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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to know and investigate the differences between 

fresh semen Etawa Crossbreed (PE) with Boer goats. This research materials were fresh 

semen Etawa Crossbreed and Boer goats. The method used was T-test to evaluate mean and 

variation 2 group data. The material used in this study is the fresh semen of 3 heads Etawa 

Crossbreed goats and Boer goats 3 heads. The measured variable were colour, volume, 

concentration, acidity degree (pH), mass moltility, individu moltility, and viability. Results 

showed that there were differences (P<0,05) between fresh semen quality. Etawa Crossbreed 

and Boer goats on concentration, individual moltility, and viability, meanwhile pH, colour, 

volume, mass mortality were not significant differences (P>0,05).  
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PENDAHULUAN 

Kambing Peranakan Etawa (PE) 

adalah salah satu jenis ternak penghasil 

daging dan susu yang sudah lama dikenal 

para petani dan mempunyai potensi yang 

sangat baik untuk dikembangkan, terutama 

di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan 

kambing mempunyai sifat yang 

menguntungan antara lain: cepat 

berkembang baik, jarak antara kelahiran 

pendek yaitu 7 bulan, dan jumlah kelahiran 

anaknya lebih dari satu ekor (Sutiono, 

Suryaningsih, Setiatin dan Lestari, 2003). 

Populasi kambing di Indonesia mencapai 

18.879.596  ekor, Jawa Tengah merupakan 

daerah dengan jumlah penyumbang 

terbanyak 3.997.917 ekor, dan untuk laju 

pertumbuhan kambing di Indonesia tahun 

2014-2015 hanya 1,29% (Dirjen 

Peternakan, 2015) 

Produk peternakan sangat 

tergantung pada 3 aspek yaitu pakan, 

manejemen, dan reproduksi. Upaya dalam 

bidang reproduksi ternak antara lain 

dengan pelaksanaan Inseminasi Buatan 

(IB). Pada saat ini pemerintah Indonesia 

sedang menggalakkan program 

swasembada daging sapi maupun kambing 

pada tahun 2020 karena Indonesia 

mempunyai sumberdaya yang mendukung. 

Kambing Boer merupakan salah satu 

bangsa kambing tipe pedaging yang 

memiliki pertumbuhan relatif cepat 

dibandingkan dengan beberapa kambing 

lainnya. Dibandingkan dengan kambing 

lokal Indonesia, kambing Boer merupakan 

tipe pedaging dan memiliki tingkat 

pertumbuhan yang lebih cepat (Suyadi, 

Susilawati, dan Isnaini, 2004). 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 
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meningkatkan produktivitas ternak dengan 

salah satu kegiatan pendukung adalah 

inseminasi buatan (IB). 

Salah satu faktor yang mempunyai 

pengaruh terhadap kualitas semen adalah 

bangsa dari penjantan yang ditampung 

semennya. Setiap bangsa mempunyai 

perbedaan dalam segi bobot badan saat 

pubertas dan umur pubertas, sehingga 

sistem hormonal yang mempengaruhi 

perkembangan organ reproduksi juga 

berbeda. Uraian diatas menjadi dasar 

diadakannya penelitian mengenai 

perbedaan kualitas semen segar berbagai 

bangsa kambing meliputi kambing 

Peranakan Etawa (PE) dan kambing Boer 

dengan umur yang sama. 

 MATERI DAN METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 

1 bulan yaitu 10 Agustus – 10 September 

2015 dan berlokasi di BBIB Singosari 

yang berada di Desa Toyomarto 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, 

Jawa Timur. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

percobaan atau eksperimental 

laboratorium dengan menggunakan semen 

segar dari masing - masing bangsa 

perlakuan yaitu Peranakan Etawa dan Boer 

yang berumur 3 tahun didapat dari data 

recording. Jumlah ulangan dalam 

penelitian ini sebanyak 15 ulangan. 

Variabel yang diamati warna, volume, 

konsentrasi, derajat keasaman (pH), 

motilitas massa, motilitas individu, 

Viabilitas. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian 

dianalisis menggunakan Uji T tidak 

berpasangan untuk menilai rata-rata dan 

keragaman dari dua kelompok data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Kualitas Semen Segar 

Uji kualitas semen segar pada Kambing Peranakan Etawa (PE) dan Kambing Boer 

meliputi pemeriksaan volume, derajat keasaman (pH), konsentrasi, motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. 

