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RINGKASAN 
 

PENGARUH INTERVAL WAKTU PENAMPUNGAN 
TERHADAP KARAKTER SEMEN  

KAMBING PERANAKAN ETAWA (PE) 
 
 Percobaan penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Reproduksi dan 
Pemuliaan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang dan Unit 
Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Pembibitan Ternak-Hijauan Makanan 
Ternak (BPT-HMT) Singosari. Penelitian dilaksanakan pada bulan September-
Desember 2008. Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakter semen segar 
kambing PE yang ditampung dengan interval waktu penampungan yang berbeda. 
 Materi yang digunakan dalam penilitian meliputi pejantan Kambing PE 
sebanyak 5 ekor yang memiliki bobot badan masing-masing 34 kg; 47,5 kg; 48 
kg; 57 kg; dan 51,5 kg. Umur 4-5 tahun dan semen segar kambing PE. Interval 
waktu penampungan yang dicobakan adalah 2, 3, 4 dan 7 hari. Data hasil 
penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (volume 
semen, motilitas individu, abnormalitas dan persentase spermatozoa hidup) dan 
analisis diskriptif (warna, pH dan konsistensi semen). Rancangan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK), apabila hasil analisis ragam terdapat 
perbedaan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 
 Hasil pengamatan menunjukan bahwa. Interval waktu penampungan 3 dan 
7 hari memiliki warna semen putih susu, 2 dan 4 hari putih kekuningan. 
Kelompok Kambing PE memiliki semen berwarna putih kekuningan dan putih 
susu. Konsistensi pada 7 dan 4 hari adalah kental, 3 hari kental dan encer dan 2 
hari encer, semen Kambing PE antara encer sampai kental dan memiliki pH 7, 
motilitas massa spermatozoa adalah 2+-3+. Interval waktu penampungan berbeda 
sangat nyata (P<0,01) terhadap volume semen. Interval waktu penampungan 7 
hari memiliki volume semen tertinggi dibandingkan 3 dan 4 hari, sedangkan 2 
hari memiliki volume semen terendah. Kelompok Kambing PE berpengaruh nyata 
(P<0,05) terhadap volume semen, dengan kisaran (0.49±0.11)–(0.74±0.21) ml. 
Interval waktu penampungan semen berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 
motilitas individu spermatozoa. Interval waktu penampungan 7 hari memiliki 
motilitas individu spermatozoa yang tertinggi dibandingkan dengan 4 dan 3 hari 
sedangkan 2 hari adalah terendah. Kambing PE yang berbeda tidak berpengaruh 
nyata terhadap motilitas individu dan memiliki kisaran (69.99±4.71)–
(78.32±3.33)%. Interval waktu penampungan dan Kambing PE yang berbeda 
tidak berpengaruh nyata terhadap persentase spermatozoa hidup. Persentase 
spermatozoa hidup pada Kambing PE berkisar (92.05±0.68)–(94.62±1.4)%. 
Interval waktu penampungan dan kelompok kambing PE tidak bepengaruh nyata 
(P>0,05) terhadap abnormalitas spermatozoa dan memiliki kisaran (5.22±00.96)-
(7.42±1.71)%. Interval waktu penampungan dan Kambing PE yang berbeda 
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi spermatozoa. Interval waktu 
penampungan 2 hari memiliki konsentrasi spermatozoa terendah dibanding 
dengan 3, 4 dan 7 hari, sedangkan 4 hari memiliki konsentrasi spermatozoa 
tertinggi. Konsentrasi spermatozoa kambing PE berkisar (263,74±79,05X107/ml)-
(392.41±28.58X107/ml).  
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Disimpulkan bahwa interval waktu penampungan berpengaruh terhadap 
karakter semen segar Kambing PE (konsentrasi, motilitas individu spermatozoa 
dan volume semen). Semakin panjang interval waktu penampungan, maka volume 
dan konsentrasi spermatozoa semakin tinggi, dan sebaliknya semakin pendek 
interval waktu penampungan maka volume dan konsentrasi semakin rendah. 
Sedangkan warna, konsistensi, pH dan motilitas massa spermatozoa cenderung 
stabil. Disarankan bahwa interval waktu penampungan 4 dan 7 hari lebih 
menghasilkan semen dengan karakter normal yang layak digunakan untuk 
keperluan IB. Untuk mengetahui interval waktu penampungan semen Kambing 
PE yang efektif dan efisien perlu dilakukan kajian ekonomisnya. Perlu juga untuk 
dilakukan pada penelitian selanjutnya tentang daya fertilisasi di lapang.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Interval Waktu Penampungan, Karakter Semen  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jumlah anak kambing per kelahiran bervariasi 1 sampai dengan 3 ekor 

dengan tingkat produksi susu yang melebihi dari kebutuhan untuk anaknya, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai produk komersial dan tidak mengganggu 

proses reproduksinya. Biaya investasi usaha ternak kambing relatif rendah dan 

pemeliharaannya pun jauh lebih mudah dibanding sapi (Anonimous, 2008b) 

Kebutuhan daging terus meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran 

masyarakat atas gizi. Kambing PE adalah salah satu komoditas ternak yang dapat 

membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, kambing tersebut merupakan 

penghasil susu serta mempunyai sifat prolific dengan periode kebuntingan pendek 

(Anonimous, 2005) 

Untuk meningkatkan mutu genetik kambing PE dapat dilakukan dengan 

teknologi Inseminasi Buatan (IB), dengan memanfaatkan pejantan unggul yang 

telah dilakukan seleksi dan mempunyai genotip yang baik, maka diharapkan anak 

yang dihasilkan mempunyai sifat seperti tetuanya. Inseminasi buatan dapat  

meningkatkan populasi ternak dan produksi ternak baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif.  

Inseminasi Buatan sangat berguna untuk menunjang perkembangan dunia 

Ilmu Reproduksi. Manfaat dari IB yaitu penggunaan pejantan dapat ditingkatkan, 

mencegah penularan penyakit kelamin, menghemat biaya pemeliharaan pejantan, 

menggunakan pejantan yang benar-benar unggul sehingga menghasilkan 
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keturunan yang akan lebih baik  (Ihsan, 2003).  Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan IB ialah mutu semen beku, reproduksi ternak betina, ketrampilan 

inseminator serta ketepatan deposisi semen (Anonimous, 2005) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas semen adalah 

frekuensi penampungan, karena produksi spermatozoa adalah suatu proses yang 

kontinyu dan tidak dipengaruhi oleh frekuensi ejakulasi, secara teoritis seharusnya 

tidak ada batas pemakaian pejantan. Jumlah pemakaian pejantan dalam satu 

satuan waktu perlu dibatasi mengingat hasil-hasil pengamatan bahwa frekuensi 

penampungan yang terlampau sering dalam satuan waktu yang relatif pendek 

cenderung untuk menurunkan libido, volume semen dan jumlah spermatozoa per 

ejakulasi (Toelihere, 1981) 

  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi permasalahan adalah bagaimana 

karakter semen segar kambing PE yang ditampung dengan interval waktu 

penampungan yang berbeda. 

 

1.3. Tujuan Penilitian 

 Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter semen segar kambing 

PE yang ditampung dengan interval waktu penampungan yang berbeda.  

 

1.4. Manfaat Penilitian  

Dari hasil penilitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk menentukan interval waktu penampungan yang dapat menghasilkan  

semen dengan karakter baik yang digunakan untuk tujuan IB. 
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1.5. Kerangka Pikir 

  

Kambing PE merupakan kambing penghasil daging dan susu. Oleh 
karena itu perlu dipacu perkembangan budidayanya. 

Kambing mempunyai sifat prolifik 
dengan periode kebuntingan pendek 

Inseminasi buatan dapat memacu perkembangan budidaya ternak. 
IB adalah satu teknik untuk memasukkan semen yang telah 
diencerkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari 
ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas semen mempengaruhi hasil IB yaitu pada 
fertilitas induk betina. 

 

 

 

 
Interval waktu penampungan dapat mempengaruhi 
karakter semen. Terlalu sering penampungan dalam 
satuan waktu yang relatif pendek cenderung untuk 
menurunkan libido dan karakter semen per ejakulasi.  

 

 

 

1.6. Hipotesis 

 Interval waktu penampungan semen yang berbeda dapat mempengaruhi 

karakter semen kambing PE. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Peranakan Etawa (PE) 

 Beternak kambing merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan. 

Karena beternak Kambing tidak memerlukan lahan yang luas, memiliki daya 

adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan sehingga mudah dipelihara dan 

dikembangkan. Perkembang biakan Kambing tidak memerlukan waktu yang 

lama. Bahan pangan kambing tidak mahal harganya karena dapat memanfaatkan 

limbah pertanian (Bachtiar, 2007) 

Kambing merupakan sumber protein yang bernilai gizi tinggi. Pangsa 

pasar kambing tergolong baik, karena kambing disamping sangat dibutuhkan 

masyarakat sebagai sumber pangan dan gizi juga peluang ekspornya masih 

terbuka. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, 

Indonesia mempunyai peluang untuk mengekspor kambing 3 juta ekor setiap 

tahunnya ke Malaysia dan Timur Tengah (Bachtiar, 2007) 

Kambing PE adalah kambing hasil persilangan antara kambing kacang dan 

kambing etawa. Kambing PE merupakan kambing keturunan Etawa asal negara 

India yang dibawa oleh penjajah Belanda. Kambing PE sangat baik untuk 

digemukan dan dibudidayakan karena dagingnya disukai masyarakat, lebih empuk 

dan lebih gurih, daya reproduksi dan pertumbuhan berat badannya relatif cepat. 

Berat badan  kambing PE dapat mencapai 68 - 91 kg sehingga cocok untuk 

dijadikan ternak penghasil daging (Bachtiar, 2007) 
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 Kambing PE adalah kambing hasil persilangan antara kambing kacang dan 

kambing etawa. Hasil persilangan ini mengakibatkan bentuk tubuhnya berada di 

antara kambing etawa dan kambing kacang dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

panjang telinga berkisar antara 18-30 cm, bobot badan jantan dewasa 40 kg 

sedangkan yang betina 35 kg, tinggi pundak berkisar 76-100 cm, warna bulu 

bervariasi dari cokelat sampai hitam.  

