling 

optimal dalam mempertahankan abnormalitas 

spermatozoa. Spermatozoa abnormal meningkat selama 

proses pendinginan disebabkan oleh cold shock, 

ketidakseimbangan tekanan osmotik akibat dari proses 

metabolisme yang terus berlangsung selama 
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penyimpanan suhu 3-5
o
C (Solihati dan Petrus, 2008). 

Dalam penelitian ini yang paling mampu untuk menjaga 

abnormalitas adalah pengencer dengan menggunakan 

BSA. Namun pada pengencer yang ditambahkan serum 

darah cukup mampu menjaga abnormalitas semen, 

namun tidak sebaik BSA. Rataan persentase abnormalitas 

ditampilkan pada Tabel 6.  

 

Tabel 6. Rataan±SD Persentase Abnormalitas pada 

Berbagai Perlakuan Pengencer selama  Proses 

Pendinginan (%). 

Waktu  
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jam ke-0 
11,99±3,

45 

11,34±2,

90 

13,29±

7,98 

12,96±

3,36 

12,67±

3,78 

Jam ke-1 
10,94±1,

62a 

10,01±2,

63a 

12,86±

2,32b 

11,65±

2,30a 

13,32±

1,44b 

Jam ke-2 
12,67±1,

65 

14,45±2,

53 

13,53±

2,64 

13,30±

2,40 

12,75±

3,65 

Jam ke-3 
15,24±2,

46 

15,58±2,

60 

16,05±

2,85 

15,93±

3,15 

16,22±

3,66 

Hari ke-1 
16,01±3,

12 

16,23±2,

41 

15,82±

2,13 

16,25±

3,13 

18,28±

3,06 

Hari ke-2 
20,59±2,
25 

20,62±1,
34 

19,73±
2,00 

20,85±
2,16 

20,28±
2,38 

Hari ke-3 
18,90±3,

74 

20,70±2,

90 

19,73±

3,32 

18,53±

2,16 

19,15±

2,94 

Hari ke-4 
19,58±2,

65 

20,30±2,

92 

20,12±

3,49 

20,74±

2,73 

20,31±

2,19 

Hari ke-5 
21,22±3,

04b 

20,18±1,

84a 

19,71±

2,12a 

17,77±

2,11a 

18,70±

2,04a 

Keterangan:  
superskrip dengan huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
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      Perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terlihat pada 

penyimpanan jam ke-1 dan hari ke-5. Pada jam ke-1 

secara berurutan P1 (10,01±2,63%); P0 (10,94±1,62%); 

P3 (11,65±2,30%); P2 (12,86±2,32%) dan terakhir P4 

(13,32±1,44%). Pada hari ke-5 secara berurutan P3 

(17,77±2,11%); P4 (18,70±2,04%); P2 (19,71±2,12%); 

P1 (20,18±1,84%) dan terakhir P0 (21,22±3,04%). 

Perbedaan abnormalitas yang sangat nyata ini 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya waktu 

penghitungan yang terlalu lama antara pengulasan dan 

pengamatan, selain itu perbedaan pengulasan dan ketidak 

hati-hatian juga dapat menimbulkan pengaruh yang nyata 

terhadap abnormalitas spermatozoa. Pengulasan yang 

salah dapat meningkatkan abnormalitas spermatozoa 

secara signifikan, hal ini terjadi akibat spermatozoa 

terputus kepala dan ekor akibat kesalahan pengulasan. 

      Penyimpanan semen pada hari ke-2 sudah mulai 

menunjukkan abnormalitas diatas 20%. Abnormalitas 

diatas 20% dapat dilihat pada pengencer P0, P1, P3 dan 

P4 pada hari ke-2 yaitu sebesar 20,59±2,25%; 

20,62±1,34%; 20,85±2,16% dan 20,28±2,38%. Ax et al. 

(2008) melaporkan bahwa spermatozoa dengan 

abnormalitas lebih dari 20% tidak dapat digunakan untuk 

IB. Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan semen 

hanya mampu digunakan untuk IB sampai hari ke-2 

apabila mengacu pada abnormalitas. Walaupun demikian 

nilai abnormalitas selalu naik turun selama penyimpanan, 
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sehingga abnormalitas bukanlah satu-satunya acuan 

untuk melakukan IB. 

