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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the 

effect of different percentage of glycerol by using a slow 

freezing on motility, viabilty and abnormality of Senduro 

Buck Semen. The method in this reseach was laboratory 

experiment by using randomized completly design. Fresh 

semen was used on this reseach and divided into four 

treatments and seven replications that followed: control 

treatment (P0) Andromed + 0% glycerol, (P1) Andromed + 7% 

glycerol, (P2) Andromed + 14% glycerol and (P3) Andromed 

+ 21% glycerol. The result showed that motility and viability 

in all treatments after freezing have gave significant impact (P 

< 0.01), while the best treatment in P0 were 7.86±2.67 and 

10.31±2.74%. In general the result of study quality was very 

low, there for the semen freezing and storage using -80℃ was 

not an effective technique for preservation of Senduro Buck 

Semen. 

 

Keywords: Senduro buck semen, glycerol, motility, viability. 
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RINGKASAN 

 

Kriopreservasi sel telah banyak dilakukan dengan 

metode pembekuan sangat cepat (vitrifikasi) dan pembekuan 

lambat, tetapi pembekuan lambat terhadap semen belum 

banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh tingkat penambahan gliserol pada 

pengencer Andromed dalam mempertahankan kualitas semen 

kambing Senduro post-thawing disimpan pada suhu -80℃ 

menggunakan metode pembekuan lambat dan untuk 

mengetahui fisibilitas metode pembekuan lambat -1℃/menit 

disimpan pada suhu akhir -80℃ menggunakan Ultra Freezer. 

Materi penelitian menggunakan semen segar kambing 

Senduro jantan berumur 2 tahun. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 7 

ulangan, terdiri dari perlakuan 0% gliserol (P0), 7% gliserol 

(P1), 14% gliserol (P2) dan 21% gliserol (P3). Variabel yang 

diukur adalah motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas 

spermatozoa. Data dianalisa menggunakan analisis sidik 

ragam dan apabila terdapat perbedaan yang nyata atau sangat 

mailto:mahsus.al.azmi@gmail.com
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nyata maka dilakukan pengujian selanjutnya menggunakan Uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap 

perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap motilitas individu dan viabilitas spermatozoa. 

Penambahan level gliserol yang semakin meningkat 

mempengaruhi penurunan kualitas speramtozoa. Rataan nilai 

motilitas individu spermatozoa yaitu P0 sebesar 7,86±2,67%, 

P1 sebesar 2,86±2,67%, P2 sebesar 1,43±2,44% dan P3 

sebesar 0%. Rataan nilai viabilitas spermatozoa yaitu P0 

sebesar 10,31±2,11%, P1 sebesar 5,53±1,51%, P2 sebesar 

3,94±1,12% dan P3 sebesar 1,79±0,92%. Persentase gliserol 

yang ditambahkan pada bahan pengencer Andromed tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap abnormalitas spermatozoa 

post-thawing. Rataan nilai abnormalitas spermatozoa yaitu P0 

sebesar 10,20±1,04%, P1 sebesar 10,24±2,37%, P2 sebesar 

8,77±1,82% dan P3 sebesar 9,86±1,09%. 

Kesimpulan penelitian ini adalah perlakuan 

penambahan 7, 14 dan 21% gliserol pada pengencer 

Andromed menurunkan nilai motilitas dan viabilitas 

spermatozoa setelah proses pembekuan lambat -1℃/menit 

pada penyimpanan suhu -80℃. P0 menunjukkan nilai terbaik 

dibandingkan dengan P1, P2 dan P3, karena semakin tinggi 

persentase gliserol yang ditambahkan kedalam pengener 

Andromed semakin rendah nilai motilitas dan viabilitasnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, uji kelayakan (fisibilitas) kualitas 

semen beku menggunakan metode pembekuan lambat -1℃ 

pada suhu -80℃ tidak dapat digunakan untuk IB. Saran, 

pengencer Andromed tidak perlu dilakukan penambahan 

gliserol dalam metode pembekuan lambat -1℃/menit pada 

penyimpanan suhu -80℃.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang 

telah banyak dipelihara oleh setiap petani di Indonesia. 

Kambing Peranakan Etawah (PE) dapat beradaptasi dengan 

baik di Indonesia bagian Jawa Timur khususnya Kabupaten 

Lumajang. Selama beberapa tahun terakhir, kambing 

Peranakan Etawah mengalami perkembangan genetik. 

Kambing Senduro merupakan galur kambing PE yang baru 

hasil dari persilangan antara kambing Etawah, kambing 

Kacang dan kambing Jawa Randu yang berkembang di 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Populasi ternak 

kambing di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 

tribulan I tahun 2016 sampai tribulan II tahun 2016, yaitu 

meningkat sekitar 0,37%. Jumlah tersebut secara berturut-turut 

adalah 98.879 dan 99.617 ekor kambing (Anonimus, 2016).  

Kualitas semen sering menjadi kendala dalam 

penggunaan teknologi IB karena semen beku mudah 

mengalami kerusakan selama proses pembekuan. Upaya 

mempertahankan kualitas spermatozoa tetap baik dan 

mencegah kerusakan membran spermatozoa selama proses 

pembekuan dapat dilakukan penambahan pengencer. Syarat 

pengencer adalah mengandung bahan yang tidak bersifat toxic 

terhadap spermatozoa, bersifat isotonis, mengandung unsur 

yang sifat fisik dan kimianya hampir sama dengan semen, 

tetap bisa mempertahankan fertilitas spermatozoa, 

mengandung buffer, mengandung sumber energi, menghambat 

pertumbuhan bakteri (Ervandi, Susilawati dan Wahyuningsih, 

2013). 
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Penggunaan Andromed sebagai pengencer semen 

untuk mendapatkan masa penyimpanan lebih lama semen beku 

ternak telah dijelaskan oleh Aslam, Dasrul dan Rosmaidar 

(2014) dengan menggunakan metode vitrifikasi. Pemaparan 

tersebut juga dilakukan modifikasi pengencer oleh Ihsan 

(2011) yaitu pengencer Andromed ditambahkan protektan 

intraseluler sebanyak 7, 14 dan 21 % gliserol sesudah 

equilibrasi. Ariantie, Yusuf, Sajuthi dan Arifiantini (2013) 

menjelaskan gliserol mampu mencegah terjadinya 

penggumpulan molekul air dan mencegah kristalisasi es pada 

daerah titik beku larutan. Gliserol dapat langsung berdifusi dan 

diserap kedalam sel spermatozoa sehingga terjadi metabolisme 

di dalam sel sebagai sumber energi (fruktosa) (Mumu, 2009). 

Fruktosa dan glukosa merupakan karbohidrat monosakarida 

yang dapat berfungsi sebagai sumber energi, sedangkan 

karbohidrat molekul besar dapat berfungsi sebagai 

krioprotektan ekstraseluler (Souhoka, Matatula, Mesang-

Nalley dan Rizal, 2009).  

Gliserol dapat memodifikasi kristal-kristal es yang 

terbentuk  dalam medium sewaktu pembekuan sehingga 

mampu menghambat kerusakan sel secara mekanis pada waktu 

penurunan suhu (cooling rate), gliserol dapat masuk ke dalam 

sel spermatozoa untuk mengikat sebagian air bebas, sehingga 

kristal-kristal es yang terbentuk di dalam medium pengencer 

pada waktu pembekuan dapat dicegah (Azizah dan Arifiantini, 

2009), dalam keadaan aerob gliserol berfungsi sebagai 

penghasil fruktosa dan sedikit asam laktat (Sari, Tjandrakirana 

dan Ducha, 2014). Oleh karena itu, konsentrasi  gliserol yang 

dimasukkan didalam pengencer untuk pembekuan semen 

dibatasi oleh sifat toksiknya yang bergantung pada tingkat 

pendinginan dan pembekuan, komposisi pengencer, metode 

penambahan, dan jenis sprmatozoa (Surachman, Herdis, 

Setiadi, dan Rizal, 2006).  
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Kriopreservasi sel sudah banyak dilakukan dengan 

metode pembekuan sangat cepat (vitrifikasi) dan lambat (Slow 

freezing), beberapa penelitian yang umum dilakukan adalah 

vitrifikasi. Hasil penelitian Isachenko, Isachenko, Katkov, 

Rahimi, Schondorf, Mallmann, Dessole and Nawroth (2004) 

menunjukkah nilai motilitas spermatozoa yang sama baik 

dalam metode pembekuan lambat dan vitrifikasi menggunakan 

krioprotektan. Kim, Kim, Kim, Lee, Lee, Ahn, Park and Lim 

(2010) melaporkan penurunan kualitas dalam pembentukan 

cleavage dan blastocyst terjadi pada kedua metode 

kriopreservasi, namun pembekuan lambat memberikan 

perkembangan oosit lebih baik dari pada vitrifikasi. Metode 

pembekuan lambat terhadap spermatozoa belum banyak 

dilakukan di Indonesia. Penyimpanan spermatozoa ini 

menggunakan Ultra Freezer. Berdasarkan uraian diatas perlu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh tingkat penambahan 