Kambing PE memiliki ciri khas pada bentuk mukanya yang cembung, 

bertelinga panjang-mengglambir, postur tubuh tinggi antara 90-110 cm, bertanduk 

panjang dan ramping. Kambing PE mudah berkembang dengan baik di daerah 

berhawa dingin, berbadan besar warna bulu beragam; belang putih, merah coklat, 

bercak hitam atau kombinasi ketiganya dan pada bagian belakang terdapat bulu 

yang lebat dan panjang (Anonimous, 2007) 

Kambing PE memiliki potensi produksi susu cukup tinggi. Ciri khas 

kambing ini ialah bentuk muka cembung, telinga panjang menggantung dengan 

postur tubuh tinggi, panjang dan agak ramping (Anonimous, 2008b) 

Kambing perah yang banyak dikembangkan di Indonesia umumya 

kambing PE, yang umumnya masih lebih dominan sebagai sumber daging 

dibandingkan dengan sumber air susu. Susu kambing belum dikenal secara Iuas 

seperti susu sapi. Kambing PE memiliki komposisi kimia yang cukup baik 

(kandungan protein 4,3% dan lemak 2,8%) relatif lebih baik dibandingkan 

kandungan protein susu sapi dengan protein 3,8% dan lemak 5,0%. Disamping itu 

dibandingkan dengan susu sapi, susu kambing lebih mudah dicerna, karena 

ukuran molekul lemak susu kambing lebih kecil dan secara alamiah sudah berada 

dalam keadaan homogen (Anonimous, 2008b) 
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2.2. Semen dan Unsur Penyusunnya. 

 Semen adalah cairan setengah pekat yang terbentuk pada saat ejakulasi 

pada ternak jantan, terdiri dari gamet jantan yang disebut spermatozoa dan sekresi 

dari kelenjar asesoris kelamin jantan yang disebut seminal plasma (Garner and 

Hafez, 1993). Semen terdiri dari dua bagian, spermatozoa dan bersuspensi di 

dalam suatu cairan medium semi-gelatinous yang disebut plasma semen, 

sebagaimana yang terdiri dari sel-sel dan plasma darah. Spermatozoa dihasilkan 

dalam testes  sedangkan plasma semen adalah campuran sekresi yang dibuat oleh 

epididymis dan kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap, kelenjar-kelenjar vesikulares 

dan prostate (Toelihere, 1981) 

Semen dalam ilmu reproduksi hewan adalah zat cair yang dikeluarkan dari 

tubuh melalui penis sewaktu kopulasi, lebih lanjut dijelaskan bahwa semen terdiri 

dari bagian yang berupa sel yang hidup dan bergerak disebut spermatozoa. 

Spermatozoa atau gamet jantan dihasilkan dari sepasang testis. Tempat produksi 

spermatozoa adalah terletak di dalam tubuli seminifereous. Spermatozoa 

terbentuk melalui proses spermatogenesis di dalam testis dengan pengaruh 

hormon testoteron (Lindsay, Entwistle dan Winantea, 1982) 

 Komponen utama seminal plasma adalah air yang mencapai 75 % dari 

total volumenya, mengandung zat organik dan anorganik yang berperan sebagai 

pelindung dan nutrisi bagi spermatozoa. Zat organik seminal plasma kambing 

yaitu gliseril phosporcholine, inositol, sarbitol, phospolipid, asam sitrat, fructose, 

prostaglandin dan protein, sedangkan untuk zat organik yaitu  kalsium, kalium 

dan karbonat (Evans and Maxwell, 1987).  
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Fungsi utama plasma semen adalah sebagai suatu medium pembawa 

sperma dari saluran reproduksi hewan jantan ke dalam saluran reproduksi hewan 

betina. Fungsi ini dapat dijalankan dengan baik karena pada banyak spesies 

plasma semen mengandung bahan-bahan penyangga dan makanan sebagai sumber 

energi bagi spermatozoa baik yang dapat dipergunakan secara langsung (misalnya 

fruktosa dan sorbitol) maupun secara tidak langsung (Toelihere, 1985) 

 Spermatozoa diliputi oleh membran sel dari kepala sampai ekor yang 

mempunyai susunan sangat kompleks baik komposisi molekuler maupun secara 

fungsionil. Membran spermatozoa tersusun dari 43% lipid, 48%protein, dan 9% 

karbohidrat  Komponen membran spermatozoa mempunyai fungsi yang sangat 

unik dan spesifik seperti perlekatan spermatozoa dengan sel telur, transpor 

substrat, dan metabolisme Fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh struktur yang 

secara morfologis terletak pada daerah tertentu seperti membran pada bagian 

kepala berfungsi untuk penembusan sel telur pada proses fertilisasi. Membran 

bagian belakang akrosom berfungsi mengadakan kontak pertama dan menjadi satu 

dengan el telur pada proses fertilisasi, sedangkan membran pada bagian ekor  

mempunyai fungsi untuk mendapatkan substrat untuk  energi spermatozoa dan 

menghantar gelombang (Susiliwati, 2007) 
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Gambar 1. Morfologi spermatozoa (Anonymous, 2008a) 

 

2.3. Penampungan Semen  

Penanganan dan perlakuan terhadap pejantan harus tepat dan teliti, hal ini 

penting untuk stimulasi yang cukup sebelum pelaksanaan penampungan semen, 

sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas semen yang 

dihasilkan (Anonymous, 2007). 

Penampungan semen yang paling sering digunakan adalah dengan 

menggunakan metode vagina buatan. Teknik penampungan semen diawali dengan 

kolektor memegang vagina buatan pada tangan kanan dan berada di sebelah kanan 

ternak pemancing dengan posisi vagina buatan membentuk sudut 450 dengan garis 

horisontal, setelah pejantan menaiki pemancing, dengan tangan kiri kolektor 

memegang preputium, sementara penis diarahkan ke vagina buatan yang dipegang 

dengan tangan kanan sehingga terjadi ejakulasi. Pejantan dibiarkan mendorong 

sendiri penisnya ke dalam vagina buatan sendiri untuk memperoleh ejakulasi yang 

optimal (Evans and Maxwell,1987) 
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 Penampungan semen dengan menggunakan vagina buatan. Vagina buatan 

diisi air hangat dengan suhu 39-400C untuk tetap menjaga suhu dan tekanan untuk 

ejakulasi. Bagian ujung vagina buatan diolesi vaselin (Tha, 2008). Penampungan 

semen dilakukan setelah pejantan menunggangi hewan betina, pada saat itu 

penisnya disimpangkan kedalam vagina buatan sehingga semen yang diejakulasi 

masuk kedalam vagina buatan. Penampungan semen dengan metode ini lebih 

aman, karena dapat menghindari kontaminasi mikroorganime lain. Setelah 

penampungan dilakukan, tabung semen yang dipakai diberi pelindung agar 

terhindar dari sinar matahari secara langsung untuk menghindari shock pada 

spermatozoa (Anonymous, 2000).  

 

2.4. Penilaian Semen Segar 

 Penilaian semen harus dilakukan dalam waktu singkat sesudah 

penampungan. Observasi ini dilakuakn untuk menentukan kualitas semen dengan 

daya reproduksi pejantan dan lebih khusus lagi untuk menentukan kadar 

pengencer semen. Penilaian semen meliputi volume, warna, konsistensi pH, 

motilitas massa dan individu, konsentrasi spermatozoa dan persentase 

spermatozoa hidup mati dan persentase spermatozoa abnormal (Toelihere.1993) 

2.4.1. Penilaian Makroskopis 

1. Volume 

 Volume semen dapat dilihat langsung setelah penampungan dengan 

membaca angka yang tertulis pada tabung semen berskala yang biasanya dicatat 

dalam cc (Partodiharjo, 1992). Volume semen yang diejakulasikan tidak sama 

pada setiap spesis ternak. Menurut Setyowati dan budiarti (1992), volume dan 

konsentrasi semen dipengaruhi oleh umur, cahaya, nutrisi, genetik dan frekuensi 
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penampungan semen. Menurut Ikhsan (1992), tinggi rendahnya volume semen 

tidak berpengaruh terhadap faktor fertilitas.  

 

2. Warna  

 Warna semen yang normal adalah putih susu atau putih krem keputihan 

atau putih keruh dengan konsistensi kental (Toelihere, 1993). Warna yang 

menyimpang dapat disebabkan karena mengandung darah, nanah, atau cairan dari 

preputium. Warna dari ejakulat sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dari 

soermatozoa per volume. Makin tinggi konsentrasi semen, makin putih warnanya 

(Mattheij, Van Der Lende dan Osinga, 1999) 

 

3. pH 

pH atau tingkat keasaman semen perlu diukur untuk memastikan bahwa 

cairan semen hasil penampungan memiliki karakteristik yang normal. 

Pemeriksaan pH semen dapat dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus atau 

menggunakan pH meter. Perubahan warna pada kertas lakmus dapat dicocokkan 

dengan warna-warna standar yang tersedia sesuai dengan pH tertentu  

(Kartasudjana, 2001) 

 

4. Konsistensi 

 Toelihere (1981) menyatakan, untuk mengetahui konsistensi atau derajat 

kekentalan dapat dievaluasi dengan cara mengoyang-goyangkan tabung yang 

berisikan semen secara perlahan-lahan. 
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 Derajat kekeruhan dan kekentalan semen mempengaruhi konsentrasi 

spermatozoa, semakin keruh dan kental maka konsentrasi spermatozoa semakin 

tinggi (Partodiharjo, 1992) 

 

2.4.2. Penilaian Mikroskopis 

1. Konsentrasi 

 Setelah penampungan dilakukan penghitungan terhadap konsentrasi 

spermatozoa dengan menggunakan haemocytometer (Hidalgo, Rodreguez and 

Dorado. 2007). Penghitungan Konsentrasi spermatozoa akan berpengaruh pada 

potensi pengenceran semen, karena ada angka yang secara umum diterima untuk 

jumlah minimum spermatozoa yang akan diinseminasikan untuk menghasilkan 

konsepsi (Hunter, 1995) 

 Metode penghitungan secara langsung dilakukan memakai 

haemocytometer. Pipet erythrocyt diisi dengan semen yang belum diencerkan 

sampai tanda 0,5. Larutan 3 persen NaCl diisap sampai tanda 101 pada pipet. 

Larutan tersebut mengencerkan sekaligus membunuh spermatozoa. Campuran ini 

dikocok hati-hati tetapi cukup cepat menurut angka 8 selama 2 sampai 3 menit. 

