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ABSTRACT 
 

QUALITY AND PROPORTION X AND Y SPERMATOZOA OF 
PERANAKAN ETTAWAH GOAT AFTER SEXING USING  VARIOUS 

GRADIENT DENSITY OF BOVINE SERUM ALBUMIN OF DIFERENT  
SPEED LEVEL CENTRIFUGATION 

 
 

The research was carried out in Animal Breeding and Reproduction Laboratory 
Animal Husbandry Faculty from Maret until Mei 2008. The objective of this 
experiment was to investigate the speed level centrifugation to bearing spermatozoa 
X and Y, to investigate gradient level it was produce good quality and proportion of 
spermatozoa. The material wich were used are fresh semen of peranakan ettawah 
goat, bovine serum albumin and ekstender andromed. Experiment using treatments 
method, and the result of data was analysis with deskriptif analysis Research result 
shows that bearing spermatozoa X and Y using 3 gradien density of  BSA within 
1000 rpm (130 G) speed level sentrifugation using time 10 minute can produce high 
quality and proportion spermatozoa X and Y , obtained the proportion X and Y 
spermatozoa are 71 % of  X spermatozoa and 69% of Y spermatozoa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan populasi kambing di Indonesia selama kurun waktu 2006 - 2007 

mengalami peningkatan sebesar 7,9%, namun hal ini masih tidak bisa mencukupi 

kebutuhan konsumsi daging di masyarakat, sehingga masih dilakukan import daging 

untuk mencukupi kebutuhan daging yang kurang. 

Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu program yang digalakkan oleh 

pemerintah  guna memperbaiki mutu genetik dan meningkatkan produktifitas ternak 

kambing yang ada di Indonesia. Melalui teknologi IB potensi kambing pejantan 

unggul dapat dioptimalkan.  Keberhasilan dari program IB menimbulkan inovasi – 

inovasi baru yaitu suatu teknologi  reproduksi untuk memperoleh anak dengan jenis 

kelamin sesuai harapan  agar dapat meningkatkan efisiensi suatu usaha peternakan  

sebagai contoh yaitu usaha peternakan pembibitan kambing yang lebih memerlukan 

kambing berjenis kelamin betina guna mempertahankan  dan meningkatkan 

usahanya. Dan usaha peternakan di bidang penggemukan lebih memerlukan kambing 

berjenis kelamin jantan untuk meningkatkan usahanya. 

Adanya perbedaan antara spermatozoa X dan Y merupakan langkah awal 

terjadinya sexing yaitu pemisahan spermatozoa X dan Y untuk mendapatkan anak 

dengan jenis kelamin sesuai harapan. Semen dapat dipisahkan karena spermatozoa X 

mengandung lebih banyak  Dioxyribo Nucleic Acid (DNA) 3,8 % dibandingkan 

dengan spermatozoa Y ( Garner dan  Siedel, 2000) pernyataan ini di dukung oleh  



Hafez dan Hafez (2000) bahwa spermatozoa X dan Y mempunyai perbedaan 

karakteristik antara lain:  kandungan DNA, ukuran spermatozoa, motilitas, muatan 

permukaan serta fluoresensi kromosom, spermatozoa X mengandung kromotin lebih 

banyak sehingga ukuran kepalanya lebih besar dari spermatozoa Y.  

Pemisahan spermatozoa X dan Y telah dilakukan dengan berbagai metode 

antara lain: pengendapan spermatozoa dalam berbagai media (susu bubuk, glycine, 

sodium sitrat, gliserol dan kuning telur), albumin kolum, kecepatan pengendapan, 

sentrifugasi gradient densitas, manipulasi hormonal, antigen H-Y, filtrasi dengan 

sephadex, pemfokusan isoeletrik pemisahan dengan kandungan DNA, dari beberapa 

metode tersebut  pemisahan spermatozoa X dan Y pada manusia dan hewan  yang 

menunjukkan data yang valid, dan dapat diterapkan secara klinis yaitu pemisahan 

dengan menggunakan albumin dan filtrasi dengan sephadex. Proses pemisahan 

spermatozoa X dan Y dengan menggunakan albumin menghasilkan 75% - 80% 

spermatozoa Y, sedangakan pemisahan spermatozoa X dan Y dengan filtrasi 

Sephadex menghasilkan 70% - 75% spermatozoa X (Hafez dan Hafez, 2000). 

Metode pemisahan spermatozoa X dan Y dengan  gradien konsentrasi putih 

telur cukup efektif untuk memisahkan spermatozoa  X dan Y pada sapi dengan 

prinsip membuat gradien yang berbeda konsentrasi sehingga spermatozoa yang 

mempunyai motilitas tinggi (Y) akan mampu menembus  konsentrasi medium yang 

lebih pekat  sedangkan spermatozoa X akan  tetap berada pada medium konsentrasi 

rendah ( Susilawati, 2001). Pemisahan spermatozoa juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan BSA sebagai sumber albumin. BSA merupakan bahan kimia yang 

berisi albumin yang diperoleh dari sapi, kandungan albumin dalam senyawa BSA 



yaitu 100 mg/ml (Susilawati, 2002). Hasil penelitan Yamashiro, Kumanto, Yamashita 

dan Terada (2006) menyatakan bahwa penggunaan konsentrasi BSA yang tinggi 

sebagai pengencer yang dimasukkan dalam tabung penampungan pada saat 

penampungan semen dapat mempertahankan kualitas spermatozoa yang 

diejakulasikan. Sedangkan dari hasil penelitan Afiati, Gunawan, Ekayanti, Kaiin, 

Said dan Tappa (2004) menyatakan bahwa penggunakan kolom BSA 5%:10% dan 

6% : 10%  mampu memisahkan spermatozoa X dan Y. 

Metode pemisahan dengan cara sentrifugasi gradien albumin dengan BSA 

sebagai sumber albumin mempunyai peluang untuk dikembangkan. Penelitian 

sebelumnya menggunakan metode sentrifugasi 9 gradien densitas albumin dengan 

kecepatan 2250 rpm untuk memisahkan spermatozoa X dan Y, menghasilkan 

spermatozoa X berdasarkan ukuran kepala spermatozoa sebesar 70,40%, persentase 

motilitas 35±5,27 jt/ml pada lapisan atas dan 40±4,7 jt/ml pada lapisan bawah, 

persentase sperma hidup 62±6,01% pada lapisan atas dan 72±7,39% pada lapisan 

bawah, konsentrasi spermatozoa 17±4,8 jt/ml  pada lapisan atas dan 207±98,9 jt/ml 

pada lapisan bawah. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kualitas 

spermatozoa secara umum mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan 

kualitas spermatozoa pada semen segar  dan konsentrasi yang tidak seimbang antara 

lapisan atas dan lapisan bawah penurunan tersebut dipengaruhi oleh kecepatan  

sentrifugasi (Anugrayekti, 2008) sedangkan dari hasil penelitian Riyanti ( 2008 ) 

pemisahan spermatozoa  X dan Y  menggunakan 3 gradient densitas albumin 

didapatkan spermatozoa berkromosom Y pada lapisan 1 sebesar 55,71% dan 

spermatozoa berkromosom X pada lapisan 5 sebesar 55,67% dan dari hasil penelitian 



Sujanta (2008) pemisahan spermatozoa  X dan Y  menggunakan 2 gradient densitas 

albumin didapatkan persentase motilitas 56,19%, viabilitas 59,65%, konsentrasi  

64,90 jt/ml , proporsi spermatozoa berkromosom X 55,65% dan spermatozoa 

berkromosom Y 62,17%. 

Proses pemisahan spermatozoa X dan Y memerlukan medium pengencer semen 

untuk  dapat  mempertahankan  semen segar tetap dalam kondisi baik. Dari beberapa 

penelitian  untuk mengetahui pengencer terbaik yang mampu mempertahankan 

kualitas semen adalah andromed. Andromed memberikan pengaruh terbaik terhadap 

persentase motilitas dan persentase hidup spermatozoa ( Kuswanto, Serhayati dan 

Santosa, 2007). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berbagai metode pemisahan spermatozoa X dan Y telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya yaitu pemisahan spermatozoa X dan Y dengan 

menggunakan metode sentrifugasi dengan kecepatan 2250 rpm yang menghasilkan 

konsentarsi spermatozoa yang tidak seimbang dan proporsi spermatozoa X dan Y 

yang masih rendah. Sehingga untuk  mendapatkan proporsi dan kualitas spermatozoa 

yang lebih baik  perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai proporsi dan kualitas 

spermatozoa kambing pasca sexing menggunakan berbagai gradien BSA dalam 

kecepatan sentrifugasi yang berbeda. 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mencari tingkat kecepatan sentrifugasi yang tepat untuk memisahkaan 

spermatozoa X dan Y pada 2, 3 dan 9 gradien BSA. 

2. Mencari tingkat gradien yang menghasilkan proporsi dan kualitas 

spermatozoa yang tinggi. 

 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan : 

1. Dapat digunakan  sebagai pedoman dalam melakukan sexing 

menggunakan metode sentrifugasi gradient BSA 

2. Sebagai pijakan bagi penelitian tentang optimasi sexing menggunakan 

sentrifugasi gradien  BSA dan pembekuan hasil sexing.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Peningkatan populasi kambing di Indonesia masih belum bisa mencukupi 

kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging, sehingga dilakukan import daging 

untuk mencukupi kebutuhan daging dalam negeri. 

 IB merupakan salah satu teknologi reproduksi yang dapat meningkatkan mutu 

genetik ternak dan produktivitas ternak di indonesia. Program IB yang dilakukan 

untuk mendapatkan ternak sesuai dengan tujuan pemeliharaan merupakan metode 

yang tepat untuk meningkatkan  populasi dan produktifitas ternak. 

 



Berkembangnya metode-metode baru dalam program IB memunculkan 

teknologi baru yaitu sexing guna mengoptimalisasikan program terebut, sexing  

merupakan  pemisahan spermatozoa X dan Y untuk mendapatkan anak dengan jenis 

kelamin sesuai harapan. 

Adanya perbedaan karakteristik dari spermatozoa X dan Y merupakan faktor 

yang menyebabkan munculnya teknologi  sexing ( pemisahan spermatozoa X dan Y). 

Berbagai metode sexing telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun 

penelitian yang telah dilakukan antara lain : pengendapan spermatozoa dalam 

berbagai media (susu bubuk, glycine, sodium sitrat, gliserol dan kuning telur), 

albumin kolum, kecepatan pengendapan, sentrifugasi gradient densitas, manipulasi 

hormonal, antigen H-Y, filtrasi dengan sephadex, pemfokusan isoeletrik pemisahan 

dengan kandungan DNA dll (Hafez dan Hafez, 2000)    

Metode pemisahan spermatozoa X dan Y dengan  gradien konsentrasi putih 

telur cukup efektif untuk memisahkan spermatozoa  X dan Y pada sapi dengan 

prinsip membuat gradien yang berbeda konsentrasi ( Susilawati, 2002). Pemisahan 

spermatozoa dengan menggunakan Albumin dimana BSA sebagai sumber albumin 

pernah dilakukan sebelumnya. Menurut Afiati dkk (2004) penggunaan kolom BSA 

5:10 dan 6:10 mampu memisahkan spermatozoa X dan Y. Hal ini didukung oleh Saili 

(1999) yang menyatakan bahwa pemisahan spermatozoa sapi menggunakan gradien 

konsentrasi albumin 10, 30 dan 50% menghasilkan spermatozoa Y pada lapisan 

bawah sebesar 73,5% dan 73% spermatozoa X pada lapisan atas.   

Bovine Serum Albumin ( BSA) merupakan bahan kimia yang berisi albumin 

yang diperoleh dari sapi, kandungan albumin dalam senyawa BSA yaitu 100 mg/ml 



(Susilawati, 2002). Proses pemisahan spermatozoa X dan Y membutuhkan medium 

pengencer semen yang dapat mempertahankan kualitas spermatozoa. Andromed 

merupakan pengencer alternatif baru, yang hasilnya lebih baik jika dibandingkan 

dengan susu skim dan stock solution serta memberikan pengaruh terbaik terhadap 

persentase motilitas dan persentase hidup spermatozoa ( Kuswanto dkk, 2007). 

Hasil penelitian Anugrayekti (2008); Riyanti (2008); Sujanta (2008) sentrifugasi 

dengan kecepatan 2250 rpm pada 2,3 dan 9 gradien densitas albumin terdapat 

proporsi X yang tinggi tapi proporsi Y yang masih rendah dan konsentrasi 

spermatozoa yang tidak merata pada 5 lapisan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode pemisahan dengan cara sentrifugasi gradient albumin mempunyai peluang 

untuk dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang pengaruh sentrifugasi dengan tingkat kecepatan yang berbeda 

mengunakan berbagai gradien BSA, sehingga dapat meningkatkan proporsi dan 

kualitas spermatozoa X dan Y yang tinggi. 

 

1.6 Hipotesis 

Proporsi dan kualitas spermatozoa kambing pasca sexing menggunakan 2, 3 dan 

9 gradien BSA dalam kecepatan sentrifugasi yang berbeda yaitu 1000 dan 1500 rpm 

selama 10 menit terdapat perbedaan. 