Tabel 1. Rata – rata perbandingan semen segar Kambing Peranakan Etawa (PE) dan Kambing 

Boer 

 

NO 

 

Nilai Uji Kualitas 

Bangsa 
Standart Nilai 

kualitas 

Kambing PE Kambing Boer 

1 Volume (ml) 0,9800±0,43 1,0867±0,38 0,8-1,2 (a) 

2 Konsentrasi (juta/ml) 3294,00±474,67
b 

4461,33±1238,61
a 

2500-5000 (b) 

3  pH 6,6±0,21 6,48±0,21 5,9-7,3 (a) 

4 Motilitas Individu (%) 69,67±2,29
a 

67,33±2,58
b 

60-80 (c) 

5 Viabilitas (%) 73,60±1,68
a 

70,67±3,33
b 

>70  

Keterangan : Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata  

(P<0,05). Sumber : (a) Mahmilia dan Tambing, 2004 (b) Kostaman dan 

Sutama, 2004 (c) Hafez, 2000 
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Volume Semen Segar 

 Pengukuran volume semen segar 

pada kambing Peranakan Etawa (PE) dan 

Kambing Boer dilakukan dengan melihat 

ditabung ukur setelah dilakukan 

penampungan. Kambing Peranakan Etawa 

memiliki rata-rata volume semen lebih 

kecil (0,9800) ml daripada kambing Boer 

(1,0867) ml. Volume semen kambing 

(tabel 1) masih berada dalam kisaran 

normal, sehingga baik digunakan dalam 

proses pembekuan dan inseminasi buatan. 

Volume semen kambing Boer yang dewasa 

di Indonesia berkisar antara 0,70 ml – 1,50 

ml. (Suyadi, Susilawati, Isniani, 2004 ). 

Faktor yang dapat mempengaruhi 

keragaman volume semen kambing yaitu 

bangsa, cara metode dan frekuensi 

penampungan serta umur kambing 

(Setiadi, Subandriyo, Martawidjadja, 

Sutama, Adiati, Yulistiani, dan Priyatno,  

2002). 

Konsentrasi Semen Segar 

 Terdapat perbedaan signifikan 

rata-rata konsentrasi pada kambing 

peranakan Etawa dan kambing Boer 

Konsentrasi spermatozoa dari semen 

kambing Boer pada pemeriksaan adalah 

4461,33 juta/ml, sedangkan kambing 

Peranakan Etawa 3294 juta/ml. Hal ini 

menunjukkan tingkat konsentrasi kambing 

tersebut cukup baik dan berada pada 

kisaran normal 2500-5000 juta/ml 

(Kostaman dan Sutama, 2004). Penilaian 

konsentrasi spermatozoa permili sangat 

penting, karena faktor ini digunakan untuk 

penentuan kualitas semen dan menentukan 

tingkat penambahan pengencer (Lubis, 

Putra, Junaidi, Hamny. 2011). Konsentrasi 

spermatozoa atau kandungan spermatozoa 

dalam setiap milliliter semen merupakan 

salah satu parameter kualitas semen yang 

sangat berguna untuk menentukan jumlah 

betina yang dapat diinseminasi 

menggunakan semen tersebut 

(Kartasudjana, 2001).  

 

Derajat Keasaman (pH) Semen Segar 

Tidak terdapat perbedaan signifikan 

(P>0,05) rata-rata pH pada kambing 

Peranakan Etawa dan kambing Boer. 

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat hasil 

nilai pH semen segar kambing Peranakan 

Etawa sebesar 6,6 ± 0,21, sedangkan untuk 

kambing Boer sebesar 6,48 ± 0,21. Data 

tersebut nilai derajat keasaman telah sesuai 

bahwa semen normal 6,2 – 6,8. Suyadi 

dkk. (2004) menambahkan bahwa derajat 

keasaman (pH) semen kambing Boer 

relatif agak asam yaitu berkisar antara 6,4 

– 7,6 atau pH netral rata-rata 6,8. Herdis, 

Toelihere, Supriatman, Purwantara, dan 

Adikara, (2005) menyatakan bahwa 

penurunan pH di lingkungan sel akan 

menyebabkan terjadinya gangguan 

terhadap kerja enzim-enzim metabolisme, 

sehingga energi yang dihasilkan tidak 

optimal. Energi digunakan oleh 

spermatozoa untuk melakukan pergerakan 

(motil). Samsudewa (2006) menyatakan 

bahwa jumlah spermatozoa yang semakin 

meningkat akan menyebabkan proses 

metabolisme spermatozoa semakin banyak 

menghasilkan asam laktat, sehingga 

menurunkan pH semen. 

Motilitas Individu Semen Segar 

Pengukuran motilitas individu pada 

kambing Peranakan Etawa (PE) dan 

kambing Boer dilakukan secara 

mikroskopis, yaitu dilakukan 

menggunakan mikroskop pembesaran 

400X. Hasil pengukuran motilitas individu 

semen segar kambing Peranakan Etawa 

dan kambing Boer terdapat pada tabel 1. 

Terdapat perbedaan signifikan (P<0,05) 

rata-rata motilitas individu pada kambing 

Peranakan Etawa dan kambing Boer. Rata-

rata motilitas individu kambing Peranakan 

Etawa lebih besar (69,67) % dari pada 

kambing Boer (67,33) %. Hasil ini masih 

termasuk kedalam kisaran normal yaitu 

antara 60% - 80% (Hafez, 2000) dan >60% 

(Kartasudjana, 2001). Lopes (2002) juga 

menyatakan bahwa kualitas semen 
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dinyatakan baik apabila memiliki motilitas 

lebih dari 50%. 