Beberapa tetes dibuang dan dikocok lagi. Beberapa tetes lagi dibuang, kemudian 

satu tetes ditempatkan dibawah gelas penutup pada kamar hitung sel darah 

menurut Neubauer. Sel-sel sperma di dalam kotak lima dihitung menurut arah 

diagonal. Setiap kotak mempunyai 16 ruang kecil, maka di dalam lima kotak 

terdapat 80 ruangan kecil. Seluruh gelas haemocytometer memiliki 400 ruangan 

kecil. Dengan volume setiap ruangan kecil adalah 0,1 mm3 dan pengenceran 200 
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kali, dan apabila didalam lima wadah atau 80 ruang kecil terdapat spermatozoa, 

maka konsentarsi spermatozoa yang diperiksa adalah: 

 X x 01,0000.1020010
80
400 xXXX == juta spermatozoa per mililiter. 

Konsentrasi spermatozoa = X x 107 spermatozoa per mililiter. Prosedur ini 

memberi suatu indikasi yang akurat dengan konsentrasi spermatozoa di dalam 

contoh semen apabila pencampuran dilakukan sempurna (Toelihere, 1981)  

 

2. Motilitas Spermatozoa 

a. Motilitas Massa 

 Gelombang-gelombang spermatozoa yang motil merupakan suatu ciri khas 

semen sapi dan domba yang belum diencerkan dan dapat dilihat dengan 

menggunakan mikroskop. Kecepatan motilitas spermatozoa bervariasi sesuai 

dengan kondisi medium dan suhu (Toelihere, 1981) 

 Partodihardjo (1987); Ihsan (1992); Toelihere (1993), menyatakan bahwa 

gerakan massa spermatozoa mempunyai kecenderungan untuk bergerak bersama-

sama  ke satu arah, sehingga membentuk gelombang yang tebal atau tipis, 

bergerak cepat atau lambat tergantung dari konsentrasi spermatozoa yang hidup 

didalmnya. 

Pemeriksaan motilitas massa menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

100 X. Semen diteteskan di atas obyek gelas, kemudian langsung diamati. 

Penilaian motilitas massa adalah sebagai berikut (Ihsan, 1992): 

+++              = gelombang besar-besar, jumlahnya banyak dan berpindah-pindah 

tempat. 

++  =  gelombang kecil-kecil jumlahnya sedikit dan lambat berpindah 
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+       = gelombang-gelombang tidak ada, hanya terlihat gerakan 

spermatozoaa sendiri-sendiri. 

N       = tidak ada spermatozoa yang bergerak, semua mati.  

 

Tabel 1. Sistim Penilaian Motilitas Massa Spermatozoa 

Skor Kelas Keterangan  

5 Sangat bagus Padat, gelombang yang terbentuk besar, bergerak 

sangat cepat dan tidak tampak sperma secara 

individual. Semen tersebut mengandung 90 % atau 

lebih sperma aktif.  

4 Bagus Gelombang yang terbentuk hampir sama dengan 

semen yang memiliki skor 5 tetapi gerakannya 

sedikit lebih lambat. Semen tersebut mengandung 

70 – 85 % sperma yang aktif.  

 

3 Cukup Gelombang yang terbentuk berukuran kecil – kecil 

yang bergerak dengan lambat. Sperma aktif dalam 

semen tersebut berkisar antara 45 – 65 %  

2 Buruk Tidak ditemukan adanya gelombang tetapi terlihat 

gerakan sperma secara individual. Semen tersebut 

diperkirakan mengandung 20 – 40 % sperma hidup.  

1 Sangat buruk Hanya sedikit (kira-kira 10 %) sel sperma yang 

memperlihatkan tanda-tanda hidup yang bergerak 

sangat lambat. 

0 Mati  Seluruh sperma mati, tidak terlihat adanya sel 

sperma yang bergerak.  

Sumber : Kartasudjana (2001) 
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b.  Motilitas Individu 

Pemeriksaan dilakukan dengan cara meneteskan setetes semen di atas 

gelas obyek dan ditutup denagan cover glass, kemudian diamati dengan 

menguunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Cara penghitungan 

persentase motilitas individu spermatozoa adalah sebagai berikut: 

%100x
progresifnonprogresifaspermatozo

progresifaspermatozo
+∑

∑  

Derajat motilitas spermatozoa menurut Anonymous (2005) dinyatakan 

angka dengan nilai nol (0) sampai dengan (4), sebagai berikut:  

(0) adalah tidak ada gerakan maju individu spermatozoa.  

(1) adalah gerakan maju individu spermatozoa lamban.  

(2) adalah gerakan maju individu spermatozoa sedang.  

(3) adalah gerakan maju individu spermatozoa cepat.  

      (4) adalah gerakan maju individu spermatozoa sangat cepat. 

 Motilitas individu dapat dinilai dari gerak spermatozoa yaitu gerakan aktif 

ke depan merupakan gerak terbaik dan nilainnya lebih dari 70%. Gerak lambat 

atau gerak mundur di tempat menunjukkan semen dari pejantan yang tua, sedang 

gerak mundur atau melingkar merupakan tanda spermatozoa mengalami kejutan 

dingin dan bila tidak ada gerakan spermatozoa dianggap mati (Toelihere, 1993) 

 Partodihardjo (1987); Ihsan (1992); Toelihere (1993), menyatakan bahwa 

gerakan individu spermatozoa meliputi maju atau progresif , mundur (reserve), 

bergetar (vibratory), berputar (sirkulair).  
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3. Spermatozoa hidup 

 Persentase spermatozoa hidup dihitung dengan menggunakan pewarna 

tertentu, bila semen segar dicampur dengan zat warna tersebut maka spermatozoa 

yang hidup tidak menyerap warna atau sedikit sekali menyerap warna, sedangkan 

spermatozoa yang mati menyerap warna. Zat warna yang dapat digunakan adalah 

campuran eosin-Aniline Biru dan Negrosin-Eosin Citrate (Partodihardjo, 1992).    

Pemeriksaan dilakukan dengan cara meneteskan setetes eosin-negrosin 

dan ditempatkan pada satu gelas obyek yang bersih, kemudian ditambahkan satu 

tetes semen dan dicampurkan secara merata kemudian diulas dengan 

menggunakan cover glass dengan membentuk sudut 450. Ulasan dikeringkan dan 

selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. 

Spermatozoa yang hidup tidak menyerap zat warna, sedangkan yang mati 

menyerap zat warna (Toelihere, 1993)  

Cara penghitungan persentase viabilitas spermatozoa yaitu: 

%100x
matihidupaspermatozo

hidupaspermatozo
+∑

∑  

 

4. Abnormalitas Spermatozoa 

 Abnormalitas spermatozoa dapat diklasifikasikan yaitu abnormalitas 

primer dan sekunder. Abnormalitas primer terjadi di dalam testis, sedangkan 

abnormalitas sekunder dapat terjadi di epididimis atau disebabkan karena 

ejakulasi (Anonymous, 2008a). Penghitungan persentase abnormalitas 

spermatozoa menggunakan preparat yang sama dengan preparat untuk 

menghitung persentase hidup spermatozoa. 
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Cara penghitungan persentase abnormalitas spermatozoa yaitu: 

%100x
normalabnormalaspermatozo

abnormalaspermatozo
+∑

∑  

 

 

Gambar 2. Abnormalitas spermatozoa (Anonimous, 2008a) 

 

2.5. Karakteristik Semen Kambing 

Kambing PE dan Boer masing-masing memiliki volume semen 0,96 dan 

0,92 ml, motilitas 72,29 dan 69,79%, spermatozoa hidup 76,71 dan 76,87%, 

sperma abnormal 8,62 dan 9,83%, dan konsentrasi sperma 2865 dan 2675 X 

106/ml (Tetty, 2006) 

Spermatozoa kambing yang normal terdiri dari beberapa bagian yakni 

bagian kepala dan ekor, sedangkan bagian ekor spermatozoa itu sendiri terdiri dari 

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

Kepala spermatozoa berbentuk bulat lonjong, lebar dan datar pada satu sisi, serta 

sempit pada sisi yang lain dengan ketebalan 1-2 µm dan panjang 9 µm. panjang 

leher 13 µm dengan diameter 1 µm, sedangkan panjang pada bagian ekor berkisar 
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antara 44 - 50 µm dengan diameter 0,25 – 0,5 µm, dan berat jenis spermatozoa 

kambing adalah sekitar 1,024 – 1,033 (Garner and Hafez, 2000). Menurut 

Susilawati (2003) bentuk utama dari kepala spermatozoa adalah oval, tumpul 

mengandung nucleus dengan kromatin yang padat sekali. Kromatin terdiri dari 

DNA yang kompleks dari protein dasar yang dikenal sebagai protamin sperma. 

 

2.6. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap Karakter Semen.  

 Interval waktu penampungan semen yang sering dapat menurunkan jumlah 

spermatozoa dan volume semen per ejakulasi. Penampungan semen sebaiknya 

tidak lebih dari dari dua kali dalam seminggu atau interval 4-7 hari pada pejantan 

muda dan 5 hari pada pejantan dewasa (Mathevon, Buhr dan Dekkers, 1998) 

 Pejantan-pejantan muda harus dibatasi penampungannya karena 

penurunan kualitas semen mudah dihasilkan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang 

berhubungan dengan libido yang menurun dapat terjadi. Pemakaian pejantan 

terlampau sering dan kontinyu dapat menurunkan jumlah semen dan konsentrasi 

spermatozoa (Toelihere, 1981) 

 Interval waktu penampungan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas 

spermatozoa yang diproduksi. Penampungan semen harus dilakukan secara teratur 

3 sampai 4 kali per minggu (Sastrodihardjo dan Resnawati, 1999). Menurut 

Yuwanta (1992), interval penampungan semen juga mempengaruhi motilitas dan 

konsentrasi spermatozoa. Penampungan semen sekali seminggu akan 

menghasilkan konsentarsi spermatozoa yang berbeda dengan penampungan 

semen sebanyak 2 atau 3 kali seminggu. Frekuensi penampungan semen pada 

pejantan dalam satu-satuan waktu perlu perlu dibatasi. Frekuensi penampungan 
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semen yang terlalu sering dalam waktu yang sering cenderung menurunkan libido, 

volume semen dan jumlah sel spermatozoa per ejakulasi.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penilitian dilaksanakan di laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium UPTD Singosari 

pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2008.  

 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penilitian meliputi: 

1. Pejantan Kambing PE sebanyak 5 ekor yang memiliki bobot badan 

masing-masing 34 kg; 47,5 kg; 48 kg; 57 kg; dan 51,5 kg. Umur 4-5 tahun 

dengan PI 4 pasang.  

