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PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG IKAN DALAM KONSENTRAT TERHADAP KUALITAS SEMEN 
KAMBING KACANG 

 
 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratoriun Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya  di Desa 
Sumbersekar mulai bulan Juni sampai dengan September 2006. 
  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung ikan pada pakan ternak terhadap 
kualitas semen kambing kacang. 
 
 Materi penelitian yang digunakan adalah 15 ekor kambing kacang yang di klasifikasikan menjadi 5 kelompok 
berdasarkan berat badan dengan 3 perlakuan, yaitu perlakuan A mengandung bungkil kedele dan urea, perlakuan B 
menggunakan tepung ikan lokal (15%) dan perlakuan C menggunakan tepung ikan impor (15%). Penampungan semen 
dilakukan dua kali dalam seminggu dan variable yang diamati meliputi volume, warna, pH,  konsistensi, konsentrasi, 
motilitas massa, motilitas individu dan viabilitas. Data dianalisa dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK). 
 

Hasil penelitian didapatkan rata-rata volume semen (ml) pada perlakuan A, B dan C sebesar (0,72 ± 10,7 ml; 
0,76 ± 0,12 ml; 0,85 ± 0,01 ml), warna (putih susu) pada semua perlakuan, pH (7,05 ± 0,07; 6,98 ± 0,06; 7,05 ± 0,04) 
konsistensi (encer agak kental) pada semua perlakuan, motilitas massa ( 2,26 ± 0,29; 2,47 ± 0,27; 2,5 ± 0,46), motilitas 
individu (66,71 ± 8,24; 73,65 ± 5,97; 74,9 ± 7,42%), konsentrasi ( 247,89 ± 43,49; 214,67 ± 23,71; 226,70 ± 13,31 107/ml),  
viabilitas ( 65,07 ± 7,39; 69,22 ± 4,92; 71,78 ± 2,04%).  

 
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan tepung ikan dalam konsentrat dapat 

meningkatkan kualitas semen yang meliputi peningkatan volume, warna, pH, motilitas massa, motilitas individu, konsintensi 
dan viabilitas, meskipun dari hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata. Disarankan untuk 
meningkatkan kualitas semen kambing kacang hendaknya dalam pakan ditambahkan tepung ikan  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

EFFECT OF FEEDING CONCENTRATE CONTAINING FISH MEAL ON 
SEMEN QUALITY OF KACANG GOAT 
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        The research was conducted at field Laboratory, Sumbersekar, Faculty of 
Animal Husbandry Brawijaya University, from June to September  2006. 
 

The purpose of this research is to know influence of fish meal on semen 
quality of kacang goat. 
  
       The research used 15 kacang goat bucks which are classified  into five groups 
based on their initial weight with three treatments. The treatments A concentrate 
containing soybean and urea, treatment B concentrate containing local fish meal 
(15%) and treatment C concentrate containing imported fish meal (15%). Semen 
was collected twice a week and analysed for  its volume, colour, pH, consistency, 
concentration, mass motility, individual motility and viability.  
  
       The result showed that there was no significantly effect of feeding fish meal 
in concentrate on semen quality. Average semen volume of treatment A, B dan C 
was ( 0.72 ± 10.7; 0.76 ± 0.12 ; 0.85 ± 0.01), colour ( white milk on all 
treatments), pH ( 7.05 ± 0.07; 6.98 ± 0.06; 7.05 ± 0.04) consistency (rather jell of 
all treatments), mass motility ( 2.26 ± 0.29; 2.47 ± 0.27; 2.5 ± 0.46), individual 
motility ( 66.71 ± 8.24; 73.65 ± 5.97; 74.9 ± 7.42%), concentration ( 2478.9 ± 
43.39; 2146 ± 23.371; 2267 ± 13.31 107/ml), viability ( 65.307 ± 7.39; 69.22 ± 
4.92; 71.78 ± 2.04%).  
 
       It can be concluded that the  addition of fish meal in the concentrate can 
increase the  quality of semen including volume, colour, pH, mass motility, 
individual motility, cosistensy and viability. To improve quality of kacang goat 
semen, it should be used fish meal in the ration.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
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 Ternak kambing merupakan komoditi ternak yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan karena 

ternak kambing sangat cepat berkembang biak dan kambing juga lebih efisien dalam pemanfaatan pakan dengan 

pertumbuhan yang lebih cepat dibanding ternak ruminansia besar. 

Produktifitas dari setiap jenis hewan khususnya kambing kacang tergantung baik langsung maupun tidak 

langsung pada kemampuan reproduksinya. Pendapatan peternak berasal dari penjualan hasil ternak yang mempunyai 

kemampuan reproduksi yang tinggi dan secara langsung berhubungan dengan produktifitas ternak. Ternak dengan kecepatan 

reproduksi tinggi disertai dengan seleksi yang baik dalam perkawinan pasti akan meningkatkan produksi hasil ternak. 

Salah satu metode perkawinan kambing yang sering diterapkan saat ini adalah program Inseminasi Buatan. 

Keberhasilan program ini ditentukan oleh tiga faktor yaitu, kondisi ternak, ketrampilan inseminator dan kualitas semen  yang 

digunakan. Kualitas semen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pakan. 

Untuk meningkatkan kualitas semen kambing kacang akan dicoba perbaikan pakan melalui suplemen tepung 

ikan dalam konsentrat. Nutrisi berperan penting dalam efisiensi reproduksi, sehingga apabila terjadi kesalahan pemberian 

nutrisi akan mempengaruhi efisiensinya. Kebutuhan nutrisi untuk reproduksi sama dengan kebutuhan untuk hidup pokok, 

pertumbuhan dan laktasi yaitu meliputi energi, protein, vitamin dan mineral. Defisiensi atau tidak adanya beberapa nutrisi 

berpengaruh terhadap reproduksi yang juga akan berpengaruh terhadap fisiologinya. 

Louis et al. (1994) dalam penelitianya bahwa efek dari pemberian protein rendah pada makanan babi adalah babi 

mempunyai libido yang rendah sedangkan efek pemberian protein yang tinggi libido akan naik dan berpengaruh pada 

volume semen. Kekurangan zat makanan dapat menyebabkan produksi sperma berhenti sama sekali. Yang sering terjadi 

ialah kekurangan volume semen yang diproduksi dan kekurangan kekuatan dan  pergerakannya (Anggorodi, 1984). 
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Tepung ikan merupakan bahan pakan sumber protein yang baik untuk ternak. Hal ini karena tepung ikan 

mempunyai nilai nutrisi yang jauh lebih baik dibandingkan bahan pakan yang lain dari bahan-bahan nabati yang umumnya 

banyak digunakan sebagai komponen pakan ternak. Tepung ikan mengandung protein yang cukup tinggi hingga 75 % dari 

total bahan kering dengan kualitas dan nilai biologis yang baik, kandungan dan keseimbangan asam amino yang dibutuhkan 

oleh ternak maupun ikan untuk pertumbuhan dan proses produksinya protein tepung ikan relatif tahan terhadap degradasi 

dalam rumen sehingga dapat menjadi sumber protein yang efisien bagi ternak ruminansia (Estiene and Harper, 2004).  

Kandungan lemak tepung ikan pada umumnya juga masih relatif tinggi hingga 10 % sehingga dapat berpotensi sebagai 

sumber energi yang sangat penting untuk meningkatkan penampilan produksi dan reproduksi ternak (Pike, Miller dan Short, 

1994). Asam lemak yang cukup tinggi dalam tepung ikan dapat digunakan sebagai pemasok energi yang berguna untuk 

meningkatkan karakteristik libido dan meningkatkan karakteristik semen, efek dari penambahan asam lemak dapat 

meningkatkan karakteristik sperma dan libido (Estiene and Harper, 2004).   