 
 
 
 
 
 
 



1.7 Diagram Alir Kerangka Pikir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populasi ternak kambing  meningkat tapi 
kebutuhan konsumsi daging dalam 
masyarakat masih kurang. 
(Ditjenak, 2007) 

Peningkatan Produktifitas ternak 
kambing 

IB 

Tujuan pemeliharaan 

Sexing spermatozoa 

� Pengaturan jenis kelamin anak yang Di lahirkan  
adalah suatu usaha untuk meningkatkan Efisiensi 
reproduksi (Susilawati, 2003) 

� Pemisahan spermatozoa merupakan upaya untuk 
mengubah proporsi perolehan spermatozoa yang 
berkromosom sejenis (X dan Y) dengan metode 
teretentu, sehingga berubah dari proporsi normal 
(Afiati dkk, 2004) 

 

Metode sexing 

Sentrifugasi gradien densitas 

- Alat – alat yang digunakan mudah di 
dapat dan diaplikasikan 

- Menghasilkan proporsi dan kualitas 
spermatozoa X dan Y yang tinggi. 

Sentrifugasi Gradien Densitas Albumin 
dengan kecepatan 2250 rpm 
(Anugrayekti,2008); (Rianti, 2008); Sujanta 
(2008) 

Sentrifugasi dengan tingkat 
kecepatan yang berbeda yaitu 
1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G) menggunakan 
berbagai gradien densitas BSA 

Untuk mendapatkan spermatozoa hasil 
sexing  dengan kualitas yang tinggi 

- Konsentrrasi spermatozoa tidak   
seimbang 

- Persentase spermatozoa Y yang 
rendah 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Kambing PE merupakan hasil persilangan antara kambing Ettawa (asal India) 

dengan kambing Kacang, yang penampilannya mirip Ettawa tetapi lebih kecil. 

Kambing PE tipe dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan susu (perah). Ciri khas 

kambing PE antara lain: bentuk muka cembung melengkung dan dagu berjanggut, 

terdapat gelambir di bawah leher yang tumbuh berasal dari sudut janggut, telinga 

panjang, lembek menggantung dan ujungnya agak berlipat, ujung tanduk agak 

melengkung, tubuh tinggi, pipih, bentuk garis punggung mengombak ke belakang, 

bulu tumbuh panjang di bagian leher, pundak, punggung dan paha, bulu paha panjang 

dan tebal (Anonymaus, 2007). 

Kambing PE sudah kurang jelas keaslian genetikanya, ada yang bertanduk, 

tetapi ada juga yang tidak bertanduk , kaki panjang, berambut pendek, warna rambut 

campuran antara coklat, putih dan hitam. Kambing PE merupakan kambing yang 

relative subur untuk beranak kembar (Djajanegara dan Misniwaty, 2003).  

 

2.2. Inseminasi Buatan (IB) 

Inseminasi Buatan adalah suatu teknologi reproduksi (generasi pertama) yang 

memanfaatkan bibit ( semen ) pejantan unggul secara maksimal dalam program 

pemuliabiakan ternak untuk meningkatkan produktifitas ternak dan memenuhi 

kebutuhan hidup manusia sehari-hari sehingga tujuan dari IB adalah untuk 



memanfaatkan bibit pejantan unggul secara maksimal dengan menginseminasi 

banyak betina dengan harapan meningkatkan populasi ternak yang mempunyai mutu 

genetik tinggi (Toelihere, 2004). Yusuf dan Haryani (2004) berpendapat bahwa 

teknologi IB merupakan salah satu awal perkembangan bioteknologi reproduksi yang 

dapat mensubtitusi perkawinan secara alami, dan telah berkonstribusi terhadap 

peningkatan produksi ternak. 

Inseminasi Buatan merupakan salah satu bentuk bioteknologi dalam bidang 

reproduksi ternak yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina yang 

dimilikinya tanpa perlu seekor pejantan utuh (Kartasudjana, 2001). Keunggulan dari 

program IB adalah : penggunaan semen yang lebih evisien, dapat menghindarkan 

penyakit reproduksi  dan perbaikan mutu genetik (Bearden dan Fuquay, 1984). 

Meurut  Tappa, Said, Kaiin  (2004)  penggunaan IB dapat menurunkan angka 

abnormalitas anak yang dilahirkan. 

 
2.3. Evaluasi Semen  

 Semen adalah cairan suspensi selular yang mengandung spermatozoa (gamet 

jantan) dan merupakan sekresi dari kelenjar aksesori organ reproduksi ternak jantan 

(Garner dan Hafez, 2000) dalam Hafez dan Hafez (2000). Semen terdiri dari 2 bagian 

yaitu spermatozoa dan seminal plasma (Partodihardjo, 1982; Toelihere, 1985). 

Spermatozoa terbentuk di tubulus seminiferus yang ada di dalam testes (Garner dan 

Hafez, 2000) dalam Hafez dan Hafez 2000. Seminal plasma adalah campuran sekresi 

dari epididymis, vas deferens, prostata, vesica seminalis dan kelenjar cowper yang 

mengandung zat-zat organik, inorganik, dan air ( Partodihardjo, 1982). Semen yang 



sudah terkoleksi dievaluasi secara makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan 

makroskopis meliputi: warna, bau, pH, konsistensi dan volume  sedangakan 

pengamatan mikroskopis meliputi: motilitas,  sperma hidup, konsentrasi dan 

keutuhan membran (Afiati, Gunawan dan  Ekayanti, 2004). 

Volume semen kambing dipengaruhi oleh umur, keadaan ternak, lingkungan, 

keahlian dari orang yang menampung, dan frekuensi penampungan semen. Volume 

semen kambing dewasa adalah 0,5 – 2 ml sedangkan untuk volume semen kambing 

muda adalah 0,5 – 0,7 ml Dally, Didion, Lenz, Love,  Varner, Hafez, Bellin (2000) 

dalam Hafez dan Hafez (2000). Spermatozoa kambing yang normal terdiri dari 2 

bagian yaitu bagian kepala dan ekor, dengan bagian ekor di bagi menjadi 3 bagian 

yaitu bagian leher, bagian tengah dan ujung ekor (Bearden dan Fuquay, 1984).  

Motilitas merupakan kemampuan gerak maju individu spermatozoa didalam 

lingkungan zat cair  (Herdis, 2005). Hal ini didukung oleh Gunawan, Afiati dan 

Ekayanti (2004) yang menyatakan bahwa ciri utama sperma adalah motilitas atau 

daya gerak maju yang merupakan cara paling sederhana dalam penilaian untuk 

keperluan IB.  

 Konsentrasi spermatozoa dihitung dengan menggunakan pipet haemocytometer 

dengan cara semen dihisap sampai angka 0,5 kemudian diencerkan dengan larutan 

NaCL fisiologis sampai tanda 101, lalu dihomogenkan (Gunawan dkk, 2004) 

Perhitungan spermatozoa hidup dilakukan dengan cara mencampur satu tetes 

semen dengan satu tetes eosin 2 % dan dicampur secara merata diatas gelas obyek  

kemudian dibuat preparat ulas dan diamati menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran 400 x, spermatozoa yang mati berwarna merah dan yang hidup tidak 



berwarna (Kaiin dan Said, 2004). Menurut Toilehere (1993) bahwa zat warna eosin 

akan memberi warna merah atau merah muda pada spermatozoa yang mati sedangkan 

zat warna negrosin akan memberi latar belakang biru hitam. Sedangkan menurut 

Hafez (1993) spermatozoa yang hidup tidak atau sedikit sekali menghisap warna, 

sedangkan spermatozoa yang mati akan menghisap warna 

Abnormalitas morfologis spermatozoa dibedakan menjadi 3 yaitu: primer, 

skunder dan tersier. Abnormalitas primer adalah abnormalitas yang terjadi karena 

kegagalan spermatogenesis ditandai dengan kepala spermatozoa yang terlalu kecil 

atau besar, kepala ganda, berbentuk kerucut, bulat, miring, ekor ganda berleher besar 

maupun spermatozoa yang salah bentuk. Abnormalitas sekunder adalah abnormalitas 

yang terjadi selama spermatozoa melalui epididymis yaitu berupa ekor melilit dan 

ekor patah. Abnormalitas tersier adalah kerusakan spermatozoa setelah ejakulasi atau 

penanganan yang salah untuk IB ( Dally dkk, 2000) dalam  Hafez dan Hafez (2000) 

Penilaian konsentrasi atau jumlah spermatozoa per milliliter semen sangat 

penting, karena konsentrasi menggambarkan sifat dan kualitas semen (Toelihere, 

1993). Menurut Dally dkk (2000) dalam Hafez dan Hafez (2000) menyatakan bahwa 

konsentrasi spermatozoa dapat dihitung dengan hemocytometer, colorimeter, 

spectrophotometer.  

 

 

 

 

 



2.4. Pemisahan Spermatozoa X dan Y ( sexing ) 

 Pemisahan spermatozoa X dan Y dapat dilakukan karena adanya perbedaan 

karakteristik antara  spermatozoa X dan Y. Menurut Hamono (2007) bahwa 

karakteristik fisik spermatozoa merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam 

membedakan spermatozoa X dan Y.  

Spermatozoa X dan Y mempunyai perbedaan karakteristik antar lain:  kandungan 

DNA, ukuran spermatozoa, motilitas, muatan permukaan serta fluoresensi kromosom, 

spermatozoa X mengandung kromotin lebih banyak sehingga ukuran kepalanya lebih 

besar dari spermatozoa Y (Hafez dan Hafez, 2000). Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh  Siedel, Duane dan Gardner (2002) heterokromatin dari kromosom Y 

terflorosensi lebih terang dibandingkan dengan kromosom X.  

Pemisahan spermatozoa merupakan upaya untuk mengubah proporsi 

perolehan spermatozoa yang berkromosom sejenis ( X dan Y) dengan metode 

tertentu, sehingga berubah dari proporsi normal (rasio alamiah) 50% banding 50% 

(Afiati dkk, 2004). Menurut  Susilawati (2003) spermatozoa yang mengandung 

kromosom X (spermatozoa X) jika berhasil membuahi sel kelamin betina (ovum) 

akan menghasilkan embrio betina dan sedangkan spermatozoa yang mengandung 

kromosom Y (spermatozoa Y) jika berhasil membuahi sel kelamin betina (ovum) 

akan menghasilkan embrio jantan. 

 

 

 

 



2.5. Metode – Metode Pemisahan Spermatozoa X dan Y 

 Berbagai metode pemisahan permatozoa telah dilakukan  antara lain : 

Table 1. Teknik dan hasil pemisahan spermatozoa X dan Y 
Teknik pemisahan Hasil  
Sedimentasi pada media 
dengan imobilisasi 

Hasil inseminasi dengan semen tersebut 
menghasilkan 70 % betina 

Skim milk, glycin, sodium 
sitrat, gliserol 

Meningkatkan jumlah anak jantan yang 
dilahirkan bila menggunakan lapisan atas 

Albumin kolom Spermatozoa berhasil dibekukan 
Velocity sedimentation Sedimentasi berdasarkan ukuran, densitas dan 

bentuk kepala. Factor dominan : ukuran kepala 
Sentrifugasi gradient 
densitas  

Dikembangkan dengan waktu yang pendek, 
sentrifugasi dengan waktu pendek tidak 
berpengaruh signifikan pada difusi  

Motilitas dan elektroforesis Spermatozoa yang imotil akan bergerak ke 
anoda pada pH netral. Ketika kondisi konsisten, 
spermatozoa motil akan bergerak menuju katoda 

Iso-electric focusing Spermatozoa membentuk lapisan atau suspensi 
yang akan bergerak kearah iso-elektric 

H-Y antigen Spermatozoa diperlakukan dengan serum H-Y. 
inseminasi terhadap tikus menghasilkan 45 % 
jantan dan sedangkan control 53 % 

Flow sorting by DNA  Spermatozoa Y yang berhasil di sorting 
sebanyak 72-80 % 

Sephadex kolom Diperoleh 70 % spermatozoa X dengan cara 
spermatozoa dimasukan dibagian atas. Filtrate 
diperoleh spermatozoa X sebanyak 65-85 % 

Sumber :Hafez dan Hafez  (2000). 

Penelitian tentang pemisahan spermatozoa X dan Y telah dilakukan antara lain: 

oleh Afiati dkk (2004) memisahkan spermatozoa X dan Y menggunakan medium 

BSA 30 % dan 50 % sebagai pengganti albumin dapat menghasilkan proporsi 

spermatozoa X 73 % pada fraksi atas dan 73,5 % spermatozoa Y pada fraksi bawah. 

Saili (1999) dalam Rusmawati (2004) melakukan pemisahan dengan menggunakan 

putih telur   dengan konsentrasi 10, 30 dan 50 %. Pada lapisan bawah dengan 



konsentrasi 30 % dalam pengencer dapat mengisolasi 71,50 % spermatozoa X dan 

pada konsentrasi 50 % dapat mengisolasi 73,50 % spermatozoa Y. Susilawati (2002) 

melakukan pemisahan spermatozoa menggunakan gradien konsentrasi putih telur 

dapat maenghasilkan proporsi spermatozoa Y pada lapisan bawah sebesar 75,8 % 

menggunakan pengencer tris aminomethan kuning telur. Sedangkan dari hasil 

penelitian  Anugrayekti (2008) pemisahan spermatozoa menggunakan 9 gradien 

Albumin mendapatkan hasil spermatozoa X sebesar 70,40 %, dari penelitian Riyanti 

(2008) yaitu pemisahan spermatozoa X dan Y menggunakan 3 gradien densitas 

albumin diperoleh 55,71% spermatozoa Y pada lapisan satu dan spermatozoa X pada 

lapisan 5 sebesar 55,67%  dan dari penelitian Sujanta (2008) pemisahan spermatozoa 

menggunakan 2 gradien densitas albumin diperoleh persentase motilitas 56,19%, 

viabilitas 59,65%, konsentrasi  64,90%, proporsi spermatozoa berkromosom X 

55,65% dan spermatozoa berkromosom Y 62,17%. 

