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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang peternakan 

di Indonesia antara lain adalah masih rendahnya produktivitas 

dan mutu genetik ternak. Keadaan ini terjadi karena sebagian 

besar peternakan di Indonesia masih merupakan peternakan 

konvensional, dimana mutu bibit, penggunaan teknologi dan 

keterampilan peternak relatif masih rendah. Inseminasi buatan 

merupakan teknologi alternatif yang sedang dikembangkan 

dalam usaha meningkatkan mutu genetik dan populasi ternak 

sapi di Indonesia. Salah satu metode untuk meningkatkan 

produktivitas biologis ternak lokal Indonesia melalui teknologi 

pemuliaan yang hasilnya relatif cepat dan cukup memuaskan 

serta telah umum dilaksanakan adalah mengawinkan ternak 

tersebut dengan ternak unggul impor (Hastuti, 2008). 

IB merupakan solusi metode kawin secara buatan 

untuk beberapa wilayah yang tidak memungkinkan melakukan 

perkawinan secara alami. Penggunaan teknik IB berkaitan erat 

dengan kualitas spermatozoa. Kualitas spermatozoa 

dipengaruhi oleh faktor internal (umur, bangsa dan genetik) 

dan faktor eksternal (pakan, lingkungan dan pengencer yang 

digunakan seperti Andromed, Tris Kuning Telur dan lain-lain). 

Saat ini program IB yang populer adalah menggunakan semen 

beku yang berasal dari keturunan yang bersifat unggul. 

Sumeidiana, Wuwuh dan  Mawarti (2007) menyatakan bahwa 

keberhasilan IB ditentukan oleh kualitas semen beku pejantan 

yang dipengaruhi oleh karakteristik semen segarnya yang 

dapat dilakukan melalui pemeriksaan, secara makroskopis 

maupun mikroskopis. Pemeriksaan secara makroskopis 
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meliputi  (volume, warna, kekentalan, dan pH), dan evaluasi 

spermatozoa secara mikroskopis yaitu (motilitas massa, 

motilitas individu dan konsentrasi). Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas semen beku yang dihasilkan seperti 

kualitas semen segar, jenis sapi yang digunakan dan proses 

produksi semen beku (Nugraha, 2012). Semen segar yang 

digunakan adalah semen yang sesuai dengan persyaratan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk IB yaitu motilitas 

individu ≥70%, motilitas massa minimal 2+, dan viabilitas 

≥70% (Ducha,  Susilawati, Aulani’am dan Wahyuningsih, 

2013). 

Tahapan dalam proses pembuatan semen beku dimulai 

dengan penampungan semen segar dari sapi unggul dengan 

vagina buatan, dianalisis secara makroskopis dan mikroskopis, 

pengenceran yang disesuaikan dengan perlakuan, pendinginan 

(dari temperatur 35°C ke 5°C selama 40 – 60 menit) -Semen + 

pengencer A langsung ditaruh di dalam Cooler dari suhu 35°C 

hingga suhu 5°C. Semen yang telah diencerkan dikemas dalam 

straw 0.25 ml pada suhu 5
0
C selama 4 jam di dalam lemari 

pendingin. Selanjutnya dilakukan pembekuan di atas uap 

nitrogen cair selama 9 menit. Kemudian straw disimpan di 

dalam kontainer yang berisi N2 cair (suhu – 196
0
C). Thawing 

semen beku dilakukan dengan menggunakan air kran pada 

suhu 27
0
C selama kurang lebih 30 detik. Evaluasi semen 

dilakukan sebelum diencerkan, sesudah pengenceran dan 

sesudah pencairan kembali (Kurnia, Zaituni dan Jaswandi, 

2008). 

  Metode pengenceran semen masalah klasik yang 

sering terjadi adalah cold shock dan kerusakan sel sebagai 

akibat terbentuknya kristal es pada fase beku sehingga  

dibutuhkan pengencer yang mempunyai sifat krioprotektan 
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baik  ekstraseluler maupun krioprotektan intraseluler. 

Pemberian agen protektif tersebut diharapkan dapat 

melindungi membran plasma dan isi sel secara keseluruhan 

dari kerusakan fisik dan fungsional pada saat dan selama 

proses pembekuan semen. Disisi lain hal yang perlu 

diperhatikan pada proses pengenceran semen adalah waktu 

gliserolisasi, yaitu waktu yang diperlukan gliserol untuk 

menyesuaikan diri dengan pengencer, titik kritis berhasil 

tidaknya pembekuan semen ditentukan pada proses ini. Untuk 

itu penelitian ini perlu dilakukan guna mengetahui pengaruh 

waktu gliserolisasi terhadap keberhasilan pembekuan semen, 

sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap dosis semen 

beku yang dihasilkan dan dapat meningkatkan efisiensi 

reproduksi serta keuntungan secara ekonomi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Keberhasilan Inseminasi Buatan dipengaruhi oleh 

kualitas semen beku yang dihasilkan. Faktor penentu kualitas 

semen beku sapi adalah kualitas semen segarnya, namun 

faktor kualitas semen segar yang baik tidak menjamin dalam 

keberhasilan produksi semen beku. Proses dari tiap tahap 

produksi semen beku harus diperhatikan terutama saat 

pengenceran semen maupun waktu pemaparan gliserol. 

Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh waktu yang tepat saat pemaparan gliserol 

terhadap keberhasilan produksi dan kualitas semen beku? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

perbedaan lama waktu gliserolisasi terhadap produksi dan 

kualitas semen beku pada sapi Simmental. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

kajian ilmiah dan sumber informasi bagi akademik dan unit 

pelaksanaan teknis IB tentang penentuan waktu gliserolisasi 

yang tepat pada prosesing semen, sehingga dapat diproduksi 

semen beku yang memilliki kualitas baik. 

 

1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

 IB merupakan sebuah teknologi reproduksi yang 

menggunakan semen beku ataupun semen cair sebagai upaya 

meningkatkan efisiensi penggunaan pejantan yang mempunyai 

sifat unggul dalam perkawinan. Semen beku yang digunakan 

untuk IB dipengaruhi oleh prosesing semen selama 

pembekuan (Umar dan Magdalena, 2005). Situmorang (2003) 

menyatakan bahwa teknologi IB sebagai alat untuk 

meningkatkan produksi ternak secara meluas dikembangkan 

pada usaha ternak sapi. Salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi keberhasilan IB adalah daya hidup 

spermatozoa, dalam penerapanya  pengawetan semen dapat 

dilakukan dengan membekukan semen pada suhu –196
0
C. 

 Didalam pembuatan semen beku membutuhkan 

pengencer yang mampu menunjang kehidupan spermatozoa. 

Susilawati (2011) menyatakan bahwa pengencer yang baik 

mampu mempertahankan kualitas semen. Syarat pengencer 

yang baik adalah 1) Bahan tidak bersifat toxic bagi 

spermatozoa, 2) Mengandung sumber energi, 3) Bersifat 
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isotonis, 4) Mengandung buffer untuk menyangga perubahan 

pH sebagai akibat dari pembentukan asam laktat saat terjadi 

metabolisme spermatozoa, 5) Mampu melindungi spermatozoa 

dari pengaruh dingin secara cepat, 6) Mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri, 7) Meningkatkan volume dan 

melindungi spermatozoa dari suhu beku. 

 Masalah yang umum didalam pembuatan  semen beku 

adalah cold shock dan kerusakan sel sebagai akibat 

terbentuknya kristal es pada fase beku sehingga  dibutuhkan 

pengencer yang mempunyai sifat krioprotektan baik  

ekstraseluler maupun intraseluler. Pemberian agen protektif 

tersebut diharapkan dapat melindungi membran plasma dan isi 

sel secara keseluruhan dari kerusakan fisik dan fungsional 

pada saat dan selama proses pembekuan. Krioprotektan yang 

paling umum digunakan dalam pembekuan sperma terutama 

pada mamalia adalah gliserol ( Kusumaningrum,  Situmorang, 

Setioko, Sugiarti, Triwulanningsih dan Sianturi, 2002). 

Gliserol merupakan krioprotektan intrasesuler yang mampu 

melindungi spermatozoa saat pembekuan karena bersifat 

intraseluler. Menurut  Yusuf , Sajuthi, dan Arifiantini (2013) 

penambahan gliserol ke dalam pengencer semen beku dapat 

meningkatkan daya tahan spermatozoa. Efek lain gliserol 

adalah mencegah pengumpulan molekul H2O dan mencegah 

kristalisasi es pada daerah titik beku larutan. 

Tingkat efisiensi gliserol pada masa pembekuan 

sangat ditentukan oleh proses ekuilibrasi yaitu periode yang 

diperlukan spermatozoa sebelum pembekuan untuk 

menyesuaikan diri dengan pengencer supaya sewaktu 

pembekuan kematian sperma yang berlebih-lebihan dan 

kerusakan pada alat gerak sperma akibat cold shock dapat 

dicegah. Proses ini dilakukan sebelum semen dibekukan yaitu 
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pada suhu 5
0
 C selama selang waktu tertentu ( Umar dan 

Magdalena, 2005). Disisi lain pembekuan semen juga 

\membutuhkan waktu yang tepat didalam penyesuaian diri 

antara pengencer dan gliserol yang sering di sebut 

gliserolisasi. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 
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1.6 Hipotesis 

H0= Tidak terdapat perbedaan pengaruh lama gliserolisasi 

terhadap produksi semen beku pada individu sapi 

Simmental. 

