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ABSTRACT 

 
The research was conducted on January 5th – 30th 

January, 2015 in the Laboratorium Balai Besar Inseminasi 
Buatan Singosari (BBIB). The purpose of this study were to 
investigate and assess the effect of thawing time in water 
temperature 290C on spermatozoa quality of ongole crossbreed 
cattle. Results of this study were expected to provide 
information about the use of various thawing times and their 
effects on the quality of ongole crossbreed cattle frozen semen 
so that it can support the success of the Artificial Insemination 
(AI). This research material was 30 straws of ongole 
crossbreed cattle frozen semen which were obtained from 
BBIB Singosari thawed using a water temperature of 290C for 
30 seconds (P1), 45 seconds (P2), and 60 seconds (P3). The 
method was used in this research was laboratory experiments 
using completely randomized design (CRD) with 3 treatments 
and 10 replications. The data were analyzed using analysis of 
variance (Annova) and continued with Duncan's Multiple 
Range Test if it was obtained different results or significant. 
The results of this study indicated that the thawing time for 45 
seconds using a water temperature 290C can affect the quality 
of frozen semen of Ongole crossbreed cattle which there were 
highly significant difference (P <0.01) in the motility and 
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viability while there was no significant difference (P >0.05 ) 
on abnormality . It can be concluded that the best effect on 
quality spermatozoa of Ongole crossbreed cattle  at thawing in 
water temperature of 290C for 45 seconds with the average 
values of motility 40.5±3,69% and viability 65±4,26% 
whereas there is no effect on abnormalities. 

 
Keywords: motilty, viability, abnormality, sperm 
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RINGKASAN 

 
Usaha ternak sapi potong di Indonesia membutuhkan 

perhatian khusus dalam kaitannya dengan upaya 
mempertahankan dan menunjang peningkatan populasi ternak. 
Guna peningkatan populasi tersebut maka dilakukan teknik 
Inseminasi Buatan (IB) dengan menggunakan semen beku. 
Keberhasilan program IB ditentukan beberapa faktor yaitu 
ternak pejantan, ternak betina, peternak dan pelaksanaan IB 
mulai dari pengamatan birahi, handling semen beku, thawing 
semen beku sampai dengan pelaksanaan inseminasi sangat 
mempengaruhi keberhasilan perkawinan. Metode thawing 
semen beku menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan 
keberhasilan program IB. Metode thawing yang tidak 
memperhatikan suhu air dan durasi waktu yang tepat dapat 
mempengaruhi kualitas spermatozoa sehingga berdampak 
pada hasil IB. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5-30 Januari 
2015 di Laboratorium Balai Besar Inseminasi Buatan 
Singosari (BBIB). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan mengkaji pengaruh lama thawing dalam air 
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suhu 290C terhadap kualitas spermatozoa sapi Peranakan 
Ongole (PO). Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi tentang penggunaan metode thawing 
dengan air suhu 290C dan pengaruhnya terhadap kualitas 
semen beku sapi PO sehingga dapat mendukung keberhasilan 
IB.  

Materi penelitian ini adalah 30 straw semen beku sapi 
Peranakan Ongole (PO) yang diperoleh dari BBIB singosari 
yang dithawing dengan menggunakan air suhu 290C selama 30 
detik (P1), 45 detik (P2) dan 60 detik (P3). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan laboratorium 
menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 3 perlakuan 10 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan analisa ragam (ANNOVA) dan dilanjutkan Uji 
Jarak Berganda Duncan’s apabila diperoleh hasil yang berbeda 
atau signifikan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa durasi lama 
thawing 45 detik menggunakan air suhu 290C dapat 
mempengaruhi kualitas semen beku sapi Peranakan Ongole 
(PO) yang meliputi motilitas dan viabilitas berbeda sangat 
nyata (P<0,01), sedangkan pada abnormalitas tidak terdapat 
perbedaan yang nyata (P>0,05). Lama thawing dalam air suhu 
290C memberikan pengaruh terhadap motilias dan viabilitas 
spermatozoa sapi Peranakan Ongole (PO), durasi 45 detik 
didapat kualitas terbaik dengan rataan motilitas dan viabilitas 
tertinggi yaitu masing-masing 40,5±3,689% dan 65±4,2163%, 
sedangkan abnormalitas tidak berpengaruh. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan acuan untuk para 
inseminator dilapangan yang masih belum memahami durasi 
lama thawing yang tepat menggunakan air dengan suhu 290C, 
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agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan 
thawing yang berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar belakang 
Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan sapi lokal 

yang potensinya perlu diberdayakan sehingga berkontribusi 
dalam penyediaan daging nasional. Upaya perbaikan mutu 
genetik sapi Peranakan Ongole (PO) sebagai potensi sumber 
daya lokal disektor peternakan perlu dilakukan untuk tujuan 
kualitas produksi dan kelestarian genetik. Berbagai upaya 
telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas 
sapi dalam negeri.  

Produktivitas peternakan sangat tergantung pada 3 
aspek yaitu pakan, manajemen dan reproduksi. Upaya dalam 
bidang reproduksi ternak antara lain dengan pelaksanaan 
inseminasi buatan. Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang 
menggalakkan program swasembada daging sapi pada tahun 
2010, namun program ini belum dapat dicapai sehingga 
pemerintah kembali mencanangkan program swasembada 
daging pada tahun 2015, untuk mencapai program tersebut 
pemerintah berusaha meningkatkan populasi dan produksi 
ternak yang dapat ditempuh melalui penyediaan bibit ternak 
yang cukup dengan mutu baik, meningkatkan kelahiran, 
menekan kematian dan meningkatkan produktivitas ternak 
dengan salah satu kegiatan pendukungnya adalah inseminasi 
buatan (IB). 

IB adalah suatu teknologi yang diciptakan manusia 
guna meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak yang 
dapat mengatasi kebutuhan akan daging sapi. Faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan IB di lapangan diantaranya adalah 
rendahnya kualitas dan penanganan semen beku yang 
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digunakan, kondisi reproduksi, managemen ternak dan 
ketrampilan inseminator. IB sebagai teknologi yang diterapkan 
dalam bidang peternakan mempunyai tantangan untuk 
menunjukkan keberhasilan kebuntingan yang ditentukan 
beberapa faktor yaitu ternak pejantan, ternak betina, peternak 
dan pelaksana IB. Ternak pejantan mempengaruhi 
keberhasilan inseminasi buatan karena kualitas semen yang 
dihasilkan oleh ternak pejantan merupakan salah satu penentu 
keberhasilan perkawinan ternak. Fisiologi reproduksi ternak 
betina yang normal akan menghasilkan sel telur yang 
berkualias baik sehingga diperoleh keberhasilan perkawinan 
yang tinggi. Peternak juga menjadi faktor yang penting, karena 
pengamatan birahi yang tepat oleh peternak akan 
menghasilkan ketepatan waktu perkawinan. Pelaksana IB 
mempunyai peran besar dalam keberhasilan IB, karena 
prosedur pelaksanaan IB mulai dari pengamatan birahi, 
handling semen beku, thawing semen beku sampai degan 
pelaksanaan inseminasi sangat mempengaruhi keberhaslan 
perkawinan, namun sering terjadi gagal kebuntingan yang 
disebabkan rendahnya kualitas semen beku post thawing. 
Indikator rendahnya kualitas semen beku post thawing antara 
lain berupa rendahnya motilitas massa ataupun individu, 
rendahnya angka viabilitas dan tingginya angka abnormalitas. 
Hal ini disebabkan salah satunya handling semen beku seperti 
thawing.  
  Metode thawing semen beku menjadi salah satu faktor 
yang sangat menentukan program IB karena thawing semen 
beku merupakan prosedur yang paling penting dalam IB jika 
menggunakan metode thawing yang salah akan mempengaruhi 
kualitas spermatozoa yang akan berdampak pada hasil IB. 
Prinsip thawing adalah peningkatan suhu semen secara 
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gradual. Perubahan suhu yang mendadak akan menyebabkan 
kematian spermatozoa. Hal ini dikarenakan penggunaan 
metode thawing yang tidak tepat akan menyebabkan 
kerusakan spermatozoa sehingga menurunkan kualitas semen 
dari segi motilitas, viabilitas dan abnormalitas.  
 Metode thawing di Indonesia sangat beragam, untuk 
menghasilkan kualitas semen yang baik Direktorat Jenderal 
Peternakan membuat standarisasi metode thawing yaitu 
penggunaan air suhu 370C selama 30 detik. Namun, faktor 
kemudahan pelaksanaan menjadi pertimbangan inseminator 
dalam pelaksanaan thawing. Di lapangan inseminator 
memakai media air dengan suhu 290C untuk media thawing 
karena cukup praktis dan mudah didapat, misalnya air sumur 
atau air PDAM. Menurut Pratiwi, Affandhy dan Ratnawati 
(2009), bahwa waktu efektif untuk thawing pada semen beku 
kurang dari 1 menit dengan menggunakan air ledeng yang 
suhunya berkisar antara 25-300C.  