Pemisahan sperma X dan Y dengan menggunakan metode kolom yang 

mengandung larutan BSA didasarkan pada perbedaan motilitas ( kecepatan 

pergerakan) antara sperma X dan sperma Y dalam menembus larutan yang 

mengandung BSA (Krzyzabiak dan Hafez, 1987) dalam Afati dkk (2004).   

 
 

2.6. Pengenceran Semen  

 Berbagai cara telah dilakukan untuk mempertahankan semen segar tetap 

dalam kondisi baik tanpa mengurangi kualitasnya, salah satu cara yang digunakan 

agar semen yang dihasilkan dapat digunakan sewaktu-waktu dan induk yang di IB 

dalam jumlah banyak yaitu dengan cara pengenceran (Kuswanto dkk, 2007) 



Fungsi dari pengencer adalah sebagai berikut:  

• menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa  

• melindungi spermatozoa terhadap cold shock  

• menyediakan suatu penyanggah untuk mencegah perubahan pH akibat    

 pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme sperma 

• mempertahankan tekanan osmotic dan keseimbangan elektrolit yang sesuai 

• mencegah pertumbuhan kuman  

• memperbanyak volume semen (Toelihere, 1993) 

 Andromed adalah pengencer yang dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap 

persentase motilitas dan persentase hidup spermatozoa dibandingkan dengan susu 

skim dan stock solution (Kuswanto dkk, 2007). Simmet (2005) menyatakan bahwa 

Andromed adalah bahan pengencer semen instant berupa cairan yang memiliki 

komposisi aquadest, fruktosa, gliserol, asam sitrat, buffer, fosfolipid. Komposisi 

antibiotik per 100 mg meliputi : spectinomycine 30 mg, lincomycine 15 mg, tyloicyne 

5 mg, gentamicyne 25 mg. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BAB III  

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Reproduksi dan pemuliaan ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mulai bulan Maret sampai  Mei  2008. 

 
3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian antara lain : 

1. Semen yang digunakan yaitu semen segar yang berasal dari kambing PE yang 

dipelihara di STPP Lawang dengan persyaratan minimal motilitas individu 70% 

dan motilitas massa 2+. 

2. Pengencer andromed  produksi minitub Germany 

3. Bovine serum albumin (BSA) produksi  Serva 

 

3.3 Alat dan Bahan 

beberapa peralatan dan bahan yang digunakan meliputi : 

1. Penampungan semen 

Alat     :  Vagina Buatan, Pompa udara manual, Kuas  

Bahan  : Vaselin, Air hangat 

2. Uji kualitas Spermatozoa 

Alat : Mikroskop cahaya binocular, tabung reaksi, objeck glass, cover           

glass , ose, tissue, kertas label, kertas lakmus dan haemocytometer. 



Bahan : Semen segar dari STPP Lawang, pewarna eosin-negrosin,   aquades, 

NaCl 3%. 

2  Proses Pengenceran Semen 

Alat : Mikropipet kapasitas 200 µl, dan 1000 µl, tip, tabung   reaksi, rak    

tabung reaksi, kertas label. 

Bahan : Semen kambing PE,  pengencer Andromed 

3 Pemisahan Spermatozoa X dan Y 

Alat     : Gelas ukur, tabung reaksi, mikro pipet, pipet pasteur, stirrer, 

magnetik stirrer, kertas label, sentrifuge, rak tabung reaksi, water  

bath,  

Bahan : Bovine Serum Albumin (BSA) 

4 Pemeriksaan Kualitas Semen Setelah Pemisahan 

Alat     :  Mikroskop cahaya binokuler, ose, objeck glass, cover glass, gelas 

ukur, tabung reaksi, tissue, kertas label, rak tabung reaksi 

Bahan : Semen hasil pemisahan, pewarna eosin-negrosin, NaCl  0,3 %. 

5 Pengukuran Kepala Spermatozoa X dan Y 

Alat : Mikroskop cahaya  binokular, objeck glass, cover glass,   mikrometer 

obyektif dan mikrometer okuler 

Bahan : Preparat ulas hasil dari pemeriksaan kualitas semen setelah 

pemisahan. 

 

 



3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode percobaan dengan (6) 

percobaan yaitu sentrifugasi 2, 3 dan 9 gradien pada kecepatan sentrifugasi 1000 rpm 

(130 G) dan 1500 rpm (300 G) selama 10 menit, setiap perlakuan diulang 10 kali, 

konsentrasi BSA yang digunakan untuk 2 gradien yaitu 5 dan 15%, 3 gradien  yaitu 5, 

10, 15% dan 9 gradien yaitu  5; 6,25; 7,5; 10,0; 11,25; 12,5; 13,75; dan 15%. Larutan 

tersebut disusun dalam tabung secara berurutan dari densitas tertinggi sampai 

terendah sebanyak 2 ml untuk 2 gradien, 1,5 ml untuk 3 gradien dan 0,5 ml untuk 9 

gradien. 

 
  
3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini antara lain: 

1.  Motilitas individu spermatozoa (%) 

2. Viabilitas spermatozoa  / persentase hidup spermatozoa (%) 

3. Konsentrasi spermatozoa (juta/ml) 

4. Proporsi spermatozoa X dan Y (%) 

 

3.6 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian meliputi : Persiapan alat dan bahan, penampungan 

semen, pemeriksaan kualitas semen segar, pembuatan gradient, sexing spermatozoa X 

dan Y, pemeriksaan kualitas semen pasca sexing. 

1. Persiapan alat dan bahan 



Alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu. Semua alat 

yang akan digunakan harus dicuci dengan sabun cuci / detergen, dibilas sampai bersih 

dan kemudian dikeringkan  dalam sebuah nampan yang sudah beralaskan tissue, 

setelah kering kemudian  alat – alat tersebut di beri label sesuai dengan perlakuan. 

sedangkan untuk bahan –bahan yang akan dipakai apabila bahan tersebut di simpan 

dalam lemari es maka sebalum digunakan terlebih dahulu di stabilkan suhunya 

dengan menggunakan waterbath. 

2. Penampungan Semen 

Semen diperoleh dari 1 ekor kambing PE jantan dewasa berumur 2 tahun  

yang dikandangkan dalam kandang panggung yang terbuat dari kayu yang  dipelihara 

di STPP malang. penampungan semen dilakukan di STPP Malang setiap 3-4 hari 

sekali pada pukul 08.00 WIB. Cara penampungan semen kambing sama dengan 

penampungan semen sapi yaitu dengan menggunakan vagina buatan dengan bantuan 

dari betina sebagai pemancing (teaser). 

3. Pemeriksaan kualitas semen segar 

  Semen yang didapat dari penampungan segera dilakukan pemeriksaan kualitas 

yang meliputi pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan 

makroskopis meliputi: volume (menggunakan syringe), warna , pH (dengan special 

indicator paper ) dan konsistensi (dengan kriteria penilaian encer, sedang dan kental). 

Sedangkan pemeriksaan secara mikroskopis meliputi : motilitas massa, motilitas 

individu, persentase hidup mati, konsentrasi. Dan untuk mengetahui perbandingan 

antara spermatozoa X dan Y pada semen segar maka dilakukan perhitungan proporsi 

antara spermatozoa X dan Y. 



a.  Motilitas Massa 

Pengamatan pada motilitas massa diamati dengan menggunakan mikroskop 

pada pembesaran 10 X 10 dengan meneteskan sedikit semen pada obyek glass tanpa 

gelas penutup.Penilaian motilitas massa diambil berdasarkan pergerakan spermatozoa 

dalam suatu kelompok yang mempunyai kecenderungan untuk bergerak bersama-

sama kesatu arah sehingga akan nampak gelombamg-gelombang seperti awan yang 

tebal dan tipis, mempunyai pergerakan yang cepat atau lambat tergantung dari 

konsentrasi spermatozoa yang hidup. 

b. Motilitas Individu 

Pengamatan pada motilitas individu berbeda dengan pengamatan pada 

motilitas massa. Motilitas individu diamati dengan mikroskop pada pembesaran 40 X 

10 dengan cara meneteskan semen pada obyek glass lalu di tutup dengan cover glass. 

Cara penilaian dari motilitas individu adalah dengan melihat berapa banyak 

spermatozoa yang bergerak progresif ( spermatozoa normal yang memiliki 

pergerakan maju) dibandingkan dengan spermatozoa yang bergerak abnormal 

(pergerakan spermatozoa yang memutar dan yang tidak bergerak). Standart minimal 

motilitas individu semen segar yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah 70% 

c.  Persentase Hidup dan Mati (Viabilitas) 

Evaluasi persentase hidup mati pada spermatozoa segar dilakukan dengan  

pewarnaan menggunakan larutan eosin negrosin dengan bantuan ose yang diamati 

dengan mikroskop menggunakan perbesaran 40 X 10. Dari hasil pewarnaan tesebut 

apabila ditemukan spermatozoa yang hidup akan berwarna putih (tidak menyerap 



warna) dan spermatozoa yang mati akan berwarna merah keunguan ( menyerap 

warna). Adapun cara pengamatan persentase hidup mati adalah sebagai berikut: 

• Satu tetes semen segar diteteskan pada object glass dengan bantuan ose, 

satu tetes larutan eosin negrosin diteteskan di dekat semen segar dengan 

bantuan ose, kemudian dihomogenkan, setelah homogen campuran 

tersebut kemudian diulas dengan menggunakan cover glass pada ujungnya 

dengan membentuk sudut 45 derajat 

• Hasil ulasan tersebut diamati dengan mikroskop, lalu dihitung 100 

spermatozoa (gabungan spermatozoa yang hidup dan yang mati) 

 

 

 

  

 
      

 

 
Gambar 1. Viabilitas Spermatozoa 

a. Spermatozoa Hidup 
b. Spermatozoa Mati 
 

d.  Konsentrasi 

 Penghitungan konsentrasi spermatozoa dilakukan dengan menggunakn bantuan 

haemocytometer dengan prosedur sebagai berikut: 

b 

a 



• semen dihisap dengan pipet erytrosit sampai angka 0,5 kemudian NaCl 3 

persen di hisap sampai angka 101 yang tertera pada pipet erytrosit 

• pipet erytrosit digoyang-goyang dengan membentuk angka 8 agar semen 

yang ada didalam menjadi homogen selama beberapa menit, lalu 2-3 tetes 

semen dibuang kemudian diteteskan pada kamar hitung lalu ditutup 

dengan  cover glass. Spermatozoa dihitung pada 5 kamar yaitu pada sudut 

kiri dan kanan bagian atas, sudut kiri dan kanan pada bagian bawah dan 

tengah. 

 e.  Proporsi Spermatozoa X dan Y 

 Prosedur penrhitungan proporsi spermatozoa X dan Y yaitu mengukur 100 ekor 

spermatozoa yang meliputi panjang dan lebar kepala spermatozoa dengan 

menggunakan bantuan mikrometer obyektif dan  mikrometer okuler, hasil dari 

pengukuran tersebut dikalibrasi. Apabila hasil kalibrasi melebihi rata-rata maka 

dianggap spermatozoa X sedangkan apabila dibawah dari rata-rata maka dianggap 

spermatozoa Y. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.Pengukuran panjang dan Lebar kepala Spermatozoa menggunakan  

Mikrometer objectiv dan Mikrometer okuler 
a. Pengukuran Panjang Kepala Spermatozoa 
b. Pengukuran Lebar Kepala Spermatozoa 
c. Mikrometer objectiv 

c 

a 

B 



4. Sexing spermatozoa 

• Pembuatan Gradien BSA 

   Gradien BSA merupakan salah satu media yang digunakan untuk pemisahan 

sprmatozoa X dan Y.Sebelum dilakukan pembuatan gradien terlebih dahulu 

dilakukan pembuatan Stock  BSA dengan konsentrasi 5%, 10% dan 15%. Pada 

penelitaian ini gradien yang digunakan adalah 2 gradien dengan konsentrasi BSA 5 

dan 15% masing masing 2 ml, 3 gradien dengan konsentrasi BSA  5, 10, 15% 

dengan jumlah masing-masing 1,5 ml dan 9 gradien dengan konsentrasi BSA 5; 

6,25; 7,5; 8,75; 10,0; 11,25; 12,5; 13,75; dan 15%. masing-masing 0,5 ml. 

Penyusunan gradien dimulai dengan mengambil konsentrasi BSA yang tertinggi 

sampai yang terendah pada tiap tabung . 

 

 

 

 

 

 

 

        
Gambar 3. Gradien densitas Bovine Serum Albumin 
   
• Sentrifugasi 

Pemisahan spermatozoa X dan Y pada penelitian ini menggunakan metode 

sentrifugasi dengan kecepatan 1000 dan 1500 selama 10 menit, 1ml semen yang 



diletakan diatas gradien lalu disentrifugasi sesuia dengan perlakuan masing-

masing yaitu sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 1000 dan 1500. 

setelah perlakuan sentrifugasi semen diambil masing-masing 1 ml lalu dilakukan 

pengamatan yang meliputi : motilitas individu, viabilitas, konsentrasi dan 

perhitungan proporsi spermatozoa X dan Y. 