 

H1= Terdapat perbedaan pengaruh lama lama gliserolisasi 

terhadap produksi semen beku pada individu sapi 

Simmental. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Inseminasi Buatan (IB) 

Inseminasi Buatan sebagai salah satu terobosan baru 

teknologi di bidang reproduksi yang diperkenalkan kepada 

peternak sebagai suatu program yang ditujukan untuk 

meningkatkan produksi ternak sekaligus pendapatan peternak. 

Dalam hal ini, berarti bahwa usaha ternak telah memanfaatkan 

metode-metode atau teknologi yang senantiasa berubah ke 

arah yang lebih efisien, saat ini IB telah menjadi bagian 

terpenting dimasyarakat khususnya peternak sapi dan 

kambing. Inseminasi buatan merupakan rekayasa perkawinan 

ternak yang dimodifikasi dengan perkawinan buatan yang 

dapat dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan 

produktivitas peternakan (Alim dan Nurlina, 2007). 

Tingkat keberhasilan IB sangat dipengaruhi oleh 

empat faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat 

dipisahkan satu dengan lainnya yaitu ternak pejantan, ternak 

betina, peternak dan pelaksana inseminasi buatan. Ternak 

pejantan mempengaruhi keberhasilan IB karena kualitas 

semen yang dihasilkan oleh ternak pejantan merupakan salah 

satu penentu keberhasilan perkawinan ternak. Fisiologis 

reproduksi ternak betina yang normal akan menghasilkan sel 

telur yang berkualitas baik sehingga diperoleh keberhasilan 

perkawinan yang tinggi. Peternak juga menjadi faktor yang 

penting, karena pengamatan berahi yang tepat oleh peternak 

akan menghasilkan ketepatan waktu perkawinan. Pelaksana IB 

mempunyai peran besar dalam keberhasilan IB, karena 

prosedur pelaksanaan IB mulai dari pengamatan berahi, 

handling semen beku, thawing semen beku sampai dengan 
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pelaksanaan inseminasi sangat mempengaruhi keberhasilan 

perkawinan ( Hastuti, 2008). Namun yang paling utama 

keberhasilan IB ditentukan oleh kualitas semen beku pejantan 

yang dipengaruhi oleh karakteristik semen segarnya yang 

dapat dilakukan melalui evaluasi, baik makroskopis maupun 

mikroskopis. Kualitas semen segar sangat dipengaruhi oleh 

frekuensi koleksi (Prasetyo, Taswin, dan Dadang, 2013). 

Saat ini IB banyak menggunakan semen beku sebagai 

alternatif perkawinan. Tujuan adanya pembekuan semen 

adalah agar semen dapat disimpan lama, sehingga semen dapat 

dimanfaatkan pada saat diperlukan melalui IB. Di samping itu, 

keuntungan menggunakan semen beku ialah dapat mengatasi 

hambatan waktu dan jarak, sehingga dapat disediakan kapan 

dan di mana saja (Permadi, 2013). 

 

2.2 Kualitas Semen Segar. 

2.2.1 Kualitas Secara Makroskopis 

2.2.1.1 Volume Semen  

Sumeidiana, Wuwuh, dan  Mawarti menyatakan 

bahwa rata-rata volume semen yang dihasilkan oleh bangsa 

sapi Simmental sebesar 6,33 ± 1,57 ml dengan kisaran 4,10–

8,75 ml. Feradis (2010) menyatakan bahwa volume  semen 

segar pada tiap ejakulasi bervariasi tiap bangsa , umur, bobot 

badan, dan frekuansi penampungan serta faktor lainya. Secara 

umum ternak yang badanya relatif kecil sedangkan pada 

ternak yang badanya besar akan menghasilkan volume semen 

yang relatif tinggi (Bos Indicus dan Bos Taurus). Kualitas 

semen segar sangat dipengaruhi oleh frekuensi koleksi, sapi 

yang sering ditampung semennya tentu saja akan 

menghasilkan semen yang semakin rendah volumenya 

(Prasetyo, Taswin, dan Dadang, 2013).  
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  Hasil penelitian Asad, Husain, Rahman, Khandoker, 

Hossain, dan Rahman (2004) bahwa Volume semen paling 

besar dimiliki oleh bangsa Frisian Holstein murni yaitu (19 

ml) dan paling rendah (8,55±0,36 ml) adalah pada sapi 

Sahiwal yang disilangkan dengan Friesian, genetik dari sapi 

sangat bervariasi terhadap kualitas semen yang diproduksi. 

Volume semen, konsentrasi, gerak masa sangat berpengaruh 

terhadap genetik dari masing-masing kelompok sapi. 

 

2.2.1.2 pH 

Toelihere (1993)  menyatakan bahwa pH rata-rata 

semen segar sapi berbagai bangsa  berkisar antara 6,2 – 7,5 

dengan rata-rata 6,8. pH semen juga dipengaruhi oleh jumlah 

penampungan ataupun banyaknya koleksi yang dilakukan. 

Wahyuningsih (2013) menyatakan bahwa pH sapi Simmental 

yang diukur menujukan angka 6,54-6,58, hal ini bisa dikatakan 

normal dan masih layak untuk diproses menjadi bentuk semen 

beku.  Karena syarat semen dapat diproses lebih lanjut yaitu 

memiliki derajat keasaman semen antara 6,28-7,00. pH diukur 

dengan kertas lakmus. pH sangat mempengaruhi daya tahan 

spermatozoa karena sangat erat kaitanya dengan metabolisme 

(pemakaian energi) spermatozoa. pH semen harus dijaga agar 

selau dalam keadaan netral. Semen sapi normal mempunyai 

pH berkisar 6,2- 7,5 (Afiati, 2013). 

 

2.2.1.3 Warna 

Warna semen normal adalah abu-abu keputihan 

hingga krem kepucatan tetapi beberapa sapi menghasilkan 

semen berwarna kuning (Aminasari, 2009). Adanya kuman 

didalam semen semen sapi dapat menyebabkan warna hijau 

kekuning-kuningan apabila semen dibiarkan di suhu kamar, 
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sedangkan semen yang berwarna gelap sampai merah muda 

serta kecoklatan diindikasikan adanya darah segar yang 

berasal dari uretra atau penis (Feradis, 2010). 

 

2.2.2 Kualitas Secara Mikroskopis. 

2.2.2.1 Gerak massa 

Penilaian dapat dilakukan dengan melihat tebal 

tipisnya gelombang massa spermatozoa, kecepatan gelombang 

spermatozoa berpindah tempat (Arifiantini, 2012). Gerak 

massa semen merupakan pergerakan yang dilakukan secara 

bersama-sama yang ditimbulkan didalam semen yang 

diketahui saat pengamatan pasca penampungan. Pada hasil 

penelitian didapatkan bahwa pada berbagai kelompok umur >5 

- <7, >4 - <5, dan 3 – 4 tahun serta frekuensi penampungan 18 

– 24, 25 – 30, dan 31 – 36 kali selama 3 bulan diperoleh hasil 

gerak massa semen segar sapi Simmental ++ (Wahyuningsih, 

2013). Pergerakan semen segar yang normal mampu 

menunjukan ++ sampai ++++ ( Kiani, Arfan, Muhamad, 

Mudussar, Zeeshan, Mujjeb, and Abdul, 2014). 

 

2.2.2.2 Motilitas Individu 

Mumu (2009) menyatakan bahwa  motilitas semen 

segar yang dihitung dalam dua bagian yaitu pertama 

penentuan motilitas semen segar dan yang kedua adalah 

motilitas semen setelah thawing. Data diperoleh dengan cara 

meneteskan sampel semen pada gelas obyek kemudian ditutup 

dengan cover glass lalu diamati di bawah mikroskop, dengan 

perhitungan sebagai berikut : (Sangat baik) ≥ 90%: Bergerak 

sangat aktif atau cepat, gelombang besar dan bergerak cepat, 

(Baik) = 70-85% ; Bergerak aktif/cepat, ada gelombang besar 

dengan gerakan massa yang cepat. (Lumayan) = 40-65% ;  
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Bergerak agak aktif/agak cepat, terlihat gelombang tipis dan 

jarang serta gerakan massa yang lambat.  (Kurang baik) = 20-

30% ; Bergerak kurang aktif/ kurang cepat, tidak terlihat 

gelombang, hanya gerakan individual spermatozoa. (Buruk)  

10% ; Gerakan individual spermatozoa (sedikit sekali gerakan 

individual spermatozoa atau tidak ada gerakan sama sekali 

(Feradis, 2010). 

  Feradis (2010) menyatakan bahwa skala presentase 

pergerakan dari 0-100 atau skala penilaian dari 0 sampai 10 

merupakan alat untuk mencapai tujuan yang sama. Presentase 

motilitas spermatozoa sapi dibawah 40 menunjukan nilai 

semen yang kurang baik dan sering berhubungan dengan 

infertilitas. Kebanyakan pejantan yang fertil mempunyai 50% 

sampai 80% spermatozoa yang motil aktif progresif. 