 Uraian diatas menjadi dasar diadakannya penelitian 
mengenai pengaruh lama thawing dalam air suhu 290C 
terhadap kualitas spermatozoa sapi Peranakan Ongole (PO) 
yang dapat memberi solusi bagi peternak maupun inseminator 
guna meningkatkan kualitas semen beku sesuai dengan syarat 
IB. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh lama thawing yang berbeda 
dengan menggunakan air suhu 290C terhadap kualitas 
spermatozoa sapi Peranakan Ongole (PO)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Mengetahui pengaruh lama thawing yang berbeda 

menggunakan air suhu 290C  terhadap kualitas spermatozoa 
sapi Peranakan Ongole (PO). 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
mengenai pengaruh lama thawing menggunakan air suhu 290C 
terhadap kualitas spermatozoa sapi Peranakan Ongole (PO) 
serta mengetahui durasi lama thawing yang tepat pada air suhu 
290C agar tidak terjadi kerusakan pada membran spermatozoa 
yang mempengaruhi kualitas semen beku. 

 
1.5 Kerangka Pikir  

Upaya perbaikan mutu genetik sapi Peranakan Ongole 
(PO) sebagai potensi sumber daya lokal disektor peternakan 
perlu dilakukan untuk tujuan kualitas produksi dan kelestarian 
genetik. Salah satunya dengan teknik IB. Kualitas semen yang 
digunakan untuk IB harus baik. Inseminasi buatan yang baik 
menggunakan semen beku yang diperoleh dengan cara 
penampungan kemudian diproses menjadi straw. Beberapa 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB diantaranya adalah 
kualitas semen, inseminator dan peternak serta kondisi 
fisiologi ternak betina. Inseminator dan peternak 
mempengaruhi keberhasilan IB terutama dalam hal deteksi 
birahi, thawing semen beku, ketepatan waktu IB dan deposisi 
semen.  

Semen beku sapi sebelum digunakan untuk inseminasi 
buatan harus dicairkan kembali (thawing). Pencairan kembali 
semen beku dapat dilakukan dengan berbagai cara yang 
berpegang kepada prinsip kurva peningkatan suhu semen 
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harus naik secara konstan sampai waktu inseminasi, sebab 
suhu semen beku yang naik turun sesudah thawing akan 
mematikan spermatozoa.  

Proses pencairan kembali semen beku umumnya 
dilakukan pada suhu 370C selama 30 detik untuk menghindari 
efek negatif yang menyebabkan penurunan kualitas semen, 
namun faktor kemudahan pelaksanaan menjadi pertimbangan 
inseminator dalam pelaksanaan thawing. Menurut Salim, 
Susilawati dan Wahjuningsih (2012), teknik thawing terbaik 
yaitu pada thawing menggunakan air bersuhu 370C dengan 
durasi 15 detik. Pada penelitian Pratiwi, Affandhy dan 
Ratnawati (2009) yang melaporkan Post Thawing Motillity 
(PTM) tertinggi pada semen sapi Limousin dan Brahman pada 
perlakuan lama thawing air ledeng PDAM selama 45 detik 
masing-masing sebesar 41,5% dan 40,0%.  

Suhu dan lama thawing mempunyai pengaruh besar 
terhadap keadaan spermatozoa khususnya keutuhan 
spermatozoa dalam semen. Lama thawing yang tidak 
terkontrol durasi waktu dan juga penggunaan air suhu 290C 
untuk thawing dapat menyebabkan kerusakan pada membran 
spermatozoa yang mempengaruhi kualitas semen beku. Oleh 
karena itu, untuk mendapatkan kualitas spermatozoa semen 
beku sapi Peranakan Ongole (PO) yang memenuhi kriteria 
dalam pelaksanaan IB dibutuhkan durasi waktu yang tepat 
pada thawing dengan suhu 290C. Dengan diketahui suhu, 
metode dan lama thawing yang tepat, maka penelitian ini 
dapat memberikan solusi dan informasi guna meningkatkan 
kualitas semen beku sapi Peranakan Ongole (PO) sesuai 
dengan persyaratan IB. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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1.6  Hipotesis  
 1. Lama thawing dalam air dengan suhu 290C tidak 

berpengaruh terhadap kualitas (motilitas, viabilitas dan 
abnormalitas) spermatozoa sapi Peranakan Ongole 
(PO). 

2. Lama thawing dalam air dengan suhu 290C 
berpengaruh terhadap kualitas (motilitas, viabilitas dan 
abnormalitas) spermatozoa sapi Peranakan Ongole 
(PO).  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Sapi Peranakan Ongole (PO) 
 Indonesia memiliki banyak bangsa sapi potong lokal 
diantaranya adalah sapi PO. Bangsa sapi PO ini tersebar luas 
di Pulau Jawa terutama di Jawa Timur. Sapi PO merupakan 
bukti keberhasilan pemuliaan sapi potong di Indonesia pada 
masa lalu. Sapi PO merupakan hasil pemuliaan melalui sistem 
persilangan dengan sapi Jawa dan Sumba Ongole (SO) 
setengah abad silam. Sapi PO mempunyai warna kulit kelabu 
kehitam-hitaman dengan bagian kepala, leher dan lutut 
berwarna gelap. Bentuk tubuhnya besar dengan kepala relatif 
pendek, profil dahi cembung, dan bertanduk pendek. Sifatnya 
yang mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat 
menyebabkan sapi ini mampu tumbuh secara murni di Pulau 
Sumba. Persilangan antara sapi Jawa asli (Madura) dengan 
Sapi Ongole menghasilkan sapi yang disebut Sapi Peranakan 
Ongole (PO). 
 Sapi PO merupakan salah satu sapi pedaging lokal 
yang memiliki kelebihan berupa kemampuan adaptasi yang 
tinggi terhadap lingkungan Indonesia baik terhadap iklim, 
ketersediaan pakan alami, ketersediaan air dan ketahanan 
terhadap bakteri maupun parasit yang ada di Indonesia. 
Produktifitas Sapi PO sangat bervariasi dan cukup merespon 
terhadap perubahan lingkungan. Dari segi pemuliaan 
perbaikan produktifitas dapat dilakukan melalui seleksi dan 
persilangan. Sepanjang kurun waktu 25 tahun terakhir 
berbagai kebijakan pemerintah telah diterapkan untuk 
meningkatkan potensi Sapi PO melalui sistim persilangan 
dengan berbagai bangsa sapi lain. Akan tetapi, belum banyak 
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usaha untuk melakukan seleksi dengan memanfaatkan 
keragaman karakteristik sifat produksi dan reproduksi. Seleksi 
akan meningkatkan produktifitas disamping itu memiliki 
dampak penting yaitu pelestarian terhadap sumberdaya genetik 
Sapi PO (Astuti, 2004).  
  