2. Semen Kambing PE  

 

3.3. Alat dan Bahan 

 Berdasarkan prosedur operasional dalam penelitian yaitu penampungan 

dan pemeriksaan kualitas semen segar , terdapat beberapa peralatan dan bahan 

yang digunakan meliputi: 

a. Penampungan semen  

Alat  : vagina buatan dan pompa udara manual. 

Bahan  : air hangat dan vaselin 
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b. Pemeriksaan semen  

Alat  : mikroskop cahaya, obyek gelas, gelas penutup, ose,   

tabung reaksi dan haemocytometer, kertas lakmus. 

Bahan    : pewarna eosin-negrosin, semen segar,  NaCl 3 % 

       

3.4. Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

percobaan dengan menggunakan lima ekor kambing PE yang memiliki frekuensi 

penampungan yang berbeda: 

a. Semen ditampung dengan interval 7 hari. 

b. Semen ditampung dengan interval 4 hari. 

c. Semen ditampung dengan interval 3 hari. 

d. Semen ditampung dengan interval 2 hari. 

 

3.5. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

1. Penampungan Semen 

a. Persiapan pejantan sebelum penampungan. 

Pejantan kambing PE yang akan ditampung semennya terlebih dahulu 

dibersihkan untuk menjaga kebersihan semen yang dihasilkan, yaitu dengan cara 

membersihkan kotoran-kotoran yang ada disekitar preputium selama beberapa 

menit sebelum penampungan dilakukan. 
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b. Persiapan tempat penampungan. 

Tempat penampungan semen dibersihkan terlebih dahulu dan dalam 

keadaan kering, untuk mempermudah kolektor pada saat penampungan. 

c. Persiapan Teaser. 

Sebelum penampungan semen dilakukan persiapan terhadap teaser, yaitu 

teaser dibawa dari kandang menuju ke tempat penampungan.   

d. Persiapan vagina buatan. 

Bagian vagina buatan yang akan dipakai untuk menampung semen, terdiri 

dari satu selinder karet kaku inner liner dimasukkan ke dalam silinder dan bagian-

bagian ujung dilipat kembali pada silinder, corong karet dipasang pada salah satu 

ujungnya, dan tabung semen yang berskala dipasang pada ujung corong karet. 

Tempat tabung semen pada corong karet diikat dengan tali karet. Sebelum vagina 

buatan dipakai untuk penampungan, terlebih dahulu bagian dalamnya diisi dengan 

air pada suhu dan tekanan yang sesuai, dan dioles vaselin yang berfungsi sebagai 

pelicin dengan menggunakan sebatang stik yang berbahan kaca.   

e. Penampungan semen. 

Penampungan semen dilakukan dengan menggunakan vagina buatan. 

Teknik untuk melakukan penampungan yang dilakukan oleh kolektor, yaitu 

vagina buatan dipegang pada tangan kanan dan berdiri pada posisi kanan pejantan. 

Posisi vagina buatan membentuk sudut 450 dengan garis horisontal, setelah 

pejantan menaiki pemancing, dengan tangan kiri kolektor memegang preputium, 

sementara penis diarahkan ke vagina buatan sehingga terjadi ejakulasi. Pejantan 

dibiarkan mendorong sendiri penisnya ke dalam vagina buatan untuk memperoleh 

ejakulasi yang optimal. Setelah penampungan dilakukan, tabung semen yang 
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dipakai diberi pelindung agar terhindar dari sinar matahari secara langsung untuk 

menghindari shock pada spermatozoa.   

 

2. Pemeriksaan Semen 

2.1. Pemeriksaan Makroskopis 

a. Volume  

Volume semen dapat dilihat langsung setelah penampungan dengan 

membaca angka yang tertulis pada tabung semen berskala yang biasanya dicatat 

dalam cc. 

b. Warna 

Penilaian warna dapat dilihat langsung pada tabung reaksi. Warna semen 

dapat diketegorikan menjadi tiga macam yaitu putih kekuningan, putih susu dan 

putih bening. Warna yang menyimpang dapat disebabkan karena mengandung 

darah, nanah, atau cairan dari preputium.  

c. Konsistensi 

Konsistensi atau derajat kekentalan dapat dievaluasi dengan cara 

mengoyang-goyangkan tabung yang berisikan semen secara perlahan-lahan  

d. pH 

Pengamatan pH semen dapat dilakukan dengan menggunakan kertas 

lakmus atau menggunakan pH meter. Perubahan warna pada kertas lakmus dapat 

dicocokkan dengan warna-warna standar yang tersedia sesuai dengan pH tertentu.  
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2.2. Pemeriksaan Mikroskopis 

a. Konsentrasi 

Penghitungan konsentrasi dilakukan dengan menggunakan alat hitung 

haemocytometer dengan cara kerja sebagai berikut : 

- Semen dihisap dengan pipet eritrosit sampai angka 0,5 kemudian NaCl 3 

persen dihisap sampai angka 101 pada pipet, pipet eritrosit digoyang-

diletakan 1 tetes goyangkan membentuk angka delapan selama 2 sampai 3 

menit. 

- Kemudian semen dibuang 1 sampai 2 tetes yang selanjutnya diletakan 1 

tetes semen pada haemocytometer dan ditutup dengan kaca penutup. 

Spermatozoa dihitung pada 5 kotak yaitu sudut kanan dan kiri atas, sudut 

kanan dan kiri bawah serta tengah, jumlah 5 kotak tersebut dikali 107. 

b. Motilitas Massa 

 Pemeriksaan motilitas massa menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

100 X. Semen diteteskan di atas obyek gelas, kemudian langsung diamati. 

Penilaian motilitas massa adalah sebagai berikut (Ihsan, 1992): 

+++              = gelombang besar-besar, jumlahnya banyak dan berpindah-pindah 

tempat. 

++  =  gelombang kecil-kecil jumlahnya sedikit dan lambat berpindah 

+       = gelombang-gelombang tidak ada, hanya terlihat gerakan 

spermatozoaa sendiri-sendiri. 

N       = tidak ada spermatozoa yang bergerak, semua mati.  
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c. Motilitas Individu 

 Pemeriksaan dilakukan dengan cara semen diteteskan pada obyek glass 

dan ditutup dengan cover glass, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 400 kali. 

Cara perhitungan persentase motilitas individu spermatozoa adalah sebagai 

berikut: 

%100x
progresifnonprogresifaspermatozo

progresifaspermatozo
+∑

∑  

 

d. Viabilitas spermatozoa 

 Pemeriksaan dilakukan dengan cara meneteskan setetes eosin-negrosin 

dan ditempatkan pada ujung gelas obyek yang bersih, kemudian ditambahkan satu 

tetes semen dan dicampurkan secara merata dengan menggunakan gelas obyek. 

Gelas obyek yang kedua didorong ke salah satu ujung gelas obyek yang pertama, 

sehingga terbentuk suatu lapisan tipis kemudian dikeringkan. Setelah kering 

diperiksa menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Spermatozoa 

yang hidup tidak menyerap zat warna, sedangkan yang mati menyerap zat warna 

(Toelihere, 1993).  

Cara penghitungan persentase viabilitas spermatozoa adalah sebagai berikut: 

%100x
matihidupaspermatozo

hidupaspermatozo
+∑

∑  
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e. Abnormalitas spermatozoa. 

Spermatozoa yang berbentuk abnormal tidak dapat membuahi ovum. 

Perlakuan yang baik terhadap semen sewaktu dan sesudah ejakulasi dan sewaktu 

pewarnaan dan pembuatan preparat ulas, dapat mengurangi kerusakan sperma 

(Toelihere, 1981) 

Cara penghitungan persentase abnormalitas spermatozoa adalah sebagai berikut: 

%100x
normalabnormalaspermatozo

abnormalaspermatozo
+∑

∑  

 

3.6. Analisa Data 

 Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam (volume semen, motilitas individu, abnormalitas dan persentase 

spermatozoa hidup) dan analisis diskriptif (warna, pH dan konsistensi semen). 

Perlakuan yang dicobakan adalah interval waktu penampungan yang berbeda pada 

lima ekor kambing PE. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK),  dengan rumus sebagai berikut: 

  Yij = µ + αi + ßj + εij 

Dimana: 

Yij  = Pengamatan pada perlakuan pengamatan ke-i kelompok ke-j. 

µ     = Nilai rataan umum  

αi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

ßj  = Pengaruh kelompok ke-j 

εij  = Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 
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 Hasil analisis ragam yang diperoleh apabila terdapat perbedaaan yang 

nyata atau sangat nyata, maka dilakukan pengujian selanjutnya dengan 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan.  

 

3.7. Prosedur Operasional 

 

 

Kambing 1, 2, 3, 4 dan 5 

Pejantan kambing PE 

Penampungan semen 
dengan vagina buatan 

 

  

 

 

 

 

 

 

Semen segar  

Frekuensi Penampungan : 
1. Penampungan dengan interval 7 hari. 
2. Penampungan dengan interval 4 hari. 
3. Penampungan dengan interval 3 hari. 
4. Penampungan dengan interval 2 hari 

Pemeriksaan makroskopis: 
• Volume 
• Warna 
• Konsistensi 
• pH 

Pemeriksaan mikroskopis: 
• Motilitas massa 
• Motilitas individu 
• Konsentrasi 
• Viabilitas 
• Abnormalitas 

Gambar 3. Tahapan Pelaksana Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap Volume Semen 

Kambing PE 
 
 Rata-rata volume semen Kambing PE pada interval waktu penampungan 

yang berbeda disajiakan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Rata-rata Volume Semen pada Interval Waktu Penampungan 2, 3, 4 dan 
7 Hari. 

 
             Interval Waktu Penampungan               Rata-rata ± SD 
                 (hari)                       (ml) 
           2                 0.43  ± 0.24a 

           4                 0.59  ± 0.11ab 

               3                 0.61  ± 0.12ab 

           7                 0.81  ± 0.11b 

   
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
 
Hasil analisis ragam pada Lampiran 8. menunjukkan bahwa interval waktu 

penampungan 2, 3 dan 4 hari tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

volume semen. Sedangkan interval waktu penampungan 2 hari berbeda sangat 

nyata (P<0,01) dengan 7 hari terhadap volume. Interval waktu penampungan 3, 4 

dan 7 hari tidak berbeda terhadap volume semen Kambing PE. 