Pengamatan motilitas dengan mikroskop, terlebih dahulu harus 

dicairkan dengan NaCl fisiologis untuk memudahkan 

pengamatan (Arifiantini, 2012). 

 

2.2.2.3 Konsentrasi  

Menurut Adhyatma, Isnaini dan Nuryadi (2013) 

bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi 

semen pada berbagai jenis sapi, faktor-faktor tersebut 

diantaranya yaitu umur dan bobot badan. Variasi terhadap nilai 

konsentasi dapat disebabkan oleh adanya perbedaan individu 

ternak yang digunakan, bangsa ternak,kondisi ternak, 

frekuensi penampungan, umur, suhu lingkungan dan juga 

pakan (Kostaman, 2004). 
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2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas semen 

2.3.1 Internal 

2.3.1.1 Umur 

Hasil penelitian Melita dan Adam (2014) menyatakan 

bahwa umur sapi aceh jantan berpengaruh terhadap volume 

dan konsentrasi. Konsentrasi spermatozoa sapi aceh kelompok 

umur 4,0-5,0 tahun lebih tinggi secara nyata dibandingkan 

dengan kelompok umur 3,0-4,0 tahun. Hasil ini menunjukan 

bahwa makin tinggi kelompok umur sapi aceh makin tinggi 

konsentrasi spermatozoa yang diperoleh. Hal ini terjadi karena 

pada umur 4,0-5,0 tahun, aktivitas proses spermatogenesis 

sudah berlangsung secara maksimal sehingga spermatozoa 

yang dihasilkan juga maksimal.  namun tidak berpengaruh 

terhadap persentase hidup dan abnormalitas spermatozoa. 

Frekuensi ejakulat berpengaruh terhadap volume, motilitas, 

konsentrasi, persentase hidup dan abnormalitas spermatozoa 

(Toelihere, 1993). 

Aminasari (2009) menunjukkan bahwa umur pejantan 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap 

konsentrasi semen segar pada kelompok umur 3, 9 dan 11 

tahun. Sapi Limousin pada kelompok umur 3 tahun 

menunjukkan konsentrasi paling tinggi diantara kelompok 

umur yang lain. Hal ini terjadi karena pada umur tua, aktivitas 

proses spermatogenesis sudah semakin menurun sehingga 

spermatozoa yang dihasilkan juga akan menurun. 

 

2.2.1.2 Bangsa 

 Genotip memiliki pengaruh yang sangat signifikan 

terhadap produksi spermatozoa. Pada tahun pertama sapi Bos 

indicus memiliki konsentrasi spermatozoa lebih besar ( 1.7 x 

10
9
/ml dibandingkan 1.2 x 10

9
/ml), total angka viabilitas 
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menunjukan spermatozoa pada sekali ejakulasi (6.7 x 10
9
 

dibandingkan 4.9 x 10
9
) jika dibandingkan dengan sapi Bos 

taurus. Akan tetapi pada volume ejakulasi tidak dipengaruhi 

oleh genotip  ( 6.6 ml dibanding 6.9 ml) pada sapi Bos indicus 

dan Bos taurus secara berturut- turut. Tahun ke 2 sapi Bos 

indicus memiliki konsentrasi spermatozoa lebih besar yaitu ( 

1.6 x 10
9
/ml dibandingkan 1.2 x 10

9
/ml) dan memiliki volume 

ejakulasi lebih kecil ( 6.7 ml dengan 8.2 ml) jika dibandingkan 

dengan sapi Boss taurus (Brito, 2002). 

 

2.3.2 Eksternal 

2.3.2.1 Pakan 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

performans sapi jantan adalah pakan. Pemberian pakan harus 

optimal (tidak berlebihan atau kekurangan) dan dapat 

mendukung performans sapi jantan. Kelebihan atau 

kekurangan energi dapat berdampak negatif terhadap kualitas 

semen dan proses spermatogenesis. Keseimbangan energi 

negatif dapat menyebabkan terlambatnya masa pubertas pada 

sapi potong dan dapat menghambat produksi spermatozoa 

(Ratnawati dan Affandhy, 2013). 

Zat tambahan pakan berupa suplemen yang 

mengandung  mineral mikro dalam pakan yang dapat 

meningkatkan konsumsi pakan dan kualitas semen. Salah satu 

mineral mikro yang dapat berpengaruh terhadap reproduksi 

sapi jantan adalah mineral Zink (Zn) dan mineral (Se)/ 

Selenium (Khairi, Muktiani dan Ondho, 2014). 

 

2.3.2.2 Lingkungan 

Sumeidiana, dkk (2007) pada hasil penelitianya 

menyatakan bahwa konsentrasi spermatozoa ketiga bangsa 
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sapi relatif sama juga tidak berbeda nyata. Hal  ini bisa 

dikarenakan oleh pakan yang diberikan, penyesuaian diri 

terhadap lingkungan yang tropis, frekuensi ejakulasi, serta 

metode penampungan semenya.  Rata-rata konsentrasi sperma 

sapi Simmental yang dihasilkan  adalah  sebesar 1786 ± 27,13 

juta/ml dengan kisaran 1483- 2172 juta/ml, pada  sapi 

Limousin yaitu  sebesar 1451 ± 275,39 juta/ml dengan kisaran 

864-1913 juta/ml dan Brahman sebesar 1547 ± 318,68 juta/ml 

dengan kisaran 1130-2106 juta/ml. Perbedaan musim/waktu 

saat koleksi semen juga dapat mempengaruhi kualitas semen 

yang di hasilkan secara umum semen yang di koleksi pada 

musim dingin atau salju memiliki konsentrasi dan volume 

lebih besar dibandingkan jika di koleksi pada musim panas 

(Boujenanane, 2013). 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Semen Beku  

2.4.1 Pengenceran Semen 

Arifiantini dan Supriyatna (2004) Semen yang 

berkualitas tinggi selanjutnya di campur dengan pengencer 

dengan dosis pengenceran 25 juta/0.25 ml (straw Cassou) dan 

25 juta/ 0.3 ml (minitube). Pengenceran dilakukan satu tahap 

pada temperatur ruang. Semen dilarutkan dengan bahan 

pengencer secara perlahan-lahan tetes demi tetes. Semen yang 

telah dilarutkan untuk masing-masing pengencer dikemas 

dalam straw 0.25 ml dan minitub 0.3 ml. 

Toelihere (1993) menyatakan bahwa spermatozoa 

tidak dapat tahan hidup untuk waktu yang lama kecuali bila 

ditambahkan berbagai unsur kedalam semen yang dinamakan 

pengencer,yang mempunyai manfaat dan syarat sebagai 

berikut: 1. Menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber 

energi bagi spermatozoa 2. Melindungi spermatozoa terhadap 
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cold shock 3. Mencegah perubahan PH akibat metabolisme 

spermatozoa 4. Mempertahankan tekanan osmosis 5. 

Mencegah pertumbuhan kuman  6. Memperbanyak volume 

semen sehingga produksi semen beku lebih banyak. 

Sedangkan syarat pengencer yang baik adalah memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 1. Murah harganya, sederhana 

dan praktis dibuat dan daya prevervasi yang tinggi. 2. 

Memiliki sifat fisik dan kimia yang hampir sama dengan sifat 

fisik dan kima semen dan tidak mengandung zat toksin atau 

racun 3. Tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa. 

4.Pengenceran harus memberi kemungkinan penilaian 

spermatozoa sesudah pengenceran. 

Syarat penting yang harus dimiliki setiap pengencer 

adalah : (1) mempunyai daya preservasi tinggi, (2) 

mengandung unsur dan sifat kimiawi yang hampir sama 

dengan semen dan tidak mengandung zat yang bersifat racun 

bagi spermatozoa dan saluran kelamin betina, (3) tetap dapat 

mempertahankan daya fertilitas spermatozoa, tidak terlalu 

kental sehingga tidak menghambat fertilisasi (Susilawati, 

2011). Sifat krioprotektan pada pengencer dibutuhkan untuk 

mencegah pembentukkan kristal es, akan tetapi krioprotektan 

juga bersifat toksik pada saat ekuilibrasi dan setelah thawing 

(Arifiantini dan Yusuf, 2007). 

 

2.5 Tahapan Pembekuan 

2.5.1 Bahan Pengencer 

2.5.1.1 Skim Milk 

  Widjaya (2011) menyatakan bahwa susu skim 

mengandung zat nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh 

spermatozoa sebagai sumber energi. Susu skim juga 

mengandung zat lipoprotein dan lesitin sehingga bisa 
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digunakan dalam pengencer semen untuk melindungi 

spermatozoa dari pengaruh kejut dingin (cold shock) dan air 

susu juga mengandung enzim yang hancur pada waktu 

pemanasan. Pemanasan air susu di atas 80ºC akan melepaskan 

gugusan sulfhydril (-SH) yang berfungsi sebagai zat reduktif 

yang mengatur metabolism oksidatif spermatozoa.   