2.2 Inseminasi Buatan (IB) 
  Teknik IB adalah suatu teknologi mutakhir yang 
diciptakan manusia guna meningkatkan produktivitas dan 
reproduktivitas ternak untuk mengatasi tuntutan masyarakat 
dunia yang terus semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke 
tahun (Hardijanto dan Aiman, 2010). Inseminasi Buatan 
dilakukan melalui perkawinan silang antara betina lokal 
dengan menggunakan semen beku pejantan unggul yang 
dipilih dari bangsa sapi yang didatangkan dari luar negeri 
untuk memperbaiki genetik sapi lokal, disamping itu untuk 
menekan biaya produksi karena tidak harus memelihara sapi 
jantan yang membutuhkan biaya pakan, tempat pemeliharaan 
dan biaya perawatan yang cukup mahal. Teknologi IB 
merupakan salah satu teknologi reproduksi yang mampu 
meningkatkan perbaikan mutu genetik dan produktifitas 
ternak. Inseminasi Buatan merupakan suatu rangkaian proses 
yang terencana dan terprogram karena menyangkut kualitas 
genetik ternak di masa yang akan datang. Pelaksanaan dan 
penerapan teknologi IB di lapangan dimulai dengan langkah 
pemilihan pejantan unggul sehingga akan lahir anak yang 
kualitasnya lebih baik dari induknya, selanjutnya dari pejantan 
tersebut dilakukan penampungan semen, penilaian kelayakan 
kualitas semen, pengolahan dan pengawetan semen dalam 
bentuk cair dan beku,serta teknik inseminasi ke dalam saluran 
reproduksi ternak betina. Keberhasilan IB dipengaruhi oleh 
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beberapa hal, diantaranya kualitas semen, inseminator, 
ketepatan deteksi birahi oleh peternak, ketepatan waktu IB, 
deposisi semen dan kondisi fisiologi induk betina.  
 Hastuti (2008) menyatakan bahwa keberhasilan IB 
sangat dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berkaitan 
dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni akseptor, 
kualitas semen, deteksi birahi oleh peternak dan keterampilan 
inseminator. Susilawati (2011) menambahkan bahwa beberapa 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB diantaranya adalah 
kualitas semen, inseminator dan peternak serta kondisi 
fisiologi ternak betina. Kualitas semen dapat dilihat dari 
konsentrasi dan motilitas progresifnya yaitu spermatozoa yang 
bergerak kedepan, karena hanya spermatozoa yang bergerak 
progresif yang mampu melakukan fertilisasi. Inseminator dan 
peternak juga mempengaruhi keberhasilan IB terutama dalam 
hal deteksi birahi, thawing semen beku, ketepatan waktu IB 
dan deposisi semen.  
 
2.3 Semen Beku  
 Semen beku adalah semen yang telah diencerkan dan 
selanjutnya dibekukan pada suhu tertentu yang bertujuan 
untuk menghambat aktifitas dan metabolisme spermatozoa. 
Faktor semen beku sangat mempengaruhi keberhasilan 
program IB, jika straw tidak disimpan dalam container atau 
termos yang berisi nitrogen cair, dalam waktu yang lama maka 
semen atau spermatozoa akan mati, ataupun proses thawing 
yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku akan 
menyebabkan kegagalan dalam proses fertilisasi sehingga 
kebuntingan juga tidak terjadi (Rasad, Kuswaryan dan Sartika, 
2008). Semen yang bagus memiliki 50% sel sperma yang 
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hidup setelah thawing atau pengenceran semen beku (El-
Harairy, Laila, Eid, Zeidan, El-Salam and El-Kishk, 2011). 

Kebanyakan peneliti menentukan kualitas semen 
berdasarkan motilitas spermatozoa dengan nilai 0 sampai 5 
sebagai berikut: (0) spermatozoa immotil atau tidak bergerak; 
(1) gerakan berputar di tempat; (2) gerakan berayun dan 
melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif; (4) pergerakan 
progresif yang gesit gesit dan segera membentuk gelombang 
dengan 90% sperma motil; (5) gerakan sangat progresif, 
menunjukkan 100% yang motil aktif (Umar dan Maharani, 
2005). 

 
2.4 Thawing Semen Beku 

Thawing adalah proses pencairan kembali semen 
beku. Pada proses ini terjadi keluarnya intra seluler 
cryoprotectan dari dalam sel dan digantikan kembali oleh air. 
Kesalahan dalam thawing akan menyebabkan kerusakan 
membran spermatozoa. Tidak ada teknik khusus untuk 
mengenali dan membedakan kerusakan oleh proses 
pembekuan dan thawing. Prosedur thawing menurut 
Anonymous (2000) mengatakan bahwa straw semen beku 
dikeluarkan dari tempat simpanannya di dalam kontainer dan 
dipindahkan ke dalam bejana berisi air yang diperlukan untuk 
mencairkan kembali straw semen beku. Ansary, Bushra, 
Rakha dan Akher (2010) melaporkan motilitas, viabilitas dan 
integritas membran tertinggi yaitu thawing pada air bersuhu 
370C selama 30 detik. Sedangkan menurut Salim, Susilawati 
dan Wahjuningsih (2012) tehnik thawing terbaik yaitu pada 
tehnik thawing menggunakan air bersuhu 370C berdurasi 15 
detik.  
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Afiati, Kaiin, Gunawan, Said dan Tappa (2004) 
melaporkan bahwa thawing dengan menggunakan air ledeng 
pada semen beku sapi pejantan PO selama 0 menit lebih baik 
daripada 15 menit: yang masing-masing perlakuan thawing 
tersebut memiliki spermatozoa hidup sebesar 41% dan 37%. 
Temperatur thawing 21-250C dengan waktu di bawah satu 
menit memperoleh tingkat motilitas 51,17% lebih baik 
daripada temperatur thawing 50C yang memiliki motilitas 
sebesar 45,95% (Adikarta dan Listianawati, 2001). Sedangkan 
menurut Pratiwi, Affandhy dan Ratnawati (2009), bahwa 
kualitas terbaik diperoleh pada perlakuan lama thawing 0 
menit (45 detik) dengan menggunakan air ledeng yang 
suhunya berkisar antara 25-300C dengan menunjukkan 
persentase motilitas dan sel hidup spermatozoa pada straw 
beku Limousin sebesar 41,50% dan 66,50% dan straw beku 
Brahman sebesar 40% dan 29,58%. 
 
2.5 Evaluasi Kualitas Semen Setelah Thawing. 

Pemeriksaan semen beku segera dilakukan sesudah 
dicairkan kembali (post thawing) pada suhu 370C minimal 
40% gerakan individu spermatozoa. Evaluasi kualitas semen 
setelah thawing meliputi motilitas individu, persentase 
spermatozoa hidup dan persentase spermatozoa abnormal.  

 
2.5.1 Motilitas Individu 

Gerakan individu spermatozoa dapat diamati dengan 
menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400x pada suhu 
yang dijaga konstan 370C. Ciri utama spermatozoa adalah 
motilitas atau daya geraknya yang dijadikan potensi atau yang 
paling sederhana untuk penilaian semen. Motilitas dan 
marfologi spermatozoa merupakan indikasi yang sering 
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digunakan untuk mengevaluasi kualitas semen. Motilitas 
digunakan sebagai pedoman paling sederhana dalam penilaian 
kualitas semen. Presentase spermatozoa motil (bergerak 
progresif) dapat digunakan sebagai ukuran kesanggupan untuk 
membuahi ovum (Setiadi, Subandriyo, Dwiyanto, Sartika, 
Tiesnamurti, Yulistiani dan Martawidjadja, 2000). Salah satu 
penyebab rendahnya angka motilitas spermatozoa disebabkan 
karena adanya proses peroksidasi lipid terjadi pada saat proses 
thawing, sehingga proses thawing yang terlalu lama akan 
menyebabkan peroksidasi lipid yang semakin banyak.  