      Penelitian ini terdapat berbagai macam jenis 

abnormalitas spermatozoa, misalnya kepala tanpa ekor, 

ekor tanpa kepala, kepala kecil, kepala ganda dan 

sebagainya. Namun dari semua jenis abnormalitas yang 

paling banyak dijumpai adalah ekor terputus dengan 

kepala. Hal ini diakibatkan oleh ketidak hati-hatian 

dalam pengulasan sehingga spermatozoa rusak oleh 

tekanan pada saat diulas. Ax et al. (2008) menjelaskan 

bahwa kelainan morfologi dapat dibedakan menjadi 

abnormalitas primer, yaitu abnormalitas yang terjadi 

karena kelainan-kelainan pada tubuli siminiferi dan 

gangguan testikuler. Ditandai dengan kepala yang 

melebar, memanjang, ganda dan lain-lain. Abnormalitas 

sekunder terjadi setelah proses spermatogenesis hingga 

ejakulasi juga saat prosesing spermatozoa dan pemanasan 

berlebih, karena kontaminasi dengan air, urin atau 

antiseptik. Menurut pendapat di atas, dalam penelitian ini 

penyumbang nilai abnormalitas paling banyak dari 

abnormalitas sekunder yang diakibatkan oleh kesalahan 

pegulasan dan saat penyimpanan. Spermatozoa abnormal 

ditampilkan pada Gambar 9. 
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        A                       B 

 
        C 

Gambar 9. Bentuk-bentuk Spermatozoa Abnormal. 

Keterangan: 

 A) Spermatozoa abnormal kepala tanpa ekor 

 B) Spermatozoa abnormal kepala kecil 

 C) Spermatozoa abnormal ekor tanpa kepala 

 

4.5. Total Spermatozoa Motil 

      Peluang terjadinya fertilisasi sangat ditentukan oleh 

jumlah spermatozoa motil progresif yang ada dalam 

suatu ejakulat. Suatu ejakulat ataupun semen cair dan 

semen beku yang digunakan harus memiliki total 
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spermatozoa motil yang optimal untuk terjadinya 

fertilisasi (Salim, 2012). Rataan hasil penghitungan total 

spermatozoa motil dilakukan pada data yang memiliki 

nilai motilitas ≥40% pada penyimpanan paling lama. 

Dalam penelitian ini data yang memiliki rata-rata 

motilitas layak IB adalah hari ke-1. Data penghitungan 

total spermatozoa motil ditampilkan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Total Spermatozoa Motil pada Pendinginan Hari 

ke-1. 

Perlakuan 
Total Spermatozoa 

Motil (juta/ml) 
SD 

Konsentrasi 

(juta/ml) 

P0 81,8 26,40 190 

P1 80,5 20,18 194 

P2 89,85 21,62 216 

P3 83,8 16,99 199 

P4 78,4 27,92 193 

       

      Total spermatozoa motil berdasarkan Tabel 7. 

menunjukkan pengencer P0, P1, P2, P3 dan P4 memiliki 

rata-rata total spermatozoa motil diatas 40% dari rata-rata 

konsentrasi hingga pada hari ke-1. Sesuai dengan SNI, 

semen beku sapi yaitu semen yang akan diinseminasikan 

memiliki konsentrasi spermatozoa 25 juta/straw dengan 

motilitas individu 40% (BSN, 2005). Susilawati (2013) 

menyebutkan semen diencerkan dengan konsentrasi 100 

juta/ml, kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator. 
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Dari pendapat diatas diharapkan dalam satu pengenceran 

terdapat 40 juta spermatozoa motil. 

      Total spermatozoa motil tertinggi terdapat pada 

perlakuan P2 (89,85±21,62 juta/ml) kemudian P3 

(83,8±16,99 juta/ml); P0 (81,8±26,40 juta/ml); P1 

(80,5±20,18 juta/ml) dan P4 (78,4±27,92 juta/ml). 

Analisis menggunakan Pearson’s Chi Square pada hari 

ke-1 dengan nilai harapan 40 juta spermatozoa motil per 

100 juta konsentrasi menunjukkan perbedaan yang nyata, 

rata-rata Chi Square > Chi Square tabel 0,05. 

Penggunaan berbagai konsentrasi serum darah selama 

pendinginan sampai hari ke-1 dapat diaplikasikan untuk 

IB karena menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari 

standar yang ditetapkan oleh SNI yaitu 40% spermatozoa 

motil dari total konsentrasi. 

 