Bahan pengencer dari susu dapat diambil susu skim 

atau susu biasa. Susu skim memberi kemungkinan 

pengontrolan hidup matinya spermatozoa setelah pengenceran, 

6lebih baik daripada susu biasa. Hal ini disebabkan pada susu 

biasa terdapat butir-butir lemak yang berukuran lebih besar 

dari spermatozoa, sehingga selalu menutupi pemandangan 

dibawah mikroskop (Partodihardjo dan Soebadi, 1982). 

Pengencer dari skim milk mempunyai keunggulaan 

diantaranya mengandung substansi pelindung lesitin yang 

berfungsi melindungi spermatozoa dari cekaman dingin 

(Feradis, 2010). 

 

2.5.1.2 Gliserolisasi 

Proses pembekuan semen terkadang sering timbul 

kejut dingin (cold shock) terhadap sel yang dibekukan dan 

perubahan intraseluler akibat pengeluaran air yang 

berhubungan dengan pembentukkan kristal-kristal es. Salah 

satu usaha untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

cara mencari metode pembekuan yang tepat terutama cara 

pemberian gliserol ke dalam medium dan mencari waktu 

ekuilibrasi yang optimal sehingga hanya sedikit spermatozoa 

yang rusak selama proses pembekuan (Herdis, Purwantara, 

Supriatna dan Putu, 1999). Azizah dan Arifiantini (2009) 

menyatakan bahwa fungsi gliserol yang digunakan yaitu 

sebagai krioprotektan berdifusi, menembus dan memasuki 
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spermatozoa dan oleh spermatozoa dipakai untuk metabolisme 

oksidatif, menggantikan air bebas dan mendesak keluar 

elektrolit-elektrolit, menurunkan konsentrasi elektrolit 

intraseluler serta mengurangi daya merusaknya terhadap sel 

spermatozoa. 

 Pengencer semen beku dapat menggunakan pengencer 

dasar ditambah dengan krioprotektan. Jenis krioprotektan yang 

dapat digunakan adalah gliserol 5% kombinasi etylen glikol 

3%  dengan gliserol 3%, dimethilformamide. Fungsi gliserol 

adalah sebagai krioprotektan pada pengenceran semen dan 

dapat mencegah spermatozoa dari cold shock (Soeparna dan 

Lis, 2013). Kosentrasi gliserol yang digunakan berbeda 

tergantung jenis semen serta pengencer yang digunakan. 

Penambahan 0,55M gliserol ke dalam pengencer susu skim-

kuning telur mampu menghasilkan persentase motilitas 

spermatozoa yang lebih tinggi (61%) dibandingkan jika 

ditambahkan dimetilformamide (DMF) (38%) pada kosentrasi 

yang sama (Apriyanti, 2012). 

Susilawati (2013) menyatakan bahwa gliserolisasi 

adalah pemaparan gliserol pada pengencer berfungsi 

melindungi efek lethal selama proses pembekuan. 

Penambahan gliserol dilakukan beberapa jam sebelum 

pembekuan agar sel spermatozoa berkesempatan untuk 

berekuilibrasi dengan gliserol. Mulyadi (2004) menyatakan 

bahwa waktu pemaparan/ gliserolisasi adalah waktu yang 

dibutuhkan oleh gliserol untuk menyesuaikan diri pada semen 

dan pengencer lain, gliserolisasi dibagi menjadi 2 cara, yaitu: 

a. Metode pemaparan gliserol diawal ekuilibrasi, b. Metode 

pemaparan gliserol diakhir ekuilibrasi. Metode pemaparan di 

awal ekuilibrasi yaitu, semen yang memenuhi syarat 

pengenceran dicampur dengan pengencer tris-kuning telur 
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yang telah ditambahkan gliserol, semen dicampur tetes demi 

tetes pada suhu kamar, kemudian dikemas dalam straw dan 

diekuilibrasi dalam lemari es (3-5
0
C) selama 3 jam, di pre 

frezing 10 menit dan disimpan pada kontainer N2 cair (-

196
0
C). Sedangkan pada pemaparan gliserol diakhir 

ekuilibrasi yaitu semen yang memenuhi persyaratan 

pengenceran ditambahkan tris kuning telur tanpa gliserol dan 

disimpan pada suhu 3-5
0
C selama 3 jam, setelah ekuilibrasi 

selesai seemen dalam pengencer ditambahkan gliserol secara 

perlahan dan dikemas dalam straw kemudian dilakukan 

pembekuan dengan N2 cair.   

 

2.5.2 Ekuilibrasi 

Toelihere (1993) menyatakan bahwa waktu ekuilibrasi 

adalah periode yang diperlukan spermatozoa sebelum 

pembekuan untuk menyesuaikan diri dengan pengencer 

supaya sewaktu pembekuan kematian spermatozoa yang 

berlebihan dapat dicegah. Waktu ekuilibrasi berbeda-beda 

pada berbagai jenis, bangsa dan individu pejantan. Pada semen 

sapi FH waktu ekuilibrasi selama 4 jam dengan suhu 5
0
C. 

Menurut Apriyanti (2012) Pada waktu ekuilibrasi yang singkat 

(2 jam) terlihat bahwa motilitas lebih rendah bila 

dibandingkan dengan motilitas pada waktu ekuilibrasi yang 

lebih panjang (4 dan 6 jam). 

Penurunan motilitas spermatozoa dari setelah 

ekuilibrasi ke setelah thawing biasanya terjadi sangat tinggi. 

Hal ini disebabkan spermatozoa mengalami perubahan suhu 

yang ekstrim pada saat pembekuan atau pun pada saat 

pencairan kembali (thawing). Tanpa melihat individu pejantan, 

penurunan motilitas spermatozoa dari setelah ekuilibrasi ke 

setelah thawing (Azizah dan Arifiantini, 2009).  
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2.5.3 Printing Straw 

Tiku (2014) menunjukan bahwa semen yang 

berkualitas tinggi dibagi tiga bagian dan masing-masing 

dilarutkan dengan pengencer laktosa, kuning telur dan susu 

skim dengan dosis pengenceran 25 juta/0.25 ml (straw Cassou) 

dan 25 juta/ 0.3 ml (minitub). Pengenceran dilakukan satu 

tahap pada temperatur ruang. Semen dilarutkan dengan bahan 

pengencer secara perlahan-lahan tetes demi tetes. Semen yang 

telah dilarutkan untuk masing-masing pengencer dikemas 

dalam straw 0.25 ml 

Setiap 1 dosis straw diperoleh konsentrasi 80 juta 

spermatozoa/ml (Herdis, Ida dan Maman, 2000).  

Penyimpanan straw pada suhu 5
0
C selama 4 jam di dalam 

lemari pendingin. Selanjutnya dilakukan pembekuan di atas 

uap nitrogen cair selama 9 menit. Kemudian straw disimpan di 

dalam kontainer yang berisi N2 cair (suhu – 196
0
C).  

 

2.5.4 Pembekuan  

2.5.4.1 Pre-Freezing 

  Febriani, Hamdan dan Melia (2014) menyatakan 

bahwa  setelah semen di diekuilibrasi dimulailah pembekuan 

namun sebelum straw disimpan di dalam N2 cair straw 

dibekukan terlebih dahulu di atas uap N2 cair (2-3 cm) dengan 

cara straw diletakan di atas kotak stereoform yg berisi N2 cair 

selama 14 menit, metode inilah yang disebut dengan metode 

prefreezing. Perlakuan ini diharapkan  spermatozoa tidak 

mengalami cold shock karena perubahan suhu secara 

mendadak (Susilawati, 2013). 

 Prefreezing merupakan proses setelah semen diisikan 

ke dalam ministraw yang dilakukan dengan cara diletakan di 

caneester dan digantungkan dalam uap nitrogen cair selama 
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beberapa menit. Proses prefreezing akan mempengaruhi 

gerakan individu atau daya gerak spermatozoa, persentase 

hidup dan abnormalitas spermatozoa. Lama waktu prefreezing 

bervariasi antar sumber literatur. Straw yang telah diisi semen 

dilekatakan di permukaan nitrogen cair ±4 cm dengan suhu 

berkisar antar -110⁰C s/d -120⁰C selama 9 menit (Purwasih, 

Ondho dan Sutopo, 2013). 

 

2.5.4.2 Freezing 

Suharyati (2012) menyatakan bahwa proses setelah 

ekuilibrasi, tabung eppendorf dimasukkan ke dalam kontainer 

nitrogen cair untuk dibekukan. Pembekuan terdiri atas empat 

tahapan (masing-masing 5 menit) yaitu berada dalam uap 

nitrogen cair pada leher kontainer, sedikit di bawah leher 

kontainer (temperatur -180 °C), pada pertengahan kontainer 

(temperatur -188 °C) dan selanjutnya diturunkan sampai dasar 

kontainer ( suhu -196 °C). Rataan motilitas spermatozoa pada 

semen segar yang diproses untuk dibekukan adalah 71.25 (70-

75%), telah memenuhi standar minimal motilitas (70%) yang 

direkomendasikan, sehingga layak untuk diproses beku.  