gliserol dalam pengencer Andromed terhadap kualitas 

spermatozoa kambing Senduro post-thawing hasil pembekuan 

menggunakan metode pembekuan lambat -1℃/menit yang 

disimpan dalam Freezing Container dengan suhu akhir -80℃. 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Proses pembekuan semen mengalami penurunan 

kualitas seperti menurunnya motilitas individu, viabilitas dan 

meningkatnya abnormalitas spermatozoa tanpa pembentukan 

kristal es dengan menggunakan media krioprotektan. Guna 

mempertahankan kualiatas semen kambing dalam cekaman 

dingin, berapa persentase gliserol yang baik untuk 

ditambahkan ke dalam pengencer Andromed dan bagaimana 

uji fisibilitas semen beku dengan penggunaan persentase 

gliserol yang berbeda menggunakan metode pembekuan 

lambat -1℃/menit disimpan pada suhu akhir -80℃. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

tingkat penambahan gliserol pada pengencer Andromed dalam 

mempertahankan kualitas semen kambing Senduro post 

thawing yang disimpan pada suhu -80℃ dengan menggunakan 

metode pembekuan lambat dan untuk mengetahui fisibilitas 

metode pembekuan lambat -1℃/menit disimpan pada suhu 

akhir -80℃ menggunakan Ultra Freezer.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah keilmuan dan sebagai bahan informasi penelitian 

selanjutnya mengenai penambahan tingkat gliserol pada 

pengencer Andromed dalam mempertahankan kualitas semen 

kambing Senduro post thawing dengan metode pembekuan 

lambat -1℃/menit disimpan pada suhu akhir -80℃ 

menggunakan Ultra Freezer, serta diharapkan menjadi kajian 

ilmiah tentang penggunaan metode pembekuan lambat. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Semen Kemajuan teknologi di bidang peternakan, 

menghantarkan manusia untuk dapat mengembangkan 

pemuliabiakan ternak. Salah satu teknologi yang dapat 

meningkatkan peternakan lokal di Indonesia adalah teknologi 

Inseminasi Buatan (IB). Prinsip penerapanya adalah  

menyebarluaskan semen beku dari ternak yang dianggap 

unggul. IB memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilannya yaitu fertilitas induk, sarana dan prasarana IB, 

inseminator dan paling penting adalah kualitas semen (Ihsan, 

2011). Untuk mendapatkan semen yang berkualitas diperlukan 

proses penyimpanan semen beku yang tepat. 
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Kualitas semen beku pasca post thawing banyak 

dilaporkan bahwa terdapat penurunan kualitas semen seiring 

tahapan pembekuan mulai dari pengenceran, ekuilibrasi dan 

pembekuan (Aslam, Dasrul dan Rosmaidar, 2014) sehingga 

diperlukan bahan pengencer yangtepat untuk dapat 

memepertahankan kualitas semen. Sebelum semen disimpan 

selama proses pembekuan sebaiknya semen ditambahkan 

bahan pengencer.  

Andromed merupakan pengencer instan komersial 

berupa cairan yang mengandung lesitin sebesar 6,76 g/100 ml 

yang berasal dari ekstrak kacang kedelai. Pengencer ini 

mengandung protein, karbohidrat, mineral (natrium, kalsium, 

kalium, magnesium, klorida, fosfor), asam sitrat, gliserol, 

lemak dan glyceryl phosphoryl choline (GPC) (Ervandi dkk., 

2013), gliserol diketahui dapat memodifikasi kristal-kristal es 

yang terbentuk dalam medium sewaktu pembekuan sehingga 

mampu menghambat kerusakan membran sel secara mekanis 

pada waktu penurunan suhu (cooling rate) (Setiono, Suharyati 

dan Santosa, 2015). Mumu (2009) menjelaskan gliserol akan 

memberikan perlindungan yang efektif terhadap spermatozoa 

karena mampu berdifusi, menembus dan memasuki dinding 

sel spermatozoa serta digunakan untuk aktivitas metabolisme 

oksidatif, menggantikan sebagian air yang bebas dan 

mendesak keluar elektrolit-elektrolit. Hal ini tercapai apabila 

konsentrasinya didalam pengencer optimal karena gliserol 

juga dapat bersifat toksik pada saat ekuilibrasi dan setelah 

thawing (Arifiantini dan Supriatna, 2007).  

Kriopreservasi merupakan teknik penyimpanan sel 

dengan suhu penyimpanan di bawah suhu -7℃ (Parmegiani, 

Tatone, Cognigni, Bernardi, Troilo, Arnone, Maccarini, 

Emidio, Vitti and Filicori, 2014). Teknik ini dibedakan atas 
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beberapa yaitu pembekuan lambat dan pembekuan cepat. 

Prinsip dari kriopreservasi sel ialah pengeluaran air dari dalam 

sel (dehidrasi) sebelum membeku atau membentuk kristal 

intraseluler. Selanjutnya, pengencer Andromed berfungsi 

untuk menghasilkan energi dan membentuk fruktosa, sehingga 

menunjukkan sel spermatozoa yang optimum. Pembekuan 

semen kambing Senduro dengan menggunakan metode 

Pembekuan Lambat yang diencerkan dengan bahan pengencer 

Andromed dengan perbandingan pengenceran 1:4 merupakan 

tingkat perbandingan yang lebih baik apabila dibandingkan 

dengan tingkatan 1:2, 1:8 dan 1:16, dalam penelitian 

(Munazaroh, Wahyuningsih dan Ciptadi, 2013). Gambaran 

singkat kerangka pikir penelitian disajikan pada gambar 1.  
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Kualitas semen beku menurun pasca Post Thawing 

Cold sock dan terbentuknya kristal ES 

Pengencer  

Penambahan 0 dan 

7% Gliserol 

memiliki motilitas 

lebih baik 

dibanding 14 dan 

21 % gliserol 

dalam pengencer 

Andromed dengan 

Vitrifikasi (Ihsan, 

2013) 

Perbandingan 

Aquabides dan 

Andromed terbaik 

1:4 

(Munazaroh, 

Wahyuningsih 

dan Ciptadi, 2013) 

Pembekuan Semen Secara 

Lambat -1℃/menit pada 

suhu akhir -80℃  

 

Kualitas Spermatozoa pasca 

thawing yang optimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6. Hipotesis  

Hipotesis Hipotesis penelitian ini yaitu penambahan 

konsentrasi gliserol yang berbeda pada bahan pengencer 

Andromed dapat memperbaiki kualitas semen beku post 

thawing kambing Senduro menggunakan metode pembekuan 

lambat -1℃/menit yang disimpan pada suhu akhir -80℃ 

menggunakan Ultra Freezer. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Senduro 

Pemeliharaan ternak kambing bagi sebagian masyarakat 

terutama sebagai usaha sampingan untuk penghasilan dalam 

bentuk tabungan hidup. Beternak kambing dinilai lebih 

menguntungkan karena pemeliharaan yang tergolong mudah 

dan biaya pemeliharaannya relatif kecil serta 

perkembangbiakannya cepat. Petani memelihara ternak 

kambing potong untuk tujuan dijual nilai daging yang baik 

kualitasnya dengan lama pemeliharaan yang relatif singkat, 

maka harus dipilih bibit yang baik. 

Kambing Senduro merupakan galur kambing PE yang 

baru hasil dari persilangan antara kambing Etawah, kambing 

Kacang dan kambing Jawa Randu yang berkembang di 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dan ditetapkan 

sebagai kekayaan plasmanutfah asli Indonesia melalui 

Keputusan Kementrian Pertanian RI No. 1055 tahun 2014 

(Anonimus, 2014). Karakteristik kambing Senduro 

menyerupai kambing Etawah namun memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan kambing lainnya ialah bertubuh besar, 

dominasi warna putih dan memiliki telinga yang panjang, 

menggantung dan terkulai ke bawah sampai sejajar dengan 

tulang sendi bahu (Processus spinosus), serta bulu rewos yang 

panjang pada ke dua kaki depan dan belakang (Anonimus, 

2016). Keistimewaan tersebut perlu dijaga kualitas serta 

ditingkatkan kuantitasnya dengan meningkatkan 

produktifitasnya melalui teknologi inseminasi buatan. 
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2.2. Karakteristik Semen Kambing 

Semen merupakan cairan semi pekat yang 

diejakulasikan oleh ternak jantan saat kopulasi dengan ternak 

betina. Warna, konsistensi dan konsentrasi semen mempunyai 

kaitan yang erat satu sama lain. Setiap semen kambing 

memiliki warna khas, pada umumnya semen kambing 

berwarna putih susu dengan bau yang spesifik dan konsistensi 

agak kental. Semen segar kambing secara kuantitas dan 

kualitas mempunyai volume ejakulat yang bervariasi 

berdasarkan bangsa kambing. Pamungkas, Mahmilia dan 

Elieser (2008) menyatakan bahwa rataan volume semen 

kambing Boer  (0,83 ml/ejakulat) yang diperoleh melalui 

penampungan vagina buatan. Tingkat volume semen kambing 

boer bervariasi, faktor yang mempengaruhi diantaranya 

individu ternak, umur, berat badan, pakan yang dikonsumsi 

serta frekuensi penampungan. Semen terdiri atas dua unsur 

utama yaitu seminal plasma dan spermatozoa. Spermatozoa 

diproduksi didalam testes, sedangkan plasma adalah campuran 

sekresi dari sebagian besar yang disekresikan oleh kelenjar 

vesikularis dan dalam jumlah kecil disekeresikan oleh testis. 