Tabel 2. menunjukkan bahwa interval waktu penampungan 7 hari 

memiliki volume semen yang tertinggi (0.81±0.11) ml, jika dibandingkan dengan 

interval waktu penampungan yang lain (2, 3 dan 4 hari), sedangkan interval waktu 

penampungan 2 hari memiliki volume semen terendah jika dibandingkan dengan 

interval waktu penampungan yang lain (3, 4 dan 7 hari). Menurut Suyanto (1999), 

frekuensi penampungan semen yang terlalu sering dalam waktu pendek cenderung 

menurunkan volume semen per ejakulasi. Volume semen dari ternak akan 
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bertambah banyak dengan semakin lama interval waktu penampungan karena 

seekor pejantan akan secara kontinyu menghasilkan semen setiap hari (Salisbury 

dan Van Demark, 1961).  

 
4.2. Pengaruh Kelompok Penampungan Terhadap Volume Semen Kambing 

PE 
 

Rata-rata volume semen Kambing PE  pada kelompok penampungan yang 

berbeda disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Volume Semen pada Kelompok Kambing PE yang Berbeda 
 
     Kelompok     Rata-rata ± SD  
              (ml)   

   
  5     0.49  ± 0.11a 

  3     0.50  ± 0.21a 

          2     0.58  ± 0.05ab 

  1     0.72  ± 0.27b 

4     0.74  ± 0.21b 

   
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 8. menunjukkan bahwa kelompok 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap volume semen Kambing PE. 

Kisaran rata-rata volume semen adalah (0.49±0.11) – (0.74±0.21) ml. Volume 

semen yang dihasilkan Kambing PE pada penelitian ini tergolong normal. 

Menurut Kartasudjana (2001) setiap kali ejakulasi Kambing jantan umumnya 

menghasilkan 0,5-1,5 ml, sedangkan menurut Suwarso (1999) dan 

Tambing(1999) volume semen pada kambing PE adalah 0,96 ml.  

Kelompok kambing yang berbeda bisa menghasilkan volume semen yang 

berbeda karena, umur, bobot badan, kondisi lingkungan (pakan, perlakuan, cuaca 

dan penanganan) yang berbeda atau berubah setiap saat. Volume semen yang 

rendah tidak merugikan, tetapi bila disertai dengan konsentrasi  spermatozoa yang 
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rendah akan membatasi jumlah spermatozoa pada pejantan tersedia. Suatu 

penigkatan atau penurunan volume semen yang diejakulasikan umumnya tidak 

berhubungan dengan fertilitas atau sterilitas pejantan (Toelihere, 1981) 

 
 
4.3. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap Warna Semen 

Kambing PE. 
 

Hasil pengamatan warna semen pada interval waktu penampungan 

Kambing PE yang berbeda ditampilkan pada Tabel 4.  

Tabel 4.Warna Semen Kambing PE pada Interval Waktu Penampungan 2, 3, 4 
dan 7 hari. 

 
Interval Waktu Penampungan     Warna 

      (hari)              
        2     Putih kekuningan 

         3     Putih susu 

             4     Putih kekuningan 

         7     Putih susu 

   
 Tabel 4. menunjukkan bahwa warna semen Kambing PE pada interval 

waktu penampungan 3 dan 7 hari adalah putih susu, sedangkan interval waktu 

penampungan 4 dan 2 hari adalah putih kekuningan. 

 Warna semen dari hasil penelitian masih tergolong normal, hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Partodihardjo (1992) bahwa warna semen yang normal 

umumnya adalah putih susu. Derajat kekeruhan tergantung pada konsentrasi 

spermatozoa yang ada, semakin keruh maka konsentrasinya semakin tinggi. 

Warna semen yang tidak normal akan berwarna abu-abu bila bercampur dengan 

nanah akibat adanya radang (bernanah) semen berwarna kemerah-merahan karena 

bercampur dengan darah.  
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Menurut Dradjat (2002), warna semen abnormal meliputi  : 

1. Warna kemerah-merahan, disebabkan karena semen mengandung sedikit 

atau banyak darah. 

2. Warna coklat atau kecoklat-coklatan, menandakan semen tersebut 

mengandung darah yang telah hancur atau busuk. 

 

4.4. Pengaruh Kelompok Terhadap Warna Semen Kambing PE. 

Hasil pengamatan warna semen Kambing PE pada kelompok yang 

berbeda ditampilkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Warna Semen Kambing PE pada Kelompok Kambing PE yang Berbeda  
  

      Kelompok      Warna  
                 

  1    Putih susu - Putih kekuningan 
   2    Putih susu - Putih kekuningan 

       3    Putih susu  
   4    Putih susu - Putih kekuningan 
   5    Putih Susu- Putih kekuningan 
   

 
 Tabel 5. menunjukkan bahwa warna semen Kambing PE pada kelompok 3 

adalah putih susu, sedangkan pada kelompok 1, 2, 4 dan 5 putih susu – putih 

kekuningan. Warna normal semen kambing adalah putih susu, warna semen yang 

tidak normal yaitu berwarna keabuan, hitam, merah dan hijau (Jiabi, Zegao and 

Taiyong, 2008). Pada kelompok kambing yang berbeda warna semen bisa 

berbeda, hal ini bisa disebabkan oleh ada tidaknya kontaminan dalam semen (urin, 

darah, jamur dll). 

 Warna semen normal adalah putih susu sampai kekuning-kuningan, hal 

tersebut disebabkan karena adanya pigmen lipocrome yang berasal dari sel-sel 
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epithel dari ampulla duktus deferens dan flavine yang berasal dari vesica 

seminalis.   

 
4.5. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap Konsistensi Semen 
Kambing PE. 

 

Hasil pengamatan konsistensi semen Kambing PE pada interval waktu 

penampungan yang berbeda ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Konsistensi Semen Kambing PE pada Interval Waktu Penampungan 2, 3, 
4 dan 7 Hari. 

  
Interval Waktu Penampungan   Konsistensi 

       (hari)        
        2      Encer 

         3      Kental - encer   
        4      Kental  

         7      Kental                   
   

 Tabel 6. menunjukkan bahwa konsistensi semen Kambing PE pada 

interval waktu penampungan 7 dan 4 hari adalah kental, 3 hari antara kental 

sampai encer, dan interval waktu penampungan 2 hari adalah encer. Frekuensi 

penampungan yang sering akan menghasilkan konsistensi yang encer, hal ini 

disebabkan semakin sering ditampung maka jumlah spermatozoa makin menurun. 

Menurut Salisbury dan Van Demark (1961) bahwa kekentalan semen akan naik 

selaras dengan konsentrasi spermatozoa. Konsistensi dan konsentrasi 

berhubungan dengan warna semen. 

 

4.6. Pengaruh Kelompok Terhadap Konsistensi Semen Kambing PE. 

Konsistensi semen Kambing PE pada kelompok yang berbeda dapat 

dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Konsistensi Semen pada Kelompok Kambing PE yang Berbeda 
 

        Kelompok                  Konsistensi 
           

    1     Kental dan Encer 
     2     Kental dan Encer  

    3     Kental dan Encer    
     4     Kental dan Encer 
     5                   Kental dan Encer 

   

 Tabel 7. menunjukkan bahwa konsistensi semen Kambing PE pada 

kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah kental sampai encer. Menurut Jiabi et al (2008), 

konsistensi semen kambing yaitu kental, sedang dan encer. Konsistensi 

merupakan salah satu sifat semen yang memiliki kaitan dengan konsentrasi 

spermatozoa. Semakin kental semen maka semakin tinggi konsentrasi 

spermatozoa (Kartasudjana, 2001) 

 
4.7. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap pH semen Kambing     

PE 
 
 pH semen kambing PE pada interval waktu penampungan yang berbeda 

dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Rata-rata pH pada Interval Waktu Penampungan 2, 3 , 4 dan 7 hari  
  

Interval Waktu Penampungan     Rata-rata ± SD 
   (hari)         

  
     2      7 ± 0 
     3      7 ± 0   

    4                 7 ± 0  
     7                 7 ± 0                  
   

Tabel 8. menunjukkan bahwa interval waktu penampungan semen tidak 

mempengaruhi pH. Tabel 8. juga menunjukkan interval waktu penampungan 2, 3, 

4 dan 7 hari memiliki pH rata-rata 7, hal ini menunjukkan bahwa semen Kambing 
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PE yang ditampung adalah normal. Menurut Kartasudjana (2001) pH normal 

semen segar adalah 6,4 – 7,8  

pH semen perlu diukur untuk memastikan bahwa cairan semen hasil 

penampungan memiliki karakteristik yang normal. Evaluasi pH semen dapat 

dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus atau menggunakan pH meter. 

Perubahan warna pada kertas lakmus dapat dicocokkan dengan warna-warna 

standar yang tersedia sesuai dengan pH tertentu  (Kartasudjana, 2001) 

Toelihere (1999) dan Salisbury dan Van Demark (1961) menyatakan bahwa 

pH sangat mempengaruhi daya tahan hidup spermatozoa. Pada sapi, domba dan 

kambing memiliki pH semen netral yaitu sekitar 6,8.  pH semen yang meningkat  

dikarenakan oleh adanya penampungan semen yang terlalu sering, kondisi-kondisi 

patologik atau perdarahan pada testis, epididimis, ampula atau kelenjar-kelenjar 

vesicularis, terjadi ejakulasi yang tidak sempurna, adanya kontaminasi semen 

dengan kuman dan semen yang banyak mengandung spermatozoa mati akan 

membentuk amnoniak. Penurunan pH semen disebabkan karena bertambahnya 

waktu dari penampungan sampai pengukuran pH semen.   

 

4.8. Pengaruh Kelompok Terhadap pH semen Kambing PE 

 Rata-rata pH semen Kambing PE pada kelompok kambing yang berbeda 

dapat dilihat pada Tabel 9.  
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Tabel 9. Rata-rata pH pada Kelompok Kambing PE yang Berbeda    
  

        Kelompok          Rata-rata ± SD 
           

    1        7 ± 0 
     2        7 ± 0                 

    3        7 ± 0  
     4        7 ± 0   
     5                      7 ± 0 

   

Tabel 9. menunjukkan bahwa semua kelompok Kambing PE yang 

ditampung semenya memiliki rata-rata pH 7. Toelihere (1993) menyatakan bahwa 

pH dapat diukur dengan pH-meter atau kertas lakmus. Perubahan warna pada 

kertas lakmus dapat dicocokkan dengan warna-warna standar yang tersedia sesuai 

dengan pH-pH tertentu.  

Kumada, Herliantien and Sarastina (2002) menyatakan bahwa pH normal 

semen 6,2-6,8, sedangkan Sudradjat (2000) menyatakan bahwa rata-rata pH 

normal semen segar adalah 7.  