Viabilitas Semen Segar 

Terdapat perbedaan signifikan 

(P<0,05) rata-rata viabilitas semen segar 

pada kambing Peranakan Etawa dan 

kambing Boer. Rata rata viabilitas 

kambing PE lebih besar (73,60) % dari 

pada kambing Boer (70,67) %. Semen 

segar dari bangsa kambing Peranakan 

Etawa dan kambing Boer masih layak 

untuk diberikan perlakuan lanjutan, karena 

untuk memenuhi persyaratan perlakuan 

lanjutan harus memiliki nilai viabilitas 

>70%. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan dari Samsudewa dan 

Suryawijaya (2008) yang menyatakan 

bahwa semen berkualitas yaitu suatu 

presentase tinggi spermatozoa yang hidup 

dengan gerak progresif dan kuat.  

Menurut Putra (2013) yang 

menyatakan bahwa viabilitas merupakan 

penentuan persentase spermatozoa hidup 

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 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.  

Warna Semen Segar 

Tabel 2. Rata-rata perbandingan warna semen segar Kambing Peranakan Etawa (PE) dan 

Kambing Boer 

Keterangan : PK  :  Putih keruh 

 PS   :  Putih Susu 

 PB   : Putih Bening 

 Warna semen segar dari kedua 

bangsa kambing ini adalah normal yang 

didominasi warna putih susu, Kartasudjana 

(2001), menyatakan bahwa warna semen 

kambing adalah putih krem dan apabila 

ditemukan warna kemerahan merupakan 

tanda bahwa semen terkontaminasi oleh 

darah segar. Ditambahkan pendapat 

Sutama, Setiadi, Situmorang, Adiati, 

Budiarsana, Kostaman, Maulana, 

Mulyawan, dan Sukmana (2000) 

Kepekatan warna, konsentrasi dan 

konsistensi spermatozoa berkaitan satu 

sama lain dan semakin tinggi konsentrasi 

spermatozoa menyebabkan meningkatnya 

konsistensi dan kepekatan warna semen, 

demikian pula semen dengan warna 

pudar/pucat menunjukkan encernya semen 

dan rendahnya konsentrasi spermatozoa. 

 

 

  Volume Semen Segar 
Bangsa 

Kambing PE (%) Kambing Boer (%) 

PK 33,3 20 

PS 66,7 80 

PB 0 0 
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Motilitas Massa Semen Segar 

 Hasil pemeriksaan motilitas massa semen segar kambing Peranakan Etawa dan 

kambing Boer dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 3. Pengukuran Motilitas Massa semen segar kambing Peranakan Etawa (PE) dan 

kambing Boer. 

Motilitas Massa 
Bangsa 

Kambing PE (%) Kambing Boer (%) 

0 0 0 

+ 0 13,3 

++ 100 86,7 

+++ 0 0 

Keterangan 0  = jelek 

   + = cukup 

  ++ = baik 

+++ = sangat baik 

 Selama pengamatan dilakukan terhadap motilitas massa semen segar kambing 

Peranakan Etawa nilai (++) 100% dan kambing Boer (+) 13,3%, (++) 86,7% nilai (++) 

merupakan nilai standart yang digunakan di tempat penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa 

semen memiliki kualitas yang baik dan layak untuk di lakukan proses lebih lanjut. Susilawati 

(2011) menyatakan bahwa gerak massa spermatozoa dikatakan sangat baik apabila terlihat 

adanya gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif seperti gumpalan awan hitam dekat 

waktu hujan yang bergerak cepat dan berpindah-pindah tempat.  

KESIMPULAN 

Terdapat perbedaan signifikan 

kualitas semen segar pada pengujian 

konsentrasi, motilitas individu, dan 

viabilitas pada kedua bangsa kambing 

Peranakan Etawa dan kambing Boer. 

Warna, volume, derajat keasaman (pH), 

motilitas massa tidak menunjukkan 

perbedaan pada kedua bangsa kambing 

Peranakan Etawa dan kambing Boer. 

Berdasarkan hasil perbandingan kedua 

kualitas semen segar, terdapat perbedaan 

kualitas semen segar PE dan Boer yaitu 

nilai kualitas semen segar pada Kambing 

PE lebih baik dibandingkan kambing Boer. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 

bahwa nilai kualitas semen segar kambing 

Peranakan Etawa lebih baik dibandingkan 

kambing Boer sehingga dapat memberi 

informasi untuk mendukung keberhasilan 

IB dan dapat meningkatkan produksi 

daging  selain itu perlu adanya penelitian 

lebih lanjutan mengenai perbedaan kualitas 

semen segar bangsa kambing lain dengan 

tujuan untuk mengetahui bangsa manakah 

yang memiliki kualitas semen terbaik. 
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