Plasma memiliki fungsi sebagai media hidup spermatozoa 

selama proses perjalanan di dalam organatelia betina.  

Kuantitas dan kualitas awal semen segar menentukan 

penanganan lebih lanjut untuk proses pembuatan semen beku. 

Kostaman dan Sutama (2004) menyatakan bahwa kualitas 

semen yang memenuhi syarat untuk proses selanjutnya harus 

terlihat sejak di penampungan dan dipertahankan hingga akhir 

proses pembekuan. Semen segar kambing boer memiliki pH 

mendekati normal yaitu (6,6±0,17), derajat keasaman 

menentukan keadaan kehidupan spermatozoa, apabila semakin 

jauh jarak pH semen dengan pH normal dapat membuat 
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spermatozoa lebih cepat mati. Skor (+++) motilitas semen 

kambing boer dapat dikatakan daya gerak spermatozoa aktif. 

Motilitas individu dan viabilitas dapat dikatakan baik jika 

nilainya lebih dari 50%. Data rerata karakteristik semen segar 

kambing PE dan Boer dapat dilihat pada tabel 1.  

 

Tabel 1. Karakteristik semen kambing PE dan Boer (Rataan 

±SD) 

Karakteristik semen Kambing PE Kambing Boer 

 

Volume (cc) 1,13±0,29a 0,56±0,1b 

Warna Kream Kream 

Konsistensi Kental Kental 

Gerakan massa ++ s/d +++ + s/d +++ 

pH 7,11±0,33 7,26±0,22 

Konsentrasi 2,93±0,33 2,71±0,37 

Motilitas (%) 71,56±4,23 72,50±3,03 

Spermatozoa hidup (%) 78,00±5,17 78,52±4,38 

Membran plasma utuh (%) 82,31±2,47 83,26±3,25 

Tudung akrosom utuh (%) 79,66±3,05 78,97±4,36 

Abnormalitas(%) 7,34±2,69 7,87±0,98 

Keterangan: Nilai dengan huruf yang berbeda adalah berbeda 

nyata (P<0.05) 

Sumber: Kostaman dan Sutama (2004) 

 

2.3. Pengencer Komersial 

Pengencer merupakan larutan yang digunakan dalam 

rangka meningkatkan volume semen dan memberikan sumber 

nutrisi bagi spermatozoa. Semen yang ditampung dan 

disimpan dalam kondisi beku tentunya akan mengalami 

penurunan kualitasnya. Spermatozoa akan tetap hidup selama 

dan sesudah proses pembekuan akibat terjadinya proses 

metabolisme karbohidrat sebagai sumber energi. Pengencer 
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dibutuhkan dalam proses pembekuan untuk dapat 

mempertahankan kualiatas spermatozoa dengan cara 

memberikan media kehidupan bagi spermatozoa. Sehingga 

diperlukan pengencer dengan syarat-syarat tertentu: (1) 

mengandung sumber energi untuk mencukupi kebutuhan 

spermatozoa, (2) bersifat buffer untuk mempertahankan pH 

semen, (3) mengandung antibiotik, berguna untuk mencegah 

tumbuh dan berkembangnya bakteri yang dapat menyebabkan 

kematian spermatozoa (Lestari, Ihsan dan Isnaini, 2014). 

Penggunaan bahan pengencer Andromed dalam 

berbagai penelitian semen bertujuan untuk mencukupi 

kebutuhan hidup spermatozoa selama proses penyimpanan. 

Andromed mengandung nutrien seperti: aqua bidest, protein, 

fruktosa, buffer, asam sitrat, gliserol, lemak, dan phospolipid, 

serta antibiotik: spectomycin 30,0 mg, lincomycin 15,0 mg, 

tylosin 5,0 mg dan gentamycin 25,0 mg. Kandungan lesitin 

yang berada di dalam Andromed berasal dari ekstrak kacang 

kedelai, setiap 100 ml bahan  pengencer, mengandung 6,76 g 

lesitin. Lesitin berfungsi sebagai krioprotektan sperma dari 

pengaruh buruk pada saat proses pembekuan (Ariantie, Yusuf, 

Sajuthi dan Arifiantini, 2014). Penambahan Andromed sebagai 

bahan pengencer dalam penyimpanan semen berfungsi untuk 

memberikan nutrisi dan energi bagi kehidupan spermatozoa 

selama kriopreservasi (Achlis, Anwar, Hidanah dan Srianto, 

2013).  

Kriopreservasi spermatozoa telah banyak dilakukan 

pada berbagai ternak, tetapi juga banyak dilaporkan bahwa 

kriopreservasi dapat menyebabkan kerusakan struktur 

spermatozoa, kerusakan biokimia dan fungsional termasuk 

penurunan motilitas spermatozoa yang berakibat terhadap 

penurunan kemampuan fertilisasi. Masalah yang sering timbul 

pada proses pembekuan semen adalah kerusakan sel akibat 

pengaruh cold shock terhadap sel yang dibekukan dan 
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perubahan intraseluler akibat pengeluaran air yang akan 

menyebabkan kehilangan keseimbangan elektrolit dan memicu 

terjadinya kerusakan sel yang berhubungan dengan 

pembentukan kristal es. Sari dkk., (2014) menyatakan bahwa 

kematian sel akibat terbentuknya kristal es intraseluler adalah 

masalah utama dalam kriopreservasi semen beku. Proses 

pembekuan semen akan membentuk kristal-kristal es sehingga 

dibutuhkan larutan yang mengandung krioprotektan untuk 

mengurangi efek tersebut. Senyawa krioprotektan yang banyak 

digunakan adalah senyawa gliserol. Menurut Surachman dkk., 

(2006) bahwa gliserol berperan aktif menjaga kualitas sperma 

saat pembekuan dan thawing semen beku dengan cara 

mengurangi efek negatif peningkatan konsentrasi elektrolit 

intraseluler melalui difusi air intraseluler dan menurunkan titik 

beku larutan. Proses tersebut memberikan kesempatan 

pengeluaran air oleh sel sehingga memperkecil jumlah air 

intraseluler yang membeku. 

  
2.3.1. Waktu Ekuilibrasi 

Ekuilibrasi merupakan akumulasi waktu kemampuan 

spermatozoa dalam beradaptasi dengan bahan pengencer dari 

suhu kamar ke suhu pembekuan dengan tujuan dapat 

menghindari kematian spermatozoa yang berlebihan akibat 

efek cold shock. Pengaruh yang ditimbulkan bila waktu 

ekuilibrasi tidak optimal adalah penurunan kualitas 

spermatozoa, yaitu timbulnya kerusakan pada struktur sel 

spermatozoa (Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama, 2000). 

Penentuan waktu ekuilibrasi memiliki peranan penting untuk 

spermatozoa beradaptasi dengan bahan pengencer yang 

nantinya dapat menembus masuk kedalam membran sel 

sehingga dapat mencegah kerusakan sel spermatozoa pada saat 

pembekuan. Lama waktu ekuilibrasi yang optimum akan 
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dicapai motilitas spermatozoa yang tinggi, karena dengan 

ekuilibrasi yang optimum dapat memberikan kesempatan bagi 

gliserol untuk melindungi spermatozoa dari pengaruh cold 

shock (Febriani, Hamdan dan Melia, 2014). 

 

2.4. Pembekuan Lambat (Slow Freezing) 

Pembekuan merupakan teknik penyimpanan 

sementara sel hidup dengan tujuan memperpanjang masa 

penyimpanan yang relatif lama. Temperatur pembekuan relatif 

beragam sesuai tujuan penggunaanya. Teknik pembekuan 

dapat dibedakan menjadi 2 yaitu metode konvensional 

pembekuan lambat (slow freezing) dan pembekuan cepat 

(rapid freezing). Pembekuan semen umumnya memnggunakan 

bahan nitrogen cair (N2 cair) yang temperaturnya mencapai 

suhu -196℃. Proses transisi suhu dalam pembekuan semen 

sangat perlu diperhatikan untuk menentukan pemindahan dari 

temperatur ekuilibrasi ke tahap pembekuan.  