 

3.7 Analisis Data 

 Data yang diperoleh di analisa menggunakan analisa deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8  Prosedur pemisahan spermatozoa X dan Y metode sentrifugasi gradient  

 

- BSA diencerkan dengan pengencer Andromed  

 -  Konsentrasi BSA yang dibuat untuk 2 gradien (5% dan 15%), 3 Gradien (5%,    

10%, 15%) dan untuk 9 Gradien (5; 6,25; 7,5; 10,0; 8,75; 11,25; 12,5; 13,75; 

dan 15%. 

 

 - Diambil masing-masing 2 ml untuk 2 gradien,  disusun pada tabung reaksi dari 

densitas tertinggi sampai terendah  pada 3 tabung reaksi. 

 - Diambil masing-masing 1,5 ml  untuk 3 gradien,  disusun pada tabung reaksi dari 

densitas tertinggi sampai terendah  pada 3 tabung reaksi. 

 - Diambil masing-masing 0,5 ml untuk 9 gradien, disusun pada tabung reaksi dari 

densitas tertinggi sampai terendah  pada 3 tabung reaksi. 

 

- Dimasukkan 1 ml semen pada setiap tabung reaksi 

- Dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 dan 1500 selama 10menit pada 

setiap tabung 

 

- Didapatkan 5 lapisan pada ketiga buah tabung, tiap lapisan diambil sebanyak 1 

ml dimasukkan dalam 5 tabung yang berbeda. 

 

- % Motilitas  spermatozoa,  % Viabilitas spermatozoa, Konsentrasi spermatozoa 

dan  Proporsi spermatozoa X dan Y 

2. Pembuatan gradien densitas BSA 

3. Sentrifugasi 

4. Pemisahan spermatozoa X dan Y 

6. Evaluasi semen 

Hasil 

1. Pembuatan stock BSA 



3.8.1 Diagram Alur Prosedur Pemisahan Spermatozoa X dan Y 
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3.8.2 Diagram Alur Perlakuan  2 Gradien Densitas BSA 

            

 

Keterangan: Untuk perlakuan 3 dan 9 gradien, diagram alur perlakuan serupa, tetapi 2 

gradien diganti dengan 3 atau 9 gradien  BSA di atas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kualitas Semen Segar  

Semen segar yang kami gunakan pada penelitian ini adalah  semen segar hasil 

penampungan dari kambing PE yang berumur  ± 2 tahun yang dipelihara di STPP 

Lawang . Pemeriksaan semen segar dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan  secara 

makroskopis yang meliputi volume, pH, warna, dan konsistensi. Dan pemeriksaan 

mikroskopis yang meliputi motilitas massa dan individu, persentase hidup, 

konsentrasi dan perhitungan proporsi spermatozoa X dan Y.  

Pemeriksaan terhadap semen segar dilakukan unuk melihat kualitas dari 

semen tersebut apakah dapat dilakukan proses selanjutnya atau tidak. Adapun data 

hasil pengamatan pada semen segar tertera pada Table di bawah ini: 

Tabel 2. Kualitas Semen Segar yang digunakan dalam penelitian 

Parameter   Rataan ± Sd 
Volume (ml)   1,03 ± 0,13   
Warna   Putih kekuningan 
pH   7,00   
Motilitas massa   +++   
Motilitas Individu (%) 80,0± 00   
Konsentrasi  (jt/ml) 346,7 ± 40,46   
Persentase Hidup (%) 81,1 ± 4,09   
Proporsi Spermatozoa X dan Y (%) 50,5 : 49,5   

 

  Hasil pengamatan terhadap kualitas semen segar di atas adalah untuk 

mengetahui apakah semen tersebut memenuhi kriteria  untuk dilakukan proses 



selanjutnya. Kualitas semen segar pada penelitian telah menunjukkan bahwa semen 

yang digunakan telah sesuai kriteria untuk dilakukan  proses selanjutnya. Volume 

semen segar yang kami gunakan  memiliki rata-rata 1,03 ± 0,3 ml. Volume  semen 

kambing tersebut  menunjukkan bahwa semen yang diejakulasikan adalah normal. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Partodiharjo (1992) yang menyatakan bahwa 

ejakulasi volume semen kambing jantan yang normal adalah 0,5 – 2,5 ml , adapun 

faktor – faktor  yang mempengaruhi volume semen yang diejakulasikan tersebut 

adalah bobot badan, bangsa, dan frekuensi penampungan. 

 Semen yang digunakan dalam penelitian memiliki konsistensi yang kental. 

Kekentalan semen bervariasi berdasarkan bangsa ternak, dan semen yang baik adalah 

semen yang memiliki konsistensi yang kental,  sama atau sedikit lebih kental dari 

susu (Partodiharjo, 1992). Warna semen yang digunakan dalam penelitian adalah 

berwarna putih kekuningan, hal ini sesuai dengan pendapat  Bearden dan Fuquay 

(1984) yang menyatakan bahwa  warna semen kambing yang diejakulasikan secara 

normal  berwarna krem, putih susu dan kekuningan. 

 Hasil pemeriksaan semen segar didapatkan  rata-rata persentase motilititas 

individu semen segar adalah 80%, dengan motilitas massa +++. Pada penelitian ini 

menunjukan bahwa semen tersebut mempunyai kualitas yang baik dan memenuhi 

persyaratan   untuk dikakukan proses selanjutnya. Motilitas spermatozoa yang 

progresif merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menentukan kualitas 

individu dari spermatozoa karena motilitas mempunyai korelasi yang tinggi terhadap 

fertilitas spermatozoa yang di inseminasikan  ( Bearden dan Fuquay, 1984 ) hal ini 

didukung oleh  Dally dkk (2000) dalam Hafez dan Hafez (2000) yang menyatakan 



bahwa motilitas sermatozoa semen segar yang tinggi akan meningkatkan kemampuan 

spermatozoa dalam menggunakan medium pengencer secara optimal sehingga  

spermatozoa mempunyai daya tahan hidup yang tinggi.  

Persentase hidup spermatozoa semen segar kambing PE  dari hasil 

pemeriksaan secara mikroskopis adalah  81,1 ± 4,09%, persentase hidup spermatozoa  

yang kami gunakan telah memenuhi syarat untuk dilakukan proses selanjutnya. 

Semen  yang berkualitas baik mempunyai 80 -90 % spermatozoa hidup (Gomes, 

1997) 

 Hasil pengamatan secara mikroskopis diperoleh konsentrasi semen segar 

kambing PE  sebesar 346,7 ± 40,46 jt/ml, konsentrasi semen segar yang kami 

gunakan dalam proses sexing ini tergolong baik, dan sudah memenuhi persyaratan 

untuk dilakukan proses lebih lanjut.  Dally dkk (2000) dalam Hafez dan Hafez (2000) 

menyatakan bahwa konsentrasi spermatozoa untuk semen segar pada kambing adalah 

250 – 1000 jt spermatozoa /ml. Tinggi rendahnya konsentrasi semen dipengaruhi oleh 

: lamanya rangsangan seksual, frekuensi penampungan, kesehatan pejantan, umur, 

musim reproduksi pejantan (Anonymous, 2002). 

Proporsi spermatozoa X  dan Y  Hasil  sexing  diperoleh  besar rata- rata 

kepala yang diperoleh dari perhitungan panjang spermatozo dikali lebar spermatozoa 

. Rata- rata ukuran kepala  spermatozoa yang diperoleh  adalah 43,23 mikron . 

Pengukuran ini dilakukan untuk digunakan sebagai dasar penentuan antara 

spermatozoa X dan Y, apabila ukuran spermatozoa yang diperoleh lebih kecil dari 

ukuran rata-rata (43,23 mikron) maka spermatozoa tersebut adalah Y dan apabila 

ukuran spermatozoa yang diperolek lebih besar dari rata-rata, maka spermatozoa 



tersebut adalah X. Menurut Hafez dan Hafez (2000) ukuran spermatozoa X lebih 

besar dari spermatozoa Y karena spermatozoa X mengandung kromatin lebih besar, 

hal ini juga didukung oleh Garner dan  Siedel (2000) yang menyatakan bahwa 

spermatozoa X mengandung lebih banyak  Dioxyribo Nucleic Acid (DNA) 3,8 % 

dibandingkan dengan spermatozoa Y . Hasil peritungan chi- Square menunjukkan 

bahwa  perbandingan spermatozoa X dan Y adalah50,5%  : 49,5% .  Hal ini di 

dukung oleh Mc. Donald and Pineda (1989) yang menyatakan bahwa ova yang 

berasal dari betina normal akan dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom X 50 

% atau sperma yang membawa kromosom Y 50 %. Secara teori, 50% dari zigot 

menjadi betina dan 50% dari zigot menjadi jantan.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Persentase Motilitas Individu Spermatozoa Hasil Sexing 

4.2.1 Rata – rata persentase motilitas individu spermatozoa hasil sexing 

 Persentase motilitas individu spermatozoa merupakan persentase spermatozoa 

yang bergerak progresif ke depan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa persentase 

motilitas individu spermatozoa hasil sexing pada 2, 3 dan 9 gradien dalam  berbagai 

perlakuan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) pada 

setiap lapisan tertera pada Gambar 4. Di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 4. Rata- rata persentase motilitas individu spermatozoa hasil sexing 

menggunakan 2, 3 dan 9 gradien dalam kecepatan sentrifugasi 
1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)pada lapisan 1 sampai 
5. 

 
Histogram diatas menunjukkan bahwa rata-rata persentase motilitas individu 

spermatozoa hasil  sexing menggunakan 2, 3 dan 9 gradien dengan kecepatan 

sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) selama 10 menit menghasilkan 

rata-rata motilitas yang cenderung stabil pada kecepatan sentrifugasi 1000 rpm, dan 



terjadi peningkatan di lapisan 5 pada kecepatan 1500 rpm. Untuk lebih jelasnya dapat 

di lihat pada Histogram dan Tabel dari masing – masing gradien di bawah ini. 

Persentase motilitas individu spermatozoa hasil  sexing pada 2 gradien  

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) pada 

lapisan 1 sampai 5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Rata-rata persentase motilitas individu spermatozoa  hasil  sexing 
pada  2 gradien    kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G) 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
Tabel 3. Rata-rata persentase motilitas individu spermatozoa  hasil  sexing 

pada  2 gradien   kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G) selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 

Perlakuan Perlakuan Lapisan 
1000 rpm, 10 menit 1500 rpm ,10 menit 

1 44.45 ± 5.05 42.71 ± 4.87 
2 47.33 ± 4.04 40.41 ± 3.65 
3 47.91 ± 3.04 44.45 ± 5.05 
4 47.91 ± 3.04 48.49 ± 2.98 
5 50.79 ± 0.00 49.64 ± 3.65 

 
Histogram dan Tabel  persentase motilitas  spermatozoa hasil sexing pada 2 

gradien di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 
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1000 rpm selama 10 menit persentase motilitas individu spermatozoa tertinggi 

terdapat pada lapisan 5 sebesar 50,79% dan pada perlakuan sentrifugasi 1500 rpm 

(300 G) selama 10 menit persentase motilitas individu spermatozoa tertinggi terdapat 

pada lapisan 5 sebesar 49,64% dimana persentase tersebut merupakan hasil dari 

transformasi. 

 Persentase motilitas pasca sexing yang diperoleh, secara umum motilitas 

individu spermatozoa mengalami penurunan di bandingkan dengan semen segar 

(Tabel 2). Adanya perlakuan merupakan salah satu faktor  yang mengakibatkan 

Terjadinya penurunan, karena pada proses sentrifugasi spermatozoa terpisah dari 

seminal plasma. Seminal plasma adalah campuran sekresi dari epididymis, vas 

deferens, prostate, vesicular seminalis dan kelenjar prostate, yang mengandung zat-

zat organik, inorganik dan dan air yang merupakan sumber energy bagi spermatozoa 

(Partodiharjo, 1992)  

Peningkatan motilitas pada lapisan 5 dipengaruhi oleh adanya gaya sentrifugal 

yang memutar sehingga menarik spermatozoa untuk menembus lapisan bawah. 

Banyaknya spermatozoa yang tertahan di bawah sehingga pola peningkatan pada 

lapisan 5 tersebut merupakan salah satu efek dari subyektifitas  pengamat, apabila 

dalam satu obyek pandang jumlah spermatozoa sedikit dan spermatozoa yang 

bergerak progresif sedikit maka motilitas spermatozoa menjadi rendah. Dan pabila 

dalam satu obyek pandang jumlah spermatozoa banyak dan banyak pula yang 

bergerak progresif maka persentase motilitas yang diberikan akan tinggi. 



Penilaian terhadap motilitas individu spermatozoa diperoleh dari 

perbandingan antara spermatozoa yang bergerak progresif dengan spermatozoa yang 

tidak bergerak (Partodiharjo, 1992). 