 
1.2. Perumusan Masalah 

Tepung ikan mempunyai kandungan protein yang tinggi dan juga lemak yang sangat penting untuk meningkatkan 

penampilan produksi dan reproduksi ternak. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

pemberian tepung ikan pada pakan khususnya terhadap kualitas semen kambing kacang jantan. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung ikan pada pakan ternak terhadap kualitas 

semen kambing kacang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Sebagai informasi tentang penggunaan tepung ikan sebagai pakan suplemen pada kambing kacang jantan 

khususnya dalam kaitannya dengan kualitas semen kambing kacang.  

 
1.5 Hipotesa Penelitian 

Pemberian tepung ikan pada ransum dapat meningkatkan kualitas semen kambing kacang. 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kambing Kacang 

Kambing kacang merupakan kambing lokal asli Indonesia. Tubuh kambing kacang relatif kecil, ringan, telinga 

pendek dan tegak lurus mengarah ke atas depan, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi alam setempat dan 

reproduksinya dapat di golongkan sangat tinggi. 

Pada umumnya kambing kacang memiliki warna bulu tunggal, yakni putih, hitam dan coklat, serta adakalanya 

warna campuran dari ketiga warna tersebut. Kulit kambing kelamin jantan maupun betina memiliki tanduk 8-10 cm. Berat 

tubuh kambing kacang dewasa rata-rata 17-31 kg. 
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Ternak kambing sudah menyebar rata di seluruh Indonesia. Kali ini menunjukkan bahwa kambing punya potensi 

cepat menyesuaikan diri dengan baik  pada lingkungan dan kultur masyarakat Indonesia. 

Beberapa kelebihan yang diperoleh dari ternak kambing antara lain : 

1. Reproduksinya efisien yang dapat ditingkatkan dengan usaha perbaikan tatalaksana pemeliharaan. Dengan cara 

demikian akan diikuti adanya kemampuan jumlah kelahiran, selain meningkatkan waktu kering/tidak bunting, 

yang akan memberikan jaminan kelahiran anak lebih dari satu ekor untuk setiap tahun. 

2. Daya adaptasi ternak kambing terhadap lingkungan yang keras cukup tinggi, sehingga dapat mengkonsumsi lebih 

banyak jenis hijauan (Murtidjo, 1994). 

 
2.2. Fisiologi Semen dan Spermatozoa 

Semen adalah cairan hasil sekresi kelamin jantan yang diejakulasikan kedalam saluran kelamin betina pada saat 

kopulasi atau ditampung untuk keperluan IB. Semen terdiri dari dua bagian yaitu bagian padat yang di sebut spermatozoa 

dan bagian cair yang disebut seminal plasma/cairan semen (Toelihere, 1993; Bearden dan Fuquay, 1984). 

Spermatozoa merupakan sel yang kompak, khas, tidak tumbuh atau membagi diri dan berfungsi untuk membuahi 

ovum (Lindsay, Entwistie dan Winantea, 1982). 

Seminal plasma adalah campuran prostata, Vesica seminalis dan kelenjar cowper. Sifat fisik dan kimia semen 

sebagian besar ditentukan oleh plasma semen. Plasma semen mengandung persenyawaan-persenyawaan organik spesifik 

seperti fruktose, asam citrat, sorbitol, inositol, glyceofyl phosphory chlorine, ergothionine dan spermine (Partohadihardjo, 

1992). 

 
2.3. Penampungan Semen 
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Metode penampungan semen untuk keperluan inseminasi buatan pada umumnya ditampung dengan 

menggunakan vagina buatan. Selain itu dikenal pula cara penampungan dengan jalan mengurut-urut vesicula seminalis dan 

ampula uretra sapi jantan dengan tangan yang disebut dengan cara massage atau palpasi dalam. Di samping itu dikenal pula 

cara yang menggunakan alat elektris, alat ini disebut elektro ejakulasi (Partodihardjo, 1992). 

Proses penampungan semen meliputi beberapa tahapan, mulai dari persiapan vagina buatan dengan mengisi air 

hangat dengan suhu sekitar 42-45°C, pemberian tekanan udara dengan jalan di pompa dan diberi bahan pelicin yaitu 

menggunakan vaselin yang dioleskan pada liang vagina buatan menggunakan stick glass sepertiga dari panjang vagina 

buatan sampai pada tahap pelaksanaan dilapang. Tabung sperma yang dipakai diberi pelindung dari suhu luar dihindarkan 

terkena sinar matahari secara langsung pada semen untuk menghindari shock pada sel spermatozoa        (Anonymous, 1998). 

Proses penampungan secara rinci adalah seorang kolektor memegang vagina buatan pada tangan kanan dan 

berada disebelah kanan hewan pemancing dengan posisi garis horisontal, setelah pejantan menaiki hewan pemancing, tangan 

kiri kolektor memegang preputium, sementara penisnya diarahkan ke vagina buatan yang dipegang dengan tangan kanan dan 

disusul dengan tekanan ke depan saat ejakulasi (Anonymous, 1998). 

 
2.4. Evaluasi Semen 

Pemeriksaan semen dapat dilakukan dalam waktu singkat sesudah penampungan yang terdiri dari pemeriksaan 

makroskopik dan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi volume, warna, pH dan konsistensi. Pemeriksaan 

makroskopik meliputi konsentrasi spermatozoa dalam semen, persentase motilitas individu, motilitas massa, persentase 

spermatozoa hidup dan mati dan dilakukan juga pemeriksaan morfologis yaitu persentase spermatozoa normal dan abnormal 

(Partodihardjo, 1992). 
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Volume semen yang tertampung langsung dapat dibaca pada tabung penampungan yang berskala. Setiap jenis 

ternak mempunyai batas volume tertentu. Semen sapi dan domba mempunyai volume rendah tetapi konsentrasi tinggi 

sehingga memperlihatkan warna krem atau warna susu. Dalam jenis ternak itu sendiri volume semen per ejakulasi berbeda-

beda menurut bangsa, umur, ukuran badan, tingkatan makanan, frekwensi penampungan dan berbagai faktor lainya 

(Toelihere, 1981). 

Semen domba kambing meskipun sedikit volumenya tetapi tampak keruh berawan. Awan-awan ini bila 

diperhatikan dengan seksama akan memperlihatkan tanda-tanda bergerak, itu adalah pergerakan sperma secara massal. 

Pada umumnya semen berwarna krem keputih-putihan atau hampir seputih susu. Semen yang berwarna hijau 

kekuningan biasanya banyak mengandung kuman psudomonas aeruginosa yang menandakan adanya peradangan kronis 

dalam saluran reproduksinya. Semen yang berwarna merah atau kemerah-merahan menandakan bahwa semen itu 

mengandung sedikit darah. Bila berwarna coklat atau kecoklat-coklatan menandakan bahwa semen itu mengadung darah 

yang telah hancur atau busuk. 

Adakalanya semen itu berwarna krem tua sampai kuning. Warna ini disebabkan oleh banyaknya jumlah pigmen 

ribloflafin yang menurut banyak pendapat tidak mempunyai peran apa-apa terhadap spermatozoa maupun terhadap 

kesuburan semen itu (Toelihere, 198;Partodiharjo, 1992). 

Konsistensi atau derajat kekentalan dapat periksa dengan mengoyanggoyangkan tabung yang berisi semen secara 

perlahan-lahan. Semen yang baik derajat kekentalanya hampir sama atau sedikit lebih kental dari susu sedangkan yang jelek, 

baik warna maupun kekentalanya sama dengan air buah kelapa tetapi  bukan santan kelapa (Toelihere, 1981;Partodiharjo 

1992). 
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Semen normal memiliki varietas pH 6,7-7,0  (Salisbury dan Vandemark, 1985). Variasi pH ini dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya adanya aktifitas spermatozoa dalam fruktosa, sehingga pH menjadi turun, kontaminasi dengan 

kuman sehingga pH naik dan adanya perbedaan cara penampungan. Cole dan Cupps (1977) menyatakan bahwa semen 

normal memiliki pH sekitar 5,9 - 7,3. 