Proses pembekuan cepat dilakukan tahap pre freezing 

yaitu meletakkan straw 10 cm di atas nitrogen cair 15 menit 

kemudian dicelupkan ke dalam nitrogen cair (suhu sekitar -

196℃) dan disimpan dalam container (Rizal, Toelihere, 

Yusuf, Purwantara dan Situmorang, 2003). Pembekuan lambat 

dapat dilakukan dengan proses penurunan suhu secara 

bertahap dengan laju penurunan suhu yang berbeda pula. 

Untuk memperoleh suhu pembekuan yang berbeda, straw 

dibekukan hingga –80℃ pada tiga tingkat suhu uap N2 yaitu -

95, -105, dan -135℃, yaitu dengan cara mengatur ketinggian 

rak tempat straw dari permukaan N2 cair, setinggi 12, 11, dan 

10 cm dengan lama waktu yang berbeda (Herdiawan, 2004). 

Disamping metode pembekuan lambat bertahap menggunakan 

N2 cair, metode pembekuan lambat dengan menggunakan alat 

freezer juga dikembangkan untuk memperluas alternatif 
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metode pembekuan semen yang baik. Prinsip perlakuan 

pembekuan adalah berdasarkan diagram ukuran cairan yang 

membeku atau disebut kristal es. Kristalisasi es terjadi 

dibawah titik pembekuan, inti es (intraseluler) akan terbentuk 

secara spontan pada temperatur -10℃ sampai -15℃ 

(Kostaman dan Setioko, 2011). Pembekuan semen dengan 

metode lambat dapat membentuk kristal es (Neuhause, 

Rheinfeld and Handler, 2014) dalam perbandingan tingkat 

penurunan suhu pembekuan -1℃/menit dan -0.1℃/menit, 

antara suhu 20℃ dan 4℃ tidak menampilkan perbedaan 

terhadap motilitas dari sperma epididymis setelah pembekuan 

dan/atau pencairan dan post thawing.  
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BAB III  

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pembekuan Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-

September 2017 di Laboratorium Lapang Peternakan Sumber 

Sekar, Kec. Dau, Kab. Malang mulai dari proses 

penampungan sampai ekuilibrasi. Selanjutnya, proses 

pembekuan dan pengamatan Post Thawing Motility (PTM) 

dilakukan di Institut BioSains Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian menggunakan semen dari 2 ekor 

pejantan kambing Senduro dengan masing-masing umur 2 

tahun. Semen kambing Senduro memiliki kualitas 

mikroskopis: motilitas individu 72,5±3,54%, viabilitas 

75,06±5,18% dan abnormalitas 6,54±5,56%. Ternak yang 

digunakan memiliki bobot badan 70 kg, dipelihara secara 

intensif dengan pakan hijauan rumput gajah dan konsentrat. 

Ternak dipelihara di kandang Laboratorium Lapang Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

  

3.2.1.  Penampungan dan Evaluasi Semen 

Sejumlah 2 ejakulat dari 2 kambing Senduro dikoleksi 

menggunakan vagina buatan. Semen yang berhasil ditampung 

segera dilakukan penyimpanan pada suhu 37oC dan dievaluasi 

secara makroskopis meliputi pH, warna, bau, konsistensi dan 

volume. Evaluasi mikroskopis, yaitu konsentrasi, motilitas 

massa dan individu, viabilitas serta abnormalitas. Semen yang 

digunakan dalam penelitian ini apabila memiliki motilitas 
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massa ≥++, motilitas individu ≥ 70%, abnormalitas <20%, dan 

viabilitas ≥ 70%.. 

 

3.3. Alat dan Bahan 

Alat-alat dan bahan yang digunakan untuk 

penampungan semen adalah vagina buatan, tabung reaksi, rak 

tabung reaksi, alumiunium foil, termos air panas, tissue dan air 

hangat, vaselin. Vagina  buatan dirakit sedemikian rupa, 

vaselin dioleskan dibagian bibir vagina buatan dan air hangat 

dimasukkan ke dalam vagina buatan untuk memberikan 

suasana yang menyerupai vagina. Semen yang didapat segera 

disimpan di water bath, kemudian diperiksa kualitasnya 

menggunakan  mikroskop cahaya binokuler, gelas objek, cover 

glass, haemocyometer,  pipet eritrosit,  hand tally counter,  

pemanas bunsen, kawat ose, dan bahan NaCl 3%, eosin-

negrosin. Proses pengenceran, ekuilibrasi, pembekuan semen 

dan evaluasi semen post thawing adalah, mikroskop cahaya 

binokuler, gelas objek, cover glass, cool top, tabung cryovial, 

Freezing Container,  ultra freezer -80℃ merk ARCTIKO, 

gelas ukur, mikro  pipet, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan 

bahan-bahan seperti aquabides,  gliserol dan Andromed 

(Minitüb Abfüll- und Labortechnik GmbH & Co. KG, 

Tiefenbach,Germany). 

 

3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

percobaan laboratorium menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan penambahan konsentrasi 

gliserol yang berbeda. Setiap perlakuan diulang sebanyak 7 

kali. Perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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P0: Semen kambing Senduro diencerkan dengan Andromed  

P1: Semen kambing Senduro diencerkan dengan Andromed  

ditambahkan  7% gliserol. 

P2: Semen kambing Senduro diencerkan dengan Andromed  

ditambahkan  14% gliserol. 

P3: Semen kambing Senduro diencerkan dengan Andromed  

ditambahkan  21% gliserol. 

Prosedur pembekuan metode lambat sebagai berikut:  

1. Semen segar dengan kualitas yang baik diproses 

sebelum pembekuan, yang meliputi pemeriksaan 

makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis semen 

segar. 

2. Dilakukan pengenceran menggunakan pengencer 

Andromed dan Aquabides dengan perbandingan 1:4. 

3. Kemudian ditambahkan dengan persentase gliserol 

yang berbeda kedalam bahan pengencer. 

4. Semen di ekualibrasi selama ±2 jam di cool top, dan di 

uji mikroskopis setelah 2 jam ekualibrasi kemudian 

dimasukan ke dalam cryovial. 

5. Cryovial dimasukan ke dalam freezing container dan 

kemudian dibekukan di dalam ultra freezer, penurunan 

suhu semen didalam alat freezing container dari 5℃ 

ke -80℃ dilakukan secara bertahap (-1oC/menit) 

selama 24 jam (Thermo Scientific, 2010). 

6. Pembekuan menggunakan metode lambat, selanjutnya  

dilakukan pencairan kembali (thawing) dengan cara 

mengambil semen cryovial dari dalam kontainer 

freezing container menggunakan pinset dan 

dimasukkan ke dalam water bath pada suhu 37oC 

selama ±3 menit.  
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7. Untuk selanjutnya, segera dievaluasi karakteristik 

spermatozoa setelah pencairan kembali (post-thawing 

motility) (Thermo Scientific, 2010). 

dengan.  

Gambar 2. A) Cryovial dan B) Freezing Container 

 

3.5. Analisis Data 

Data pada parameter yang berbeda ditampilkan 

sebagai nilai rerata±SD, dan dianalisis menggunakan sidik 

ragam (ANOVA). Rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan yaitu P0 

=  0%, P1 = 7% , P2 = 14% dan P3= 21% , masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 7 kali.  

 

 

Keterangan :  

Yij = respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j 

Yij = µ + τi + ɛij 
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µ = nilai rerata harapan (mean)  

τi = pengaruh faktor perlakuan  

ɛij = pengaruh galat 

i = 1,2,... (perlakuan) 

j = 1,2,... (ulangan) 

Hasil analisis sidik ragam yang menunjukkan 

berpengaruh yang nyata, maka dilanjutkan dengan 

menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Nilai dianggap 

berbeda nyata apabila (P<0,05) atau sangat nyata (P<0,01). 

 

3.6. Batasan Istilah 

Andromed : Pengencer semen komersial yang 

bebas dari bahan hewani dan 

dilengkapi dengan antibiotik. 

Pengencer Andromed diproduksi oleh 

Minitüb Abfüll- und Labortechnik 

GmbH & Co. KG, Tiefenbach, 

Germany. 

Freezing container®  : Alat yang digunakan sebagai wadah 

pembekuan dengan isopropil alkohol  

100% pada container sebagai 

penghantar dingin yang efektif dan di 

simpan pada freezer. Dalam hal ini 

adalah produk dari Nalgene freezing 

container Mr.FrostyTM. 