 
               Gambar 4. Pengamatan pH semen Kambing PE 
                   Dengan menggunakan Universal indikator 
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4.9. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap Motilitas Massa 
Spermatozoa Kambing PE. 

 
 Rata-rata motilitas massa spermatozoa Kambing PE pada interval waktu 

penampungan semen yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rata-rata Motilitas Massa pada Interval Waktu Penampungan 2, 3, 4 
dan 7 Hari    

  
Interval Waktu Penampungan          Rata-rata  

   (hari)         
  

     2             2+ - 3+ 
     3             2+ - 3+   

    4             2+ - 3+ 
     7             2+ - 3+  
     

Motilitas massa pada berbagai interval waktu penampungan yang berbeda 

tidak mengalami perbedaan. Tabel 10. menunjukkan bahwa kisaran rata-rata 

motilitas massa spermatozoa Kambing PE yang diperoleh adalah (+++) dan (++), 

hasil penelitian ini tergolong baik.  

Penilaian terhadap motilitas massa menurut Toelihere  (1993): 

a. ``Sangat baik`` (+++), terlihat gelombang-gelombang besar, banyak, 

gelap, tebal dan aktif bagaikan gumpalan warna hitam dekat waktu hujan 

yang bergerak cepat berpindah-pindah tempat. 

b. ``Baik`` (++), bila terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, 

kurang jelas dan bergerak lamban. 

c. ``Lumayan (+), tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan-

gerakan individual aktif progresif  

d. ``Buruk`` (N, necrospemia atau O), bila hanya sedikit atau tidak ada 

gerakan-gerakan individual. 
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4.10. Pengaruh Kelompok Terhadap Motilitas Massa Spermatozoa Kambing 
PE. 

 
 Motilitas massa spermatozoa Kambing PE pada kelompok Kambing PE 

yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 11.  

Tabel 11. Rata-rata Motilitas Massa pada Kelompok Kambing PE yang Berbeda    
  

        Kelompok               Rata-rata 
           

    1      2+ - 3+ 
     2      2+ - 3+   

    3                            2+ - 3+   
     4      2+ - 3+ 
     5                    2+ - 3+   
 

 Motilitas massa pada berbagai kelompok Kambing PE yang berbeda tidak 

mengalami perbedaan. Tabel 11. menunjukkan bahwa kisaran rata-rata motilitas 

massa spermatozoa Kambing PE yang diperoleh adalah (+++) dan (++). 

 Motilitas massa spermatozoa merupakan petunjuk derajat keaktifan 

bergerak spermatozoa (sebagai indikator tingkat atau persentase spermatozoa 

hidup dan aktif) dalam semen (Kartasudjana, 2001) 

 

 
Gamabar 5. Motilitas Massa Spermatozoa Kambing PE 
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 Gelombang-gelombang spermatozoa yang motil merupakan suatu ciri khas 

semen sapi, kambing dan domba yang belum diencerkan dan dapat dilihat dengan 

menggunakan mikroskop. Kecepatan motilitas spermatozoa bervariasi sesuai 

dengan kondisi medium dan suhu (Toelihere, 1981) 

 
 
4.11. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap Motilitas Individu 

Spermatozoa Kambing PE.  
 

Rata-rata motilitas individu spermatozoa Kambing PE pada interval waktu 

penampungan yang berbeda disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rata-rata Motilitas Individu Spermatozoa pada Interval Waktu 
Penampungan 2, 3, 4 dan 7 Hari.  

 
 Interval Waktu Penampungan   Rata-rata ± SD  
   (hari)              (%)   

   
  3      71.33  ± 5.05a 

            2      72.66  ± 5.44ab 

     4      76.66  ± 3.33ab

    7      77       ± 3.80b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 10. menunjukkan bahwa interval 

waktu penampungan semen 2, 3 dan 4 hari tidak berbeda nyata. Sedangkan pada 3 

dan 7 hari memiliki pengaruh yang nyata terhadap motilitas individu spermatozoa 

Kambing PE. Hal tersebut sesuai dengan Yuwanta (1992), bahwa interval waktu 

penampungan mempengaruhi motilitas individu spermatozoa.  

Berdasarkan Tabel 12. interval waktu penampungan 7 hari memiliki nilai 

rata-rata motilitas individu spermatozoa yang tertinggi dibandingkan dengan 

interval waktu penampungan yang lain (4, 3 dan 2 hari). Menurut Toelihere 

(1981) motilitas individu yang rendah disebabkan oleh adanya penyimpangan 

gerak yang terjadi, misalnya gerakan melingkar dan mundur spermatozoa yang 
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merupakan tanda-tanda ``cold shock`` atau media yang tidak isotonik dengan 

semen. Anonimous (2005) menyatakan bahwa persentase jumlah pergerakan 

spermatozoa hidup dan progresif  nilainya berkisar antara 0% – 100%.  

Tabel 12. juga menunjukkan interval waktu penampungan semen 3 hari 

memiliki motilitas individu spermatozoa terendah jika dibandingkan dengan 

interval waktu penampungan yang lain (2, 4, dan 7 hari). Interval waktu 

penampungan 3 hari menghasilkan rata-rata motilitas individu yang berbeda nyata 

(P<0,05) dengan interval waktu penampungan 7 hari, akan tetapi interval waktu 

penampungan 2, 4 dan 7 hari tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap 

motilitas individu spermatozoa Kambing PE. Persentase motilitas individu 

spermatozoa hasil penelitian adalah baik. Nicco (2004) menyatakan bahwa 

persentase motilitas individu yang normal yaitu lebih dari 60%. 

 
 
4.12. Pengaruh Kelompok Terhadap Motilitas Individu Spermatozoa 

Kambing PE.  
 
 Rata-rata motilitas individu spermatozoa Kambing PE pada kelompok 

Kambing PE yang berbeda disajikan pada Tabel 13.  

Tabel 13. Rata-rata Motilitas Individu pada Kelompok Kambing PE yang Berbeda    

     Kelompok     Rata-rata ± SD 
               (%)   

    1       69.99 ± 4.71 

      4       73.33  ± 2.7  
2       74.99 ± 6.38 

3       76.66 ± 4.71 

     5                     78.32 ± 3.33 

 

Hasil Analisis ragam pada Lampiran 10. menunjukkan bahwa kelompok 

Kambing PE yang berbeda tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap motilitas 

 44



individu. Tabel 13. menunjukkan bahwa motilitas individu spermatozoa Kambing 

PE berkisar (69.99±4.71)–(78.32±3.33)%. Motilitas individu spermatozoa dari 

hasil penelitian ini masih cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Ikhsan 

(2004), motilitas spermatozoa yang normal harus mencapai 65%. Jiabi et al 

(2008) membagi motilitas individu menjadi 5 tingkatan, yaitu 100% merupakan 

tingkat pertama, 80% tingkat ke dua, 60% tingkat ke tiga, 40% tingkat ke 4 dan 

20% tingkatan ke 5. 

 
 
4.13. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap Persentase 

Spermatozoa Hidup  Kambing PE  
 
 Rata-rata presentase spermatozoa hidup Kambing PE pada interval waktu 

penampungan yang berbeda disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14. Rata-rata Persentase Spermatozoa Hidup pada Interval Waktu 
penampungan 2, 3, 4 dan 7 Hari 

 
 Interval Waktu Penampungan  Rata-rata ± SD  

     (hari)               (%)                    
2      92.51  ± 0.41 

7      93.09  ± 2.46 

                  4      94.12  ± 1.84 

      3          94.33  ± 1.38   
  

            Hasil analisis ragam Lampiran 11. menunjukkan persentase spermatozoa 

hidup pada interval waktu penampungan semen Kambing PE yang berbeda tidak 

berbeda nyata (P>0,05). Interval waktu penampungan 2 hari memiliki persentase 

spermatozoa hidup terendah jika dibandingkan dengan interval waktu 

penampungan yang lain (3, 4 dan 7 hari), sedangkan interval waktu penampungan 

3 hari menghasilkan persentase spermatozoa hidup tertinggi. Persentase 

spermatozoa hidup pada  penelitian ini tergolong baik. Menurut Partodihardjo 

(1992), semen yang normal memiliki spermatozoa yang hidup berkisar 60-80%. 
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Toelihere (1993) menyatakan bahwa persentase spermatozoa hidup dalam semen 

segar dengan pewarnaan differensial sebesar 80 %.  

 Menurut Salisbury dan Van Demark (1961), spermatozoa mati bisa 

disebabkan karena lepasnya akrosom pada kepala. Hal tersebut dapat terjadi pada 

waktu spermatozoa melewati saluran reproduksi jantan dan saat pembuatan 

preparat ulas. Partodiharjo (1992) menyatakan bahwa presentase spermatozoa 

hidup diamati dengan menggunakan pewarna tertentu, bila semen segar dicampur 

dengan zat warna tersebut maka spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna 

atau sedikit sekali menyerap warna, sedangkan spermatozoa yang mati menyerap 

warna. Zat warna yang dapat digunakan adalah campuran Eosin-aniline Biru dan 

Negrosin-Eosin Citrate.  

 Permukaan spermatozoa dibungkus oleh suatu membran lipoprotein. 

Apabila sel tersebut mati, maka permeabilitas membrannya meningkat terutama 

didaerah pangkal kepala, dan hal ini merupakan dasar pewarnaan semen yang 

membedakan spermatozoa hidup dan mati.   

 

 
Gambar 6. Pembuatan preparat untuk mengamati  

spermatozoa hidup dengan pewarna eosin negrosin  
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4.14. Pengaruh Kelompok Terhadap Persentase Spermatozoa Hidup  
Kambing PE 

  

 Rata-rata presentase spermatozoa hidup pada kelompok Kambing PE yang 

berbeda dan disajikan pada Tabel 15. 

Tabel 15. Rata-rata Persentase Spermatozoa Hidup pada Kelompok Kambing PE 
yang Berbeda    

  
       Kelompok     Rata-rata ± SD 

               (%)   
    1      93.48   ± 1.79  

2      94.62   ± 1.4  

3      93.47   ± 2.59  
     4      92.05   ± 0.68  

     5                    93.94   ± 1.4  

 Hasil analisis ragam persentase spermatozoa hidup pada Lampiran 11. 

menunjukkan bahwa kelompok Kambing PE yang berbeda tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap persentase spermatozoa hidup. 