Kebanyakan peneliti menetukan kualitas semen 
berdasarkan motilitas spermatozoa dengan nilai 0 sampai 5 
sebagai berikut: (0) spermatozoa immotil atau tidak bergerak; 
(1) gerakan berputar ditempat; (2) gerakan berayun dan 
melingkar, kurang dari 50%-80% bergerak progresif; (4) 
pergerakan progresif yang gesit dan segera membentuk 
gelombang dengan 90% spermatozoa motil; (5) gerakan sangat 
progresif menunjukkan 100% yang motil aktif (Umar dan 
Maharani, 2005).  

Susilawati (2004) menjelaskan bahwa kualitas 
spermatozoa sexing setelah pembekuan mempunyai motilitas 
10-20% dapat digunakan untuk IB dengan double dosis. 

 
2.5.2 Persentase Spermatozoa Hidup (Viabilitas) 

Viabilitas merupakan penentuan persentase 
spermatozoa hidup dengan dengan pewarnaan eosin-negrosin. 
Spermatozoa yang menyerap warna mengindikasikan bahwa 
spermatozoa tersebut mati, sedangkan spermatozoa yang tidak 
menyerap warna atau berwarna jernih mengindikasikan 
spermatozoa tersebut hidup. Spermatozoa yang mati memiliki 
permeabilitas membrane yang meningkat dan mengakibatkan 
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zat warna eosin-negrosin dengan mudah melintasi membran 
spermatozoa dan masuk kedalam spermatozoa. Sedangkan 
spermatozoa yang hidup memiliki  permeabilitas membran 
normal sehingga eosin-negrosin tidak dapat melintasi 
membran spermatozoa (Putra, Susilawati dan Isnaini, 2013). 

Semen berkualitas yaitu suatu presentase tinggi 
spermatozoa yang hidup dengan gerak progresif dan kuat. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan hidup 
spermatozoa adalah sifat-sifat fisik dan kimiawi bahan 
pengencer, kadar pengenceran dan faktor-faktor seperti suhu, 
cahaya, pH, tekanan osmotik, elektrolit dan non elektrolit 
(Samsudewa dan Suryawijaya, 2008). 

Oyeyemi, Akusu dan Davis (2000) menyatakan bahwa 
bila terjadi perubahan suhu yang tidak sesuai secara 
ekstraseluler, maka permiabilitas fosfolipid hidrofilik rusak 
menyebabkan fluiditas membran terganggu sehingga terjadi 
kematian spermatozoa. Kecepatan perubahan selama thawing 
akan mengurangi tekanan terhadap spermatozoa karena 
spermatozoa melewati masa kritis (fase transisi) dengan cepat 
sehingga spermatozoa yang hidup dan normal menjadi lebih 
banyak dan akibatnya angka konsepsi menjadi lebih baik. 
Kerusakan spermatozoa biasanya terjadi pada fase transisi. 
Faktor lain yang menyebabkan rendahnya presentase hidup 
spermatozoa pasca dilakukan thawing adalah akibat 
banyaknya asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa 
yang tidak dapat dioksidasi. Menumpuknya asam laktat ini 
mengakibatkan meningkatnya kadar keasaman larutan yang 
berakibat buruk bagi spermatozoa karena bersifat racun. 

Eosin dan negrosin adalah pewarna sel yang yang 
paling baik dipergunakan untuk prosedur ini sehingga 
pengamatan sel spermatozoa yang berwarna dan tidak 
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berwarna menjadi jelas. Semua spermatozoa yang berwarna 
dianggap mati.  

 
2.5.3 Persentase Spermatozoa Abnormal 

Abnormalitas spermatozoa pada dasarnya terdiri dari 
abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Menurut  
Ariantie, Yusuf, Sajuthi dan Arifiantini (2013) bahwa 
abnormalitas primer spermatozoa disebabkan pada saat 
spermatozoa di tubuli seminiferi (spermatogenesis). 
Abnormalitas sekunder merupakan ketidaknormalan morfologi 
spermatozoa yang terjadi selama spermatozoa melewati 
saluran reproduksi. Abnormalitas tersier merupakan 
ketidaknormalan morfologi spermatozoa yang terjadi karena 
perlakuan atau penanganan. Abnormalitas primer spermatozoa 
seperti double head, detached head, abaxial, microcephalus, 
macrocephalus, narrow dan pear shaped (Susilawati, 2011). 

Sujoko, Setiadi dan Boediono (2009) menjelaskan 
bahwa abnormalitas primer yang banyak didapatkan adalah 
kepala terlampau kecil (microcephalic). Sedangkan 
abnormalitas sekunder banyak ditemukan adalah patahan pada 
ekor. 

Susilawati (2011) menjelaskan bahwa abnormalitas 
spermatozoa primer terjadi saat proses spermatogenesis yang 
meliputi kepala dan akrosom. Sedangkan abnormalitas 
sekunder terjadi setelah proses spermatogenesis hingga 
ejakulasi dan saat proses prosesing spermatozoa. Tingginya 
tingkat abnormalitas mempengaruhi fertilisasi. Putranti, 
Kustono dan Ismaya (2010) menjelaskan bahwa tingkat 
abnormalitas merupakan salah satu faktor yang penting karena 
hanya spermatozoa yang normal atau utuh yang memiliki 
peluang besar dalam keberhasilan fertilisasi. Ariantie, Yusuf, 
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Sajuthi dan Ariantie (2013) menjelaskan bahwa semen dengan 
presentase abnormalitas cukup tinggi cenderung memiliki 
fertilitas  yang rendah karena berkaitan dengan kemampuan 
mengawali fertilisasi  atau memilihara perkembangan embrio. 
Ihsan (2009) menjelaskan bahwa semen yang dipakai IB 
memiliki abnormalitas spermatozoa tidak boleh lebih dari 20% 
dan jika abnormalitas spermatozoa lebih dari 20% akan 
menurunkan fertlitasnya. 

Fauzi, Rachmawati dan Pramono (2011) melaporkan 
bahwa semakin lama waktu penyimpanan pada suhu ruang 
menyebabkan hasil samping proses metabolisme spermatozoa 
(asam laktat yang bersifat racun) dapat menyebabkan 
peningkatan abnormalitas. Suyadi, Rachmawati dan Iswanto 
(2012) menjelaskan bahwa peningkatan angka abnormalitas 
disebabkan pada saat pembuatan preparat sebelum dilakukan 
pengamatan dan juga disebabkan peroksidasi lipid. Alawiyah 
dan Hartono (2006) menjelaskan bahwa peroksidasi lipid 
dapat menyebabkan kerusakan struktur dan metabolisme 
spermatozoa yang berakibat meningkatnya abnormalitas 
spermatozoa. Rizal, Herdis, Boediono, Aku dan Yulnawati 
(2006) menyatakan bahwa abnormalitas lebih banyak berupa 
terpisahnya ekor dengan kepala akibat terputus saat pembuatan 
preparat sebelum dilakukan pengamatan.  
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Laboratorium Balai Besar 

Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, yang terletak di Desa 
Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Waktu 
pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 5-30 Januari 
2015. 
 
3.2 Materi Penelitian  
 Materi penelitian yang digunakan straw semen beku 
sapi PO dengan nama pejantan Krista dengan kode Bull 20424 
dan kode Batch MM 150 berasal dari Balai Besar Inseminasi 
Buatan (BBIB) Singosari,  kemudian dithawing pada suhu 
290C selama 30 detik (P1),  45 detik (P2), 60 detik (P3).  

Alat dan Bahan : 
1. Thawing semen beku 

Alat : Water bath, gunting, pinset, thermometer, 
kertas tissue. 

Bahan      : Semen beku, air dengan suhu 290C. 
2. Pemeriksaan Kualitas Semen  

Alat : Tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet, 
kertas tissue, mikroskop binokuler, object 
glass. 