Pembekuan lambat  : Teknik pembekuan lebih 

menekankan pada proses cooling rate 

yang lambat dan dilakukan secara 

bertahap dengan ultra freezer. 
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Gliserol   : Larutan krioprotektan intraseluler 

yang mampu mencegah terjadinya 

penggumpalan molekul air dan 

kristalisasi es pada daerah titik beku 

larutan serta mampu menghambat 

kerusakan sel secara mekanis pada 

waktu penurunan suhu (cooling rate).. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pemeriksaan Makroskopis dan Mikroskopis Semen 

Segar Kambing Senduro 

Pemeriksaan kualitas semen segar dilakukan untuk 

mengetahui kualitas spermatozoa yang digunakan sebagai 

prasyarat pembekuan semen. Kualitas semen segar juga 

dijadikan sebagai parameter terhadap evaluasi setelah 

pembekuan. Pemeriksaan semen segar meliputi dua parameter, 

yaitu secara makroskopis seperti volume semen, warna, 

konsistensi, pH serta pemeriksaan secara mikroskopis meliputi 

motilitas, viabilitas dan abnormalitas. Hasil pemeriksaan 

makroskopis dan mikroskopis semen kambing Senduro yang 

dilakukan di Laboratorium Sumber Sekar disajikan pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Kualitas Semen Segar Kambing Senduro 

Parameter  Rata-rata±SD 

Kualitas Makroskopis  

Volume (ml) 0,80±0,28 

Warna Putih kekuningan-krem 

pH 6,5 

Konsistensi Encer-Kental 

  

Kualitas Mikroskopis  

Konsentrasi  2545±51,62 

Motilitas Massa +++ 

Motilitas Individu (%) 72,5±3,54 

Viabilitas (%) 75,06±5,18 

Abnormalitas (%) 6,54±5,56 
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Pemeriksaan volume semen diamati langsung melalui 

tabung ukur. Hasil pemeriksaan semen segar diatas secara 

umum menunjukkan hasil yang normal. Tabel 2. menunjukkan 

rata-rata volume semen segar kambing Senduro 0,80±0,28 ml 

termasuk normal, menurut Feradis (2010) bahwa volume 

semen kambing yang normal pada kisaran 0,5-2,5 ml. Namun 

demikian cenderung sama dengan hasil penelitian Mei, 

Wahyuningsih dan Ciptadi (2013) karakteristik semen segar 

kambing Boer dengan hasil volume 0,8±0,2 ml. Volume 

semen tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penampungan 

yang dilakukan oleh Pamungkas dkk., (2008) yaitu volume 

semen kambing Boer sebanyak 0,83 ml/ejakulat. Variasi 

volume semen per ejakulat berbeda menurut frekuensi 

penampungan, Tambing, Toelihere, Yusuf, Purwantara, 

Sutama dan Situmorang (2003) bahwa volume semen kambing 

semakin rendah pada penampungan yang lebih dari satu kali 

perhari. Hasil penampungan menunjukkan bahwa volume 

semen kambing yang digunakan layak untuk digunakan pada 

sampel penelitian. 

Semen segar yang dihasilkan berwarna putih 

kekuningan-krem dengan konsistensi kental dan berbau khas. 

Spesifikasi warna tersebut sesuai dengan Husin, Tatik dan 

Kususiyah (2007) bahwa semen segar yang baik dapat 

berwarna putih susu, krem atau kekuningan. Kepekatan warna 

semen segar menunjukkan banyaknya spermatozoa yang 

dikandungnya. Setiono dkk., (2015) menambahkan bahwa bau 

khas semen segar menunjukkan keadaan normal semen, 

karena tidak berbau busuk akibat kontaminasi bakteri atau 

penyakit. Konsentrasi spermatozoa per ejakulat berhubungan 

erat dengan konsistensi atau kekentalan yang merupakan suatu 

karakteristik semen segar. Hal ini menjadi penting untuk 
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menentukan jumlah pengencer yang akan ditambahkan selama 

penyimpanan. Menurut Pamungkas dkk., (2008) bahwa semen 

kambing dengan konsitensi kental memiliki persentase 

spermatozoa yang lebih tinggi. Pengamatan  mikroskopis 

diperoleh konsentrasi spermatozoa kambing Senduro adalah 

2545±51,62 juta/ml. Hasil tersebut cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan hasil pemeriksaan Ariantie dkk., (2014) 

terhadap semen segar kambing Peranakan Etawah sebesar 

3,53±774,07x109/ml, begitu pula dengan laporan Lestari dkk., 

(2014) yaitu 419±105,45x107/ml. 

 

 

Persentase motilitas dan viabilitas spermatozoa semen 

segar kambing Senduro yaitu 72,5±3,54% dan 75,06±5,18%. 

Hasil pemeriksaan motilitas dan viabilitas spermatozoa yang 

didapat lebih rendah dibandingkan dengan motilitas dan 

viabilitas spermatozoa kambing Boer laporan Putra, 

Wahyuningsih dan Ciptadi (2013) yakni 88,33±7,64% dan 

92,67±2,52%. Dinyatakan oleh Lubis, Dasrul, Thasmi dan 

Akbar (2013) bahwa persentase progresif motilitas 

Gambar 3. Pengamatan Viabilitas dan Abnormalitas 

Spermatozoa. A) Spermatozoa mati. B) 

Spermatozoa hidup. C) Spermatozoa Abnormal, 

D) Spermatozoa yang normal 
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spermatozoa dan viabilitas dalam penelitianya yaitu 

76,67±5,77 % dan 87,54±2,18 % mempunyai kategori baik 

dan memenuhi syarat untuk diproses pembekuan semen. Hasil 

pemeriksaan viabilitas yang diidentifikasikan dengan 

penyerapan warna eosin-negrosin pada bagian kepala 

spermatozoa didapatkan 75,06±5,18 %, hasil tersebut lebih 

rendah dengan laporan Ihsan (2013) yakni 89,75±4,39 %. 

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa persentase viabilitas 

spermatozoa cenderung lebih tinggi dari pada spermatozoa 

motil, menurut Kostaman dan Sutama (2006) bahwa jumlah 

spermatozoa yang masih hidup belum tentu semuanya motil 

progresif. Meskipun demikian hasil tersebut masih memenuhi 

syarat untuk pengolahan semen selanjutnya. 

 

4.2. Pemeriksaan Motilitas Individu Spermatozoa 

Kambing Senduro Post Thawing 

Pemeriksaan kualitas motilitas spermatozoa pada 

penambahan gliserol 0% (P0), 7% (P1), 14% (P2), dan 21% 

(P3) ditunjukkan pada Tabel 3. Persentase motilitas 

spermatozoa tertinggi sampai terendah setelah dibekukan 

berturut-turut adalah (P0) 7,86±2,67%, (P1) 2,86±2,67%, (P2) 

1,43±2,44% dan (P3) 0%. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 

persentase motilitas P1, P2 dan P3  menunjukkan hasil yang 

berbeda, namun hasil analisis ragam menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05). 
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Tabel 3. Rataan Motilitas Individu Spermatozoa pada Tingkat 

Penambahan Gliserol Berbeda 

Perlakuan Motilitas Individu (%) 

 Pembekuan -80℃ 

P0 7,86±2,67b 
P1 2,86±2,67a 
P2 1,43±2,44a 
P3 0a 

Keterangan:  Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan adanya perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 

 

Motilitas atau daya gerak progresif spermatozoa 

dijadikan parameter utama dalam proses pemeriksaan secara 

subjektif kuantitatif semen beku dan juga digunakan sebagai 

kelayakan bahan inseminasi buatan. Syarat motilitas 

spermatozoa setelah dicairkan kembali minimal harus 

menunjukkan 40% bergerak progresif (Anonimus, 2014). 

Pemeriksaan motilitas individu spermatozoa kambing Senduro 

post thawing (Tabel 3) dapat dilihat bahwa pengencer 

Andromed tanpa penambahan gliserol (P0) diperoleh motilitas 

individu yang terbaik jika dibandingkan dengan perlakuan 

penambahan gliserol. Umar dan Maharani (2005) 

menyampaikan bahwa gliserol mampu berdifusi melalui 

selaput plasma spermatozoa sehingga dapat mempertahankan 

kualitasnya. Informasi mengenai karakteristik motilitas 

spermatozoa berhubungan dengan gerak progresif 

spermatozoa. Gerakan spermatozoa yang aktif berhubungan 

dengan kapasitasi spermatozoa. Ketersedian energi dapat 

menjamin keberlangsungan proses kapasitasi spermatoza yang 

ditandai dengan pergerakan spermatozoa yang progresif. Ihsan 
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(2013) menjelaskan bahwa bahan pengencer andromed 

mengandung fruktosa, asam sitrat, buffer, antibiotik dan 

gliserol. Bahan-bahan tersebut dapat dimetabolisme untuk 

kelangsungan hidup spermatozoa selama proses pembekuan, 

karena gliserol sebagai sumber energi (fruktosa) (Mumu, 

2009). Metabolisme dapat berlangsung dengan baik apabila 

membran plasma terlindungi secara utuh. 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui penambahan 0 dan 7 % 

gliserol dalam pengencer Andromed menunjukkan hasil 

motilitas individu lebih rendah dibandingkan hasil penelitian 

Ihsan (2013) yaitu 30±12 %  yang menggunakan  metode 

pembekuan cepat. Munazaroh dkk., (2013) menambahkan 

bahwa pengencer Andromed tanpa penambahan gliserol 

menunjukkan motilitas individu sebesar 51±6 % dengan 

menggunakan metode pembekuan lambat. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui nilai motilitas individu spermatozoa 

dengan penambahan gliserol dalam pengencer Andromed 

menunjukkan hasil yang sangat rendah yaitu 7,86±2,67 sampai 

0 %. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Ihsan 

(2013) dengan penambahan gliserol 14 dan 21 % 

menunjukkan nilai motilitas individu spermatozoa sebesar 

7,50±2,54 %.  