Persentase motilitas individu spermatozoa hasil  sexing pada 3 gradien  

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm pada lapisan 1 sampai 5 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Rata-rata persentase motilitas individu spermatozoa hasil  sexing 
pada  3 gradien  kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G) pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
Tabel 4. Rata-rata persentase motilitas individu spermatozoa  hasil  sexing 

pada  3 gradien kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G) pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
 

 

 

 

Histogram dan Tabel  motilitas spermatozoa hasil sexing pada 3 gradien di 

atas menunjukkan bahwa persentase motilitas individu spermatozoa  pada 3 gradien 

Perlakuan Perlakuan Lapisan 
1000 rpm, 10 menit 1500 rpm ,10 menit 

1 43.29 ± 4.75 45.60 ± 5.74 
2 47.91 ± 3.04 42.14 ± 3.04 
3 45.02 ± 5.44 46.75 ± 3.90 
4 47.33 ± 4.04 49.06 ± 3.90 
5 45.02 ± 5.44 49.64 ± 3.65 
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pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit hasil 

motilitas yang dihasilkan cenderung stabil pada lapisan 2, 3, 4 dan 5 hal ini di 

sebabkan karena pada 3 gradien dengan perlakuan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm 

menghasilkan suatu kombinasi perlakuan yang seimbang antara konsentrasi gradient 

BSA yang digunakan (5%, 10% dan 15%) dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 

menit mampu membuat spermatozoa menembus lapisan dengan baik karena energi 

yang dikeluarkan tidak terlalu banyak sehingga kerusakan pada membran sedikit dan 

spermatozoa dapat terus hidup yang ditandai dengan adanya pergerakan yang 

progresif dari spermatozoa. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi motilitas spermatozoa adalah 

ketersediaan energi, dimana  energi yang digunakan untuk pergerakan spermatozoa 

dalam bentuk Adenosin triphosphat (ATP) yang terdapat dalam mitokondria (Hafez, 

1993). 

Persentase motilitas individu spermatozoa hasil  sexing pada 9 gradien  

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm pada lapisan 1 sampai 5 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 
 
 
Gambar 3. Rata-rata persentase motilitas individu spermatozoa (%) hasil  

sexing pada  9 gradien   kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) 
dan 1500 rpm (300 G) pada lapisan 1 sampai 5. 
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Tabel 5. Rata-rata persentase motilitas individu spermatozoa  hasil  sexing 
pada  9 gradien kecepatan sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm pada 
lapisan 1 sampai 5. 

 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm, 10 menit 1500 rpm ,10 menit 

1 43.29 ± 5.48 43.29 ± 5.48 
2 45.6 ± 4.26 42.71 ± 4.87 
3 46.18 ± 4.55 43.87 ± 4.55 
4 44.45 ± 5.05 47.33 ± 4.04 
5 42.14 ± 4.9 48.49 ± 4.04 

 
Histogram  dan Tabel persentase motilitas individu spermatozoa hasil sexing 

pada lapisan 3 di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan kecepatan 1000 rpm 

selama 10 menit motilitas spermatozoa yang terendah terdapat pada lapisan lapisan 5 

yaitu 42,14 % dan motilitas tertinggi terdapat pada lapisan 3 sebesar 46,18%. 

Sedangkan pada  sentrifugasi  dengan kecepatan  1500 rpm selama 10 menit motilitas 

individu spermatozoa tertinggi terdapat pada lapisan 5. 

 Sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm pada 2, 3 dan 9 gradien masih terlalu 

tinggi sehingga banyak spermatozoa yang turun akibat adanya gaya sentrifugasi yang 

terlalu tinggi. Sedangkan pada perlakuan 1000 rpm 10 menit persentase motilitas 

yang dihasilkan cenderung stabil, walaupun  masih ada fluktuasi yang diakibatkan 

data yang diperoleh sangat ekstrim namun secara umum persentase yang dihasilkan 

dari kombinasi perlakuan tersebut stabil.  

  

 

 

 



4.2.2 Total  Motilitas Spermatozoa  Hasil Sexing 

Total spermatozoa motil hasil sexing pada 2,3 dan 9 gradien dalam  berbagai 

perlakuan kecepatan sentrifugasi yaitu 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) pada 

setiap lapisan  di peroleh dari hasil pengkalian antara konsentrasi dan persentase 

motilitas. Untuk lebih jelas total motilitas spermatozoa dapat dilihat pada Gambar 8. 

di bawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Total motilitas spermatozoa hasil sexing pada 2, 3 dan 9 

gradien menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 
G) dan 1500 rpm (300 G) pada lapisan 1 sampai 5 

 
Histrogram total motilitas spermatozoa hasil sexing pada 2, 3 dan 9 gradien 

diatas menunjukan bahwa pola dari total spermatozoa yang motil sama dengan 

persentase motilitas yang telah dijelaskan di atas. Tapi untuk lebih jelasnya pola 

peningkatan dan penurunan total motilitas pada setiap gradien dan pada  tiap-tiap 

lapisan  dapat dilihat pada gambar 9,10 dan 11. di bawah ini. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Total motilitas spermatozoa (jt/ml) hasil sexing pada 2 gradien 

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G) pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
Tabel 6. Total motilitas spermatozoa hasil sexing pada 2 gradien kecepatan 

sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) pada lapisan 1 
sampai 5. 

 
 
 

 

 

 

Histogram dan Tabel di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi 

1000 rpm (130 G) selama 10 menit total spermatozoa motil yang dihasilkan stabil 

pada tiap lapisan, sedangkan pada perlakuan 1500 rpm (300 G) selama 10 menit total 

spermatozoa yang motil tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 45.84 jt/ml, sedangkan 

pada lapisan 1 total spermatozoa yang motil sedikit yaitu 2.48 jt/ml, hal ini 

dipengaruhi oleh konsentrasi spermatozoa, seperti yang telah dijelaskan di atas total 

spermatozoa yang motil di peroleh dari hasil kali konsentrasi dengan  persentase 

motilitas. 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm, 10 menit 1500 rpm ,10 menit 

1 7.33 ± 4.61 2.48 ± 0.99 
2 13.28 ± 9.39 4.16 ± 3.02 
3 18.72 ± 10.01 19.56 ± 13.89 
4 11.83 ± 1.75 18.66 ± 13.34 
5 16.2 ± 7.75 45.84 ± 9.09 
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Motilitas spermatozoa merupakan kemampuan gerak maju individu 

spermatozoa di dalam lingkungan zat cair, pergerakan yang progresif ( maju kedepan 

) sangat penting bagi individu spermatozoa untuk menembus sel-sel pelindung untuk 

melewati sel telur, mukosa pada servik, dan masuk kedalam uterus pada saat 

diinseminasikan ( Herdis, 2005).  

Total motilitas spermatozoa hasil  sexing pada 3 gradien densitas BSA dapat 

dilihat pada Gambar 10. berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Total motilitas spermatozoa (jt/ml) hasil sexing pada 3 gradien 

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 
G) pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 

Tabel 7. Total motilitas spermatozoa  hasil sexing pada 3  gradien menggunakan 
kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) pada 
lapisan 1 sampai 5. 
 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm, 10 menit 1500 rpm ,10 menit 

1 11.42 ± 5.89 2.28 ± 1.50 
2 19.94 ± 10.14 4.60 ± 2.17 
3 14.49 ± 4.85 19.44 ± 13.74 
4 15.41 ± 1.84 24.42 ± 9.63 
5 10.07 ± 6.26 43.36 ± 10.72 
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Histogram dan Tabel di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan kecepatan 

1000 rpm (130 G) total spermatozoa  motil tertinggi terdapat pada lapisan 2 yaitu 

19.94 jt/ml. Sedangkan pada perlakuan kecepatan 1500 rpm (300 G) selama 10 menit 

total spermatozoa yang motil tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 43.36 jt/ml. 

Total motilitas spermatozoa hasil  sexing pada 9 gradien densitas BSA dapat 

dilihat pada Gambar 11. berikut ini. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 11. Total motilitas spermatozoa  hasil sexing pada 9   gradien 
kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 
G) pada lapisan 1 sampai 5. 

          
 

Tabel 8.  Total motilitas spermatozoa  hasil sexing pada 9   gradien 
kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) 
pada lapisan 1 sampai 5. 

          

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm, 10 menit 1500 rpm ,10 menit 

1 7.44 ± 4.04 2.38 ± 0.72 
2 19.81 ± 13.41 3.21 ± 1.76 
3 15.72 ± 7.29 15.20 ± 9.91 
4 13.67 ± 7.67 23.84 ± 16.12 
5 7.52 ± 4.15 38.93 ± 8.53 
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Histogram dan Tabel di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan 1000 rpm 

(130 G) selama 10 menit total spermatozoa  motil tertinggi  terdapat pada lapisan 2 

yaitu 19.81 jt/ml, sedangkan pada perlakuan sentrifugasi kecepatan 1500 rpm (300 G) 

total spermatozoa motil tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 38.93 jt/ml.                     

  Peningkatan total spermatozoa yang motil berpengaruh pada konsentrasi 

spermatoza yaitu semakin banyak spermatozoa pada lapisan tersebut maka nilai 

spermatozoa yang motil akan semakin banyak pula. Dengan mengetahui  jumlah 

spermatozoa yang motil  maka kita dapat mengetahui jumlah straw yang akan 

diproduksi menggunakan semen tersebut dengan standart spermatozoa motil yang 

telah di tentukan. Satu straw semen yang siap untuk di IB kan harus mengandung 

spermatozoa motil sebanyak 12 X 106,  jumlah tersebut di sesuaikan dengan lamanya 

waktu perjalanan spermatozoa saat dideposisikan sampai ampula dan terjadi fertilisasi 

sehingga diperlukan sejumlah spermatozoa yang mampu bertahan sampai terjadinya 

pembuahan (Anonymous, 1999).  

Volume semen dalam straw  pada saat inseminasi buatan adaah 0,2 – 0,5 ml 

(Bearden and Fuquay 1997). Menurut Hafez (2000)  daya fertilitas spermatozoa 

sangat ditentukan oleh jumlah spermatozoa yang motil yaitu spermatozoa yang hidup 

dan bergerak aktif ke depan.  

 

 

 

 
 
 



4.3. Persentase Hidup  Spermatozoa  

4.3 1. Rata-rata Persentase Hidup Spermatozoa Hasil Sexing 

      Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata- rata persentase hidup 

spermatozoa hasil sexing pada 2, 3 dan 9 gradien dalam  berbagai perlakuan 

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) selama 10 menit 

pada setiap lapisan tertera pada Gambar 12. di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Rata- rata persentase hidup spermatozoa hasil sexing 

menggunakan 2, 3 dan 9 gradien pada kecepatan 
sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  pada 
lapisan 1 sampai 5.  

 
Histogram di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan 1000 rpm selama 

10 menit persentase spermatozoa hidup hasil sexing cenderung stabil pada tiap –tiap 

lapisan sedangkan pada perlakuan sentrifugasi pada keceptan 1500 rpm persentase 

hidup spermatozoa meningkat pada lapisan 5. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 13. 

14. dan 15. di bawah ini. 



Rata-rata persentase hidup spermatozoa hasil  sexing pada 2 gradien  

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  pada 

lapisan 1 sampai 5. 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 13. Persentase hidup spermatozoa hasil sexing menggunakan 2 

gradien kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G) selama 10 menit 

 
 

Tabel 9. Persentase hidup spermatozoa hasil sexing menggunakan 2 gradien    
kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) 
selama 10 menit. 

 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 61.4 ± 5.97 56.64 ± 3.80 
2 59.9 ± 4.04 58.25 ± 2.46 
3 59.0 ± 3.61 59.53 ± 4.11 
4 61.1 ± 5.69 59.13 ± 5.06 
5 59.3 ± 8.59 61.21 ± 3.73 

 
Histogram dan data dari Tabel persentase hidup spermatozoa di atas 

menunjukan bahwa persentase hidup spermatozoa pada perlakuan sentrifugasi dengan 

kecepatan 1000 rpm selama 10 menit cenderung stabil yaitu  pada lapisan 1 sampai 5 

yaitu : 61.4%;  59.90%;  58.98%;  61.13%;  59.28%. Sedangakan pada perlakuan 
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kecepatan 1500 rpm selama 10 menit persentase hidup spermatozoa terendah terdapat 

pada lapisan 1 yaitu sebesar 56.64%  dan persentase hidup spermatozoa tertinggi 

terdapat pada lapisan 5 yaitu 61.21 

Secara umum persentase hidup spermatozoa mengalami penurunan apabila 

dibandingkan dengan spermatozoa pada semen segar. Penurunan tersebut akibat 

adanya proses perlakuan pada spermatozoa. Penurunan persentase hidup spermatozoa 

hasil sexing disebabkan karena spermatozoa mengalami kerusakan membran pada 

saat dilakukan proses sentrifugasi. Menurut Matheij, Van Der Lende dan Osinga 

(1999) bahwa proses sentrifugasi dapat menyebabkan membran kehilangan 

glikoprotein yang merupakan pelindung dari kepala spermatozoa. Hal ini juga 

didukung oleh Yu dan Leibo (2002) yang menyatakan bahwa apabila membran 

plasma sudah mengalami kerusakan, maka metabolism spermatozoa akan terganggu 

sehingga sehingga spermatozoa akan kehilangan motilitasnya dan mengakibatkan 

kematian. 

Rata-rata persentase hidup spermatozoa hasil  sexing pada 3 gradien  

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada 

lapisan 1 sampai 5. ditampilkan pada Gambar dan Tabel berikut.  