Bahan         : sample semen, pewarna eosin. 
 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode percobaan (eksperimen laboratorium) dengan (3)  
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perlakuan dengan lama thawing 30 detik (P1), 45 detik (P2), 
60 detik (P3). Setiap perlakuan mempunyai (10) kali ulangan. 

  
3.4 Variabel Penelitian 
 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
 
3.4.1 Variabel Dependent  

a. Motilitas Spermatozoa  
Penentuan motilitas spermatozoa dilakukan 

dengan melihat motilitas individu spermatozoa, yang 
diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 
400x. Penilaian dilakukan dengan menghitung 
spermatozoa yang bergerak aktif maju ke depan 
(gerakan progresif) dan dipresentasekan.  

Menurut Toelihere (1981), perhitungan 
motilitas spermatozoa sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 

b. Viabilitas Spermatozoa 
Uji viabilitas spermatozoa dilakukan dengan 

pewarnaan eosin. Spermatozoa yang hidup tidak 
menyerap warna, sedangkan yang mati menyerap 
warna. Pengamatan menggunakan mikroskop cahaya 
dengan perbesaran 400x. Penilaian dilakukan dengan 
menghitung 100 spermatozoa, sehingga dapat 
diketahui proporsi spermatozoa yang hidup dan mati.  

 
 

Jumlah spermatozoa progresif 
x 100 % 

(Spermatozoa progresif + spermatozoa 

non progresif) 
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Menurut Toelihere (1981), perhitungan 
viabilitas spermatozoa sebagai berikut : 
 

Spermatozoa hidup 
x 100% (spermatozoa hidup + spermatozoa 

mati) 
 

c. Abnormalitas Spermatozoa 
Morfologi spermatozoa diamati menggunakan 

mikroskop dengan pewarnaan eosin. Penilaian 
dilakukan dengan mengamati 100 spermatozoa 
diperiksa jenis abnormalitas. Abnormalitas 
spermatozoa yang diamati adalah kepala besar, kepala 
kecil, kepala tak berekor, badan bengkok, patah, ekor 
melingkar, ekor patah, menggelung, dan keriting.  

Menurut Toelihere (1981), perhitungan 
abnormalitas spermatozoa sebagai berikut : 

 
Spermatozoa abnormal 

x 100% (spermatozoa normal + spermatozoa 
abnormal) 

 
3.4.2 Variabel Independent  
 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai 
waktu thawing 30 detik (P1), 45 detik (P2), 60 detik (P3) serta 
air yang digunakan untuk proses thawing bersuhu 290C. 
 
3.5 Analisa Data 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis 
menggunakan ANOVA dan apabila terdapat perbedaan 
pengaruh yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Berganda Duncans (UJBD). Model Rancangan Acak 
Lengkap sebagai berikut: 



20 
 

Yij = + i + ij 
Keterangan: 
Yij    : Nilai pengamatan ke-i, ulangan ke-j 
              : Nilai tengah umum 
i   : Pengaruh perlakuan ke-i  
ij                : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan      

   ke-I dan ulangan ke-j 
i       : 1,..…...........3 
j       : 1,2,3,4,…..10 
 

3.6 Batasan Istilah 
1. Spermatozoa : Sel gamet jantan. 
2. Semen : Cairan yang disekresikan 

organ reproduksi jantan 
yang berisi spermatozoa 
dan seminal plasma. 

3. Semen beku : Semen yang telah 
diencerkan dan selanjutnya 
dibekukan jauh di bawah 
titik beku air yang 
bertujuan untuk 
penghentian sementara 
kegiatan hidup dari sel 
tanpa mematikan fungsi 
sel. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Kualitas Semen Beku Post Thawing dengan 
Berbagai Lama Thawing 
 
Berdasarkan uji mikroskopis kualitas semen beku Sapi 

Peranakan Ongole (PO) menggunakan berbagai lama thawing 
yang berbeda yaitu air suhu 290C selama 30 detik, air suhu 
290C selama 45 detik dan air suhu 290C selama 60 detik 
didapat hasil yang tertera pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Rata-rata perbandingan motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas semen beku sapi Peranakan Ongole 
(PO) pada berbagai lama thawing. 

 Lama 
Thawing 
(detik) 

Motilitas 
(%) 

Viabilitas 
(%) 

Abnormalitas 
(%) 

30  35,5±1,58a 60,7±3,19ab 15±2,21 

 45  40,5±3,69b 65±4,22b 14±3,29 

60 37,5±3,54ab 56,3±4,01a 15,8±2,97 

Keterangan : Notasi yang berbeda (a-b) menunjukkan 
bahwa lama thawing yang berbeda 
memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 
terhadap motilitas individu dan viabilitas 
spermatozoa sapi Peranakan Ongole (PO). 

 
4.1.1 Motilitas Individu Spermatozoa Semen Beku Sapi 

PO dengan Berbagai Lama Thawing 
 
 Motilitas digunakan sebagai pedoman paling 
sederhana dalam penilaian kualitas semen. Persentase 
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spermatozoa motil (bergerak progresif) dapat digunakan 
sebagai ukuran kesanggupan untuk membuahi ovum (Setiadi 
dkk., 2000). Spermatozoa dikatakan motil apabila spermatozoa 
tersebut bergerak kedepan. Hasil pengamatan motilitas 
spermatozoa pada semen beku sapi PO dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

Berdasarkan hasil pengamatan diatas motilitas 
spermatozoa semen beku sapi PO didapatkan hasil perhitungan 
analisis ragam menunjukkan bahwa lama thawing berbeda 
sangat nyata (P<0,01) terhadap motilitas spermatozoa semen 
beku sapi Peranakan Ongole (PO). Hasil ini menunjukkan 
bahwa persentase motilitas terbaik yaitu pada perlakuan dua 
(P2) dengan suhu thawing 290C dengan durasi 45 detik sebesar 
40,5%. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan penelitian Pratiwi 
dkk., (2009) yang melaporkan Post Thawing Motility (PTM) 
tertinggi pada semen beku sapi Limousin dan Brahman pada 
perlakuan lama thawing air ledeng PDAM suhu 25-300C 
selama 45 detik masing-masing sebesar 41,5% dan 40,0%. 
Kemudian Afiati dkk. (2004) melaporkan bahwa thawing 
dengan menggunakan air ledeng pada semen beku sapi 
pejantan PO selama 0 menit lebih baik daripada 15 menit 
dikarenakan thawing dengan durasi terlalu lama, maka terjadi 
penurunan motilitas individu sampai yang tidak bisa dipakai 
lagi untuk IB (<40%). 

Persentase motilitas individu cenderung mengalami 
penurunan pada P1 dan P3 pada teknik thawing dengan suhu 
290C dengan durasi waktu 30 detik dan 60 detik yaitu masing-
masing 35,5% dan 37,5%. Ini menunjukkan bahwa suhu dan 
lama thawing yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya 
penurunan daya motilitas individu. Hal ini sesuai pendapat 
Chaiprasat, Benjakul, Chartchute, Joemplang and 
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Punyapornwithaya (2006) terjadi penurunan spermatozoa 
motil progresif seiring berkurangnya suhu thawing seperti 
penelitiannya pada semen beku sapi diperoleh hasil thawing 
pada suhu 370C durasi 30 detik yaitu 51,04%, 300C durasi 30 
detik yaitu 40,41%, 250C durasi 30 detik yaitu 39,79% dan 
suhu telapak tangan durasi 30 detik yaitu 10%.  

Lama thawing 30 detik menghasilkan persentase 
motilitas spermatozoa terendah yaitu 35,5%. Lama thawing ini 
dapat dikatakan terlalu singkat untuk suhu 290C, sehingga 
menyebabkan persentase motilitas spermatozoa rendah karena 
spermatozoa belum mencair secara sempurna. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Samsudewa dan Suryawijaya (2008) 
bahwa durasi thawing terlalu singkat akan menyebabkan 
kristal-kristal es belum mencair secara sempurna sehingga 
menghambat pergerakan sel spermatozoa secara aktif dan 
dapat terjadi penurunan motilitas individu sampai pada 
kualitas yang tidak bisa dipakai lagi untuk IB. Hal ini 
didukung oleh pendapat Pramunico (2003) yang menyatakan 
bahwa durasi thawing yang singkat akan menyebabkan 
persentase motilitas spermatozoa rendah.  