Rendahnya motilitas spermatozoa setelah pembekuan 

dapat disebabkan oleh krioprotektan yang digunakan tidak 

efektif melindungi spermatozoa dari efek cooling rate dan 

gliserol yang digunakan dalam jumlah banyak menimbulkan 

toksik terhadap spermatozoa. Oleh karena itu, jumlah gliserol 

yang dimasukkan didalam pengencer untuk pembekuan semen 

harus memperhatikan konsentrasi (Surachman, dkk., 2006). 

Hal ini juga didukung oleh Arifiantini dan Supriatna (2007)  

karena gliserol juga dapat bersifat toksik pada saat ekuilibrasi 
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dan setelah thawing. Proses pembekuan akan mengakibatkan 

terjadinya peroksidasi lipid pada spermatozoa kambing 

sehingga menyebabkan kehilangan motilitas, hambatan 

terhadap fruktolisis, keluarnya enzim intraseluler dan 

kerusakan struktur membran plasma (Feradis, 2010).  

Peroksidasi lipid sering terjadi pada saat proses 

pembekuan yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

spermatozoa, dimana membran plasma spermatozoa memiliki 

kandungan asam lemak tak jenuh sehingga rentan terhadap 

kerusakan peroksidasi. Penurunan persentase motilitas 

spermatozoa dimungkinkan karena terjadinya peroksidasi lipid 

sehingga terjadinya kerusakan pada membran spermatozoa 

(Tamoes, Nalley dan Hine, 2014).  (Yulianto, Isnaeni dan 

Susanti (2013) menjelaskan bahwa peroksidasi lipid akan 

menyebabkan kerusakan struktur sehingga spermatozoa 

kehilangan pergerakan progresif. Keefektifan krioprotektan 

dilaporkan oleh Isachenko,  et al.,  (2004) baik protektan 

permeabel dan atau non-permeabel tidak dapat menghindari 

kerusakan spermatozoa akibat penurunan suhu. Arav and 

Saragusty, (2016) menjelaskan selama proses pembekuan 

secara terus-menerus akan menghasilkan kristal es intraselular. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian dapat 

disimpulkan bahwa motilitas individu spermatozoa semakin 

menurun pada penambahan gliserol yang semakin tinggi. 
 

4.3. Pemeriksaan Viabilitas Spermatozoa Kambing 

Senduro Post Thawing 

Viabilitas atau daya hidup spermatozoa dapat diamati 

melalui perubahan warna spermatozoa setelah diulas 

menggunakan pewarna eosin negrosin. Hasil ulasan diamati 

menggunakan mikroskop perbesaran 400x. Persentase 

viabilitas spermatozoa dapat dilihat dari jumlah spermatozoa 

hidup dibandingkan dengan spermatozoa yang mati dari 200 
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spermatozoa. Spermatozoa yang hidup ditandai dengan kepala 

spermatozoa yang masih terang atau tidak menyerap warna 

karena membran sel spermatozoa dalam keadaan baik 

sedangkan spermatozoa mati akan menyerap warna akibat 

rusaknya membran sel spermatozoa. Hasil pemeriksaan 

viabilitas spermatozoa dengan pengencer Andromed yang 

ditambahkan gliserol 0% (P0), 7% (P1), 14% (P2), dan 21% 

(P3) dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Rataan Viabilitas Spermatozoa pada Tingkat 

Penambahan Gliserol Berbeda 

Perlakuan Viabilitas (%) 

 Pembekuan -80℃ 

P0 10,31±2,11c 

P1 5,53±1,51b 

P2 3,94±1,12ab 

P3 1,79±0,92a 

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

Hasil pemeriksaan diuji dengan menggunakan analisa 

statistik yang terdapat pada Lampiran 6, diperoleh hasil bahwa 

tingkat persentase gliserol yang ditambahkan pada bahan 

pengencer Andromed memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap viabilitas spermatozoa setelah proses 

pembekuan. Rata-rata dan simpangan baku persentase 

viabilitas dengan nilai tertinggi sampai terendah setelah 

pembekuan -80℃ dan thawing yaitu P0 10,31±2,11%, 

kemudian diikuti P1 5,53±1,51%, P2 3,94±1,12% dan P3 

1,79±0,92%. Penelitian ini tidak menunjukkan hasil yang baik, 

namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa pembekuan 
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lambat memberikan hasil yang baik dengan krioprotektan yang 

berbeda dalam sperma anjing (Chihuahua breed) dengan nilai 

motilitas 34±1,9% dan viabilitas 43,5±2,1% (Pezo, 

Cheuqueman, Salinas and Risopatron, 2017); tingkat 

penetasan telur Ikan Lele Afrika dapat maksimal menetas pada 

suhu pembekuan -2℃ sampai -5℃/menit (Viveiros, Jock, 

Woelders and Komen, 2001).  Hal ini menunjukkan bahwa 

gliserol dalam pengencer Andromed dapat memberikan 

perlindungan lebih baik dari pada pengencer Andromed yang 

ditambahkan gliserol yang memberikan pengaruh negatif 

terhadap daya hidup spermatozoa. Semakin tinggi gliserol 

yang ditambahkan dalam bahan pengencer Andromed akan 

semakin rendah pula nilai viabilitasnya. Arifiantini dan 

Supriatna (2007) menjelaskan bahwa gliserol yang 

ditambahkan terlalu tinggi memberikan dampak negatif 

terhadap spermatozoa seperti toksik dan tekanan osmotik yang 

tinggi.  

Konsentrasi gliserol yang berlebihan akan 

menimbulkan efek toksik pada spermatozoa, sebaliknya 

apabila kurang, gliserol tidak akan memberikan efek yang 

optimal. Hasil uji analisa statistik menunjukkan rataan 

persentase viabilitas spermatozoa pada perlakuan P0 

(Andromed + 0% gliserol) memberikan hasil yang terbaik. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada semen kambing Senduro, 

pengencer Andromed tanpa penambahan gliserol adalah dosis 

yang sudah optimal dalam mempertahankan viabilitas 

spermatozoa. Hasil ini sesuai dengan Ihsan (2013) menyatakan 

bahwa pengencer  Andromed tanpa penambahan gliserol dan 

7% gliserol dalam pengencer tris lebih efektif 

mempertahankan motilitas, daya hidup spermatozoa kambing 

Boer dibandingkan dengan konsentrasi 14 dan 21%. 
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Perbedaan kualitas spermatozoa diduga berhubungan dengan 

sifat toksik dari gliserol dan lamanya kontak antara gliserol 

dengan sperma, karena gliserol dapat memberikan 

perlindungan tetapi dapat menyebabkan kerusakan pada 

struktur sperma selama proses pembekuan, tetapi perlindungan 

efektif diperoleh setelah kontak yang singkat dengan 

spermatozoa (Afiati, Kaiin, Gunawan, Said dan Tappa, 2004).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan gliserol dalam pengencer  Andromed 

memperlihatkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap viabilitas spermatozoa, dan relatif sangat rendah 

dibandingkan dengan ketetapan nilai persentase viabilitas oleh 

Badan Standarisasi Nasional kualitas semen setelah proses 

pembekuan yang harus menunjukkan nilai viabilitas minimal 

40%. Rendahnya viabiltas spermatozoa pada level tersebut 

diduga disebabkan efek toksik yang ditimbulkan gliserol. Efek 

negatif yang dapat ditimbulkan gliserol adalah menghambat 

metabolisme energi dan meningkatnya tekanan osmotik pada 

pengencer seiring bertambahnya dosis gliserol pada 

konsentrasi yang tinggi.  

Tekanan osmotik yang berlebihan pada spermatozoa 

dapat menyebabkan dehidrasi. Menurut Insani, Rahayu, 

Pramana dan Soewondo (2014) terjadinya dehidrasi karena 

pengeluaran air dalam kepala melewati plasma membran semi-

permeabel spermatozoa lebih lambat membentuk kristal es 

pada air dalam medium. Jika kondisi tersebut berlangsung sel 

akan mengalami dehidrasi dan mengalami kerusakan membran 

plasma yang dapat menyebabkan kematian sel. 

Persentase viabilitas spermatozoa mengalami 

penurunan pada setiap perlakuan yang berbeda. Rataan 

tertinggi persentase viabilitas spermatozoa setelah thawing 
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yaitu 10,31±2,11%,  pada perlakuan tanpa penambahan 

gliserol (P0). Menurut Putra, Wahyuningsih dan Ciptadi 

(2013) penerununan kualiatas viabilitas spermatozoa 

disebabkan oleh cold-shock dan konsentrasi elektrolit dalam 

sel meningkat sehingga melarutkan selubung lipoprotein 

dinding spermatozoa. Namun disamping faktor tersebut, 

banyak faktor yang mempengaruhi tingkat viabilitas 

spermatozoa post thawing, diantaranya jenis krioprotektan, 

suhu dan lama thawing (Iskandar, Mardalestari, Hernawati, 

Mardiah dan Wahyu, 2006).  