Motilitas atau daya gerak spermatozoa segera dinilai sesudah penampungan semen umumnya digunakan

 sebagai  ukuran kemampuan membuahi ovum. Perkiraan motilitas adalah suatu prosedur visual dan 

dinyatakan secara komparatif atau tidak mutlak (Toelihere, 1981). 

Spermatozoa dalam suatu kelompok mempunyai kecenderungan untuk bergerak bersama-sama ke satu arah yang 

membentuk gelombang-gelombang yang tebal atau tipis, bergerak cepat atau lamban tergantung dari konsentrasi sperma 

hidup di dalamnya. Gerakan massa sperma dapat dilihat dengan jelas di bawah mikroskop dengan pembesaran kecil (10 x 

10) dan cahaya yang dikurangi. 

Berdasarkan penilaian gerakan massa, kualitas semen dapat ditentukan sebagai berikut: (a) " sangat baik terlihat 

gelombang-gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif'' bagaikan gumpalan awan hitam seperti waktu mau hujan yang 

bergerak cepat berpindah-pindah tempat, (b) " baik" (++), bila terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang 

jelas dan bergerak lambat, (c) " lumayan " (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan-gerakan individu aktif 

progresif dan (d) "buruk" ( N, necrosperma atau O ), bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan-gerakan individu (Toelihere, 

1981). 

Berdasarkan penilaian gerakan individu cara pemeriksaanya dengan mikroskop pembesaran (45x10) pada selapis 

tipis semen diatas obyek gelas ditutupi gelas penutup/cover glass maka akan terlihat gerakan individu. Jumlah sperma yang 

bergerak ditaksir dan dinyatakan dalam persen (%) dibanding dengan yang tidak bergerak. Penaksiran hanya dalam bentuk 
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puluhan persen, jadi janganlah ditaksir sedemikian detailnya misalnya sampai 32% dan sebagainya tetapi cukup dengan 

50%, 60% dan 80% dan sebaliknya (Ihsan, 1997;Partodihardjo, 1992). 

Penilaian konsentrasi atau jumlah sperma per mililiter semen sangat penting, karena faktor inilah yang digunakan 

sebagai salah satu kriteria penentu kualitas semen. Kosentrasi digabung dengan volume dan persentase sperma motil 

memberikan jumlah sperma motil per ejakulasi, yaitu kuantitas yang menentukan berapa betina yang akan di inseminasi 

dengan ejakulasi tersebut. Berbagai metode dapat dipergunakan untuk menentukan konsentrasi spermatozoa. Metode mana 

yang dipakai tergantung pada situasi, kebutuhan, kebiasaan dan tersediaanya alat yang digunakan (Toelihere, 1981). 

Spermatozoa domba yang hidup dan yang mati dapat dibedakan reaksinya terhadap zat warna tertentu, 

spermatozoa yang tidak motil dan dianggap mati menghisap warna dan sel mani yang hidup tidak menghisap warna. Eosin 

adalah pewarna sel yang paling baik dipergunakan untuk prosedur ini dilengkapi dengan opal blue sebagai latar belakang 

sehingga spermatozoa yang berwarna dan tidak berwarna menjadi jelas. Semua spermatozoa yang berwarna dianggap mati 

(Salisbury dan Van Dermark, 1985). 

 
2.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Semen 

1. Makanan  

 Nutrisi berperan penting dalam efisiensi reproduksi, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pemberian nutrisi 

akan mempengaruhi efisiensinya. Kebutuhan nutrisi untuk reproduksi sama dengan kebutuhan untuk hidup pokok, 

pertumbuhan dan laktasi yaitu meliputi energi, protein, vitamin dan mineral. Sehinga defisiensi atau tidak adanya beberapa 

komponen berpengaruh terhadap reproduksi yang juga akan berpengaruh terhadap fisiologinya (Hafez, 1987) 
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Umumnya reproduksinya terganggu pada hewan dewasa karena kekurangan makanan, mudah diperbaiki dengan 

memberikan makanan yang layak dan kualitas. Tetapi apabila pertumbuhan hewan tersebut sudah terhalang dan 

perkembangan alat-alat reproduksinya sudah terhambat maka akan sukar sekali untuk mengembalikan alat-alat reproduksi 

kepada kondisi fungsionalnya yang baik dengan pemberian makanan yang cukup, oleh sebab itu pajantan harus 

dipertahankan pada kondisi fisik yang baik dan tidak boleh menjadi gemuk (Partodihardjo, 1992). Kelaparan atau 

kekurangan pakan menghambat fungsi reproduksi melalui pengaruh terhadap sekresi hormon-hormon dari kelanjar hipofisa, 

dalam hal ini tubuli simeniferi kurang dipengaruhi dibandingkan dengan sel-sel interstitial yang mempengaruhi tertosteron 

(Toelihere,1993). 

2. Suhu dan Musim 

 Suhu lingkungan yang terlalu rendah dan tinggi mempengaruhi reproduksi hewan jantan. Fungsi termoregulator 

skrotum dapat terganggu dan spermatogenesis menjadi tidak normal (Salisbury dan Vandenmark, 1961). 

 Suhu panas yang kontinu lebih berpengaruh terhadap fertilisasi dari pada suhu yang berganti-ganti panas dan 

dinggin (Toelihere, 1993). 

3. Frekwensi Ejakulasi 

 Frekwensi ejakulasi yang terlalu sering dalam satuan yang relatif pendek cenderung menunjukkan libido, volume 

dan jumlah spermatozoa per ejakulasi. Pejantan-pejantan muda atau hewan jantan belum dewasa harus dibatasi pemakainya 

karena akan mengakibatkan penurunan kulitas semen dan libido. Pemakaian pejantan terlalu sering dan kontinyu akan 

menurunkan konsentrasi spermatozoa, volume semen dan motilitas spermatozoa serta meningkatkan spermatozoa abnormal. 

4. Umur 
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 Volume semen dan jumlah spermatozoa pada pejantan tua biasanya lebih tinggi dan stabil dari pada pejantan 

yang muda, pejantan-pejantan yang terlalu tua akan menghasilkan semen dengan jumlah spermatozoa rendah, peningkatan 

spermatozoa abnormal dan penurunan daya pembekuan.  

5. Faktor lain 

 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap produksi semen adalah bangsa, penyakit, hereditas dan gerak badan. 

 
2.6. Tepung Ikan 

Sebagai protein hewani, tepung ikan mempunyai kedudukan yang penting, sampai saat ini masih sulit dicari 

bandinganya oleh bahan baku lain, ditinjau dari segi harga maupun kualitasnya. Kandungan protein tepung ikan relatif tinggi 

yang  bervariasi dari 46-75 %, protein tersebut tersusun atas asam amino lisin dan metionin, disamping itu juga mengandung 

mineral, caslium, fosfor serta vitamin B komplek, khususnya vitamin B12 (Rajhan, 1977). Adapun komposisi tepung ikan 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
 
 
 
 

Tabel l. Komposisi Tepung Ikan (Hartadi, Reksodiharjo, Tillman, 1998). 