 

2.5.5. Post Thawing Motility  

 Rizal (2006) menyatakan bahwa setelah disimpan 

selama tujuh hari, setiap sampel straw  masing-masing 

perlakuan dicairkan kembali (thawing) dan dievaluasi 

kualitasnya sebagai tolak ukur bahwa semen beku yang 

dihasilkan layak untuk dijadikan sebagai syarat bisa 

dilaksanakanya IB. Semen dicairkan kembali dengan cara 

memasukan straw  ke dalam air hangat bersuhu 37
0
C selama 

30 detik.. Suhu dan  lam thawing  mempunyai pengaruh yang 

signifikan, suhu 30
0
C dan lama thawing 15 detik memberikan 
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pengaruh yang terbaik terhadap kualitas semen beku sapi 

Simmental di dataran rendah (Aprilina, Suharyati dan Santosa, 

2014). Evaluasi semen dilakukan sebelum diencerkan, sesudah 

pengenceran dan sesudah pencairan kembali (Kurnia, 2008).  

 Rashad (2004) mengungkapkan bahwa semen beku 

yang akan dipakai, dikeluarkan dari dalam container dan 

haruskan dicairkan kembali sebelum didesposisikan ke dalam 

organ reproduksi betina pada saat inseminasi. Proses pencairan 

kembali biasa disebut thawing dapat dilakukan dengan 

berbagai cara antara lain dengan memasukkan ke dalam bejana 

berisi air dengan temperatur 40
0
C selama 35 – 40 detik. 

Kemudian straw dikeluarkan dari dalam bejana, dikeringkan 

dan digenggam selama 35-40 detik. 

  Hafez (2008) menyatakan bahwa hasil Post Thawing 

Motility (PTM) yang diamati memiliki gerakan individu 

≤40%. Artinya semen-semen tersebut tidak layak untuk 

inseminasi buatan. Syarat minimal nilai PTM agar semen 

dapat dipergunakan dalam inseminasi buatan adalah 40%. 

Perbedaan kualitas semen beku post thawing tersebut 

menunjukkan bahwa thawing pada suhu dan durasi yang 

berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula pada 

kualitas semen beku. Post thawing motility spermatozoa dari 

bangsa dan spesies ternak yang berbeda menghasilkan kualitas 

semen yang berbeda pula (Salim, Susilawati dan 

Wahyuningsih, 2011). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

nilai Post Thawing Motility (PTM) meningkat sejalan dengan 

besarnya temperatur suhu thawing yang di gunakan  suhu 

thawing yang nilai  Post Thawing Motility (PTM) nya 

optimum adalah pada suhu 37°C selama 30 detik (Al-Badry, 

2012).     
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 Yusuf, Arifiantiani dan Mulyadi ( 2006) pada hasil 

penelitianya menyatakan bahwa waktu pemaparan gliserol 

pada akhirr ekuilibrasi ini tidak memperbaiki motlitas Post 

Thawing Motility hal ini disebabkan pada penambahan gliserol 

diakhir ekuilibrasi ke proses pembekuan terlalu singkat, 

sehingga efek dari perlindungan gliserol terhadap spermatozoa 

selama proses pembekuan tidak maksimal.  

  

2.5.6 Keberhasilan Pembekuan Semen  

 Nyuwita (2015) menyatakan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi jumlah semen beku yang dihasilkan oleh 

seekor sapi adalah kuantitas semen segar yang dihasilkan, 

jumlah spermatozoa motil, proses pengenceran dan proses 

pembekuan, pada beberapa kondisi umur adalah faktor 

internal yang mempengaruhi tinggi rendahnya produksi semen 

beku yang dihasilkan, semakin tuanya umur sapi maka kualitas 

semen segar yang di hasilkan semakin rendah sehingga semen 

yang dapat di bekukan semakin rendah pula. 

 Permadi (2013) menyatakan bahwa pada penelitian 

jumlah dosis straw yang dihasilkan dalam berbagai bangsa 

sapi yang dibedakan menurut BCS nya disimpulkan bahwa 

pada setiap bangsa sapi dengan BCS sedang mampu 

menghasilkan rata-rata jumlah dosis straw yang relatif tinggi 

dibandingkan dengan bangsa-bangsa sapi yang memiliki BCS 

yang gemuk dan optimum. Hal ini dapat terjadi karena 

pertumbuhan badan sapi berkorelasi dengan lingkar skrotum 

sehingga produksi semen yang di hasilkan dapat berbeda. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Inseminasi 

Buatan Daerah Ungaran Jl.MT Haryono, No 53A, Kelurahan 

Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur,  Kabupaten Semarang 

Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 

bulan Agustus 2015- Desember 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan adalah semen segar Sapi 

Simmental dengan kualitas baik yang berasal dari 8 kali proses 

penampungan dari 4 ekor sapi yang ditampung pada waktu 

yang berbeda. Setiap satu sapi ditampung dua kali dalam satu 

minggu menggunakan metode vagina buatan. Sapi tersebut 

dipelihara di BBID Ungaran, Semarang Provinsi Jawa Tengah. 

Semen segar yang digunakan memiliki minimal persentase 

motilitas individu rata-rata 70% dan motilitas massa semen 2 

+. 

Alat: Mikroskop cahaya binocular, ose, object glass, cover 

glass, satu set haemocytometer, tabung reaksi, rak 

tabung reaksi, hand tally counter, aluminium foil, 

lemari pendingin (refrigerator), timbangan elektrik, 

termometer, spatula, corong, gelas ukur dan tutupnya, 

kertas label dan kertas whatman, waterbath, object dan 

cover glass, spektrofotometer; micropipet, beaker glass, 

mesin filling dan sealing, pH meter, boks tempat 

prefreezing dan freezing, mikroskop, counter number, 

stopwatch, kontainer, gunting, pinset, alat tulis, kamera, 

tisu. 
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Bahan: Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah . 

Semen sapi Simmental segar dengan motilitas individu 

rata-rata 70% dan motilitas massa minimal ++, pewarna 

eosin negrosin, NaCl 3%, pengencer skim-kuning telur, 

aquabides, penicilin dan streptomicyn, gliserol, glukosa, 

nitrogen cair (N2 cair), NaCl Fisiologis dan pewarna 

eosin 2%, air hangat untuk proses thawing 25
0
 C. 

 

3. 3  Metode Penelitian 

Metode yang dipakai pada penelitiaan ini adalah 

eksperimental laboratorium. Rancangan penelitian adalah T-

tset atau uji-T. Prosedur yang pertama kali dilakukan pada saat 

running adalah pemeriksaan kualitas semen segar yang 

meliputi kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis, 

setelah itu dilakukan pengenceran. Sedangkan semen yang 

telah memenuhi syarat untuk diproses menjadi semen beku 

akan diberikan perlakuan pada saat gliserolisasi. Perlakuan 

yang diberikan yaitu waktu gliserolisasi, P0 adalah perlakuan 

kontrol (>3 jam) dan P1 adalah perlakuan dengan waktu 

gliserolisasi (15 menit) sedangkan analisa data yang digunakan 

yaitu uji-T atau T-test. Pengencer yang digunakan yaitu skim-

kuning telur dan gliserol, sedangkan metode Pengenceran 

dilakukan dua tahap.  Sedangkan metode pembekuan semen 

dimulai dengan pre- freezing yaitu straw yang telah diisi 

semen dilekatakan di permukaan nitrogen cair ±4 cm dengan 

suhu berkisar antar -110⁰C s/d -120⁰C selama 9 menit. Proses 

selanjutnya yaitu pembekuan semen yaitu dengan memasukan 

straw kedalam nitrogen cair dengan suhu -196⁰C. 

 Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung (observasi) yang meliputi beberapa variabel, 
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dimana variabel-variabel tersebut meliputi: Volume semen, 

konsentrasi, pH, gerak masa, gerak individu dan keberhasilan 

pembekuan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan 

melihat data recording penampungan semen yang ada di Balai 

Inseminasi Buatan Daerah Ungaran, dan juga berdasarkan dari 

hasil wawancara langsung dengan pihak pengelola BIB 

Ungaran dan nantinya dicocokkan antara data dari BIB 

Ungaran dengan data hasil wawancara dari pengelola BIB 

Ungaran. 

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling dengan ketentuan :  

1. Sapi Simmental jantan unggul dan memiliki ID 

dibuktikan dengan ear tag. 

2. Memiliki recording penampungan semen yang 

lengkap, meliputi: tanggal penampungan, data 

volume penampungan, data hasil prossesing semen, 

dan data produksi semen beku.   

Setelah data lapang diperoleh, diinputkan ke MS.Exel 

untuk diolah, lalu dilakuakan analisa data. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah uji T/ T-test. 
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3.4 Tahapan Penelitian  

  Tahapan penelitian prosesing semen beku ditampilkan 

pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Operasional Penelitian 

 

Semen segar 4 ekor  

individu sapi 

Simmental Evaluasi semen segar 

(Makroskopis dan 

Mikroskopis) 

Diencerkan dengan 

Skim-kuning telur 
 

Disimpan pada 

suhu 4-5 
0
C 

4 jam 

Evaluasi semen setelah 

pengenceran/ semen cair 

(Mikroskopis) 

P0= Kontrol (>3 jam) 

P1= 15 Menit 

Gliserolisasi 

Dicetak dengan mesin 

filling dan sealing 

Ekuilibrasi 4 Jam  

Pre-Freezing 14 menit 

Freezing 

Post Thawing Motility 
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3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati untuk mengetahui keberhasilan 

pembekuan semen dalam penelitian ini antara lain : 

3.4.1 Semen Segar  

3.4.1.1 Makroskoskopis 

1. Volume Semen 

Metode dalam menentukan volume semen 

yaitu semen yang ditampung dapat langsung dilihat 

volumenya pada skala tabung penampung. Semen di 

koleksi 2 kali dalam seminggu setiap hari Senin dan 

Kamis. Volume semen hasil ejakulasi dicatat sebagai 

data recording, secara otomatis volume semen 

langsung terbaca pada gelas ukur yang ada pada 

vagina buatan ( Fias, Usmani, Abdullah  and  Ahmad, 

2010). 