 

 

 



  
 
Gambar 14. Persentase hidup spermatozoa hasil sexing menggunakan 3 

gradien kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm 
(300 G)  selama 10 menit. 

 
Tabel 10. Persentase hidup spermatozoa hasil sexing menggunakan 2 gradien   

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) 
selama 10 menit. 
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Lapisan 1000 rpm 10 menit 1000 rpm 10 menit 
1 60.8 ± 6.27 60.03 ± 0.00 
2 60.0 ± 4.99 63.12 ± 2.98 
3 60.2 ± 4.49 63.69 ± 3.29 
4 61.0 ± 6.44 64.35 ± 6.05 
5 61.4 ± 3.25 64.77 ± 6.96 

 
 Histogram dan Tabel persentase hidup spermatozoa di atas menunjukan 

bahwa persentase hidup spermatozoa pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 

1000 rpm selama 10 menit cenderung stabil seperti halnya pada 2 gradien di atas. 

Sedangkan pada perlakuan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit persentase hidup 

tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 64.77%. Dimana hasil tersebut merupakan  

hasil dari transformasi. 
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Hal ini menunjukkan bahwa persentase hidup spermatozoa ada korelasi 

dengan  motilitas  (pada perlakuan 1500 rpm persentsae hidup spermatozoa tertnggi 

terdapat pada lapisan 5 dan pada perlakuan 1000 rpm 10 menit persentase hidup 

masing-masing lapisan cenderung stabil).  

Penilaian kemampuan hidup spermatozoa (viabilitas) di ukur melalui 

parameter persentase motilitas yang bergerak progresif dan membran plasma utuh  

(Setiadi, Suprayogi dan Yulnawati, (2006). Hal ini juga di dukung oleh Herdis (2005) 

bahwa keutuhan membran plasma sangat diperlukan oleh spermatozoa, karena 

kerusakan membran plasma akan berpengaruh terhadap motilitas serta daya hidup 

spermatozoa yang dihasilkan. 

Rata-rata persentase hidup spermatozoa hasil  sexing pada 9 gradien  

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada 

lapisan 1 sampai 5 ditampilkan pada Gambar dan Tabel berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Persentase hidup spermatozoa hasil sexing menggunakan 9 
gradien  kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm 
(300 G)  selama 10 menit. 

 
Tabel 11. Persentase hidup spermatozoa hasil sexing menggunakan  9 

gradien    kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G)  selama 10 menit. 
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Lapisan 1000 rpm 10 menit 1000 rpm 10 menit 
1 59.42 ± 3.69 60.56 ± 2.84 
2 59.57 ± 4.22 60.39 ± 3.50 
3 61.39 ± 3.68 60.10 ± 6.36 
4 60.31 ± 5.19 60.10 ± 3.80 
5 59.67 ± 3.47 64.01 ± 3.39 

 
Histogram dan Tabel persentase hidup spermatozoa di atas menunjukan 

bahwa persentase hidup spermatozoa pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 

1000 rpm selama 10 menit persentase hidup spermatozoa tertinggi terdapat pada 

lapisan 3 yaitu sebesar 61.39%, sedangakan pada perlakuan kecepatan 1500 rpm 

selama 10 menit persentase hidup tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 64,01%. 

Hasil tersebut merupakan hasil dari transformasi. Selain dari beberapa faktor yang 

telah disebutkan di atas penyebab penurunan adanya penurunan persentase hidup 

spermatozoa dan adanya peningkatan pada lapisan 5 juga dipengaruhi oleh 

konsentrasi BSA yang digunakan. Pada lapisan 5 konsentrasi BSA yang di gunakan 

lebih tinggi dari  konsentrasi BSA pada lapisan 1.  Maxwell dan Mendoza (1984) 

dalam Afiati (2004) menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

proses pemisahan spermatozoa X dan Y adalah konsentrasi BSA, waktu atau lama 

spermatozoa menembus larutan BSA .  

 

 

 

 

 



4.3.2. Total Spermatozoa Hidup Hasil Sexing 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa  total  persentase hidup spermatozoa 

hasil sexing pada 2, 3 dan 9 gradien dalam  berbagai perlakuan kecepatan sentrifugasi 

1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada setiap lapisan tertera pada Gambar 16. di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Total spermatozoa hidup hasil sexing menggunakan 2, 3 dan 9 
gradien   kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
Histogram di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi dengan 

kecepatan 1000 rpm 10 menit total spermatozoa yang hidup cenderung stabil pada 

semua lapisan sedangkan pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 10 menit total spermatozoa hidup tertinggi terdapat pada lapisan 5 

sedangkan pada lapisan 1 total spermatozoa rendah. Untuk lebih jelasnya tentang 

persentase hidup spermatozoa pada masing-masing gradient pada lapisan 1 

sampai 5 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Gambar 17. Total spermatozoa hidup hasil sexing menggunakan 2 gradien 

dengan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm 
(300 G)  selama 10 menit. 

 
 
Tabel 2. Total spermatozoa hidup hasil sexing menggunakan 2 gradien    

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) 
selama 10 menit. 
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Lapisan 1000 rpm 10 menit 1000 rpm 10 menit 
1 10.21 ± 7.13 3.87 ± 1.84 
2 18.31 ± 12.87 6.77 ± 3.82 
3 25.09 ± 13.61 29.00 ± 19.59 
4 14.10 ± 3.68 22.55 ± 14.33 
5 20.03 ± 11.83 60.52 ± 10.25 

 
Histogram  dan  Tabel total  spermatozoa hidup diatas menunjukkan bahwa 

persentase hidup spermatozoa pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 

rpm selama 10 menit total hidup spermatozoa teringgi terdapat pada lapisan 3 yaitu 

25.09 jt/ml, dan total hidup spermatozoa  terendah terdapat pada lapisan 1 yaitu 

sebesar 10.21 jt/ml, Sedangakan pada perlakuan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit 

total hidup spermatozoa terendah terdapat pada lapisan 1 yaitu sebesar 3.87 jt/ml dan 

dan persentase spermatozoa tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 60.52 jt/ml. Hal ini 
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menunjukkan bahwa pada pada perlakuan 1000 rpm 10 menit total spermatozoa yang 

hidup stabil pada tiap lapisan sedangkan  pada perlakuan 1500 rpm selama 10 menit 

total spermatozoa hidup tertinggi terdapat pada lapisan 5. Tinggi rendahnya jumlah 

spermatozoa hidup pada masing-masing lapisan dipengaruhi oleh konsentrasi 

spermatozoa yang ada pada tap lapisan, karena total spermatozoa yang hidup 

diperoleh dari hasil kali antara persentase spermatozoa hidup dengan konsentrasi 

spermatozoa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Total spermatozoa  hidup hasil sexing menggunakan 3 gradien  

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  
selama 10 menit. 

 
 
Tabel 13. Total spermatozoa hidup hasil sexing menggunakan 3 gradien   

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  
selama 10 menit. 
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Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 
1 18.51 ± 9.93 3.27 ± 1.72 
2 26.76 ± 13.1 7.94 ± 3.08 
3 18.65 ± 5.72 29.19 ± 20.64 
4 21.92 ± 3.75 34.14 ± 13.04 
5 16.38 ± 9.67 59.6 ± 10.84 
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Histogram total spermatozoa hidup di atas menunjukkan bahwa pada 

perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit total hidup 

spermatozoa teringgi terdapat pada lapisan 2 yaitu 26.76 jt/ml, dan total hidup 

spermatozoa  terendah terdapat pada lapisan 5 yaitu sebesar 16,.38 jt/ml, sedangakan 

pada perlakuan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit total hidup spermatozoa 

terendah terdapat pada lapisan 1 yaitu sebesar 3.27 jt/ml dan tertinggi terdapat pada 

lapisan 5 yaitu 59.60 jt/ml. Hal ini disebabkan spermatozoa turun (membentuk 

endapan ) dikarenakan adanya gaya sentrifugasi (memutar ) sehingga pada lapisan 

bawah  total spermatozoa yang hidup lebih tinggi. Sehingga pada lapisan 1 total 

spermatozoa yang ada sedikit. Kecepatan sentrifugasi 1500 selama 10 menit terlalu 

cepat sehingga menyebabkan banyak spermatozoa yang tertarik ke bawah dan 

mengendap di bawah. Mohri (1987) dalam Susulawati (2002) menyatakan bahwa 

proses sentrifugasi lebih baik dilakukan pada pada waktu yang cepat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 19. Total spermatozoa hidup hasil sexing menggunakan 9 gradien 

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) 
selama 10 menit. 
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Tabel 14. Total spermatozoa hidup hasil sexing menggunakan 9 gradien   
kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) 
selama 10 menit. 

 

��������	
 ��������	


Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 
1 10.99 ± 5.96 3.84 ± 0.85 
2 27.68 ± 15.63 4.20 ± 2.41 
3 25.37 ± 14.04 25.67 ± 19.94 
4 20.68 ± 9.77 35.66 ± 21.60 
5 11.62 ± 6.89 56.41 ± 12.06 

 
Histogram total spermatozoa hidup di atas menunjukkan bahwa pada 

perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit total hidup 

spermatozoa teringgi terdapat pada lapisan 2 yaitu 27.68 jt/ml, dan total hidup 

spermatozoa  terendah terdapat pada lapisan 1 yaitu sebesar 10.99 jt/ml, sedangakan 

pada perlakuan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit total spermatozoa hidup 

terendah terdapat pada lapisan 1 yaitu sebesar 3.27 jt/ml dan tertinggi terdapat pada 

lapisan 5 yaitu 56.41 jt/ml. Seperti pada total spermatozoa hidup pada 2 dan 3 

gradien, pada 9 gradien ini pola penurunan dan peningkatan total spermatozoa yang 

ada pada lapisan juga sama karena perlakuan yang diberikan sama yaitu sentrifugasi 

1000 rpm dan 1500 rpm selama 10 menit. Sehingga hasil yang diperoleh juga sama.   

 

 

 

 
 
 
 



4.4 Konsentrasi Spermatozoa  

4.4.1. Konsentrasi Spermatozoa Hasil Sexing 

 Konsentrasi spermatozoa yang digunakan dalam proses pemisahan di peroleh 

dari pengenceran semen segar dengan pengencer andromed  perbandingam 1 : 10. 

Hasil penelitan  menunjukkan bahwa konsentrasi  spermatozoa hasil sexing pada 2, 3 

dan 9 gradien dalam  berbagai perlakuan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) 

dan 1500 rpm (300 G)  pada setiap lapisan tertera pada Gambar 20. di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20. Konsentrasi spermatozoa hasil sexing menggunakan 2, 3 dan 9 

gradien densitas BSA dalam kecepatan sentrifugasi 1000 rpm 
(130 G) dan 1500 rpm (300 G) selama 10 menit pada lapisan 1 
sampai 5. 

 
Histogram di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi 1000 rpm 

selama 10 menit menggunakan 2 gradien konsentrasi spermatozoa tertinggi terdapat 

pada lapisan 3 yaitu 32.90 jt/ml, sedangkan pada perlakuan sentrifugasi 1500 rpm 

selama 10 menit konsentrasi spermatozoa tertinggi terdapat pada lapisan 5. Untuk 

lebih jelas konsentrasi spermatozoa dapat di lihat pada masing-masing gradien pada 

lapisan 1 sampai 5 di bawah ini. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. Konsentrasi spermatozoa hasil  sexing pada  2 gradien    
menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G)selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
Tabel 15. Konsentrasi spermatozoa hasil  sexing pada  2 gradien  kecepatan 

sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)selama 10 
menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histogram dan Tabel di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi 

dengan kecepatan 1000 rpm konsentrasi spermatozoa tertinggi terdapat pada lapisan 3 

yaitu 32.9 jt/ml, sedangkan pada perlakuan sentrifugasi 1500 rpm selama 10 menit 

konsentrasi spermatozoa tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 82.35 jt/ml. Hal ini 

terjadi karena gaya sentrifugal yang terjadi pada proses sentrifugasi, sehingga 

spermatozoa tertarik ke bawah dan spermatozoa tersebut akan berusaha menembus 

medium, hal ini menyebabkan  spermatozoa  mengendap pada lapisan bawah, dan  

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 19.20 ± 6.53 8.10 ± 3.84 

2 28.50 ± 15.63 11.50 ± 2.41 
3 32.90 ± 14.04 45.86 ± 19.94 
4 24.60 ± 9.77 35.53 ± 21.60 
5 20.00 ± 6.89 82.35 ± 12.06 
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semakin cepat sentrifugasi maka pengendapan spermatozoa pada lapisan bawah akan 

semakin banyak. 

 

 

 

Gambar 23. Konsentrasi spermatozoa hasil  sexing pada  3 gradien kecepatan 
sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) selama 
10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
Tabel 16. Konsentrasi spermatozoa hasil  sexing pada  3 gradien    

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G) selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
Perlakuan Perlakuan 

Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 
1 ����
 ± ���
 ����
 ± ���


2 38.83 ± 15.63 13.34 ± 2.41 
3 32.25 ± 14.04 44.80 ± 19.94 
4 27.03 ± 9.77 43.61 ± 21.60 
5 18.38 ± 6.89 81.04 ± 12.06 

 
Histogram dan Tabel di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi 

dengan kecepatan 1000 rpm konsentrasi spermatozoa tertinggi terdapat pada lapisan 

2yaitu 38.83 jt/ml, sedangkan pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1500 

rpm selama 10 menit konsentrasi spermatozoa tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 

81.04 jt/ml. Spermatozoa yang tidak bisa menembus lapisan bawah maka akan 
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menempati posisi sesuai dengan densitas masing-masing dan sesuai dengan berat 

spermatozoa tersebut.  