Hasil pengamatan lama thawing dengan air suhu 290C 
selama 60 detik juga terjadi penurunan motilitas dengan nilai 
37,5%, diduga karena adanya proses peroksidasi lipid terjadi 
pada saat proses thawing, sehingga proses thawing yang 
terlalu lama akan menyebabkan peroksidasi lipid yang 
semakin banyak. Proses peroksidasi lipid ini akan mengubah 
struktur spermatozoa terutama pada bagian membran dan 
akrosom sehingga akan kehilangan motilitas, perubahan 
metabolisme dan pelepasan komponen intraseluler sehingga 
akan meningkatkan kerusakan spermatozoa yang 
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mengakibatkan peningkatan kematian spermatozoa dan 
penurunan motilitas (Waluyo, 2006).  

Proses pembentukan dan pemanfaatan sumber energi 
kimiawi spermatozoa diantaranya digunakan untuk energi 
gerak berlangsung dengan baik hal ini termanifestasi pada 
motilitas spermatozoa, karena proses thawing sendiri 
mempengaruhi stabilitas dan fungsi-fungsi hidup membran sel 
spermatozoa. 

 

 
Gambar 2. Grafik Perubahan Motilitas Individu Spermatozoa 

pada Berbagai Lama Thawing pada Suhu 290C. 
   

Berdasarkan persamaan grafik pada Gambar 2. 
didapatkan hasil lama thawing maksimum 49 detik dengan 
nilai motilitas 42,32%. Pada grafik diatas menunjukkan bahwa 
semen beku yang di thawing menggunakan suhu 290C selama 
45 detik masih layak digunakan untuk inseminasi buatan, 
sedangkan metode thawing yang lainnya tidak layak 
digunakan karena nilai PTM <40%. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Samsudewa dan Suryawijaya (2008) yang 
menyatakan bahwa post thawing motility (PTM) semen beku 
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yang tidak layak inseminasi buatan yaitu yang memiliki nilai 
motilitas spermatozoa <40%. Pada perlakuan P1 metode 
thawing menggunakan air suhu 290C selama 30 detik dan 
perlakuan P3 metode thawing menggunakan air suhu 290C 
selama 60 detik mengalami penurunan nilai motilitas diduga 
karena thawing pada suhu rendah pengeluaran krioprotektan 
sempurna tetapi metabolisme berjalan tidak optimal 
mengakibatkan motilitas spermatozoa yang dihasilkan 
mengalami penurunan. Selain itu suhu rendah dan durasi yang 
tidak tepat juga akan mengakibatkan struktur fosfolipid 
membran membran plasma akan berubah dari fase cair 
menjadi fase gel. Berbeda dengan thawing menggunakan suhu 
tinggi berpengaruh terhadap motilitas spermatozoa karena 
pada proses thawing metabolisme spermatozoa berjalan 
dengan optimal tetapi proses pengeluaran krioprotektan tidak 
berlangsung sempurna dapat mengakibatkan keracunan bagi 
spermatozoa dan kerusakan spermatozoa sehingga dapat 
menyebabkan penurunan motilitas spermatozoa. Zelphina, 
Rosadi dan Sumarsono (2012) melaporkan bahwa suhu yang 
tinggi dalam media thawing akan menyebabkan proses 
metabolisme spermatozoa meningkat sehingga memerlukan 
energi yang tinggi pula. Kondisi demikian menyebabkan 
spermatozoa akan cepat kehilangan energi sehingga berakibat 
kematian pada spermatozoa. 

 
4.1.2 Viabilitas Spermatozoa Semen Beku Sapi PO 

dengan Berbagai Lama Thawing 
 

Hasil perhitungan analisis ragam menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap viabilitas 
semen beku sapi PO pada berbagai lama thawing dengan 
menggunakan air suhu 290C selama 30 detik, 45 detik dan 60 
detik. Hasil pengamatan viabilitas dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Berdasarkan hasil pengamatan viabilitas spermatozoa 
setelah dilakukan berbagai lama thawing pada semen beku 
sapi PO didapatkan hasil : P1 thawing menggunakan air suhu 
290C selama 30 detik yaitu 60,7±3,19% selanjutnya P2 
thawing menggunakan air suhu 290C selama 45 detik yaitu 
65±4,22% kemudian P3 thawing menggunakan air suhu 290C 
selama 60 detik yaitu 56,3±3,40%. Pada hasil pengamatan 
diatas, bahwa semen beku dari ke tiga perlakuan tersebut 
masih layak digunakan untuk IB. karena untuk memenuhi 
persyaratan layak IB harus memiliki nilai viabilitas >50%.   

Suhu thawing dan durasi yang tidak sesuai 
mengakibatkan membran spermatozoa mengalami kerusakan 
sebagai akibat cekaman panas dan kontak dengan oksigen. 
Membran spermatozoa yang tersusun dari fosfolipid 
mengalami reduksi karena timbulnya asam lemak dari proses 
peroksidasi sel. Situmorang (2002) menyatakan akibat 
pembekuan terjadi penurunan kandugan fosfolipid dan 
klesterol pada masing-masing bangsa dan individu pejantan. 
Kedua senyawa tersebut merupakan komponen membran. 
Fosfolipid berfungsi untuk melindungi sel spermatozoa dari 
cold shock sedangan kolesterol berperan penting dalam 
menjaga integritas sel spermatozoa dari variasi sistem 
membran yang bertambah selama proses pendinginan. 
Hamangkutama, Ihsan dan Isnaini (2015) menambahkan 
bahwa faktor lain yang menyebabkan rendahya persentase 
hidup spematozoa pasca dilakukan thawing adalah akibat 
banyakya asam laktat dar hasil metabolisme spermatozoa yang 
tida dapat dioksidasi. Menumpuknya asam laktat ini 
mngakibatkan meningkatnya kadar keasaman larutan yang 
berakibat buruk bagi spermatozoa karena bersifat racun. 



27 
 

Afiati dkk. (2004) melaporkan bahwa thawing dengan 
menggunakan air ledeng pada semen beku sapi pejantan PO 
selama 0 menit lebih baik daripada 15 menit : yang masing-
masing perlakuan thawing tersebut memiliki spermatozoa 
hidup sebesar 41% dan 37%. Oyeyemi, Akusu and Ola-Davis 
(2000) menyatakan bahwa bila terjadi perubahan suhu yang 
tidak sesuai ekstraseluler, maka permeabilitas fosfolipid 
hidrofilik rusak menyebabkan fluiditas membran terganggu 
sehingga terjadi kematian spermatozoa. Kecepatan perubahan 
selama thawing akan mengurangi tekanan terhadap 
spermatozoa karena spermatozoa melewati masa kritis (fase 
transisi) dengan cepat pula sehingga spermatozoa yang hidup 
dan normal menjadi lebih banyak dan akibatnya angka 
konsepsi menjadi lebih baik. Kerusakan spermatozoa biasanya 
terjadi pada fase transisi.  