 

 

2. pH 

Untuk mengetahui pH semen, dilakukan 

dengan menetaskan semen pada kertas lakmus 

sebanyak satu tetes. Uji pH semen menggunakan pH 

paper BTB atau MR, pH normal semen biasanya 

berkisar antara 6,2-6,8. pH merupakan derajat 

keasaman pada semen yang menujukan bahwa semen 

tersebut pHnya asam ataupun basa. Pada umumnya, 

spermatozoa sangat aktif dan tahan hidup lama pada 

pH sekitar 7,0 (Salmah, 2014).  

 

3. Warna 

Pemeriksaan warna semen dilakukan dengan 

melihat semen yang ada pada tabung penampungan 
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secara langsung. Hafez (2008) menyatakan bahwa 

warna semen yang didapatkan dari sapi Limmousin, 

Simmental, dan juga FH adalah berwarna putih seperti 

susu sampai dengan warna krem, namun apabila 

semen yang yang ditampung memiliki konsentrasi 

yang rendah biasanya akan nampak bening dan 

transparan.  

 

3.4.1.2 Mikroskoskopis 

1. Gerak masa 

Pengamatan gerakan masa menggunakan 

mikroskop elektrik dengan pembesaran 10x10; yang 

layak diproses adalah gerakan masa ++ dan motilitas 

individu minimal 70%, yang ditandai dengan ciri-ciri 

apabila terdapat gelombang-gelombang kecil tipis, 

jarang, kurang jelas dan bergerak lamban (Komariah, 

Arifiantini dan Nugraha, 2013) Susilawati (2011) 

menyatakan bahwa kriteria gerak masa spermatozoa 

antara lain: 

1. Sangat baik dinotasikan dengan (+++) , pada 

kriteria ini terlihat adanya gelombang besar, 

banyak, gelap dan aktif seperti gumpalan awan 

hitam dekat waktu hujan yang bergerak cepat 

berpindah tempat. 

2. Baik (++) yaitu bila terdapat gelombang-

gelombang kecil tipis, jarang, kurang jelas dan 

bergerak lamban. 

3. Kurang baik(+) , tidak terdapat gelombang 

melainkan gerakan-gerakan individual aktif 

progresif. 
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4. Buruk (0), apabila hanya sedikit gerakan-

gerakan individual. 

 

2. Motilitas Individu 

Dievaluasi secara subjektif pada 10 lapang 

pandang yang berbeda di bawah mikroskop dengan 

pembesaran 100x. Hasil yang diperoleh berkisar 0-

100%. Motilitas merupakan daya gerak spermatozoa 

yang dinilai segera setelah penampungan semen. 

Penilaian motilitas digunakan sebagai ukuran 

kesanggupan spermatozoa dalam membuahi sel telur 

atau ovum. Rata-rata 60-70% spermatozoa sapi 

memiliki gerak progresif dengan kecepatan gerak rata-

ra adalah 6 mm per menit, semen yang memiliki 

kualitas baik bisa mencapai motilitas 80-90%.  

 

3.4.1 Konsentrasi 

Pengamatan konsentrasi semen segar 

dilakukan dengan menggunakan spektrophotometer 

dengan cara mengambil semen sebanyak 2 ml yang 

dicampur dengan Nacl 0,9 %. Konsentrasi 

spermatozoa dinyatakan sebagai jumlah total angka 

spermatozoa pada sekali ejakulasi atau sekali 

penampungan. Total konsentrasi spermatozoa di ukur 

dengan menggunakan alat yang dinamakan 

spectrophotometer (Birgit, Hermann, Christa, and 

Johann, 2004). Semen yang memiliki konsentrasi 

tinggi biasanya mempunyai konsistensi yang kental 

dan berwarna krem, sedangkan yang memiliki 

konsentrasi yang rendah lebih encer dan berwarna 

putih susu (Toelihere, 1993). 
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3.4.3  Total Spermatozoa yang Motil 

   Nikbakht and Saharkhiz (2011) menyatakan 

bahwa total spermatozoa motil didapatkan dengan cara  

mengalikan konsentrasi spermatozoa dengan 

spermatozoa yang motil progresif dalam suatu semen 

cair. Jumlah spermatozoa yang  motil progresif dalam 

semen cair maupun semen beku adalaah parameter 

utama yang  menentukan tingkat keberhasilan 

terjadinya fertilisasi (Salim, dkk., 2012). 

 

3.4.4   Jumlah dosis Straw 

Adalah total semen yang dapat diproduksi 

pada prosesing semen serta memenuhi syarat SNI 

semen beku yaitu: pada ministraw 0,25 ml dengan 

jumlah sel spermatozoa minimal 25 juta (SNI, 2008).  

 

3.4.5 Post Thawing Motility (PTM). 

Post Thawing Motility (PTM) merupakan 

presentase motilitas spermatozoa yang di amati setelah 

semen beku dilakukan thawing atau di encerkan untuk 

menilai presentase motilitas setelah thawing dilakukan 

pengamatan dibawah mikroskop(Toelihere, 1993). 

 

3.5  Analisa Data  

Rancangan yang digunakan adalah uji t student/t test, 

yang terdiri dari 2 perlakuan yaitu (P0 = waktu gliserolisasi > 

3 jam ) dan (P1 = waktu gliserolisasi= 15 menit). Dengan 

menggunakan 4 ulangan. 
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3.5 Batasan Istilah 

 

Gliserolisasi :Pemaparan gliserol pada pengencer 

berfungsi melindungi efek lethal  

selama proses pembekuan. 

 

Waktu lliserolisasi     :Lama waktu yang dibutuhkan gliserol 

untuk menyesuaikan diri dengan  

pengencer. 

 

Cold Shock                :Kejutan dingin yang menyebabkan 

menurunnya motilitas,      pelepasan 

enzim pada akrosom, perpindahan 

ion melewati membran dan 

penurunan kandungan lipid. 

 

Krioprotektan     :Zat kimia non-elektrolit yang 

berfungsi mereduksi pengaruh letal  

selama proses pembekuan semen. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Pengaruh Lama Gliserolisasi Terhadap Produksi 

Semen Beku 

 Semen beku yang digunakan untuk IB harus memiliki 

kualitas yang baik. Untuk mendapatkan semen beku dengan 

kualitas yang baik tentu yang harus diperhatikan adalah saat 

kualitas dan pengenceran semen. Diketahui bahwa kualitas 

semen segar dari 4 ekor sapi meliputi volume, pH, dan 

konsentrasi semen terbilang normal dan memenuhi standart 

untuk dilakukan pembekuan. Dari sisi volume semen segar 

didapatkan rata-rata mulai dari 4,3-9,2 ml, sedangkan untuk 

dapat dikatakan normal dan dapat dibekukan volume semen 

yaitu dari semen segar rata-rata dengan kisaran 4,10–8,75 ml 

(Sumeidiana, Wuwuh, dan  Mawarti, 2007). Sedangkan untuk 

rata-rata pH semen didapatkan bahwa pH semen segar sapi 

simmental rata-rata adalah 6,45-6,57, sehingga pH semen 

simmental bisa dikatakan normal karena syarat semen dapat 

diproses lebih lanjut yaitu memiliki derajat keasaman semen 

antara 6,28-7,00 (Wahyuningsih, 2013). Untuk mengetahui pH 

diukur dengan kertas lakmus. Disisi lain konsentrasi juga 

harus memenuhi syarat untuk dibekukan, konsentrasi 4 ekor 

sapi simental di BIBD Ungaran yaitu: 1223,7-1961,8. 

Sedangkan untuk motilitas individu dan gerak masa semen 

sapi Simmental di BIBD Ungaran adalah 70% dan 2+ 

sehingga layak untuk dibekukan. 

Setelah adanya proses analisis kualitas semen 

selanjutnya dilakukan pengenceran. Menurut Solihati dan 

Petrus (2012) bahwa semen segar yang berdasarkan evaluasi 

dinyatakan layak selanjutnya akan diencerkan dengan 
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beberapa bahan pengencer yang dicobakan, dimana jumlah 

volume bahan pengencer ditentukan berdasarkan persamaan 

volume semen segar dikali konsentrasi dikali motilitas dibagi 

konsentrasi spermatozoa dikali volume semen dosis IB. Segera 

setelah pengenceran dilakukan evaluasi ulang terhadap 

motilitas spermatozoa untuk memperoleh data awal motilitas 

dan memastikan apakah spermatozoa yang baru diencerkan 

masih hidup atau telah mati. Daya tahan hidup sperma 

dihitung dalam hari sedangkan motilitas dihitung dalam 

persen. Hal ini berarti motilitas masa semen hasil pengenceran 

di BIBD Ungaran memenuhi syarat untuk dibekukan karena 

motilitas individu hasil pengenceran yang didapatkan yaitu 

55% (lampiran2). Jika semen segar memenuhi syarat maka 

pengenceran harus segara dilakukan. Pengenceran dilakukan 

satu tahap pada temperatur ruang. Semen dilarutkan dengan 

bahan pengencer secara perlahan-lahan tetes demi tetes.  