Rendahnya persentase viabilitas diduga waktu yang 

dibutuhkan thawing sangat lama yaitu pada air suhu 37℃ 

selama ±3 menit, hal ini berkaitan dengan cryovial yang 

digunakan memiliki volume 1,5 ml. Samsudewa dan 

Suryawijaya (2008) menjelaskan suhu dan lama thawing 

terbaik adalah menggunakan air suhu 37℃ selama 30 detik. 

Menurut Rosadi, Sumarsono dan Darmawan (2015) 

menjelaskan bahwa kematian spermatozoa dapat disebabkan 

ketika proses pencairan kembali setelah proses pembekuan. 

Tingginya tingkat viabilitas spermatozoa selama proses 

pmbekuan akan berpengaruh terhadap laju pemulihan sperma 

setelah mengalami pencairan kembali. Pratiwi, Affandy dan 

Ratnawati (2006) menganjurkan untuk thawing tidak lebih dari 

60 detik dan menggunakan air hangat guna mengurangi 

mortalitas spermatozoa. Tambing dkk (2000) menjelaskan 

bahwa thawing pada suhu 37℃ berdurasi 15 detik 

memberikan angka persentase motilitas individu sebesar 40%. 

Menurut Salim, Susilawati dan Wahjuningsih (2012), thawing 

akan mempengaruhi tekanan osmotik pada spermatozoa yang 

akan menyebabkan konfigurasi lipid protein membran 

spermatozoa menjadi tidak seimbang. 
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4.4. Pemeriksaan Abnormalitas Spermatozoa Kambing 

Senduro Post Thawing 

Abnormalitas spermatozoa merupakan suatu bentuk 

penyimpangan morfologi spermatozoa. Spermatozoa yang 

memiliki morfologi normal merupakan syarat terjadinya 

fertilisasi. Rata-rata hasil pengamatan persentase abnormalitas 

pada berbagai perlakuan konsentrasi gliserol disajikan pada 

Tabel 5. Tingkat persentase gliserol yang ditambahkan pada 

bahan pengencer Andromed tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap abnormalitas spermatozoa post-thawing. 

 

Tabel 5. Rataan Abnormalitas Spermatozoa pada Tingkat 

Penambahan Gliserol Berbeda 

Perlakuan Abnormalitas (%) 

 Pembekuan -80℃ 

P0 10,20±1,04 

P1 10,24±2,37 

P2 8,77±1,82 

P3 9,86±1,09 

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P>0,05). 

Hasil analisis sidik ragam, menunjukkan tidak terdapat 

interaksi antara tingkat penambahan gliserol terhadap 

abnormalitas spermatozoa. Tabel 5. dapat dilihat bahwa baik 

pengencer Andromed   tanpa penambahan gliserol dan 

penambahan gliserol merupakan media hidup spermatozoa 

yang mampu menjaga kualitas normalitas spermatozoa selama 

pembekuan dan post thawing. Namun demikian, apabila 

dilihat dari selisih rataan persentase abnormalitas antar 

perlakuan, penambahan gliserol dengan persentase yang 
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berbeda berpengaruh terhadap penurunan persentase 

abnormalitas spermatozoa. Lebih lanjut Husin, dkk., (2007) 

menjelaskan bahwa tinggi rendahnya persentase abnormalitas 

spermatozoa dipengaruhi oleh temperatur, cold shock, selama 

penyimpanan, umur dan juga faktor genetik. 

Penambahan gliserol sebesar 7% (P1) menghasilkan 

tingkat penurunan persentase abnormalitas yang paling tinggi 

dibandingkan dengan penggunaan gliserol 14% dan 21%. Hal 

tersebut berarti bahwa penambahan gliserol 7% sudah dapat 

melindungi spermatozoa secara optimal. Gliserol memberikan 

keseimbangan osmolaritas antara media pengencer dan 

spermatozoa. Beberapa abnormalitas primer yang terlihat pada 

penelitian adalah ekor melingkar, kepala dan ekor yang 

terpisah. Perubahan tekanan osmotik ditandai dengan adanya 

peningkatan kejadian spermatozoa dengan ekor melingkar, 

menurunkan viabilitas dan integritas membran plasma 

spermatozoa (Setiono dkk., 2015). 

Menurut Riyadhi, Arifiantini dan Purwantara (2010), 

abnormalitas spermatozoa dibagi menjadi dua kategori yaitu 

abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder, Abnormalitas 

primer terjadi pada proses spermatogenesis dalam testis, 

sedangkan abnormalitas sekunder terjadi selama perjalanan 

spermatozoa di epididimis. Menurut Utami dan Tophianong 

(2014) Abnormalitas morfologi spermatozoa dapat terjadi 

secara primer, sekunder atau tersier, salah satu ciri 

spermatozoa yang mengalami abnormalitas tersier yaitu ekor 

terputus  maupun kepala terputus. Abnormalitas spermatozoa 

ini dapat terjadi kemungkinan akibat pengaruh perlakuan 

thawing maupun proses preparasi.  

Perbedaan ini diduga disebabkan karena pengaruh 

perlakuan penambahan gliserol dengan konsentrasi yang 
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berbeda. Mumu (2009) menjelaskan bahwa gliserol tingginya 

gliserol memberikan efek berupa gejala kejutan osmotik pada 

sperma, yang ditandai dengan kerusakan pada membran plasma 

sperma, sehingga proses metabolisme terganggu dan pada 

akhirnya menurunkan motilitas sperma. Hal senada disampaikan 

oleh Hartono (2008) kerusakan membran plasma hanya 

menyebabkan kematian sperma tetapi bentuk morfologi 

spermatozoa masih normal.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perlakuan penambahan 7, 14 dan 21 % gliserol pada 

pengencer Andromed menurunkan nilai motilitas dan 

viabilitas spermatozoa setelah proses pembekuan lambat -

1℃/menit pada penyimpanan suhu -80℃.  

2. P0 menunjukkan nilai terbaik dibandingkan dengan P1, P2 

dan P3, karena semakin tinggi persentase gliserol yang 

ditambahkan kedalam pengener Andromed semakin rendah 

nilai motilitas dan viabilitasnya.  

3. Berdasarkan hasil penelitian, uji kelayakan (fisibilitas) 

kualitas semen beku menggunakan metode pembekuan 

lambat -1℃ pada suhu -80℃ tidak dapat digunakan untuk 

IB. 

  

5.2. Saran 

Pengencer Andromed tidak perlu ditambahkan gliserol 

dalam metode pembekuan lambat -1℃/menit pada 

penyimpanan suhu -80℃. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Hasil Analisis Semen Segar Kambing Senduro 

Penampungan M % V % A % konsentrasi warna volume Konsistensi pH 

1 70 72.82 10.47 218 
putih 

krem 

 

0,6 

Encer 

6 

2 75 77.3 2.61 291 1 7 

rata-rata 72,5 75.06 6.54 254.5 

 

0,8 
 

6,5 

SD 3,54 5,18 5,56 51.62 

 

0,28 
 

0,71 

Keterangan : 

M : Motilitas 

V : Viabilitas  

A : Abnormalita 
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Lampiran 2. Analisis Ragam Motilitas Sebelum Pembekuan (%) 

P0 P1 P2 P3 

60 50 40 40 

50 30 30 20 

 

∑ Total  = 60+50+40+...+30+20 = 320 

∑ Yij2   = 602+502+402+...+302+202 = 14000  

FK  = (∑total)2 / n  

  = 3202 / 8  

  = 102400 / 8 

  = 12800 

 

JKperlakuan  = 
(jumlah Kuadrat masing−masing perlakuan)

jumlah ulangan
− FK 

 = 
(1102+ 802+ 702+ 602)

2
− 12800 

  = 700  
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JKtotal  = (jumlah kuadrat masing – masing pengamatan) – FK 

 = (602+502+402+...+302+202) – 12800 

 = 14000 – 12800 

  = 1200 

JKerror  = JKtotal – JKperlakuan  

  = 1200 – 700 

  = 500 

Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F hitung F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 700 233,33 1,87 6,59 16,69 

Error 4 500 125    

Total 7 1200     
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Lampiran 3. Analisis Ragam Viabilitas Sebelum Pembekuan (%) 

P0 P1 P2 P3 

62,40 55,76 46,76 40,90 

51,72 34,21 32,09 28,16 

 

∑ Total  = 62,40+55,76+46,76+...+32,09+28,16 = 352 

∑ Yij2   = 62,402+55,762+46,762+...+32,092+28,16 2 = 16530,28  

FK  = (∑total)2 / n  

  = 3522 / 8  

  = 123,90 / 8 

  = 15488 

 