Menurut Campbell, Campbell and Kenealy  (2003), 
persentase hidup spermatozoa lebih tinggi dari pada motilitas, 
hal ini dikarenakan spermatozoa yang hidup belum tentu dapat 
bergerak, namun spermatozoa yang tidak bergerak terkadang 
masih hidup. Spermatozoa yang memiliki persentase hidup 
yang lebih tinggi menandakan bahwa membran plasma masih 
utuh secara fisik, sehingga organel sel spermatozoa akan 
terlindungi, kebutuhan zat-zat makanan dan ion-ion untuk 
proses metabolisme tersedia. Metabolisme sel akan 
berlangsung baik jika membran plasma sel berada dalam 
keadaan yang utuh, sehingga mampu dengan baik mengatur 
lalu lintas substrat dan elektrolit masuk dan keluar dari sel. 
Ditambahkan Datta, Sekar, Hembram dan Dasgupta (2009) 
bahwa kerusakan membran spermatozoa disebabkan karena 
selama proses thawing terbentuk radikal bebas metabolit 
oksigen yang bersifat toxic pada tingkatan yang rendah di 
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dalam sel spermatozoa bersamaan dengan suplai oksigen yang 
terbatas, bersamaan pula dengan produksi radikal bebas pada 
pemulihan oksigen yang dipasok ke sel. Hal ini menimbulkan 
spekulasi bahwa peningkatan mendadak dalam pemanfaatan 
oksigen oleh spermatozoa menyebabkan peningkatan produksi 
radikal bebas, sehingga terjadi peningkatan lipidperoxidasi 
sebagai faktor penyebab kerusakan membran spermatozoa. 
Faktor lain yang menyebabkan rendahnya persentase hidup 
spermatozoa pasca dilakukan thawing adalah akibat 
banyaknya asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa 
yang tidak dapat di oksidasi. Menumpuknya asam laktat ini 
mengakibatkan meningkatnya kadar keasaman larutan yang 
berakibat buruk bagi spermatozoa karena sifat racun.  

Hasil dari pengamatan viabilitas spermatozoa setelah 
dilakukan berbagai metode thawing diperoleh nilai viabilitas 
tertinggi pada perlakuan P2 yaitu metode thawing 
menggunakan air suhu 290C selama 45 detik dengan nilai 
65±4,22%. Kondisi ini disebabkan P2 dengan thawing pada air 
suhu 290C selama 45 detik belum menyebabkan terjadinya 
tekanan osmotik secara ekstrim pada membran spermatozoa, 
sehingga permiabilitas membran masih terjaga dari kerusakan. 
Selain itu durasi thawing yang singkat belum menyebabkan 
terjadinya peningkatan aktivitas metabolisme spermatozoa 
yang berakibat menurunkan daya tahan hidup. Peningkatan 
aktivitas metabolisme menghasilkan asam lemak dalam 
konsentrasi yang tinggi akibat peroksidasi lipid. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Pratiwi dkk. (2009) bahwa kualitas 
terbaik diperoleh pada perlakuan thawing menggunakan air 
ledeng PDAM suhu 25-30 selama 45 detik dengan 
menunjukkan persentase viabilitas spermatozoa pada straw 
beku Limousin sebesar 66,50% dan straw beku Brahman 
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sebesar 39,58%. Persentase perubahan viabilitas spermatozoa 
berbagai lama thawing dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Grafik Perubahan Viabilitas Spermatozoa pada 

Berbagai Lama Thawing pada Suhu 290C.  
 

Berdasakan persamaan grafik pada Gambar 3. 
didapatkan hasil lama thawing maksimum 43,8 detik dengan 
nilai viabilitas 66,8%. Pada penelitian ini penentuan nilai 
viabilitas menggunakan metode pewarnaan menggunakan zat 
warna eosin, sehingga spermatozoa mati dan hidup dapat 
dibedakan. Spermatozoa yang menyerap warna 
mengindikasikan bahwa spermatozoa tersebut mati, sedangkan 
spermatozoa yang tidak menyerap warna atau berwarna jernih 
mengindikasikan spermatozoa tersebut hidup. Spermatozoa 
yang mati memiliki permeabilitas membran yang meningkat 
dan mengakibatkan zat warna eosin dengan mudah melintasi 
membran yang meningkat dan mengakibatkan zat warna 
kedalam spermatozoa. Sedangkan spermatozoa yang hidup 
memiliki permeabilitas membran normal sehingga eosin-
negrosin tidak dapat melintasi membran spermatozoa (Putra, 
Susilawati dan Isnaini, 2013).   
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4.1.3 Abnormalitas Spermatozoa Semen Beku Sapi PO 
dengan Berbagai Lama Thawing 

 
Hasil perhitungan analiasis ragam menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap abnormalitas 
semen beku sapi PO pada berbagai lama thawing dengan 
menggunakan air suhu 290C selama 30 detik, air suhu 290C 
selama 45 detik dan air suhu 290C selama 60 detik.  

Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai abnormalitas 
spermatozoa paling rendah yaitu pada metode thawing P2 
menggunakan air suhu 290C selama 45 detik dengan rataan 
14±1,83%, kemudian P1 menggunakan air suhu 290C selama 
30 detik dengan rataan 15±2,21% dan P3 menggunakan air 
suhu 290C selama 60 detik dengan rataan 15,8±2,97%. Nilai 
abnormalitas tersebut lebih kecil dari yang dilaporkan oleh 
Adikarta dan Listianawati (2001) bahwa abnormalitas 
spermatozoa yang dithawing selama 0 menit menghasilkan 
abnormalitas sebesar 18,72%. 

Hasil pengamatan abnormalitas dari ketiga perlakuan 
masih layak digunakan untuk melakukan inseminasi buatan. 
Hal ini sesuai laporan Ihsan (2009) bahwa semen yang dapat 
dipakai IB memiliki abnormalitas spermatozoa tidak boleh 
lebih dari 20% dan jika abnormalitas spermatozoa lebih dari 
20% akan menurunkan fertilitasnya. Ditambahkan oleh 
pendapat Anonimous (2005) serta SNI Semen Beku Nasional 
(2005) yang merekomendasikan abnormalitas dibawah 20%, 
masih layak dipakai untuk IB. Menurut laporan Ariantie, 
Yusuf, Sajuthi dan Arifiantini (2013) bahwa semen dengan 
persentase abnormalitas cukup tinggi cenderung memiliki 
fertilitas yang rendah karena berkaitan dengan kemampuan 
mengawali fertilisasi atau memelihara perkembangan embrio. 
Putranti, Kustono dan Ismaya (2010) menjelaskan bahwa 
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tingkat abnormalitas merupakan salah satu faktor yang paling 
penting karena hanya spermatozoa yang normal atau utuh 
yang memiliki peluang besar dalam keberhasilan fertilisasi. 

Hasil pengamatan menunjukkan abnormalitas dari tiga 
perlakuan diperoleh angka persentase abnormalitas 
spermatozoa semen beku  dibawah 20%. Hal ini 
mengindikasikan bahwa suhu dan lama thawing pada semua 
perlakuan belum banyak menyebabkan spermatozoa menjadi 
abnormal. Penyebabnya karena pada suhu dan durasi thawing 
pada semua perlakuan belum memberikan tekanan yang 
ekstrim secara mekanis sehingga spermatozoa menjadi 
abnormal seperti halnya ciri khas suatu spermatozoa yang 
mengalami abnormalitas tersier. Perubahan abnormalitas 
spermatozoa pada berbagai lama thawing dapat dilihat pada 
Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Grafik Perubahan Abnormalitas Spermatozoa 

pada Berbagai Lama Thawing pada Suhu 290C. 
Berdasarkan persamaan grafik pada Gambar 4. 

didapatkan hasil lama thawing minimum 44,4 detik dengan 
nilai abnormalitas 13,6%. Salah satu ciri spermatozoa yang 
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mengalami abnormalitas tersier yaitu ekor atau kepalanya 
yang terputus. Pada hasil pengamatan kebanyakan 
abnormalitas tersier yaitu ekor dan kepalanya terputus atau 
patah, selain itu terdapat spermatozoa yang kepalanya kecil 
dan ekor melingkar dikarenakan proses preparasi seperti 
pembuatan preparat ulas, bukan disebabkan oleh metode 
thawing. Hal ini juga didukung oleh pendapat Suyadi, 
Rachmawati dan Iswanto (2012) yang menyatakan bahwa 
peningkatan angka abnormalitas disebabkan pada saat 
pembuatan preparat sebelum dilakukan pengamatan dan juga 
disebabkan peroksidasi lipid.  