 Pengencer yang digunakan diBIBD Ungaran adalah 

menggunakan skim milk karena skim milk memiliki sifat 

krioprotektan. Arifiantini dan Yusuf (2007) menyatakan 

bahwa krioprotektan dibutuhkan untuk mencegah 

pembentukkan kristal es, akan tetapi krioprotektan juga 

bersifat toksik pada saat ekuilibrasi dan setelah thawing. 

Menurut Widjaya (2011) bahwa diketahui susu skim 

mengandung zat nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh 

spermatozoa sebagai sumber energi. Selain itu, susu skim juga 

mengandung zat lipoprotein dan lesitin sehingga bisa 

digunakan dalam pengencer semen untuk melindungi 

spermatozoa dari pengaruh kejut dingin (cold shock) dan air 

susu juga mengandung enzim yang hancur pada waktu 

pemanasan. Pemanasan air susu di atas 80ºC akan melepaskan 

gugusan sulfhydril (-SH) yang berfungsi sebagai zat reduktif 
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yang mengatur metabolism oksidatif sperma. Partodihardjo 

dan Soebadi (1982) menjelaskan bahwa susu skim memberi 

kemungkinan pengontrolan hidup matinya spermatozoa 

setelah pengenceran, lebih baik daripada susu biasa. Hal ini 

disebabkan pada susu biasa terdapat butir-butir lemak yang 

berukuran lebih besar dari spermatozoa. Pengencer dari skim 

milk mempunyai keunggulaan diantaranya mengandung 

substansi pelindung lesitin yang berfungsi melindungi 

spermatozoa dari cekaman dingin (Feradis, 2010). 

Secara umum bahan pengencer yang digunakan tidak 

harus mahal namun yang pasti dapat bersifat melindungi 

permatozoa dari bahaya cold shock. Menurut Toelihere (1993) 

diantara fungsi dari bahan pengencer  adalah sebagai berikut: 

Menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi 

spermatozoa, Melindungi spermatozoa terhadap Cold shock, 

Mencegah perubahan pH akibat metabolisme spermatozoa, 

Mempertahankan tekanan osmosis, Mencegah pertumbuhan 

kuman, Memperbanyak volume semen sehingga produksi 

semen beku lebih banyak. Sedangkan syarat-syarat bahan 

pengencer antara lain: (1) mempunyai daya preservasi tinggi, 

(2) mengandung unsur dan sifat kimiawi yang hampir sama 

dengan semen dan tidak mengandung zat yang bersifat racun 

bagi spermatozoa dan saluran kelamin betina, (3) tetap dapat 

mempertahankan daya fertilitas spermatozoa, tidak terlalu 

kental sehingga tidak menghambat fertilisasi (Susilawati, 

2011). 

 Proses setelah pengenceran, selanjutnya yaitu 

ekuilibrasi yaitu waktu yang dibutuhkaan spermatozoa untuk 

menyesuikan diri dengan pengencer (Toelihere, 1993). Terkait 

degan waktu ekuilibrasi yang tepat, Apriyanti (2012) dalam 

penelitianya menyampaikan bahwa waktu ekuilibrasi yang 
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singkat (2 jam) terlihat bahwa motilitas lebih rendah bila 

dibandingkan dengan motilitas pada waktu ekuilibrasi yang 

lebih panjang (4 dan 6 jam). Pada kondisi ini penurunan 

motilitas spermatozoa dari setelah ekuilibrasi ke setelah 

thawing biasanya terjadi sangat tinggi. Hal ini disebabkan 

spermatozoa mengalami perubahan suhu yang ekstrim pada 

saat pembekuan atau pun pada saat pencairan kembali 

(thawing).  Terjadi penurunan motilitas spermatozoa dari 

sebelum dan setelah ekuilibrasi hingga pasca thawing (Azizah 

dan Arifiantini, 2009). 

 Penambahan gliserol pada agen pengencer setelah 

proses ekuilibrasi. Fungsinya agar dapat terhindar dari cold 

shock (Soeparna dan Lis, 2013). Menurut Herdis, Purwantara, 

Supriatna dan Putu (1999) bahwa saat proses pembekuan 

semen, masalah yang sering timbul pada umumnya disebabkan 

oleh pengaruh kejutan dingin (cold shock) terhadap sel yang 

dibekukan dan perubahan intraseluler akibat pengeluaran air 

yang berhubungan dengan pembentukkan kristal-kristal es. 

Salah satu usaha untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan cara mencari metode pembekuan yang tepat terutama 

cara pemberian gliserol ke dalam medium dan mencari waktu 

ekuilibrasi yang optimal sehingga hanya sedikit spermatozoa 

yang rusak selama proses pembekuan. Gliserol yang 

ditambahkan sebagai krioprotektan berdifusi, menembus dan 

memasuki spermatozoa dan oleh spermatozoa dipakai untuk 

metabolisme oksidatif, menggantikan air bebas dan mendesak 

keluar elektrolit-elektrolit, menurunkan konsentrasi elektrolit 

intraseluler serta mengurangi daya merusaknya terhadap sel 

spermatozoa. Hasil penelitian Apriyanti (2012) menjelaskan 

bahwa kosentrasi gliserol yang digunakan berbeda tergantung 

jenis semen serta pengencer yang digunakan, penambahan 
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0,55M gliserol ke dalam pengencer susu skim-kuning telur 

mampu menghasilkan persentase motilitas spermatozoa yang 

lebih tinggi (61%) dibandingkan jika ditambahkan 

dimetilformamide (DMF) (38%) pada kosentrasi yang sama. 

 Saat penambahan gliserol pada pengencer dan semen 

yang perlu diperhatikan yaitu waktu gliserolisasi, yaitu waktu 

yang dibutuhkan gliserol untuk menyesuaikan diri dengan 

pengencer. Penentuan waktu yang tepat untuk pemaparan 

gliserol adalah hal yang penting dan berpengaruh pada 

keberhasilan pembekuan semen. Hasil penelitian tentang 

pengaruh lama gliserolisasi terhadap produksi semen beku 

(straw) ditampilkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel. 1 Pengaruh lama Gliserolisasi Terhadap Keberhasilan 

Pembekuan Semen. 

Sapi Simmental P0 (>3jam) P1 (15 menit) 

Classic 1183
a
 3058

a 

Charge 965
a
 2079

b 

Mars 250
bc

 1656
c 

Champion 0
c
 618

d 

Rata-rata±SD 599,5±526,9 1852,75±526,9 

Keterangan : Subscrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata. 

 

Hasil perhitungan analisis uji t-test/t-student perlakuan 

gliserolisasi dengan waktu 15 menit memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap keberhasilan pembekuan semen (t 

hitung>t tabel), terbukti dari jumlah dosis semen beku yang 

dihasilkan. Menurut Susilawati (2013) menyatakan bahwa 

gliserolisasi adalah pemaparan gliserol pada pengencer 

berfungsi melindungi efek lethal selama proses pembekuan. 

Penambahan gliserol dilakukan beberapa jam sebelum 
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pembekuan agar sel spermatozoa berkesempatan untuk 

berekuilibrasi dengan gliserol. 

Mulyadi (2004) menyatakan bahwa waktu pemaparan/ 

gliserolisasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh gliserol untuk 

menyesuaikan diri pada semen dan pengencer lain, 

gliserolisasi dibagi menjadi 2 cara, yaitu: a. Metode 

pemaparan gliserol diawal ekuilibrasi, b. Metode pemaparan 

gliserol diakhir ekuilibrasi. Pada metode pemaparan di awal 

ekuilibrasi semen yang memenuhi syarat pengenceran 

dicampur dengan pengencer tris-kuning telur yang telah 

ditambahkan gliserol, semen dicampur tetes demi tetes pada 

suhu kamar, kemudian dikemas dalam straw dan diekuilibrasi 

dalam lemari es (3-5
0
C) selama 3 jam, di pre frezing 10 menit 

dan disimpan pada kontainer N2 cair (-196
0
C). Sedangkan 

pada pemaparan gliserol diakhir ekuilibrasi yaitu semen yang 

memenuhi persyaratan pengenceran ditambahkan tris kuning 

telur tanpa gliserol dan disimpan pada suhu 3-5
0
C selama 3 

jam, setelah ekuilibrasi selesai seemen dalam pengencer 

ditambahkan gliserol secara perlahan dan dikemas dalam straw 

kemudian dilakukan pembekuan dengan N2 cair. Terkait 

dengan gagalnya produksi semen beku di BIBD Ungaran 

akibat kurang tepatnya waktu gliserolisasi ada kemungkinan 

disebabkan karena adanya efek toksik dari gliserol akibat 

terlalu lama bercampur dengan spermatoza (waktu 

gliserolisasi yang lama) sehingga banyak spermatozoa yang 

mati dan tidak memenuhi syarat untuk dibekukan. Berbeda 

dengan waktu gliserolisasi 15 menit walaupun efek kontak 

gliserol dengan pengencer dan spermatozoa relatif singkat 

nemun dapat menunjukan efek perlindungan yang lebih baik 

dibandingkan dengan lama gliserolisasi >3 jam ditinjau dari 

jumlah produksi straw yang dihasilkan. 
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Gambar 3. Jumlah Straw yang Dihasilkan pada Waktu 

Gliserolisasi yang Berbeda. 

