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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pemeriksaan Semen Segar 

Evaluasi semen segar perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas semen secara 

makrosopis dan mikrokospis. Pemeriksaan makroskopis semen meliputi volume, warna, bau, 

konsistensi dan pH. Pemeriksaan mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas individu (%), 

viabilitas (%), abnormalitas (%) dan konsentrasi. 

Penelitian ini menggunakan semen segar yang berasal dari 5 ekor pejantan sapi 

Limousin yang berumur diantara 5-6 tahun. Motilitas semen segar diatas 50% karena 

merupakan semen afkir yang diperoleh dari BBIB. Rataan kualitas semen segar sapi limousin 

yang digunakan dalam penelitian ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Rataan Pemeriksaan Semen Segar Sapi Limousin. 

Parameter Rataan±SD Standart Nasional Indonesia 

Kondisi Umum   

Umur (Tahun) 5±0,54 - 

BB (kg) 892,4±52,71 - 

Makroskopis   

Volume (ml) 9,8±0,24 6-15 

Warna Putih Susu Putih Susu 

pH 6,4 6,4-6,8 

Konsistensi Sedang - 

Mikroskopis   

Motilitas Massa ++ ++ 

Motilitas Individu (%) 53±2,74 70% 

Konsentrasi (juta/ml) 1107,4±233,93 >1000 Juta/ml 

 

Rataan volume semen yang dihasilkan dari penelitian adalah 9,8±0,24 mL berkisar 

antara 9,6-10,2 mL. Volume semen yang digunakan untuk penelitian masih dalam kategori 

normal karena masih diantara kisaran 1-15 seperti pendapat Garner dan Hafez (2008) yang 

menyatakan volume semen sapi setiap penampungan bervariasi dengan kisaran 1-15 mL atau 

5-8 mL per ejakulasi. Semen sapi Limousin yang digunakan dalam penelitian ini berwarna 

putih susu sehingga bisa dikategorikan berkualitas baik seperti pendapat Lopez (2002) yang 

menyatakan semen berkualitas baik apabila memiliki warna kekuningan sampai dengan putih 
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susu, Susilawati (2011) menambahkan, warna normal semen sapi adalah putih susu atau putih 

kekuningan, hal ini disebabkan karena adanya riboflavin yang terkandung di dalam semen, 

sedangkan semen yang abnormal memiliki warna kuning kemerahan karena adanya air, nanah 

dan darah. Semen yang diperoleh memiliki nilai pH 6,4±0 yang berarti masih dalam kategori 

normal. Toelihere (1985) menyatakan, semen sapi memiliki nilai pH berkisar antara 6,2-7,5. 

Konsistensi semen termasuk sedang. Konsisensi memiliki korelasi yang positif terhadap 

kosentrasi, semen dengan konsistensi encer mengandung <1000x10
6
 spermatozoa/ml semen, 

konsistensi sedang mengandung spermatozoa sebanyak 1000x10
6
-1500x10

6
 spermatozoa/ml 

semen dan konsistensi pekat mengandung >1500x10
6 

spermatozoa/ml semen. 

Evaluasi mikroskopis semen mendapatkan hasil motilitas massa ++, motilitas individu 

sebesar 53±2,74 % dan konsentrasi sebesar 1089,4±248,78 juta/mL. Jumlah konsentrasi pada 

semen penelitian sudah sesuai dengan standart yaitu berjumlah ≥1000 juta/mL (Susilawati, 

2000). 

 

4.2 Persentase Motilitas Spermatozoa Selama Pendinginan 3-5° C 

Pola penurunan motilitas spermatozoa pada penyimpanan suhu 3-5°C ditampilkan pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Rataan Persentase Motilitas Spermatozoa pada Berbagai Pengencer 

Selama Pendinginan 

 

Keterangan 

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

P1: 90% CEP (2,17 % Plasma darah) + 10% KTl  

P2: 90% CEP (4,17% Plasma darah) + 10% KTl 

P3: 90% CEP (6,17% Plasma darah) + 10% KTl 

P4: 90% CEP (tanpa BSA) + 10% KTl 
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Rataan persentase motilitas dengan nilai tertinggi adalah P0 CEP-2 (dengan BSA) + 

10% KTl. Rataan motilitas individu tertinggi adalah P0, diposisi selanjutnya adalah P1, P2,P3 

dan terakhir P4. Rataan persentase motilitas ditampilkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Rataan Persentase Motilitas Spermatozoa pada Berbagai Perlakuan 