 Tabel 15. menunjukkan bahwa rata-rata spermatozoa hidup Kambing PE 

pada kelompok yang berbeda berkisar antara (92.05±0.68) – (94.62±1.4) %. Rata-

rata persentase  hasil penelitian ini masih tergolong baik. Menurut Partodihardjo 

(1992), semen yang normal memiliki spermatozoa yang hidup berkisar antara 60 – 

80%. Toelihere (1993) juga menyatakan bahwa perspermatozoa hidup dalam 

semen segar dengan pewarnaan differensial kira-kira sebesar 80%.  
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Gambar 7. Spermatozoa hidup dan mati  
 

 
4.15. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap Abnormalitas 

Spermatozoa Kambing PE 
 
 Rata-rata persentase spermatozoa abnormal Kambing PE pada interval 

waktu penampungan yang berbeda disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 16. Rata-rata Persentase Spermatozoa Abnormal pada Interval Waktu 
Penampungan 2, 3, 4 dan 7 Hari.  

 
 Interval Waktu Penampungan   Rata-rata ± SD  
   (hari)                    (%) 
 

2         5.43 ± 2.04 

     3                                   5.92 ± 0.76 
     4         6.21 ± 1.23   
     7         6.37 ± 0.39 
    

 Hasil analisis ragam abnormalitas spermatozoa pada Lampiran 12. 

menunjukkan bahwa interval waktu penampungan semen tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap abnormalitas spermatozoa Kambing PE. 

Tabel 16. menunjukkan bahwa interval waktu penampungan 2, 3, 4, dan 7 

hari memiliki presentase abnormalitas spermatozoa (5.43 ± 2.04), (5.92 ± 0.76), 
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(6.21 ± 1.23) dan (6.37 ± 0.39) %. Menurut Salisbury dan Van Demark (1961) 

abnormalitas spermatozoa disebabkan oleh gangguan patologik, defisiensi 

makanan, temperatur testis yang berubah secara ekstrim dan kejutan dingin 

selama penampungan semen sampai pembuatan preparat. Menurut Pena, et al 

(1998), tingkat abnormalitas spermatozoa pada semen segar yang normal 

maksimal 20%. 

Spermatozoa kambing yang normal terdiri dari beberapa bagian yakni 

bagian kepala dan ekor, sedangkan bagian ekor spermatozoa itu sendiri terdiri dari 

3 bagian yaitu leher, bagian tengah dan ujung ekor. Kepala spermatozoa 

berbentuk bulat lonjong, lebar dan datar pada satu sisi, serta sempit pada sisi yang 

lain. Bentuk morfologis yang abnormal dari spermatozoa biasanya terdapat pada 

kepala, bagian tengah atau ekornya, misalnya kepala terlalu besar, sempit atau 

berkepala dua. Bagian tengah dari spermatozoa bengkok, membengkok, dobel 

atau berbelit. Ekornya berbelit atau dobel.  

 

                       

 

Abnormalitas 
tersier 

Abnormalitas 

Abnormalitas  
primer 

Normal 

sekunder 

Gambar 8. Morfologi normal dan abnormalitas spermatozoa (Anonimous, 2008a) 
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Abnormalitas morfologi spermatozoa dibedakan menjadi tiga antara lain 

abnormalitas primer, sekunder dan tersier. Abnormalitas primer adalah 

abnormalitas yang terjadi karena kegagalan spermatogenesis dan abnormalitas 

sekunder terjadi selama spermatozoa melalui epididymis, sedangkan abnormalitas 

tersier merupakan kerusakan spermatozoa setelah ejakulasi atau penanganan yang 

salah untuk IB (Hafez, 2000).  

Bentuk –bentuk abnormalitas spermatozoa (Kartasudjana, 2001): 

Bentuk-bentuk abnormalitas primer adalah: 

a. Ukuran kepala lebih besar (macrocephalic) atau lebih kecil 

(microcephalic) dari ukuran normal.  

b. Kepala ganda atau ekor ganda. 

c. Bentuk kepala tidak normal. 

Bentuk-bentuk abnormalitas sekunder adalah: 

a. Kepala pecah  

b. Ekor putus (pada bagian kepala, ekor atau tengah-tengah) 

c. Ekor melipat atau tertekuk  

 
4.16.  Pengaruh Kelompok Terhadap Abnormalitas Spermatozoa Kambing 

PE  
Rata-rata persentase abnormalitas spermatozoa Kambing PE pada 

kelompok yang berbeda disajikan pada Tabel 17.   

Tabel 17. Rata-rata Persentase Spermatozoa Abnormal Kambing PE pada 
Kelompok yang Berbeda 

     Kelompok                Rata-rata ± SD  
                (%) 
    1        5.22 ± 0.96 
    2        5.46 ± 0.53 
    3            5.55 ± 0.56 
    4        6.26 ± 0.82 
     5        7.42 ± 1.71           
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Analisis ragam persentase spermatozoa abnormal pada Lampiran 12. 

menunjukkan bahwa kelompok Kambing PE yang berbeda memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap presentase abnormalitas 

spermatozoa. 

 Tabel 17. menunjukkan bahwa rata-rata spermatozoa abnormal berkisar 

antara (5.22±00.96)-(7.42±1.71)%. Persentase abnormalitas spermatozoa tersebut 

tergolong normal. Menurut Tetty (2006) spermatozoa abnormal Kambing adalah 

8,62 sampai 9,83%. Spermatozoa abnormal terjadi karena dipengaruhi oleh faktor 

genetik dan kesalahan penanganan. Menurut Susilowati (2007), semen segar 

Kambing memiliki spermatozoa abnormal sebesar 8%.     

Abnormalitas spermatozoa terdiri dari dua kelompok, yaitu abnormalitas 

primer dan abnormalitas sekunder. Abnormalitas primer terjadi selama proses 

pembentukan spermatozoa di dalam testis, sedangkan abnormalitas sekunder 

terjadi setelah proses pembentukan spermatozoa, setelah keluar dari tubuh ternak 

jantan, serta pengolahan semen (Kartasudjana, 2001)   

 
4.17. Pengaruh Interval Waktu Penampungan Terhadap Konsentrasi 

Spermatozoa Kambing PE.  
 
 Rata-rata konsentrasi spermatozoa Kambing PE  pada interval waktu 

penampungan yang berbeda disajikan pada Tabel 18. 
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Tabel 18.  Rata-rata Konsentrasi Spermatozoa pada Interval Waktu Penampungan 
2, 3, 4 dan 7 Hari. 

 Frekuensi Penampungan        Rata-rata ± SD  
      (hari)                       (X107 spermatozoa / ml)   
   

2        245.19 ± 52.27a  
     3            315.26 ± 109.01ab 

  7        336.46 ± 53.27ab 

          4          367.26 ± 40.18b   
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa interval waktu 

penampungan semen berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi 
spermatozoa. 
 
Lampiran 13. menunjukkan bahwa interval waktu penampungan 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi spermatozoa. Interval waktu 

penampungan 2 hari  memiliki konsentrasi yang terendah jika dibandingkan 

dengan interval waktu penampungan yang lain (3, 4 dan 7 hari) sedangkan 

interval waktu penampungan 4 hari memiliki konsentrasi spermatozoa yang 

tertinggi jika dibandingkan dengan interval waktu penampungan yang lain  (2, 3 

dan 7 hari). Interval waktu penampungan 2, 3 dan 7 hari tidak berbeda terhadap 

konsentrasi spermatozoa, sedangkan interval waktu penampungan 2 hari berbeda 

nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi spermatozoa 4 hari. Akan tetapi interval 

waktu penampungan 3, 4 dan 7 hari tidak berbeda terhadap konsentrasi 

spermatozoa. Menurut Toelihere (1981), frekuensi penampungan semen yang 

terlalu pendek dalam waktu yang sering cenderung menurunkan konsentrasi 

spermatozoa.   

Konsentrasi dari hasil penelitian tergolong baik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Jainudeen and Hafez (1993) yang menyatakan bahwa konsentrasi 

spermatozoa kambing berkisar antara 2000 – 6000 juta sel/ml. Evans dan 

Maxwell (1998) berpendapat bahwa konsentrasi semen kambing yang normal 

berkisar 1500-5000 juta sel/ml. 
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Tabel 18. juga menunjukkan bahwa konsentrasi spermatozoa cenderung 

meningkat dengan semakin meningkatnya interval waktu penampungan. Besarnya 

konsentrasi spermatozoa ini disebabkan adanya produksi spermatozoa yang 

berlangsung terus di dalam testis, dimana semakin lama tidak ditampung 

konsentrasi (jumlah spermatozoa) akan semakin meningkat.  

Konsentrasi spermatozoa dalam setiap mililiter semen merupakan salah 

satu parameter kualitas semen yang sangat berguna untuk menentukan jumlah 

betina yang dapat diinseminasi menggunakan semen tersebut (Karatsudjana, 

2001) 

 

Gambar 9. Perhitungan Konsentrasi Spermatozoa Kambing PE  
Menggunakan Haemocytometer  

 
 
 
4.18. Pengaruh Kelompok Terhadap Konsentrasi Spermatozoa Kambing PE 

yang Berbeda 
 
 Rata-rata konsentrasi spermatozoa Kambing PE pada kelompok yang 

berbeda disajikan pada Tabel 19. 
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Tabel 19. Rata-rata Konsentrasi Spermatozoa (X107/ ml) Kambing PE pada 

kelompok yang berbeda. 
 
       Kelompok               Rata-rata ± SD  
                                             (X107 spermatozoa / ml) 
     1     263.74 ± 79.05 a  

2     270.24 ± 81.21 a     
3         314.91 ± 50.55 ab  
4     376.66 ± 51.90 b 

5     392.41 ± 28.58 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
 

Lampiran 13. menunjukkan bahwa kelompok Kambing PE yang berbeda 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi spermatozoa, dengan kisaran 

rata-rata (263,74±79,05 X107/ml) - (392.41±28.58 X107/ml). Konsentrasi 

spermatozoa pada kelompok kambing 1, 2, dan 3 tidak berbeda nyata (P>0,05).   

Hal tersebut juga sama halnya dengan kelompok 3, 4 dan 5, sedangkan pada 

kelompok 1, dan 2 konsentrasi spermatozoa berbeda nyata  (P<0,05) dengan 

kelompok 4 dan 5. Rata-rata konsentrasi pada kelompok Kambing yang berbeda 

tergolong normal. Menurut Tha (2008), semen kambing memiliki konsentrasi 

spermatozoa 160-500 X107 per mililiter. Sedangkan menurut Suwarso (1999), 

konsentrasi pada  permatozoa pada kambing PE adalah 2596 juta sel/ml. Menurut 

Toelihere (1981) evaluasi terhadap konsentrasi semen sapi sangat penting untuk 

dilakukan, karena faktor tersebut dapat mengetahui sifat-sifat semen yang dapat 

dipakai untuk menentukan kualitas semen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Interval waktu penampungan berpengaruh terhadap karakter semen segar 

Kambing PE (konsentrasi, motilitas individu spermatozoa dan volume semen). 