Zat makanan Kandungan 
1. Energi metabolis (kkal/kg) 29,3 
2. Lemak (%) 9,00 
3. Serat kasar 1,00 
4. P (%) 2,80 
5. Ca (%) 5,50 
6. Na (%) 0,40 
7. Protein (%) 59,6 
8. Asam amino (%)  
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Lisin 4,49 
Methionin 1,51 
Treonin 2,42 
Triptopan 0,62 
Arginin 3,47 
Histidin 1,30 
Isoleusin 2,60 
Leusin 4,23 
Fenilalanin 2,21 
Valin 2,88 

 

Tepung ikan merupakan salah satu bahan pakan yang tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tepung ikan 

import berkualitas baik protein kasarnya berkisar antara 60-74%, dengan kadar lemak berkisar 6-10 %, lemak tepung ikan 

baik untuk digunakan sebagai sumber energi bagi ternak (Kompiang, 1985). Sedangkan menurut Close dan Manke (1986) 

menyatakan bahwa tepung ikan mempunyai kandungan nutrisi yang stabil terutama kandungan protein. 

 
2.7. Urea 

 Urea merupakan senyawa Non Protein Nitrogen (NPN) yang mengandung 46 % N yang setara dengan 287 % 

PK. Urea berbentuk kristal, padat, berwarna putih dan mudah larut dalam air (Gall, 1981). Pengunaan urea dalam pakan 

ternak mempunyai arti penting karena dapat menganti sebagai konsentrasi konvensional serta dapat meningkatkan kualitas 

bahan pakan yang rendah kandungan N-nya, namun pemanfaatan urea sebagai bahan pakan ternak sangat terbatas karena 

jika terjadi kelebihan dapat menyebabkan keracunan pada ternak. Penggunaan urea harus seimbang dengan pemberian 

konsentrat yang mudah larut seperti molases dan pati. Urea sebaiknya dipakai sedikit demi sedikit dalam pakan, pemberian 

urea dalam pakan konsentratnya tidak boleh lebih dari 1 %  (Rajhan, 1987). 

 
2.8. Hubungan Antara Tepung Ikan Terhadap Produksi Semen 
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 Bahwa tepung ikan berpotensi sebagai sumber protein yang tahan terhadap degradasi dalam rumen dan juga 

sumber asam lemak, sehingga ternak yang diberi makanan yang kaya akan protein dapat meningkatkan penampakan tingkah 

laku seksual/libido dan spermatogenesis  (Kemp dan Varstegen, 1991 yang dikutip oleh Estiene dan Harper, 2004; Louis et 

al., 1994). Sehingga dengan pemberian tepung ikan pada ternak dapat meningkatkan penampilan reproduksi atau tingkah 

laku seksual dan produksi serta kualitas semen ternak yang meliputi meningkatnya viabilitas, % motilitas dan penurunan 

abnormalitas  (Rook et al., 2001 yang dikutip Estiene dan Harper, 2004). 

 Rook et al. (2001) dalam penelitianya ternak babi yang berumur 395 hari sampai 761 hari. Pada perlakuan 

pertama diberi pakan konsentrat 2494,756 gram/ekor/hari sebagai kontrol, sedangkan pada perlakuan dua diberi pakan 

konsentrat kontrol dan ditambah minyak tepung ikan sebanyak 74,8 gram. Dalam penelitianya semen ditampung 2 kali 

dalam seminggu. Karena tepung ikan kaya akan asam lemak omega 3 ternyata dapat meningkatkan volume semen, 

meningkatkan % motilitas yang progresif dan menurunkan abnormalitas sperma. 
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BAB III 

 MATERI DAN METODE 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Juni sampai September 2006. 

 
3.2. Alat 

Alat yang digunakan dalam percobaan adalah 

• Vagina buatan (kondom, karet gelang, tabung ukur, alumunium foil, karet balon) 

• Tabung reaksi 

• Kertas lakmus 

• Mikroskop (obyek glass, cover glass) 

• Hand tally counter 

• Pipet eppendorf 

 
3.3. Bahan yang Digunakan  

• Vaselin 

• Air hangat 

• Sampel semen segar 

• Eosin negrosin 
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3.4. Ternak  dan Pakan Yang Digunakan  

Penelitian ini menggunakan 15 ekor kambing kacang jantan dewasa umur ±1,5  tahun. Pakan hijuan yang 

diberikan adalah rumput gajah sebanyak 10% dan konsentrat 15% dari bobot badan ternak, dengan tiga macam  perlakuan : 

1. Konsentrat A: konsentrat yang mengandung bungkil kedele 14,1% dan urea 0,9% 

2. Konsentrat B: konsentrat yang menggandung tepung ikan lokal (15 % ) 

3. Konsentrat C: konsentrat yang menggandung tepung ikan import (15 %) 

komposisi bahan pakan konsentrat secara lengkap di sajikan pada tabel 2 dan hasil analisa  kandungan zat makanan pada 

masing-masing konsentrat perlakuan di sajikan pada tabel 3. 

Tabel 2.  Komposisi Bahan Pakan Konsentrat yang Digunakan dalam Percobaan (%). 

 

Komposisi Pakan Perlakuan Bahan 
Tanpa tepung ikan  Tepung ikan lokal lokal Tepung Ikan Impor 

Gaplek 8 8 8 
Bungkil kelapa 12 12 12 
Bungkii klenteng 5 5 5 
Jagung 8 8 8 
Mineral 2 2 2 
Bekatul 40 40 40 
Pollard 18 18 18 
Tepung ikan 0 15 15 
Bungkil kedele 14.1 0 0 
Urea 0.9 0 0 

Total 100 100 100 
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Tabel 3. Hasil Analisa Zat Makanan Pada Masing-Masing Pakan Perlakuan. 

Pakan 
BK (%) 

BO 
(% BK) 

PK 
(% BK) 

LK 
(% BK) 

Rumput gajah 20,4 83,7 9,5 2,5 
Pemberian         
Rumput gajah sisa         

Perlakuan tanpa tepung ikan  28,9 82,0 5,1 1,6 
Perlakuan tepung ikan lokal  27,3 82,1 6,8 1,7 
Perlakuan tepung ikan impor 25,9 83,0 5,6 1,7 

Konsentrat         
Perlakuan tanpa tepung ikan 87,2 88,7 20,1 7,0 
Perlakuan tepung ikan lokal 87,6 86,3 19,7 7,8 
Perlakuan tepung ikan impor 87,4 86,4 19,8 7,7 

 

3.5. Metode Penelitian 

Rancangan dalam penelitian menggunakan Rancangan Acak kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 5 kali 

ulangan, kelompok kambing berdasarkan bobot badan pada penimbangan awal seperti tercantum pada tabel 4. 

Tabel 4. Bobot Badan Awal Penimbangan 
 

Perlakuan Kambing 
 

Bobot Badan 
 

3 24,5 
4 25,8 
10 27,7 
11 29,9 

A 

14 30 
2 22,8 
8 26,5 
12 26,9 

B 

9 29,1 
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15 34,5 
5 23,8 
6 25,2 
7 27,5 
13 29,1 

C 

1 33,1 
Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap persiapan, praperlakuan dan saat perlakuan. 

1. Tahap Persiapan/Adaptasi (5 minggu)  

 Tahap adaptasi kambing terhadap kondisi penelitian (kandang dan pakan). 

a. Tahap persiapan terutama dimaksudkan untuk mengadaptasikan kambing terhadap kondisi penelitian terutama kondisi 

kandang dan pakan. 

b. Semua kambing diberi perlakuan sama yaitu diberi pakan rumput gajah ad libitum dan konsentrat A sebanyak 1,5 % bobot 

badan. 

c. Konsumsi pakan masing-masing kambing diukur setiap hari. 