Dosis inseminasi pada kambing dan domba adalah 50 -60 jt/ml  (Sorensan , 

1979) dalam Herdis (2005). Konsentrasi spermatozoa dalam satu dosis IB 

berpengaruh terhadap daya tahan, terutama apabila semen cair akan disimpan pada 

waktu tertentu di lemari es (Yusuf, Arifiantini,dan Rahmawati, 2005). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 24. Konsentrasi spermatozoa hasil  sexing pada  9 gradien    

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G) selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
Tabel 17. Konsentrasi spermatozoa hasil  sexing pada  9 gradien    

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G) selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5 

 
Perlakuan Perlakuan 

Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 
1 ����
 

 ���
 ���
 

 ���


2 40.77 ± 14.43 9.33 ± 3.29 
3 29.98 ± 9.33 34.57 ± 15.78 
4 27.02 ± 8.51 45.19 ± 18.47 
5 16.67 ± 7.11 76.23 ± 12.83 

 
Histogram dan Tabel di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi 

dengan kecepatan 1000 rpm konsentrasi spermatozoa tertinggi terdapat pada lapisan 2 
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yaitu 40.77 jt/ml, sedangkan pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 10 menit konsentrasi spermatozoa tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 

76.23  jt/ml. 

Spermatozoa yang tertarik ke bawah menembus lapisan – lapisan gradien 

sehingga banyak terjadi pengendapan spermatozoa pada lapisan 5, sehingga 

konsentrasi pada lapisan atas akan  rendah.   Menurut Susilawati (2000)  kecepatan 

sentrifugasi yang seimbang mempunyai kemampuan yang baik untuk memisahkan 

spermatozoa berdasarkan ukuran spermatozoa, yaitu spermatozoa yang berukuran 

kecil akan keatas dan spermatozoa yang berkuran lebih besar akan kebawah. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 Proporsi spermatozoa X dan Y Hasil Sexing 

4.5.1. Rata – rata persentase spermatozoa X 

 Penentuan spermatozoa X dan Y didasarkan pada kepala spermatozoa, dimana 

spermatozoa X memiliki ukuran kepala lebih besar dari ukuran kepala rata-rata dan 

spermatozoa Y mempunyai ukuran kepala lebih kecil dari rata-rata. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proporsi spermatozoa X hasil sexing pada 2, 3 dan 9 gradien 

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) pada 

setiap lapisan tertera pada Gambar di bawah ini. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 25. Persentase spermatozoa X  hasil  sexing pada 2, 3 dan 9 Gradien 

densitas BSA. 
 
Histogram di atas menunjukkan bahwa   perlakuan sentrifugasi dengan 

kecepatan 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G) selama 10 menit menggunakan  

2, 3 dan 9 gradien densitas BSA  menghasilkan  proporsi spermatozoa  X tertinggi 

terdapat pada lapisan 5 yaitu 56%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 

berikut 

 



Proporsi spermatozoa X hasil sexing menggunakan 2 gradien dalam kecepatan 

sentrifugasi 1000 rpm (130 G)  dan 1500 rpm (300 G) selama 10 menit pada lapisan 1 

sampai 5. 

 

 

 

 

Gambar 26. Rata-rata persentase spermatozoa X hasil  sexing pada  2 gradien    
kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  
selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
Tabel 18. Rata-rata persentase spermatozoa X hasil  sexing pada  2 gradien    

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  
selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 34 ± 4 34 ± 5 
2 39 ± 4 41 ± 6 
3 47 ± 3 48 ± 5 
4 63 ± 3 58 ± 6 
5 69 ± 2 69 ± 7 

 
 Histogram dan Tabel  persentase spermatozoa X  di atas menunjukkan bahwa 

pada perlakuan sentrifugasi  kecepatan 1000 rpm selama 10 menit proporsi 

spermatozoa X tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu sebesar  69% dan  pada 

kecepatan sentrifugasi 1500 rpm  selam 10 menit proporsi spermatozoa X tertinggi 

terdapat pada lapisan 5 yaitu sebesar 69% . Hal ini menunjukkan bahwa  proses 
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sentrifugasi dengan kecepatan 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit menggunakan 2 

gradien mampu memisahkan spermatozoa X dan Y dengan hasil seperti yang tertera 

di atas, pemisahan spermatozoa X dan Y menggunakan sentrifugasi gradien di 

dasarkan pada perbedaan karakteristik  antara spermatozoa X dan Y (Hafez dan 

Hafez, 2002)  dimana spermatozoa X mengandung lebih banyak DNA 3,8 % 

dibandingkan dengan spermatozoa Y ( Garner dan  Siedel, 2000)  sehingga dengan 

adanya sentrifugasi spermatozoa yang mempunyai ukuran  kepala lebih besar akan  

turun ke bawah . 

Proporsi spermatozoa X hasil sexing menggunakan 3 gradien dalam kecepatan 

sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5 ditampilkan 

pada Gambar dan Tabel berikut. 

 

 

 
Gambar 27. Rata-rata persentase spermatozoa X hasil  sexing pada  3 gradien    

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 
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Tabel 19. Rata-rata persentase spermatozoa X hasil  sexing pada  3 gradien    
menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 42 ± 5 31 ± 3 
2 46 ± 13 43 ± 8 
3 45 ± 6 53 ± 3 
4 60 ± 2 64 ± 3 
5 71 ± 5 71 ± 6 

Histogram dan  Tabel  persentase spermatozoa X  di atas menunjukkan hal 

yang sama seperti pada proporsi spermatozoa X pada 2 gradien di atas, dimana hasil 

proporsi tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 71 % pada sentrifugasi kecepatan 

1000 rpm dan sebesar 71% pada kecepatan sentrifugasi 1500  rpm. Seperti pada 2 

gradien di atas banyaknya proporsi X pada lapisan 5 akibat adanya proses sentrifugasi  

dengan kecepatan 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit sehingga spermatozoa yang 

mempunyai ukuran kepala lebih besar dan labih berat (X) akan  turun ke bawah 

akibat adanya gaya sentrifugal (memutar ) pada proses sentrifugasi.  

Ohno dan Wachtel (1978) dalam Afiati dkk (2004) menyatakan bahwa 

pemisahan spermatozoa X dan Y menggunakan teknik sentrifugasi berdasarkan 

perbedaan massa dan volume spermatozoa. 

Proporsi spermatozoa X hasil sexing menggunakan 9 gradien dalam kecepatan 

sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G ) selama 10 menit pada lapisan 1 

sampai 5. 



 

 

 

Gambar 28 . Rata-rata persentase spermatozoa X hasil  sexing pada  9 
gradien    menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 
G) dan 1500 rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 
sampai 5. 

 
Tabel 20. Rata-rata persentase spermatozoa X hasil  sexing pada  9 gradien    

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 
10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 

 

 

 

 

Histogram dan Tabel di atas menunjukkan perlakuan sentrifugasi dengan 

kecepatan 1000 rpm menghasilkan proporsi spermatozoa X yaitu sebesar 67%. Dan  

pada  sentriugasi dengan kecepatan 1500 rpm menghasilkan proporsi spermatozoa X 

yaitu sebesar 69%. Dari 2, 3 dan 9 gradien yang digunakan proporsi spermatozoa X 

tertinggi terdapat pada penggunaan 3 gradien dennsitas BSA dengan kecepatan 1000 

dan 1500 rpm selama 10 menit. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor sentrifugasi 

, konsentrasi gradien BSA juga mempengaruhi pada proses pemisahan spermatozoa 

X dan Y. Menurut Maxwell, Mendoza dan White  (1984) dalam Afiati dkk (2004) 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 31 ± 7 34 ± 6 
2 38 ± 9 42 ± 8 
3 47 ± 7 50 ± 3 
4 60 ± 5 57 ± 5 
5 67 ± 6 69 ± 7 
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efisiensi dalam mengubah rasio spermatozoa X dan Y dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain : konsentrasi BSA, waktu atau lama spermatozoa menembus larutan 

BSA dan konsentrasi spermatozoa yang akan dipisahkan dalam cairan pengencer.   

  

4.5.2. Total Spermatozoa X 

Total spermatozoa X di peroleh dari hasil kali antara konsentrasi dengan 

persentase spermatozoa X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total spermatozoa X 

hasil sexing pada 2, 3 dan 9 gradien  pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 

1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  selama 10 menit  pada tiap-tiap lapisan  

dapat dilihat pada Gambar 29 dibawah ini : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 29. Total Spermatozoa X setelah proses sexing pada 2,   3 dan 9 

gradien   
 

Histogram  total spermatozoa X pada 2, 3 dan 9 gradien pada perlakuan 

sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit di atas menunjukkan bahwa 

cenderung terjadi peningkatan jumlah spermatozoa X pada lapisan 5. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat pada masing-masing gradien di bawah ini.  



Total spermatozoa X  hasil sexing menggunakan 2 gradien dalam kecepatan 

sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5ditampilkan 

pada Gambar dan Tabel berikut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 30. Total spermatozoa X hasil  sexing pada  2 gradien    

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
Tabel 21. Total spermatozoa X hasil  sexing pada  2 gradien    menggunakan 

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  
selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 6.96 ± 18.88 2.32 ± 1.05 
2 10.80 ± 8.60 2.48 ± 0.96 
3 16.19 ± 9.31 19.21 ± 13.40 
4 10.95 ± 5.93 17.84 ± 13.23 
5 16.98 ± 11.04 54.37 ± 10.31 

 
Histogram dan data dari Tabel diatas menunjukkan bahwa  total  spermatozoa 

X  hasil  perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit  

tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 16.98 jt/ml, dan demikian juga pada  

sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit total spermatozoa X 

tertinggi juga terdapat pada lapisan 5 yaitu 54.37 jt/ml. Seperti halnya pada jumlah 
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spermatozoa yang motil dan jumlah spermatozoa yang hidup, jumlah spermatozoa X 

juga hampir sama yaitu pada perlakuan sentrifugasi 1000 rpm jumlah spermatozoa X 

pada tiap lapisan cenderung marata, walaupun terjadi fluktuasi tapi tidak begitu 

ekstrim. Sedangkan pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 

10 menit sangat terlihat jelas bahwa total spermatozoa X banyak yang mengendap 

pada lapisan bawah, Banyaknya spermatozoa X pada lapisan bawah disebabkan 

sentrifugasi yang terlalu cepat sehingga spermatozoa tertarik ke bawah dan 

mengendap di bawah.   

Kecepatan dan gaya sentrifugasi yang sesuai mempunyai kemampuan yang 

baik untuk memisahkan spermatozoa X dan Y berdasarkan besarnya yaitu 

spermatozoa yang berukuran kecil akan ke atas dan spermatozoa yang mempunyai 

ukuran besar akan ke bawah (Susilawati, 2000). 

Total  spermatozoa X  hasil sexing menggunakan 3 gradien dalam kecepatan 

sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5 ditampilkan 

pada Gambar dan Tabel berikut. 

 
 
 
 

Gambar 31. Total spermatozoa X hasil  sexing pada  3 gradien    
menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 
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Tabel 22. Total spermatozoa X hasil  sexing pada  3 gradien    kecepatan 
sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  selama 10 
menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 11.24 ± 7.09 1.34 ± 0.67 
2 18.40 ± 12.43 4.46 ± 2.47 
3 13.87 ± 7.12 19.28 ± 13.30 
4 12.63 ± 5.22 22.78 ± 12.62 
5 11.29 ± 9.40 52.74 ± 12.84 

 
Histogram dan Tabel di atas menunjukkan  bahwa total spermatozoa X pada 3 

gradien diatas menunjukkan bahwa  pada perlakuan sentrifugasi 1000  rpm selama 10 

menit proporsi spermatozoa X tertinggi terdapat  pada lapisan 2 yaitu 18.40 jt/ml, 

sedangkan pada kecepatan sentrifugasi 1500 selama 10 menit total spermatozoa X 

tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu sebesar  52.74jt/ml. Seperti halnya pada 2 

gradien di atas, pada 3 gradien densitas BSA total spermatozoa X hasil sexing 

menggunakan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 dan 1500 rpm pada 3 gradien hasil 

yang didapatkan hampir sama yaitu pada perlakuan kecepatan 1000 rpm total 

spermatozoa X hampir merata pada tiap lapisan sedangkan pada perlakuan kecepatan 

1500 rpm total spermatozoa X meningkat pada lapisan 5.    

Meratanya total spermatozoa X pada perlakuan 1000 rpm selama 10 menit di 

sebabkan karena kecepatan sentrifugasi yang digunakan sesuai sehingga total 

spermatozoa X dapat merata pada tiap lapisan, selain itu konsentrasi BSA yang 

digunakan juga mempengaruhi. Sudarmaji (1996) menyatakan bahwa pemisahan 

dengan sentrifugasi dilakukan berdasarkan partikel dalam medan gaya sentrifugal, 



partikel yang berbeda yaitu berat jenis, ukuran dan bentuk akan mengendap searah 

gaya sentrifugal.  