Perlakuan 

/waktu  
P0 P1 P2 P3 P4 

Jam ke-0 54,5±1,58
 

52,5±4,86
 

52,5±3,78
 

53,5±5,30
 

52,9±3,75
 

Jam ke-1 54±2,11
 

54±4,69
 

54±3,94
 

54,5±1,58
 

54,5±2,11
 

Jam ke-2 51±3,16 52,5±4,25 50,5±4,97 50,5±3,69 51±2,11 

Jam ke-3 51±5,49
b 

51,5±3,37
b 

50,5±4,38
a 

48,5±4,74
a 

48,5±3,37
a 

Hari ke-1 45±4,08
q 

44±3,94
q 

43,5±4,74
p 

41,5±4,12
p 

41±4,59
p 

Hari ke-2 36±5,16 36,5±6,26 36±6,58 35,5±6,43 35±4,08 

Hari ke-3 28±5,37 28±7,89 27±5,87 25±7,07 25±5,27 

Hari ke-4 18±7,15
b 

16,5±5,80
a 

17,5±4,25
b 

15±4,08
a 

14,5±2,84
a 

Hari ke-5 9,5±4,38 9,5±2,84 9±2,11 7±2,58 7±3,50 

Keterangan:  
(

a,b
) Superskrip yang berbeda pada pada baris yang sama menunjukan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05). (
p,q

) superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata ( P<0,01) 

 

Perlakuan P0 (CEP2 (dengan BSA)+ 10% KTl) selama pendinginan hingga jam ke 24 

atau hari 1 rataan motilitasnya masih diatas SNI yaitu 45±4,08%, sehingga masih layak 

digunakan untuk IB, begitupun dengan perlakuan P1 CEP(0,054 mL Plasma darah) + 10% KTl 

dengan nilai rataan 44±3,94%, P2 90% CEP (0,104 mL Plasma darah) + 10% KTl dengan nilai 

43,5±4,74 %, P3 90% CEP(0,154 mL Plasma darah) + 10% KTl dengan nilai rataan motilitas 

41,5±4,12% dan P4 : 90% CEP (tanpa BSA) + 10% KTl dengan nilai rataan 41±4,59. Semua 

perlakuan masih menunjukan hasil yang baik yaitu diatas 40% hingga hari1 atau jam ke 24 

namun pada hari ke 2 semua perlakuan menunjukan nilai motilitas dibawah 40%. Susilawati 

(2011) menyatakan bahwa kualitas PTM (Post Thawing Motility) 20-30%, 30-40% dan ≥40 

menghasilkan persentase kebuntingan berturut-turut 85%,85% dan 90%.  

Terjadi perbedaan yang nyata pada jam ke 3 dengan nilai rataan paling tinggi pada P1. 

Perbedaan yang sangat nyata terjadi pada hari ke 1 dengan nilai rataan paling tinggi pada P0 

dan pada hari ke 4 terjadi perbedaan yang nyata dengan nilai rataan tertinggi pada perlakuan 

P0. Berdasarkan hal tersebut subtitusi BSA dengan plasma darah belum mampu 

mempertahankan motilitas sebaik BSA namun subtitusi dengan  plasma  masih cukup mampu 

mendekati kemampuan BSA dalam mempertahankan motilitas terbutkti pada jam ke 3 nilai 

rataan motilitas tertinggi ada pada P1. 
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Metabolisme spermatozoa masih terjadi pada pendinginan suhu 3-5°C meskipun 

dengan laju yang rendah sehingga penurunan motilitas masih dapat terjadi. Metabolisme yang 

terus terjadi mengakibatkan habisnya energi spermatozoa sehingga kontraksi fibril 

spermatozoa akan berkurang ataupun berhenti.  

Penggunaan pengencer CEP, plasma darah dan kuning telur dapat mempertahankan 

motilitas 40% hingga jam ke 24 dan dengan 20% pada hari ke 3 meskipun dengan nilai rataan 

yang lebih rendah dari penggunaan pengencer BSA. Penambahan BSA pada pengencer 

diharapkan mampu mensubtitusi penurunan konsentrasi berbagai bahan dalam plasma semen 

(Gadea, 2003). Yamashiro, Wang, Yamashita, Kumamoto dan Terada (2006) melaporkan 

bahwa penambahan 5% BSA pada semen kambing dapat menghasilkan motilitas yang lebih 

tinggi daripada pengencer tanpa BSA. 

 

4.3 Persentase Viabilitas Spermatozoa Selama Penyimpanan 3-5°C 

Pola penurunan persentase viabilitas pada perlakuan P0, P1, P2,P3 dan P4ditampilan 

pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Rataan Persentase Viabilitas Spermatozoa pada Berbagai Pengencer 

Selama Pendinginan 
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Viabilitas merupakan syarat untuk dapat terjadinya fertilisasi. Rataan  persentase viabilitas P0-

P4 pada jam 0 sampai hari ke 5 ditampilkan pada tabel 5. 