2. Tahap Perlakuan ( 8 minggu )  

 Tahap pengamatan parameter pada saat kambing diberi pakan perlakuan. Kambing dikelompokan menjadi 5 

kelompok berdasarkan bobot badan. Masing-masing diberi pakan konsentart yang berbeda yaitu konsentrat A, B dan C 

sebanyak 1,5 % bobot badan. Semen masing-masing kambing ditampung 2 kali seminggu menggunakan vagina buatan 

dengan betina sebagai pemancingnya. Semen yang dikumpulkan segera diamati untuk parameter-parameter sebagai berikut : 

1) Secara makroskopis yang meliputi 

a) Volume 

b)  Warna 

c)  pH ( potenz Hidrogen) 
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d) Konsistensi 

2) Secara mikroskopis 

a) Motilitas massa  

b) Motilitas individu 

c) Konsentrasi 

d) Viabilitas 

 
3.6. Urutan Kerja 

 Urutan kerja penelitian adalah 

1. Pelaksanaan Penampungan Semen 

Penampungan semen dilakukan dengan menggunakan vagina buatan khusus untuk kambing. Pelaksanaan 

penampungan semen terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

a) Persiapan vagina buatan, yaitu menyiapkan vagina buatan dengan cara mengisi dengan air dengan suhu 40-42° C, setelah 

air masuk dipompakan udara pada vagina buatan, suhu bagian dalam vagina buatan yang diharapkan berkisar antara 37-

41° C. Selanjutnya bagian dalam vagina buatan diolesi dengan vaselin, vagina buatan siap digunakan. 

b) Persiapan pejantan, pejantan didekatkan dengan teaser dibiarkan menaiki 2-3 kali supaya diperoleh hasil yang optimal. 

c) Penampungan semen, dilakukan dengan cara colector memegang vagina buatan pada tangan kanan dan berada di sebelah 

kanan hewan permancing dengan posisi tangan yang memegang vagina buatan membentuk sudut 45 derajat dengan 

garis horizontal. Setelah pejantan mulai menaiki hewan pemancing ditarik kembali sampai dengan 2-3 kali untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah diulang 2-3 kali maka pada saat hewan pejantan naik lagi tangan kiri 

 xxix 



kolector memegang preputium, sementara penis diarahkan ke vagina buatan yang dipegang dengan tangan kanan dan 

disusul dengan tekanan kedepan hingga terjadi ejakulasi secepatnya vagina buatan ditarik. 

3.7. Pengamatan Semen 

 Pengamatan semen meliputi:  

a) Volume. 

Volume semen langsung diamati setelah penampungan dan hasilnya dilihat pada skala tabung penampungan yang 

berukuran l0 ml. 

b) Warna. 

Warna diamati pada saat semen berada dalam tabung penampungan. Penentuan warna semen kambing yang dipakai 

adalah krem, putih kekuningan, dan putih susu (Partodihardjo, 1992). 

c) Kekentalan. 

Kekentalan diamati dengan cara mengoyang-goyangkan semen saat berada dalam tabung penampungan. Penilaian 

kekentalan yaitu encer dan pekat atau semen di teteskan pada pada jari telunjuk kemudian di gesek-gesekkan dengan ibu 

jari sehingga akan terasa kekentalanya. 

d) Motilitas Massa. 

Motilitas massa diamati dengan cara meneteskan semen, dalam object glass, kemudian diamati dibawah mikroskop 

dengan pembesaran (10 x 10). 

e) Motilitas Individu. 

Pengamatan motilitas individu diamati dengan cara menetaskan semen diatas object glass, kemudian ditutup dengan 

cover glass, Pengamatan di bawah mikroskop dengan pembesaran (10 x 45) 
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f) Konsentrasi. 

Semen diencerkan 200 kali dengan cara melarutkan semen sebanyak 50 mikromilli dalam larutan NaCI 3 % hingga 

mencapai volume 10 ml, kemudian dikocok pelan-pelan hingga terlarut rata, setelah itu di ambil sampel dan teteskan 

pada heamocytometer lalu ditutup cover glass kemudian dihitung dibawah mikroskop dengan pembesaran (10x45). 

g.) Persentase Hidup. 

 Persentrasi hidup diamati dengan pewarnaan eosin-negrosin. Semen diteteskan pada object glass dan ditetesi dengan 

eosin-negrosin diaduk. Setelah dihomogenkan diusap menggunakan cover glass dengan posisi 30° terhadap horizontal, 

object glass diamati di bawah mikoskop dengan pembesaran (10x45). Spermatozoa yang terang dianggap hidup dan 

yang berwarna merah gelap dianggap mati. 

 
3.8. Variabel yang Diamati 

Kualitas semen secara makroskopis meliputi volume, warna, pH dan konsistensi secara mikroskopis meliputi 

motilitas massa, motilitas individu, konsentrasi dan viabilitas. 

 
3.9. Analisis Data 

Data kualitatif (warna, kekentalan, motilitas massa) dianalisa secara deskriptif. Data kuantitatif (volume, pH, 

motilitas individu, konsentrasi dan viabilitas) dianalisa sidik ragam Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan persamaan 

linier sebagai berikut : 

Yij = μ + τ i + βj + εij  

Dimana : 

Yij  =  nilai pengamatan pada perlakuan ke-1 kelompok ke-j 
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μ =  nilai rata-rata 

τ i =  pengaruh perlakuan ke-i 

βj =  pengaruh kelompok (ulangan) ke-j 

εij  =  pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-1 kelompok ke-j 

  

Tabel 5.  Sidik Ragam  RAK 

SK Db  JK  KT 

Kelompok 

Perlakuan  

Galat  

(t-1)                     JKK                     KTK 

(p-1)                     JKP                      KTP 

(t-1)(p-1)               JKG                     KTG 

Total  (tp-i) JKT  

 

 Apabila diantara yang diberikan terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji 

Duncan (Yitnosumarto, 1991). 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Konsumsi Pakan 

 Hasil rata-rata konsumsi pakan, pertambahan bobot bahan dan konversi pakan dari masing-masing perlakuan 

sebagaimana tertera pada Tabel 4. 

Tabel 6. Rata-rata Konsumsi BK, BO, PK, LK  

Perlakuan 
Parameter 

A(n=260) B(n=260) C(n=260) 
Konsumsi       
BK total (g/ekor/hari) 868,8 ± 91,46 952,1  ± 160,24 910,7  ± 123,85 
BK total(% bobot badan) 3,29 ± 0,38 3,12 ±  0,43 3,08 ±  0,39 
BK total (g/kg BB0,75/hari) 76,57 ± 7,92 73,18 ±  9,44 71,71 ±  8,36 
BO total (g/kg BB0,75/hari) 66,06 ±  6,67 62,28 ±  7,94 60,90  ± 7,18 
PK total (g/kg BB0,75/hari) 11,99 ±  0,82 10,64 ±  1,32 10,39  ± 1,28 
LK total (g/kg BB0,75/hari) 3,71 ± 0,27 3,69  ± 0,50 3,54  ± 0,51 

Keterangan : 
Perlakuan A : Konsentrat tanpa menggunakan  tepung ikan 
  B : Konsentrat menggunakan  tepung ikan lokal 
  C : Konsentrat menggunakan tepung import  
 
 Rata- rata konsumsi dari masing-masing perlakuan diatas sudah mencakup dari kebutuhan ternak, karena seekor 

kambing dewasa untuk hidup pokok dan produksi hanya memerlukan 2,85 % konsumsi BK (KBK) dari bobot badan hidup 

diketahui rata-rata bobot badan sebesar 17,83 kg, jadi kebutuhan bahan kering (KBK) kambing sebesar 793,16 

gram/ekor/hari (Davendra and Burms, 1994). Tillman dkk (1998) menyatakan bahwa ternak yang diberi pakan dengan 
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kandungan protein dan energi yang melebihi kebutuhan pokok maka akan digunakan untuk pertambahan bobot badan, 

produksi dan reproduksi. 