Total  spermatozoa X  hasil sexing menggunakan 9 gradien dalam kecepatan 

sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 

sampai 5 ditampilkan pada Gambar dan Tabel berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 31 Total spermatozoa X hasil  sexing pada  9 gradien    
menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
Tabel 23. Total spermatozoa X hasil  sexing pada  9 gradien    menggunakan 

kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  
selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 4.67 ± 2.26 2.03 ± 0.76 
2 12.62 ± 4.22 3.13 ± 1.71 
3 15.16 ± 7.83 16.43 ± 11.25 
4 16.03 ± 7.17 24.29 ± 14.16 
5 6.09 ± 5.13 41.18 ± 4.78 

 
Histogram diatas menunjukkan bahwa  pada perlakuan sentrifugasi 1000  rpm 

selama 10 menit total spermatozoa X tertinggi terdapat  pada lapisan 4 yaitu 16.03 
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jt/ml dan pada kecepatan sentrifugasi 1500 selama 10 menit total spermatozoa X 

tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu sebesar  41.18 jt/ml. 

Spermatozoa  X mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan 

spernatozoa Y karena pada spermatozoa X mengandung lebih banyak kromatin yang 

ada di kepalanya hal ini di dukung oleh Susilawati (2002)yang menyatakan bahwa 

spermatozoa X memiliki massa yang lebih besar dari spermatozoa Y dengan adanya 

perbedaan masa tersebut apabila dilakukan sentrifugasi spermatozoa X cenderung 

lebih cepat membentuk endapan dibandingkan spermatozoa Y . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. Proporsi Spermatozoa Y 

4.6.1. Rata- rata Spermatozoa Y Hasil  sexing 

Rata- rata spermatozoa Y setelah proses sexing pada 2, 3 dan 9 gradien  pada 

perlakuan sentrifugasi kecepatan 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)   selama 

10 menit  pada tiap-tiap lapisan  dapat dilihat pada Gambar 32  dibawah ini : 

 

Gambar 32. Rata –rata spermatozoa Y hasil sexing  pada 2,3 dan 9 
gradien pada tiap- tiap lapisan. 

 
Histogram di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi dengan 

kecepatan 1000 dan 1500 selama 10 menit menggunakan  2, 3 dan 9 gradien densitas 

BSA persentase proporsi spermatozoa Y tertinggi terdapat pada lapisan 1. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut. 

 
 
 
 
 

 



Proporsi spermatozoa Y hasil sexing menggunakan 2 gradien dalam kecepatan 

sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5 ditampilkan 

pada Gambar dan Tabel berikut. 

 
 

. 

 

 

 

 

Gambar 33. Rata-rata persentase spermatozoa Y hasil  sexing pada  2 gradien    
menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
Tabel 24. Rata-rata persentase spermatozoa Y hasil  sexing pada  2 gradien    

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Histogram dan Tabel persentase spermatozoa Y hasil sexing 

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit 

menunjukkan bahwa pada sentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit 

persentase spermatozoa Y tertinggi terdapat pada lapisan 1 yaitu 66%begitu juga 

dengan sentrifugasi kecepatan 1500 rpm selama 10 menit yaitu 66%. Hal ini 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 66 ± 4 66 ± 5 
2 61 ± 4 59 ± 5 
3 53 ± 3 52 ± 4 
4 37 ± 3 42 ± 6 
5 31 ± 2 31 ± 6 
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menunjukkan  bahwa sentrifugasi dengan kecepatan 1000 dan 1500 rpm selama 10 

menit mampu memisahkan antara spermatozoa X dan Y dimana seperti yang telah di 

jelaskan di atas terdapat 71% spermatozoa X pada lapisan bawah dan didapatkan 

69% spermatozoa Y pada lapisan atas (pada 3 gradien BSA). Ukuran spermatozoa Y 

lebih kecil dari spermatozoa X sehingga pada saat dilakukan proses sentrifugasi 

spermatozoa X yang ukurannya lebih besar akan turun ke bawah akibat gaya 

sentrifugal, sedangkan spermatozoa Y yang ukurannya lebih kecil akan naik ke atas. 

Massa ukuran spermatozoa Y lebih kecil dari pada spermatozoa X sehingga 

menyebabkan spermatozoa Y mampu bergerak lebih cepat atau mempunyai daya 

penetrasi lebih tinggi untuk memasuki larutan (Susilawati, 2000). 

Total spermatozoa Y hasil sexing menggunakan 3 gradien dalam kecepatan 

sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5ditampilkan 

pada Gambar dan Tabel berikut. 

 

 

 

Gambar 34. Rata-rata persentase spermatozoa Y  hasil  sexing pada  3 
gradien    kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 
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Tabel 25. Rata-rata persentase spermatozoa Y hasil  sexing pada  3 gradien    
menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G)  selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 68 ± 5 69 ± 2 
2 54 ± 13 57 ± 7 
3 55 ± 6 47 ± 3 
4 40 ± 2 36 ± 3 
5 29 ± 4 29 ± 6 

 
Histogram dan data dari Tabel di atas menunjukkan bahwa pada perlakuan 

sentrifugasi dengan kecepatan 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit persentase 

spermatozoa Y tertinggi terdapat pada lapisan 1 yaitu berturut- turut  68%, 69%. 

Tingginya persentase spermatozoa Y pada lapisan atas disebabkan karena ukurannya 

yang yang lebih kecil sehingga sulit mengendap pada saat proses sentrifugasi dan 

tetap berada pada lapisan atas, selain itu spermatozoa Y mempunyai motilitas yang 

lebih tinggi dari spermatozoa X sehingga spermatozo Y lebih cepat bergerak ke atas. 

Spermatozoa Y mempunyai ukuran kepala lebih kecil sehingga spermatozoa 

Y lebih cepat bergerak dan lebih banyak bergerak dan kemungkinan materi genetik 

dan DNA yang dikandung spermatozoa Y lebih sedikit dari spermatozoa X (Schilling 

dan Thormahlen, 1976; Sumner dan Robinson, 1976; Ericson dan Glass, 1982 dalam 

Hafez 1993).  

Proporsi  spermatozoa Y hasil sexing menggunakan 9 gradien dalam 

kecepatan sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5 

ditampilkan pada Gambar dan Tabel berikut. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 35. Rata-rata persentase spermatozoa Y hasil  sexing pada  2 gradien    

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 
1500 rpm (300 G)   selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
Tabel 26. Rata-rata persentase spermatozoa X hasil  sexing pada  9 gradien    

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 
rpm (300 G) selama 10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 69 ± 7 66 ± 6 
2 62 ± 8 58 ± 8 
3 52 ± 2 50 ± 3 
4 40 ± 2 43 ± 5 
5 ��
 ± 5 31 ± 4 

Histogram dan Tabel  diatas menunjukkan bahwa  pada perlakuan sentrifugasi 

1000 dan 1500 rpm selama 10 menit proporsi spermatozoa Y tertinggi terdapat  pada 

lapisan 1 yaitu masing-masing 56.51% dan 54.42%. Dari 2, 3 dan 9 gradien yang 

digunakan dengan kecepatan 1000 dan 1500 rpm persentase spermatozoa Y tertinggi 

terdapat pada 3 gradien yaitu 69% pada perlakuan sentrifugasi 1000 rpm dan 66% 

pada perlakuan sentrifugasi 1500 rpm persentase tersebut merupakan hasil dari 

transformasi. Persentase sebelum transformasi adalah 68% pada perlakuan 
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sentrifugasi 1000 rpm, sedangkan pada perlakuan 1500 rpm persentase spermatozoa 

Y adalah 69%.  

Perbedaan karakteristik antara spermatozoa X dan Y dimana spermatozoa X 

mempunyai ukuran yang lebih besar dan mengandung materi genetik lebih banyak, 

sedangkan pada spermatozoa Y ukurannya lebih kecil dan materi genetik lebih sedikit 

apabila dilakukan sentrifugasi, maka spermatozoa X akan lebih mudah mengendap 

dari pada spermatozoa Y.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6.2 Total Spermatozoa Y 

Total  Spermatozoa spermatozo Y setelah proses sexing pada 2, 3 dan 9 

gradien  pada perlakuan sentrifugasi dengRata-rata an kecepatan 1000 rpm (130 G) 

dan 1500 rpm (300 G)  selama 10 menit  pada tiap-tiap lapisan  dapat dilihat pada 

Gambar  36. Dibawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  36. Total  spermatozoa Y hasil sexing  pada 2,3 dan 9 gradien pada tiap-   

tiap Lapisan. 
  

Histogram diatas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi kecepatan 

1000  rpm selama 10 menit total spematozoa  Y tertinggi terdapat pada lapisan 3 



sebesar 18.51 jt/ml. sedangkan pada perlakuan sentrifugasi kecepatan 1500  rpm 

selama 10 menit total spematozoa tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 25.03 jt/ml 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 37. Total spermatozoa Y hasil  sexing pada  2 gradien    kecepatan 

sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  selama 
10 menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
 
Tabel 27. Total spermatozoa Y  hasil  sexing pada  2 gradien    kecepatan 

sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  selama 10 
menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 

Perlakuan Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 7.64 ± 2.13 3.18 ± 1.64 
2 13.4 ± 7.76 7.02 ± 5.49 
3 18.51 ± 10.37 21.39 ± 14.96 
4 10.65 ± 3.27 14.66 ± 9.97 
5 10.02 ± 3.7 25.03 ± 7.79 

 
Histogram dan Tabel total spermatozoa Y hasil sexing menggunakan 

kecepatan sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm pada 2 gradien pada lapisan 1 sampai 5 

menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 
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10 menit total spermatozoa Y tertinggi terdapat pada lapisan 4  yaitu  10.65jt/ml 

sedangkan pada perlakuan sentrifugasi 1500 rpm selama 10 menit total spermatozoa 

Y tertinggi terdapat pada lapisan 5 yaitu 25.03jt/ml. Total spermatozoa Y dipengaruhi 

oleh konsentrasi spermatozoa. 

 

 

 

Gambar 38. Total spermatozoa Y hasil  sexing pada  3 gradien    kecepatan 
sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  selama 10 
menit pada lapisan 1 sampai 5. 

 
 
Tabel 28. Total spermatozoa Y hasil  sexing pada  3 gradien    kecepatan 

sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada lapisan 1 
sampai 5. 

 
3 Gradien 

Rataan ± Sd (jt/ml) 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10 menit 

1 12.66 ± 8.65 3.2 ± 1.65 
2 18.37 ± 6.78 5.46 ± 2.2 
3 16.66 ± 6.62 17.2 ± 12.58 
4 16.8 ± 6.79 18.55 ± 8.29 
5 8.66 ± 4.03 21.01 ± 5.89 

 
Histogram dan Tabel diatas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi 

kecepatan 1000  rpm selama 10 menit total spematozoa Y tertinggi terdapat pada 
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lapisan 2 yaitu  sebesar 18.37 jt/ml.  Sedangkan pada perlakuan sentrifugasi 

kecepatan 1500  rpm selama 10 menit total spematozoa tertinggi terdapat pada 

lapisan 5 yaitu 21.01 jt/ml. 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 39. Total spermatozoa Y hasil  sexing pada  9 gradien    kecepatan 

sentrifugasi 1000 rpm (130 G) dan 1500 rpm (300 G)  selama 10 
menit pada lapisan 1 sampai 5. 
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. Total spermatozoa Y hasil  sexing pada  9 gradien    kecepatan 
sentrifugasi 1000 dan 1500 rpm selama 10 menit pada lapisan 1 
sampai 5. 

 

 

 

 

 

Perlakuan 
Lapisan 1000 rpm 10 menit 1500 rpm 10menit 

1 10.43 ± 4.62 3.07 ± 0.72 
2 24.46 ± 15.57 3.77 ± 1.63 
3 15.94 ± 7.80 16.47 ± 12.25 
4 10.67 ± 4.17 19.81 ± 13.62 
5 10.21 ± 4.43 29.42 ± 15.95 
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Histogram dan Tabel diatas menunjukkan bahwa pada perlakuan sentrifugasi 

kecepatan 1000  rpm selama 10 menit total spematozoa Y tertinggi terdapat pada 

lapisan 2 yaitu  sebesar 24.46  jt/ml. Sedangkan pada perlakuan sentrifugasi 

kecepatan 1500  rpm selama 10 menit total spematozoa tertinggi terdapat pada 

lapisan 5 yaitu 29.42  jt/ml. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil sexing antara lain : konsentrasi BSA, 

waktu atau lama spermatozoa menembus BSA (Afiati dkk, 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah metode yang terbaik 

untuk memisahkan spermatozoa X dan Y dengan teknik sentrifugasi adalah dengan 

menggunakan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit menggunakan 3 gradien BSA. 

Adapun proporsi spermatozoa X dan Y dari perlakuan kombinasi tersebut adalah 71 

% spermatozoa X dan 69 % spermatozoa Y dan kualitas yang diperoleh adalah 

motilitas individu spermatozoa 48%, persentase hidup dan mati sebesar 61,4% dan 

konsentrasi spermatozoa adalah 38.8 jt/ml. 

 
5.2. Saran 

Proporsi spermatozoa X dan Y yang tinggi serta kualitas spermatozoa yang 

baik dalam proses pemisahan spermatozoa X dan Y disarankan  menggunakan teknik 

sentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit menggunakan 3 gradien 

BSA dan perlu penelitian lebih lanjut tentang pengaruh gradien densitas BSA untuk 

memperoleh proporsi dan kualitas spermatozoa hasil sexing yang lebih tinggi. 
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