JKperlakuan  = 
(jumlah Kuadrat masing−masing perlakuan)

jumlah ulangan
− FK 

 = 
(114,122+ 89,972+ 78,852+ 69,062)

2
− 15488 

 = 564,29 

50 
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 JKtotal  = (jumlah kuadrat masing – masing pengamatan) – FK 

 = (61,382+60,382+58,332+...+50,52+51,452) – 15488 

 = 16530,28 – 15488 

 = 1042,28 

 

JKerror  = JKtotal – JKperlakuan  

 = 1042,28 – 564,29 

  = 477,99 

Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F hitung F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 564,29 188,09 1,57 6,59 16,69 

Error 4 477,99 119,49    

Total 7 1042,28     

 

51 



52 

 

  

Lampiran 4. Analisis Ragam Abnormalitas Sebelum Pembekuan (%) 

P0 P1 P2 P3 

10,95 11,68 12,73 13,41 

6,84 8,47 7,3 8,21 

 

∑ Total  = 10,95+11,68+12,73+...+7,3+8,21 = 79,59 

∑ Yij2   = 10,952+11,682+12,732+...+7,32+8,212 = 837,43 

FK  = (∑total)2 / n  

  = 79,592 / 8  

  = 6334,57 / 8 

= 791,82 

JKperlakuan  = 
(jumlah Kuadrat masing−masing perlakuan)

jumlah ulangan
− FK 

 = 
(17,792+ 20,152+ 20,032+ 21,622)

2
− 791,82 

 = 3,74 
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JKtotal  = (jumlah kuadrat masing – masing pengamatan) – FK 

 = (10,952+11,682+12,732+...+7,32+8,212) – 791,82 

 = 1591,13 – 791,82 

 = 45,61 

 

JKerror  = JKtotal – JKperlakuan  

  = 45,61– 3,74 

  = 41,86 

Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F hitung F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 3,74 1,25 1,12 6,59 16,69 

Error 4 41,86 10,46    

Total 7 45,61     
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Lampiran 5. Data dan Analisis Statistik Motilitas Semen Beku (%) 

Perlakuan Ulangan Total 

perlakuan 

Rataan SD 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7    

P0 5 10 10 5 10 10 5 55 7.86 2.67 
P1 5 5 0 0 0 5 5 20 2.86 2.67 
P2 0 0 0 0 0 5 5 10 1.43 2.44 
P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

Ulangan 
10 15 10 5 10 20 15 85   

 

 

a. Faktor Koreksi 

FK = (∑total)2 / n atau (∑total)2
 / r x t 

 = (5 + 10 + 10 + 5 + …+ 0 + 0)2 / 28 

 = (85)2 / 28 

 = 258,04 
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b. Jumlah Kuadrat 

JK Total = (jumlah kuadrat masing – masing pengamatan) – FK 

  = (52 + 102 + … + 02 +02) – 258,04 

  = 625 – 258,04 

  = 366,96 

 

JK Perlakuan = 
(jumlah Kuadrat masing−masing perlakuan)

jumlah ulangan
− FK 

  = 
(552+ 202+ 102+ 02 )

7
− 258,04 

  = 
3525

7
− 258,04 

  = 503,57 – 258,04 

  = 245,54 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 366,96 – 245,54 

  = 121,43 
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c. Tabel Sidik Ragam (ANOVA) 

SK Db JK KT F hit F 0.05 F 0.01 

Perlakuan 3 245,54 53.57 16.18** 3.0087 4.718 

Galat 24 121,43 5,06  

Total 27 366,96  

 

a. Uji Beda Nyata Terkecil 

SE (Standart Efisien)  = (√KTG /7) 

    = √ (5,059/7) 

    = √0.723 

    = 0,850 

Tabel JND dan JNT 

 2 3 4 

JND 1 % 3.955 4.126 4.239 

JNT 1% 3.7371 3.8987 4.0054 
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Tabel Perhitungan Notasi   

Perlakuan Rataan  Notasi    0 1,43 2,86 7,86 

P3 0 a 0 0    

P2 1,43 a 1,43 1,43 0   

P1 2,86 a 2,86 2,86 1,43 0  

P0 7,86   b 7,86 7,86 6,43 5 0 

 

b. Hasil 

Perlakuan  Rataan  Notasi 

P0 7.86   b 
P1 2.86 a 
P2 1.43 a 
P3 0 a   
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Lampiran 6. Data dan Analisis Statistik Viabilitas Semen Beku (%) 

Perlakuan Ulangan Total 

perlakuan 

Rataan SD 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7    

P0 7,93 12,17 10,31 8,98 10,48 13,80 8,50 72,17 10,31 2,11 
P1 6,07 6,98 3,18 4,44 4,43 6,81 6,77 38,68 5,53 1,51 
P2 3,03 2,90 4,04 3,25 3,40 5,21 5,75 27,58 3,94 1,12 
P3 1,25 3,82 1,36 1,40 1,20 1,87 1,67 12,57 1,79 0,92 
Total 

Ulangan 
18,28 25,87 18,89 18,07 19,51 27,69 22,69 151   

          

 

a. Faktor Koreksi 

FK = (∑total)2 / n atau (∑total)2
 / r x t 

  = (7,93 + 12,17 + 10,31+ …… + 1,87 + 1,67)2 / 28 

  = (151)2 / 28 

  = 814,32 
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b. Jumlah Kuadrat 

JK Total = (jumlah kuadrat masing – masing pengamatan) – FK 

  = (7,932 + 12,172 + 10,312+ …… + 1,872 + 1,672) – 814,32 

  = 1141,61 – 814,32 

  = 327,29 

 

JK Perlak = 
(jumlah Kuadrat masing−masing perlakuan)

jumlah ulangan
− FK 

  = 
(72,172+ 38,682+27,582+ 12,572 

7
− 814,32 

  = 
7623,31

7
− 814,32 

  = 1089,04 – 814,32 

  = 274,72 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 327,29 – 274,72 

  = 52,56 
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c. Tabel Sidik Ragam (ANOVA) 

SK Db JK KT F hit F 0.05 F 

0.01 

Perlakuan 3 274,72 91,57 41,81** 3.0087 4.718 
Galat 24 52,56 2,19  
Total 27 327,29  

 

a. Uji Beda Nyata Terkecil 
SE (Standart Efisien)  = (√KTG /7) 

   = √ (2,19/7) 

   = √0.3129 

   = 0.5593 

 

 

 

Tabel JND dan JNT 

 2 3 4 

JND 1 % 3.955 4.126 4.239 

JNT 1% 2.211 2,306 2,369 
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Tabel Perhitungan Notasi  

Perlakuan Rataan  Notasi    1,79 3,94 5,53 10,31 

P3 1,79 a 1,79 0    

P2 3,94 ab 3,94 2,15 0   

P1 5,53   b 5,53 3,74 1.59 0  

P0 10,31     c 10,31 8,52 6,37 4,78 0 

 

b. Hasil 

Perlakuan  Rataan  Notasi 

P0 10,31      c 

P1 5,53    b 

P2 3,94  ab  

P3 1,79  a    

 

 

 

 

61 



62 

 

 

Lampiran 7. Data dan Analisis Statistik Abnormalitas Semen Beku (%) 

Perlakuan Ulangan Total 

perlakuan 

Rataan SD 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7    

P0 9,14 9,43 10,81 10,27 9,09 10,78 11,89 71,41 10,20 1,04 

P1 9,02 9,16 9,40 10,45 7,35 11,55 14,75 71,68 10,24 2,37 

P2 8,83 7,48 8,29 7,32 7,96 12,68 8,82 61,38 8,77 1,82 

P3 8,77 9,24 9,48 8,93 10,65 10,15 11,82 69,04 9,86 1,09 

Total 

Ulangan 

35,76 35,31 37,98 36,97 35,05 45,16 47,28 273,51   

          

 

c. Faktor Koreksi 

FK = (∑total)2 / n atau (∑total)2
 / r x t 

 = (9,14 + 9,43 + 10,81 + … + 10,65 + 10,15 + 11,82)2 / 28 

 = (273,51)2 / 28 

 = 2671,70 

62 



63 

 

d. Jumlah Kuadrat 

JK Total = (jumlah kuadrat masing – masing pengamatan) – FK 

  = (9,142 + 9,432 + 10,812 + … + 10,652 + 10,152 + 11,822) – 3335.94 

  = 2749,04 – 2671,70 

  = 77,34 

JK Perlakuan = 
(602+ 52.412+ 52.412+ 65.852 )

7
− 1900.3089 

  = 2681,63 – 2671,70 

  = 9,93 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 77,34 – 9,93 

  = 67,41 

 

e. Tabel Sidik Ragam (ANOVA) 

 

SK Db JK KT F hit F 

 0.05 

F 

0.01 

Perlakuan 3 9,93 3,31 1,18 3.0087 4.718 

Galat 24 67,41 2,81  

Total 27 77,34  
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