Tabel 5. Rataan Persentase Viabilitas Spermatozoa pada Berbagai Perlakuan 

Perlakuan 

/waktu  
P0 P1 P2 P3 P4 

Jam ke-0 80,16±2,44 79,09±2,21 81,32±2,48 80,17±0,99 80,10±1,50 

Jam ke-1 76,86±1,84 76,12±2,23 77,03±1,93 75,77±1,84 75,30±1,28 

Jam ke-2 74,46±1,32 74,53±1,97 74,77±1,77 73,67±1,88 73,00±1,52 

Jam ke-3 71,76±3,85
b 

71,44±5,40
a 

71,49±5,80
a 

70,60±6,13
a 

69,32±6,16
a 

Hari ke-1 73,01±3,32 72,54±6,40 72,88±4,13 72,29±6,28 72,14±5,00 

Hari ke-2 72,09±3,68 71,13±4,47 72,35±4,30 72,15±5,21 70,97±6,10 

Hari ke-3 70,01±4,75
b 

68,11±3,33
a 

68,48±4,16
a 

69,12±5,31
a 

65,02±3,92
a 

Hari ke-4 68.65±4,14 68,64±4,58 68,51±3,85 69,59±5,25 68,31±4,22 

Hari ke-5 68,39±3,84 65,92±3,55 66,85±4,88 66,41±4,17 66,42±5,19 

Keterangan: 
Superskrip yang berbeda baris yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Nilai rataan tertinggi pada jam  ke 0-3 ada pada P2, diantara jam tersebut tidak terjadi 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada jam ke 3 terjadi perbedaan yang sangat nyata, tidak 

hanya pada jam ke 3 pada hari ke 3 pun terjadi perbedaan yang sangat nyata sedangkan pada 

hari dan jam yang lainnya tidak terjadi perbedaan. 

Penggantian BSA dengan plasma darah pada P2 terbukti mampu menjaga viabilitas 

melebihi penggunaan BSA pada pengencer P1 pada jam ke 0-3 berturut-turut jam 0 80,16±2,44 

%; jam ke 1 76,86±1,84 %; jam ke 2 74,46±1,32 % dan jam ke 3 71,76±3,85 % sedangkan 

pada P2 jam 0,1,2,3 berturut-turut, jam ke 0 81,32±2,48 %; jam ke 1 77,03±1,93 %; jam ke 2 

74,77±1,77% dan jam ke 3 71,49±5,80% semua nilai rataan pada P2 pada jam ke 0-3 lebih 

besar dari pada P1 namun setelah hari ke 3 P1 memiliki nilai rataan yang lebih besar dari semua 

perlakuan.  

Ihsan (2008) melaporkan, viabilitas tergantung pada keutuhan membran sehingga jika 

membran mengalami kerusakan akan mengganggu metabolisme intraseluler dan akan 

menyebabkan spermatozoa melemah bahkan mengalami kematian. Fungsi BSA dalam 

pengencer adalah untuk melindungi integritas membran spermatozoa dari keadaan lingkunan 

misalnya keadaan panas ataupun reaksi oksidatif (Uysal dan Bucak, 2007). Kandungan 

albumin pada P2 memiliki jumlah volume yang sama dengan BSA pada P1.  
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4.4 Persentase Abnormalitas Spermatozoa Selama Pendinginan 3-5°C 

Pola penurunan persentase spermatozoa selama pendinginan mulai jam ke 0 sampai 

hari ke 5 ditampilkan pada Gambar 6.  

 

Gambar 6 .  Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa Pada Berbagai Pengencer 

Selama Pendinginan 

 

Grafik pada gambar menunjukan bahwa rataan abnormalitas terendah pada P0 disusul 

P2, P1, P3 dan terakhir P4. Nilai rataan persentase abnormalitas pada jam ke 0 samapai hari ke 5 

ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa pada Berbagai Perlakuan 

Perlakuan 

/waktu  
P0 P1 P2 P3 P4 

Jam ke-0 5,76±3,26 4,75±2,25 5,39±2,25 6,04±3,52 5,32±3,80 

Jam ke-1 6,10±3,12 5,42±2,43 5,82±2,60 6,12±2,91 5,17±2,36 

Jam ke-2 6,08±3,12 5,63±3,10 5,44±2,28 6,43±3,47 5,49±3,21 

Jam ke-3 5,48±3,65 5,38±3,45 4,99±2,72 5,64±2,84 5,63±3,65 

Hari ke-1 6,23±3,93 6,64±3,27 7,06±5,07 7,03±4,40 7,81±5,59 

Hari ke-2 6,95±4,46 7,13±3,53 6,88±3,97 7,52±3,96 7,91±5,47 

Hari ke-3 7,35±3,75
a 

7,10±4,02
a 

7,38±3,85
a 

7,97±4,27
a 

8,74±4,63
b 

Hari ke-4 7,82±4,12 7,44±4,05 7,81±3,26 7,50±3,62 9,42±6,52 

Hari ke-5 8,00±2,57 8,38±3,83 8,12±3,05 9,33±4,52 9,03±2,91 

Keterangan: 

Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 
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Peningkatan abnormalitas sebanding dengan lamanya waktu penyimpanan. Semakin 

lama disimpan abnormalitas sekunder semakin banyak. Abnormalitas sekunder disebabkan 

oleh perbedaan tekanan osmosis saat pengenceran, cold shock saat pendinginan, saat preparasi 

sampel dan saat pembuatan ulasan. Abnormalitas primer seperti kepala kecil, kepala besar dan 

kepala ganda sempat teramati pada penelitian. Ax, Dally, Didion, Lenz, Love, Harner, Hafez 

dan Bellin (2008) menjelaskan bahwa kelainan morfologi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 

abnormalitas primer dan sekunder. Abnormalitas primer terjadi karena kelainan-kelainan pada 

tubuli seminiferi dan gangguan testikuler. 

Penekanan yang berlebihan saat membuat ulasan dapat membuat kepala spermatozoa 

terputus dengan ekor. Ihsan (2008) menyatakan bahwa pencampuran dengan pengencer dan 

pembuatan preparat yang kasar dapat menyebabkan kerusakan pada kepala spermatozoa. 

Tingginya abnormalitas dipengeruhi beberapa faktor baik dari prosesing semen, saat 

penyimpanan dan kondisi fisiologis pengencer tersebut (Susilawati, 2013). 

 

4.5 Total Spermatozoa Motil 

Jumlah spermatozoa motil progresif dalam suatu ejakulat sangat menentukan peluang 

terjadinya fertilisasi. Semen beku maupun semen cair harus memiliki jumlah spermatozoa 

motil progresif yang optimal untuk bisa digunakan dalam IB. Jumlah spermatozoa motil dapat 

dicari dengan mengalikan konsentrasi dengan persentase spermatozoa yang motil progresif 

(Nikhbat and Saharkhiz 2011). Rataan total spermatozoa motil ditampilkan pada tabel 7. 

Tabel 7. Total Spermatozoa Motil pada Pendinginan Hari ke-2 

Perlakuan 
Total Spermatozoa Motil 

(juta/ml) 

CEP-2 (dengan BSA) + 10% KTl 57,25±22,14 

CEP-2 + 2,17 %Plasma + 10% KTl 55,9±19,92 

CEP-2 + 4,17 % Plasma + 10% KTl 54,5±22,25 

CEP-2 + 6,17 % Plasma + 10% KTl 51,35±25,35 

CEP-2 (tanpa BSA) + 10% KTl 52,2±19,84 

 

Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwa semua perlakuan memiliki total spermatozoa 

motil lebih besar dari nilai harapan yang berjumlah 40 juta/mL spermatozoa motil. Jumlah 

spermatozoa motil menurut SNI adalah 25 juta/0,25 mL jadi pada setiap mL harus memiliki 

spermatozoa motil ≥40 juta (Anonimus, 2005). 

Rataan volume semen yang digunakan untuk penelitian ini adalah 9,8 mL per ejakulasi. 

Perbandingan antara semen dan pengencer adalah 1:5 sehingga akan didapatkan volume total 
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sebesar 58,8 mL. Straw yang digunakan memiliki volume 0,25 mL sehinga dalam satu kali 

ejakulasi dapat memproduksi 235 dosis. 

Total spermatozoa motil tertinggi ada pada P0 yaitu CEP-2 + 10% KTl (57,25±22,14 

juta/ml) kemudian P1 CEP-2+2,17 % Plasma darah + 10% KTl (55,9±19,92 juta/ml); P2 CEP-2 

+ 4,17 % Plasma + 10% KTl (54,5±22,25 juta/ml); P4 CEP-2 (tanpa BSA) + 10% KTl 

(52,2±19,84juta/ml) dan P3 CEP-2 + 6,17 % Plasma + 10% KTl (51,35±25,35juta/mL). 

Analisis dengan Pearson’s chi Square pada hari ke-2 dengan nilai harapan 40 juta/mL 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata X
2
 hitung > X

2
 tabel, P<0,01. Penggantian BSA 

dengan plasma darah dengan berbagai konsentrasi selama pendinginan hari ke-1 dapat 

diaplikasikan untuk IB karena menunjukan hasil diatas nilai harapan sebesar 40 juta/mL 

spermatozoa motil. 

 