Pada penelitian ini terdapat beberapa macam 
abnormalitas spermatozoa diantaranya adalah kepala kecil, 
ekor putus dan ekor melingkar. Menurut laporan McPeake dan 
Pennington (2009), mengelompokkan abnormalitas dalam dua 
kategori yaitu primer abnormalitas yang terjadi pada saat 
spermatogenesis di dalam tubulus seminiferi yang meliputi 
abnormalitas kepala macrocephalic (kepala besar), 
microcephalic (kepala kecil), kepala dua, ekor melingkar dan 
abnormalitas sekunder yang terjadi setelah sperma 
meninggalkan tubulus seminiferus, selama perjalanan di 
epididimis, ejakulasi dan faktor-faktor lain (suhu tinggi, 
tempat penampungan tidak bersih) meliputi kepala normal 
yang terputus dan ekor yang terputus.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan  
Lama thawing dalam air suhu 290C memberikan 

pengaruh terhadap motilias dan viabilitas spermatozoa sapi 
Peranakan Ongole (PO), dengan durasi 45 detik memilki 
kualitas terbaik dengan rataan motilitas dan viabilitas tertinggi 
yaitu masing-masing 40,5±3,69% dan 65±4,27%, sedangkan 
abnormalitas tidak berpengaruh. 

 
5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, metode thawing dengan 
menggunakan suhu 290C selama 45 detik memberikan hasil 
yang terbaik sehingga perlu adanya sosialisasi kepada 
inseminator agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam 
melakukan thawing yang dapat berpengaruh terhadap kualitas 
spermatozoa.  
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LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1. Perhitungan Data dan Analisa Persentase 
Motilitas Spermatozoa (%) Sapi PO pada Lama 
Thawing yang Berbeda dengan Suhu 290C 

Ulangan 
selama 30 

detik 
selama 45 

detik 
selama 60 

detik 
1 35 40 35 
2 40 35 40 
3 35 45 40 
4 35 35 35 
5 35 45 45 
6 35 45 35 
7 35 40 40 
8 35 40 35 
9 35 40 35 
10 35 40 35 

jumlah  355 405 375 
rata rata 35,5 40,5 37,5 

± SD 1,58 3,69 3,54 
Diketahui: ∑Yij = 1135, n = 30, dan ∑Y2

ij= 43325 
 

 Analisa Ragam Persentase Motilitas Spermatozoa Sapi 
PO Setelah Dilakukan Thawing 
 Analisis Ragam 
 Faktor Koreksi (FK) 

42940,83 
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 Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

 
= (352 + 402 + 352 + …..+ 352)- 

42940,83 
= 384,17 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

 
=  

= 126,67 

 Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 
JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 

   = 384,17 – 126,67 = 257,5 

 Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan 

KT =  

=  

= 63,335 
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Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT F hitung 
F tabel 

5% 
F tabel 

1 % 

Perlakuan 2 126,67 63,335 6,64** 3,35 5,49 

Galat 27 257,5 9,54 

   Total 29 384,17 

    Keterangan : Terdapat perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) F.hitung > F.Tabel berarti 
Penggunaan berbagai lama thawing 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap motilitas individu 
spermatozoa Sapi PO. 

 
Uji Jarak Duncan (UJD) 
Untuk mengetahui perlakuan mana saja yang saling berbeda 
terhadap motilitas individu spermatozoa setelah dilakukan 
thawing maka dilakukan UJD. 
Sx  =  

 =  

 =  
 = 0,9767 

 
TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 
R(2, 27, 0,01) 3,918 4,087 
Nilai DMRT 

1% 3,827 3,992 
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DMRT 1% =  R.    

    

Perlakuan Rata-rata Notasi  

air suhu 290C selama 30 
detik(P1) 

35,5 a 

air suhu 290C selama 45 
detik(P2) 

40,5 b 

air suhu 290C selama 60 
detik(P3) 

37,5 ab 

   
 

Lampiran 2. Perhitungan Data dan Analisa Persentase 
Viabilitas Spermatozoa (%) Sapi PO pada Lama 
Thawing yang Berbeda dengan Suhu 290C 

Ulangan 
selama 30 

detik 
selama 45 

detik 
selama 60 

detik 
1 61 68 55 
2 68 65 55 
3 63 69 53 
4 61 70 53 
5 59 64 56 
6 56 67 56 
7 58 65 58 
8 60 55 65 
9 61 63 56 

10 60 64 56 
jumlah  607 650 563 
rata rata 60,7 65 56,3 

± SD 3,199 4,2163 3,401 
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Diketahui: ∑Yij = 1820, n = 30, dan ∑Y2
ij= 111148 

 
 Analisa Ragam Persentase Viabilitas Spermatozoa 

Sapi PO Setelah Dilakukan Thawing 
 Analisis Ragam 
 Faktor Koreksi (FK) 

 110413,33 

 

 Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

 
= (612 + 682 + 632 + …..+ 562)- 110413,33 
= 734,67 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

 
=  

= 378,47 

 Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 
JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 

 = 734,67 – 378,47 = 356,2 
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 Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan 

KT =  

=  

= 189,235 

Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT F hitung 
F tabel 

5% 
F tabel 

1 % 

Perlakuan 2 378,47 189,235 14,34** 3,35 5,49 

Galat 27 356,2 13,19 

   Total 29 734,67 

    Keterangan : Terdapat perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01), F.hitung > F.Tabel berarti 
Penggunaan berbagai lama thawing 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap viabilitas spermatozoa Sapi 
PO. 

 
Uji Jarak Duncan (UJD) 
Untuk mengetahui perlakuan mana saja yang saling berbeda 
terhadap viabilitas spermatozoa setelah dilakukan thawing 
maka dilakukan UJD. 
Sx  =  

 =  

 =  
 = 1,484 
 



46 
 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 

R(2, 27, 0,01) 3,918 4,087 

Nilai DMRT 1% 5,814 6,065 
 
DMRT 1% =  R.    

    
Perlakuan Rata-rata Notasi  

air suhu 290C selama 30 
detik(P1) 

60,7 Ab 

air suhu 290C selama 45 
detik(P2) 

65 B 

air suhu 290C selama 60 
detik(P3) 

56,3 A 
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Lampiran 3. Perhitungan Data dan Analisa Persentase 
Abnormalitas Spermatozoa (%) Sapi PO pada 
Lama Thawing yang Berbeda dengan Suhu 
290C 

Ulangan 
selama 30 

detik 
selama 45 

detik 
selama 60 

detik 
1 9 13 9 
2 16 15 18 
3 17 13 13 
4 15 15 16 
5 15 19 18 
6 16 

 
15 

7 16 15 18 
8 15 14 19 
9 16 16 16 
10 15 14 16 

jumlah  150 134 158 
rata rata 15 14,9 15,8 

± SD 2,211 1,833 2,974 
Diketahui: ∑Yij = 442, n = 29 dan ∑Y2

ij= 6892 
 

 Analisa Ragam Persentase Abnormalitas Spermatozoa 
Sapi PO Setelah Dilakukan Thawing 
 Analisis Ragam 
 Faktor Koreksi (FK) 

 6736,69 
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 Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

 
= (92 + 162 + 172 + …..+ 162)- 6736,69 
= 155,31 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

 

=  

= 4,81 

 Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 
JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 

= 155,31– 4,81 = 150,5 

 Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan 

KT =  

=  

= 2,405 

 

 

 

 



49 
 

Tabel Analisis Ragam 

Sk Db JK KT 
F 

hitung 
F tabel 

5% 
F tabel 1 

% 

Perlakuan 2 4,81 2,405 0,4155 3,37 5,53 

Galat 26 150,5 5,788 

   Total 28 155,31 

    Keterangan : Tidak terdapat perbedaan yang nyata 
(P>0,05), F.hitung < F.Tabel berarti 
Penggunaan berbagai lama thawing tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap abnormalitas spermatozoa Sapi PO. 

 

 

 
 