 

Fenomena perbedaan produksi diatas diindikasikan 

pula ada yang dapat mempengaruhi perbedaan produksi semen 

beku selain pengaruh dari waktu gliserolisasi. Nyuwita, dkk 

(2015) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi 

jumlah semen beku yang dihasilkan oleh seekor sapi adalah 

kuantitas semen segar yang dihasilkan, jumlah spermatozoa 

motil, proses pengenceran dan proses pembekuan, pada 

beberapa kondisi umur adalah faktor internal yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya produksi semen beku yang 

dihasilkan, semakin tuanya umur sapi maka kualitas semen 

segar yang di hasilkan semakin rendah sehingga semen yang 

dapat dibekukan semakin rendah pula. Adapun beberapa 

semen yang tidak menghasilkan semen beku/tidak layak 

dibekukan hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya 

1183 965 

250 
0 

3058 

2079 
1656 

618 

Classic Charge Mars Champion

Jumlah straw yang dihasilkan  

>3 jam 15 menit
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umur sapi, pakan yang diberikan, intensitas penampungan 

semen, serta status kesehatan dari sapi itu sendiri. 

 

2.2 Pengaruh Lama Gliserolisasi Terhadap Motilitas 

Spermatozoa Pasca Thawing (PTM). 

 Pembekuan semen diawali dengan pre-freezing 

terlebih dahulu yaitu sebelum straw disimpan di dalam N2 

cair, straw diletakan terlebih dahulu di atas uap N2 cair (2-3 

cm). Menurut Febriani, Hamdan dan Melia (2014) bahwa 

dengan cara straw diletakan diatas kotak stereoform yg berisi 

N2 cair selama 14 menit, metode inilah yang disebut dengan 

metode prefreezing. Perlakuan ini diharapkan spermatozoa 

tidak mengalami cold shock karena perubahan suhu secara 

mendadak, pembekuan ini merupakan waktu kritis bagi 

spermatozoa karena pada saat penurunan suhu dari 5
0
C ke -

15
0
C dikenal dengan sebutan critical periode karena 

spermatozoa peka terhadap cold shock (Susilawati, 2013). 

Menurut Purwasih, Ondho dan Sutopo (2013) bahwa 

Prefreezing merupakan proses setelah semen diisikan ke 

dalam ministraw yang dilakukan dengan cara diletakan di 

canister dan digantungkan dalam uap nitrogen cair selama 

beberapa menit. Straw yang telah diisi semen dilekatakan di 

permukaan nitrogen cair ±4 cm dengan suhu berkisar antar -

110⁰C s/d -120⁰C selama 9 menit. Sebelum dilakukan  proses 

pre-freezing biasanya dilakukan proses analisis motilitas pre-

freezing yang mana motilitas yang harus dicapai yaitu minimal 

harus 55%. Pengamatan motilitas pre-freezing di BIBD 

Ungaran ditunjukan pada tabel 2 berikut ini. 
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Tabel. 2 Motilitas Before-freezing dengan perlakuan 

gliserolisasi >3jam dan 15 menit pada 8 kali 

penampungan. 

Nama sapi  
Motilitas Before-Freezing (%) 

>3 jam 15 menit 

Classic 50 54,8 

Charge 47,5 51,25 

Mars 35,63 53,13 

Champion K 35,63 51,25 

Rata-rata± SD 42±0,076 52,61±0,017 

 

 Setelah proses  pre-freezing maka semen siap untuk 

dibekukan dengan nitrogen cair ber suhu -196
0
C. Menurut 

Suharyati (2012) bahwa proses setelah ekuilibrasi, tabung 

eppendorf dimasukkan ke dalam kontainer nitrogen cair untuk 

dibekukan. Semen yang telah beku harus di uji kualitasnya 

melalui metode thawing, yaitu pencairan kembali semen 

setelah dibekukan. Rashad (2004) mengungkapkan bahwa 

semen beku yang akan dipakai, dikeluarkan dari dalam 

container dan haruskan dicairkan kembali sebelum 

didesposisikan ke dalam organ reproduksi betina pada saat 

inseminasi. Rizal (2006) menambahkan bahwa setelah 

disimpan selama tujuh hari, setiap sampel straw  masing-

masing perlakuan dicairkan kembali (thawing) dan dievaluasi 

kualitasnya sebagai tolak ukur bahwa semen beku yang 

dihasilkan layak untuk dijadikan sebagai syarat bisa 

dilaksanakanya IB. Semen dicairkan kembali dengan cara 

memasukan straw  ke dalam air hangat bersuhu 37
0
C selama 

30 detik sedangkan menurut hasil penelitian bahwa thawing 

suhu 30
0
C dan lama thawing 15 detik memberikan pengaruh 
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yang terbaik terhadap kualitas semen beku sapi Simmental di 

dataran rendah (Aprilina, Suharyati dan Santosa, 2014).  

 Hasil penelitian presentase motilitas individu setelah 

pembekuan pada perlakuan lama gliserolisasi di BIBD 

Ungaran ditunjukan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3. Rata-rata Post Thawing Motility (PTM) dengan 

perlakuan gliserolisasi >3jam dan 15 menit pada 8 

kali penampungan. 

Nama Sapi 
Post Thawing Motility (PTM) 

>3Jam (%) 15 Menit(%) 

Clasiic 25 35  

Charge 15 24,37 

Mars 5 35 

Champion 0 25,62 

Rata-rata± SD 11±0,11 30±0,06 

 

 Hasil penelitian rata-rata presentase motilitas individu 

setelah pembekuan selama 8 kali penampungan dijelaskan 

bahwa pada perlakuan >3 jam didapatkan rata-rata PTM 

11%±0,11. Sedangkan pada perlakuan gliserolisasi 15 menit 

selama 8 kali penampungan menunjukan hasil lebih baik, PTM 

rata-rata yang diperoleh yaitu 30%±0,06. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Yusuf, dkk (2006) yang menyatakan bahwa perbedaan lama 

waktu pemaparan gliserol (gliserolisasi) yang berbeda tidak 

mempengaruhi presentase motilitas spermatozoa pasca 

thawing domba lokal menggunakan pengencer tris kuning 

telur. Hafez (2008) menambahkan bahwa syarat minimal nilai 

PTM agar semen dapat dipergunakan dalam inseminasi buatan 

adalah 40%. Yusuf, Arifiantiani dan Mulyadi (2006) pada 
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hasil penelitianya menyatakan bahwa waktu pemaparan 

gliserol pada akhirr ekuilibrasi ini tidak memperbaiki motlitas 

Post Thawing Motility hal ini disebabkan pada penambahan 

gliserol diakhir ekuilibrasi ke proses pembekuan terlalu 

singkat, sehingga efek dari perlindungan gliserol terhadap 

spermatozoa selama proses pembekuan tidak maksimal. 

Adapun yang dapat mempengaruhi presentase motilitas pasca 

thawing adalah antara lain kualitas semen segar dan  jumlah 

produksi semen beku, untuk kualitas semen segar tentu 

berkaitan dengan layak tidaknya bisa diproses menjadi semen 

beku sedangkan untuk produksi straw dapat mempengaruhi 

presentase rata-rata motilitas pasca thawing (post thawing 

motility.) semakin banyak produksi straw maka rata-rata 

presentase motilitas pasca thawing (post thawing motility) 

semakin besar. Menurut Zelpina, Bayu dan Teguh (2012) 

bahwa Evaluasi motilitas spermatozoa post thawing 

merupakan salah satu parameter yang banyak digunakan untuk 

menentukan kualitas semen sapi yang akan digunakan untuk 

inseminasi buatan. Dalam teknisnya thawing semen 

merupakan suatu prosedur yang sangat kritis dan memiliki 

peluang potensial terhadap presentase motilitas, dan bila 

thawing dilakukan pada suhu yang tidak tepat akan 

menimbulkan kerusakan pada spermatozoa. Pada semen beku 

suhu thawing yang tepat sangat diperlukan, karena suhu 

thawing yang tepat dapat mengurangi efek dari semen beku 

untuk mencapai suhu yang kritis pada saat thawing. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Perlakuan lama gliserolisasi pada individu sapi 

Simmental dengan waktu 15 menit menghasilkan produksi 

semen beku lebih tinggi, dibandingkan dengan perlakuan >3 

jam. Sedangkan waktu gliserolisasi yang berbeda juga dapat 

mempengaruhi presentase motilitas pasca thawing semen beku 

sapi Simmental.     

  

5.2 Saran 

1. Proses gliserolisasi dilakukan dengan lama waktu 15 menit. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengkaji perbedaan 

produksi semen beku pada berbagai bangsa sapi.  
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