Konsumsi pakan yang tinggi pada pakan dengan perlakuan tanpa  tepung ikan tidak diikuti dengan produksi 

semen yang tinggi pula. Berbeda pada pakan yang dicampuri tepung ikan lokal dan tepung ikan import, menunjukkan 

produksi semen sebanding dengan konsumsi pakan. Hal ini disebabkan pakan perlakuan yang tanpa menggunakan tepung 

ikan sumber protein berasal dari  bungkil kedelai dan urea yang memiliki nilai degradasi protein yang tinggi berkisar 80 - 90 

% (Widyobroto, Padmowijotu dan Utomo, 2005) dan tepung ikan 55,26 % (Nurcahyani, 2004). Tepung ikan memiliki nilai 

degradasi rendah protein tetapi kandungan lisin, methionin dan arginin yang tinggi Rocha et al (1995). Khusus nilai 

konsumsi PK pakan perlakuan tanpa tepung ikan tertinggi (11,99 g/kg) dikarenakan ada penambahan urea. Diantara 

perlakuan yang menggunakan tepung ikan lokal dan tepung ikan import berturut - turut sebesar (10,64 g/kg) dan (10,39 

g/kg). Semakin tinggi nilai konsumsi PK maka semakin banyak pula PK yang dapat tersedia di usus halus demikian pula 

asam amino yang terbentuk sebagai penyusun protein jaringan tubuh ternak yang berarti ada peningkatan produksi semen 

akibat penambahan protein jaringan tubuh, tetapi pada pakan  perlakuan tanpa  tepung ikan tidak menunjukkan hal tersebut.  

 
4.2. Evaluasi Semen Segar 

Pengamatan pengaruh pemberian tepung ikan terhadap produksi semen didasarkan pengamatan secara 

makroskopis yang meliputi: volume, warna, pH, konsistensi, sedangkan pengamatan secara mikroskopis meliputi: motilitas 

massa, motilitas individu, konsentrasi dan viabilitas. Hasil pengamatan pada penelitian disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 7. Rata-rata Kualitas  Semen Segar Kambing Kacang pada Masing-Masing Perlakuan 
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Perlakuan  
Parameter 

Tanpa Tepung ikan Tepung ikan lokal Tepung ikan import 
Volume (ml) 0,72 ± 10,17 0,76 ± 0,12 0,85 ± 0,16 
Warna Putih susu Putih susu Putih susu 
pH 7,05 ± 0,07 6,98 ± 0,06 7,05 ± 0,04 
Konsistensi Encer-Kental Encer-Kental Encer-Kental 
Motilitas massa 2,26 ± 0,29 2,47 ±  0,27 2,5 ±  0,46 
Motilitas individu (%) 66,71 ±  8,24 73,65 ±  5,97 74,90 ±  7,42 
Konsentrasi ( 107/ml) 247,89 ± 43,49 214,67 ±  23,71 226,7 ± 13,31 
Viabilitas (%) 65,07 ±  7,39 69,22 ±  4,92 71,78 ±  2,04 

ΣSpermatozoa/ejakulasi(107) 177,84 ± 174,78 162,640 ± 151,23 192,1 ± 159,7 
 

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pakan perlakuan yang tanpa menggunakan tepung ikan rata-rata volume 

semen yaitu 0,72 ± 0,17 ml, perlakuan yang menggunakan tepung ikan lokal rata-rata volume semen yaitu 0,76 ± 0,12 ml, 

sedangkan pada perlakuan yang menggunakan tepung ikan import volume rata-rata yaitu 0,85 ± 0,16 ml. Rata-rata volume 

semen hasil penelitian sudah sesuai dengan pendapat Lindsay dan Winantea (1982); Partodihardjo (1992) yang menyatakan 

bahwa kisaran normal volume semen kambing antara 1,0-1,5 ml per ejakulasi. Toelihere (1993) menjelaskan bahwa 

besarnya volume semen per ejakulasi berbeda-beda menurut umur, bangsa, bobot badan, kualitas pakan dan frekwensi 

penampungan. Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung ikan dalam konsentrat tidak memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap volume semen kambing kacang ( Lampiran 4). 

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa semen pada semua perlakuan mempunyai warna putih susu. Warna 

semen hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat Bearden dan Fuquay (1984) yang menyatakan bahwa warna semen 

kambing yang baik adalah putih krem, putih susu atau krem. Partodihardjo (1992) menambahkan perbedaan warna 

disebabkan adanya perbedaan pigmen riboflafin hasil sekresi kelenjar vesikula seminalis yang memberi efek warna kuning. 
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 Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa semen pada perlakuan pakan yang  tanpa menggunakan tepung ikan 

rata-rata pH semen yaitu 7,0 ± 0,7, perlakuan pakan yang meggunakan tepung ikan lokal rata-rata pH  6,9 ± 0,6 dan 

perlakuan yang menggunakan tepung ikan import rata-rata pH 7,05 ± 0,4. Pengamatan pH semen hasil  penelitian sudah 

sesuai dengan pendapat Bearden dan Fuquay (1984) yang menyatakan bahwa rata-rata pH semen kambing yang normal 

adalah 5,9 -7,3. Semakin rendah (asam) pH semen kurang baik kualitasnya dan semakin tinggi (basa) pH menunjukkan 

tingkat kematian sel spermatozoa yang tinggi, variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah aktifitas 

spermatozoa dalam menguraikan fruktosa sehingga pH menjadi turun, dan adanya perbedaan penampungan. Partodiharjo 

(1992) menyatakan bahwa warna dan pH yang menyimpang dari semen yang normal kemungkinan disebabkan oleh adanya 

mikroorganisme dalam semen yang telah rusak atau akibat peradangan dalam saluran reproduksi ternak jantan. Hasil analisa 

sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung ikan dalam konsentrat tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap pH semen kambing kacang (Lampiran 6). 

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata konsistensi spermatozoa pada semua perlakuan pakan 

mempunyai nilai yang sama yaitu spermatozoa kambing mempunyai sifat pekat akan tetapi pakan perlakuan yang tanpa 

menggunakan tepung ikan memberikan kecenderungan lebih pekat dibandingkan pada perlakuan pakan yang mengunakan 

tepung ikan lokal maupun import. Konsistensi spermatozoa hasil penelitian sudah sesuai dengan pendapat Partodihardjo 

(1992) bahwa konsistensi atau derajat kekentalan spermatozoa yang baik adalah sedikit lebih kental dari susu, sedangkan 

yang jelek mempunyai warna dan kekentalan yang hampir sama dengan air kelapa.  

Data pada Tabel 7 menujukkan bahwa motilitas massa pada semua perlakuan pakan menunjukkan baik (++) akan 

tetapi pakan perlakuan yang mengunakan tepung ikan import memberikan kecenderungan lebih baik dari pada pakan 

perlakuan yang tanpa menggunakan tepung ikan dan dengan pakan menggunakan  tepung ikan lokal. Rata-rata motilitas 
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massa semen hasil penelitian sudah sesuai dengan pendapat Salisbury dan Vandenmark (1985) bahwa semen segar  

dikatakan normal bila spermatozoa memperlihatkan daya gerak yang aktif dan gerakan massa yang bergelombang. 

Sedangkan gerakan massa hasil penelitian menunjukkan nilai yang baik (++). Toelihere (1981) menyatakan bahwa kualitas 

semen tergolong baik sekali jika gerakan massa spermatozoa (+++) artinya aktif sekali, tergolong baik jika gerakan massa 

spermatozoa (++) artinya cukup aktif dan tergolong kurang baik jika gerakan massa spermatozoa dinyatakan (+). 

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata motilitas individu spermatozoa pada perlakuan pakan tanpa 

tepung ikan mempunyai nilai 66,71 ± 8,24 %, perlakuan pakan dengan tepung ikan lokal 73,65 ± 5,97 %, sedangkan pada 

perlakuan pakan dengan tepung ikan import 66,71 ± 8,24 %. Rata-rata motilitas individu hasil penelitian sesuai dengan 

pendapat Toelihere (1993) yang menyatakan kambing yang normal (fertil) mempunyai motilitas individu 50-80% 

spermatozoa yang aktif progresif. Motilitas dibawah 40% menunjukkan nilai semen kurang baik dan berhubungan dengan 

infertilitas. Adanya gerakan melingkar atau mundur menunjukkan adanya atau cold sock atau media yang tidak isotonis pada 

semen. Gerakan berputar atau berayun ditempat menunjukkan semen yang tua dan bila kebanyakan semen berhenti atau 

tidak bergerak atau mati. Hasil analisa ragam ragam menunjukkan penambahan tepung ikan dalam konsentrat tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap motilitas individu spermatozoa  (Lampiran 9). 

Pada Tabel 7 menunjukkan rata-rata konsentrasi spermatozoa pada perlakuan pakan tanpa tepung ikan 

menunjukkan nilai 247,89 ± 43,49 (107/ml), perlakuan pakan dengan tepung ikan lokal menunjukkan nilai 214,29 ± 

23,71(107/ml) sedangkan perlakuan pakan dengan tepung ikan import menunjukkan nilai 226,69 ± 23,31(107/ml). Rata-rata 

hasil penelitian sudah sesuai dengan pendapat Davendra dan Burms (1994) menyatakan bahwa kisaran normal konsentrasi 

spermatozoa kambing berkisar 1800 juta/ml, sedangkan menurut Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa konsentrasi 
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spermatozoa kambing berkisar 2000-3000 juta/ml. Hasil analisa ragam ragam menunjukkan penambahan tepung ikan dalam 

konsentrat tidak pengaruh nyata (P>0,05) terhadap konsentrasi (Lampiran 10). 

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata viabilitas spermatozoa pada perlakuan pakan tanpa tepung ikan 

mempunyai nilai 65,32 ± 7,39 %, perlakuan pakan dengan tepung ikan lokal mempunyai nilai 69,22 ± 4,92 % sedangkan 

perlakuan pakan dengan tepung ikan import mempunyai nilai 71,78 ± 2,04 % Rata-rata viabilitas saat penelitian sudah sesuai 

dengan pendapat Toelihere (1993) bahwa spermatozoa yang baik adalah spermatozoa setelah dilakukan pemeriksaan 

mikroskop berdasarkan penyerap warna eosin negrosin minimal 50%. Hasil analisa ragam ragam menunjukkan penambahan 

tepung ikan dalam konsentrat tidak pengaruh nyata (P>0,05) terhadap viabilitas spermatozoa (Lampiran 11). 

 Dari hasil evaluasi semen kambing segar bahwa dengan penambahan tepung ikan dalam konsentrat dapat 

meningkatkan kualitas/produksi semen kambing meskipun hasil analisa ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung 

ikan tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kualitas/produksi semen. Dalam penelitian perlakuan yang 

menggunakan tepung ikan mempunyai kualitas yang lebih baik di bandingkan dengan pakan yang tanpa menggunakan 

tepung ikan ( Tabel 5), Pada perlakuan pakan tanpa menggunakan tepung ikan  sumber protein berasal dan bungkil kedelai 

dan urea yang memiliki nilai degradasi protein yang tinggi berkisar 80 - 90 % Widyobroto, Padmowijoto dan Utomo 

(2005). Sedang tepung ikan memiliki nilai degradasi 55,26% Nurcahyani (2004). Tillman et al. (1984) bahwa kandungan 

tepung ikan 59,6% sedangkan bungkil kedele mempunyai protein 36%. Sehingga protein asal hewani mudah diserap oleh 

tubuh dan pada protein asal tumbuhan. Tillman et al. (1984) menyatakan kekurangan protein dalam makanan ternak selama 

periode pertumbuhan dan perkembangan tubuh akan menghambat pertumbuhan ternak, berkurangnya nafsu makan dan hal 

ini mengakibatkan  ternak akan kekurangan semua zat-zat makanan. Kekurangan protein dalam makanan yang parah akan 

menyebabkan gangguan dalam bereproduksi. Makanan yang kurang dalam kurun waktu lama dan dibawah nilai makanan 
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untuk hidup pokok dapat mengurangi fertilitas, mengurangi produksi sperma, yang mengakibatkan pengurangan daya 

membuahi dan sperma pada hewan betina, Louis et al. (1994) dalam penelitianya bahwa efek dan pemberian protein rendah 

pada babi adalah babi mempunyai libido yang sangat rendah sedangkan efek pemberian protein yang tinggi libido meningkat 

dan memberikan pengaruh meningkatnya volume semen dan motilitas semen. Tepung ikan mengandung lemak yang lebih 

baik dibandingkan pada perlakuan tanpa tepung ikan (Tabel 3). Lemak sangat baik digunakan sebagai sumber energi bagi 

ternak, (Pike Miller dan Short, 1994). Rooke et al. (2001) dalam penelitianya menyatakan bahwa babi yang diberi asam 

lemak yang ditambahkan dalam makanan, semen yang ditampung 2 kali dalam seminggu pada penampungan pada minggu 

ke 2, 5 dan 6 dapat meningkatkan sel sperma yang aktif sehingga dapat meningkatkan motilitas massa dan persentase 

motilitas individu. Hal ini juga didukung oleh penelitian Estiene dan Harper (2004) efek dan penambahan asam lemak dalam 

makanan dapat meningkatkan. kualitas semen. 

Dalam penelitian pakan yang diberi perlakuan menggunakan tepung ikan impor mempunyai kualitas semen yang 

lebih tinggi di bandingkan dengan perlakuan yang diberi tepung ikan lokal (Tabel 7), Dikarenakan tepung ikan impor 

mempunyai kandungan PK 19,8 (% BK) lebih tinggi dibandingkan tepung ikan lokal 19,7 (% BK) (Tabel 3). Kandungan 

protein tepung ikan impor mempunyai kualitas lebih baik yaitu 60-74 % dibandingkan tepung ikan lokal (Kompiang, 1985). 

Bahan baku tepung ikan impor berasal dan ikan yang masih segar sehingga kerusakan protein sangat kecil dan degradasi 

rendah sedangkan tepung ikan lokal bahan baku berasal dan ikan yang sudah busuk dan yang sudah tidak laku dijual 

sehingga kerusakan protein sangat besar dan degradasi tinggi (Nurcahyani, 2004). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa walaupun tidak berpengaruh secara nyata dengan penambahan 

15 % tepung ikan lokal maupun import dalam konsentrat dapat meningkatkan kualitas semen lebih baik yang meliputi 

peningkatan volume, warna, pH, motilitas massa, motilitas individu, konsistensi dan viabilitas.  

  
5.2 Saran  

Untuk meningkatkan kualitas semen kambing kacang hendaknya dalam pakan ditambahkan tepung ikan lokal 

maupun import.  
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Lampiran 1. Volume 

PERLAKUAN  1 2 3 4 5 x X2
Rata-
rata SD 

A  0,90 0,59 0,69 0,53 0,91 3,62 13,13 0,72 0,17 
B  0,78 0,79 0,64 0,66 0,94 3,81 14,53 0,76 0,12 
C  0,62 0,79 0,88 1,02 0,95 4,25 18,09 0,85 0,16 

 Total 2,30 2,18 2,20 2,21 2,80 11,69    
 Y2 5,29 4,74 4,84 4,89 7,84     
           
FK  136,61         
  9,1077         
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JK TOT  9,4299         
  0,3223         
           
JK KEL  27,599         
  9,1996         
  0,092         
           
JK PERLAK 45,747         
  9,1494         
  0,0417         
           
           
JK GALAT 0,1885         
           
           
SK  DB JK KT Fhitung F0,05 F0,01    
KELOMPOK 4 0,092 0,023 0,9758 3,84 7,01    
PERLAKUAN 2 0,0417 0,021 0,8857 4,46 8,65    
GALAT  8 0,1885 0,024       
TOTAL  14 0,3223        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. Warna  

PERLAKUAN  1 2 3 4 5 x X2
rata-
rata SD 

A  2,76 2,18 2,35 2,47 2,47 12,24 149,70 2,45 0,21 
B  2,53 2,12 2,18 2,18 2,24 11,24 126,23 2,25 0,16 
C  2,35 2,47 2,47 2,71 2,35 12,35 152,60 2,47 0,14 

 Total 7,65 6,76 7,00 7,35 7,06 35,82    
 Y2 58,48 45,76 49,00 54,07 49,83     
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FK  1283,33         
  85,555         
           
JK TOT  86,0796         
  0,52457         
           
JK KEL  257,131         
  85,7105         
  0,15548         
           
JK PERLAK  428,529         
  85,7059         
  0,15087         
           
           
JK GALAT  0,21822         
           
           
SK  DB JK KT Fhitung F0,05 F0,01    
KELOMPOK 4 0,15548 0,0389 1,425 3,84 7,01    
PERLAKUAN 2 0,15087 0,0754 2,765 4,46 8,65    
GALAT  8 0,21822 0,0273       
TOTAL  14 0,52457        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3. PH 

PERLAKUAN  1 2 3 4 5 x X2
rata-
rata SD 

A  7,00 7,00 7,03 7,18 7,06 35,26 1243,60 7,05 0,07 
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B  6,94 7,03 6,91 7,06 6,97 34,91 1218,83 6,98 0,06 
C  6,97 7,06 7,09 7,06 7,06 35,24 1241,53 7,05 0,04 

 Total 20,91 21,09 21,03 21,29 21,09 105,41 11111,64   
 Y2 437,30 444,71 442,24 453,44 444,71     
           
FK  11112         
  740,78         
           
JK TOT  740,84         
  0,0596         
           
JK KEL  2222,4         
  740,8         
  0,0256         
           
JK PERLAK 3704         
  740,79         
  0,0153         
           
           
JK GALAT  0,0187         
           
           
SK  DB JK KT Fhitung F0,05 F0,01    
KELOMPOK 4 0,0256 0,0064 2,741 3,84 7,01    
PERLAKUAN 2 0,0153 0,0077 3,284 4,46 8,65    
GALAT  8 0,0187 0,0023       
TOTAL  14 0,0596        
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Lampiran 4. konsistensi 
 

PERLAKUAN  1 2 3 4 5 x X2
rata-
rata SD 

A  2,76 2,53 2,59 2,65 2,94 13,47 181,46 2,69 0,16 
B  2,53 2,41 2,82 2,41 2,82 13,00 169,00 2,60 0,21 
C  2,41 2,76 2,88 2,76 2,53 13,35 178,30 2,67 0,19 

 Total 7,71 7,71 8,29 7,82 8,29 39,82    
 Y2 59,38 59,38 68,79 61,21 68,79     
           
FK  1585,91         
  105,728         
           
JK TOT  106,183         
  0,45582         
           
JK KEL  317,554         
  105,851         
  0,12364         
           
JK PERLAK 528,758         
  105,752         
  0,02399         
           
           
JK GALAT 0,30819         
           
           
SK  DB JK KT Fhitung F0,05 F0,01    
KELOMPOK 4 0,12 0,03 0,80 3,84 7,01    
PERLAKUAN 2 0,02 0,01 0,31 4,46 8,65    
GALAT  8 0,31 0,04       
TOTAL  14 0,46        
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Lampiran 5. Motilitas Massa 

PERLAKUAN  1 2 3 4 5 x 
rata-
rata SD 

A  2,53 2,24 2,24 1,82 2,47 11,29 2,26 0,29 
B  2,47 2,88 2,29 2,35 2,35 12,35 2,47 0,27 
C  1,82 2,82 2,76 2,59 2,53 12,53 2,51 0,46 

 Total 6,82 7,94 7,29 6,76 7,35 36,18   
 Y2 46,56 63,06 53,20 45,76 54,07    
          
FK  1308,74        
  87,25        
          
JK TOT  88,61        
  1,36        
          
JK KEL  262,65        
  87,55        
  0,30        
          
JK PERLAK 437,14        
  87,43        
  0,18        
          
          
JK GALAT 0,88        
          
          
SK  DB JK KT Fhitung F0,05 F0,01   
KELOMPOK 4 0,30 0,08 0,69 3,84 7,01   
PERLAKUAN 2 0,18 0,09 0,82 4,46 8,65   
GALAT  8 0,88 0,11      
TOTAL  14 1,36       
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Lampiran 6. Motilitas Individu 
PERLAKUAN  1 2 3 4 5 x Rata2 STDV

A  73,53 63,53 68,24 54,12 74,12 333,53 66,71 8,24
B  70,00 81,18 68,82 77,65 70,59 368,24 73,65 5,97
C  65,29 81,76 80,00 77,06 79,41 383,53 76,71 7,42

 Total 208,82 226,47 217,06 208,82 224,12 1085,29   
 Y2 43607,27 51288,93 47114,53 43607,27 50228,7    
          
FK  1177863        
  78524,22        
          
JK TOT  79351,9        
  827,6817        
          
JK KEL  235846,7        
  78615,57        
  91,35        
          
JK PERLAK 393933,9        
  78786,78        
  262,56        
          
          
JK GALAT 473,7716        
          
          
SK  DB JK KT Fhitung F0,05 F0,01   
KELOMPOK 4 91,35 22,84 0,39 3,84 7,01   
PERLAKUAN 2 262,56 131,28 2,22 4,46 8,65   
GALAT  8 473,77 59,22      
TOTAL  14 827,68       
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Lampiran 7. konsentrasi  
 
PERLAKUAN  1 2 3 4 5 x rata2 STDV

A  307,47 215,00 197,47 267,12 252,41 1239,47 247,89 43,49
B  225,82 175,47 233,24 209,41 229,35 1073,29 214,66 23,71
C  195,71 255,88 237,18 232,71 212,00 1133,47 226,69 23,31

 Total 729,00 646,35 667,88 709,24 693,76 3446,24   
          
          
FK  1,2E+07        
  791769        
          
JK TOT  806588        
  14818,4        
          
JK KEL  2379604        
  793201        
  1432,2        
          
JK PERLAK 3973003        
  794601        
  2831,46        
          
          
JK GALAT 10554,7        
          
          
SK  DB JK KT Fhitung F0,05 F0,01   
KELOMPOK 4 1432,20 358,05 0,27 3,84 7,01   
PERLAKUAN 2 2831,46 1415,73 1,07 4,46 8,65   
GALAT  8 10554,73 1319,34      
TOTAL  14 14818,38       

 
 
 
 
 

 l 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8. Viabilitas 
 
PERLAKUAN  1 2 3 4 5 x rata2 STDV

A  70,46 65,03 68,26 52,35 69,23 325,32 65,06 7,39 
B  65,27 76,43 65,15 72,12 67,11 346,08 69,22 4,92 
C  68,23 72,65 73,41 72,12 72,51 358,92 71,78 2,04 

 Total 203,96 214,10 206,82 196,59 208,86 1030,33   
 Y2 41599,852 45839,68 42773,5 38647,8 43620,68    
          
FK  1061571,7        
  70771,449        
          
JK TOT  71218,399        
  446,9503        
          
JK KEL  212481,49        
  70827,164        
  55,714752        
          
JK PERLAK 354432,2        
  70886,44        
  114,99089        
          
          
JK GALAT 276,24466        
          
          
SK  DB JK KT Fhitung F0,05 F0,01   
KELOMPOK 4 55,71 13,93 0,40 3,84 7,01   
PERLAKUAN 2 114,99 57,50 1,67 4,46 8,65   
GALAT  8 276,24 34,53      
TOTAL  14 446,95       
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