Semakin panjang interval waktu penampungan, maka volume dan konsentrasi 

spermatozoa semakin tinggi, dan sebaliknya semakin pendek interval waktu 

penampungan maka volume dan konsentrasi semakin rendah. Sedangkan warna, 

konsistensi, pH dan motilitas massa spermatozoa cenderung stabil. 

. 

5.2. Saran  

 Interval waktu penampungan 2, 3, 4 dan 7 hari menghasilkan semen 

dengan karakter normal yang layak digunakan untuk keperluan IB. Untuk 

mengetahui interval waktu penampungan semen Kambing PE yang efektif dan 

efisien perlu dilakukan kajian ekonomisnya. Perlu juga untuk dilakukan pada 

penelitian selanjutnya tentang daya fertilisasi di lapang.  
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Lampiran  

 

1. Data Kualitas Semen Untuk Interval 7 Hari 

Kelompok Variabel 

pengamatan 1 2 3 4 5 
Volume (ml) 1,13 0,56 0,8 0,96 0,6 

Warna Putih susu Putih susu Putih kuning Putih susu Putih susu 
Konsistensi Kental Kental Kental Kental Kental 

Motilitas massa 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
Motilitas individu (%) 73,33 80 76,66 76,66 83,33 

pH 7 7 7 7 7 
Konsentrasi (X107/ ml) 269.66 304,66 369,33 405,66 333 
Spermatozoa hidup (%) 91.6 95.75 90.22 92.25 95.85 

Abnormalitas (%) 9.2 7.5 4.83 6.2 4.13 
 

 

2. Data Kualitas Semen Untuk Interval 4 Hari 

Kelompok Variabel 

pengamatan 1 2 3 4 5 
Volume (ml) 1,13 0,56 0,8 0,96 0,6 

Warna Putih susu Putih susu Putih kuning Putih susu Putih kuning 
Konsistensi Kental Kental Kental Kental Kental 

Motilitas massa 2+ 3+ 3+ 2+ 2+ 
Motilitas individu (%) 73,33 73,33 80 73.33 76,66 

pH 7 7 7 7 7 
Konsentrasi (X107/ ml) 372,66 372,66 311 424 360,66 
Spermatozoa hidup (%) 95.95 95.16 94.6 91.15 93.74 

Abnormalitas (%) 7.47 7.5 4.83 6.2 4.13 
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3. Data Kualitas Semen Untuk Interval 3 Hari 

Kelompok  Variabel 
pengamatan 1 2 3 4 5 
Volume (ml) 0,6 0,6 0,5 0.83 0,53 

Warna Putih susu Putih susu Putih susu Putih susu Putih kuning 
Konsistensi Kental Encer Kental Sedang Kental 

Motilitas massa 2+ 2 + 3+ 2+ 3+ 
Motilitas individu (%) 63,33 73,33 70 70 76,66 

pH 7 7 7 7 7 
Konsentrasi (X107/ ml) 195 216,66 331 381.66 452 
Spermatozoa hidup (%) 93.29 95.02 96.28 92.8 94.27 

Abnormalitas (%) 7.94 5.8 6 5.07 4.8 
 
 
 
4. Data Kualitas Semen Untuk Interval 2 Hari 

Kelompok Variabel 
pengamatan 1 2 3 4 5 
Volume (ml) 0,56 0,7 0,3 0.46 0,33 

Warna Putih susu Putih susu Putih susu Putih kuning Putih susu 
Konsistensi Encer Encer Encer Encer Encer 

Motilitas massa 2+ 2+ 3+ 2+ 2,66+ 
Motilitas individu (%) 70 66,66 80 70 76,66 

pH 7 7 7 7 7 
Konsentrasi (X107/ ml) 217,66 191,66 248,33 358.33 361 
Spermatozoa hidup (%) 93.01 92.58 92.72 92 92.12 

Abnormalitas (%) 6.09 6.01 5.37 5.07 5.61 
 
 
 

5. Data Warna Semen Kambing PE 
 

Kelompok Perlakuan 

 

  1 2 3 4 5 
7 hari Putih susu  Putih susu Putih kuning Putih Susu Putih Susu 
4 hari Putih susu Putih susu Putih kuning Putih Susu Putih Susu 
3 hari Putih susu Putih susu Putih susu Putih Susu Putih Susu 
2 hari Putih kuning Putih kuning Putih kuning Putih kuning Putih Susu 
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6. Data Konsistensi Semen Kambing PE 

Kelompok  Perlakuan 

 

  1 2 3 4 5 
7 hari Kental Kental Kental Kental Kental 
4 hari Kental Kental Kental Kental Kental 
3 hari Kental Encer Kental Sedang Kental 
2 hari Encer Encer Encer Encer Encer 

 
 

7. Data Rata-rata pH Semen Kambing PE 
 

Kelompok Perlakuan 
  1 2 3 4 5 

7 hari 7 7 7 7 7 

4 hari 7 7 7 7 7 
3 hari 7 7 7 7 7 
2 hari 7 7 7 7 7 
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8. Volume Semen dengan Interval Waktu Penampungan Semen Kambing PE yang 
Berbeda 

    

Keterangan: 

Kelompok 
Perlakuan 1 2 3 4 5 Total 

Rata-
rata SD 

7 hari 1.13 0.56 0.8 0.96 0.6 4.05 0.81 0.24 
4 hari 0.6 0.66 0.43 0.73 0.53 2.95 0.59 0.11 
3 hari 0.6 0.6 0.5 0.83 0.53 3.06 0.61 0.12 
2 hari 0.56 0.53 0.3 0.46 0.33 2.18 0.43 0.11 
Total 2.89 2.35 2.03 2.98 1.99 12.24     

Rata-rata 0.72 0.58 0.50 0.74 0.49 3.06     
SD 0.27 0.05 0.21 0.21 0.11       

SD = Standart deviasi 
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JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

 = 0.76 – 0.21 – 0.35  

 = 0.18 

 
Tabel Sidik Ragam Volume Semen Kambing PE 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 
Kelompok 4 0.21 0.05 3.46 * 3.26 5.41 
Perlakuan 3 0.35 0.11 7.48** 3.49 5.95 

Galat 12 0.18 0.01       
Total 19           

Keterangan : * Kelompok kambing berpengaruh (P<0,05) terhadap volume semen 
Kambing PE 

                       ** Interval waktu penampungan berpengaruh sangat nyata  
(P<0,01) terhadap volume semen Kambing PE 

 
Uji Jarak Berganda Duncan 
 
1. Kelompok 
 

SE Kelompok  = 
∑ SKKelompok

KTGalat  

 = 
4
01.0  

 =  0.06 
 
JND 5% 3.08 3.23 3.33 3.36 

JNT 5% 0.19 0.20 0.20 0.21  
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Notasi Volume Semen pada Kelompok Kambing PE yang Berbeda 

Ulangan Rata-rata Notasi
Kel 5 0.49 a 
Kel 3 0.50 a 
Kel 2 0.58 ab 
Kel 1 0.72 b 
Kel 4 0.74 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa kelompok Kambing PE 
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap volume semen. 

 
 

2. Perlakuan   

SE Perlakuan  = 
∑ nSKPerlakua

KTGalat  

 = 
3
015.0  

 = 0.117 

 

JND 1%  4.32 4.55 4.68 

JNT 1% 0.31 0.32 0.33 

 

 

Notasi Volume Semen Untuk Interval Waktu Penampungan yang Berbeda 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

2 hari 0.43 a 
4 hari 0.59 ab 
3 hari 0.61 ab 
7 hari 0.81 a 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa interval waktu  
penampungan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap volume 
semen Kambing PE 
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9. Rata-rata Motilitas Massa Semen  

Kelompok  Perlakuan 
  1 2 3 4 5 

7 hari 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
4 hari 2+ 3+ 3+ 2+ 2+ 
3 hari 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 
2 hari 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 

  
 
 
10. Persentase Motilitas Individu Spermatozoa dengan Interval Waktu 

Penampungan Semen yang Berbeda 
 

Keterangan:  

Perlakuan Kelompok Total Rata-rata SD 
 1 2 3 4 5    

7 hari 73.33 80 76.66 76.66 83.33 389.98 77.99 3.80 
4 hari 73.33 80 80 73.33 76.66 383.32 76.66 3.33 
3 hari 63.33 73.33 70 73.33 76.66 356.65 71.33 5.05 
2 hari 70 66.66 80 70 76.66 363.32 72.66 5.47 
Total 279.99 299.99 306.66 293.32 313.31 1493.27   

Rata-rata 69.99 74.99 76.66 73.33 78.32 373.31   
SD 4.71 6.38 4.71 2.71 3.33 15.86   

SD = Standart deviasi 
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JK Galat = JK Total – JK Blok – JK Perlakuan 

 = 475.59 - 164.36 - 151.08 

 = 160.13 

 
Tabel Sidik Ragam Persentase Motilitas Individu Spermatozoa Kambing PE 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 
Kelompok 4 164.36 41.09 3.07 TN 3.26 5.41 
Perlakuan 3 151.08 50.36 3.77* 3.49 5.95 

Galat 12 160.13 13.34    
Total 19      

Keterangan: 
TN Kelompok Kambing PE yang berbeda  tidak berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap motilitas individu spermatozoa 
*  Interval waktu penampungan semen berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

motilitas individu spermatozoa. 
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Uji Duncan Perlakuan Interval Waktu Penampungan Semen Kambing PE 

SE Perlakuan  = 
∑ nSKPerlakua

KTGalat  

 = 
3
3445.13  

  = 2.1 
 
 
JND 5% 3.08 3.23 3.33 3.34 

JNT 5% 5.62 5.89 6.08 6.13 

 

Notasi Persentase Motilitas Individu Spermatozoa Kambing PE 

Kelompok Rata-rata Notasi 
1 69.99 a 
4 73.33 ab 
2 74.99 ab 
3 76.66 b 
5 78.32 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa kelompok berpengaruh 
nyata (P<0,05) terhadap motilitas individu spermatozoa 
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11. Persentase Spermatozoa Hidup dengan Interval Waktu Penampungan Semen     
yang Berbeda 

 

Kelompok  Perlakuan 

  Keterangan:  

  1 2 3 4 5 
Total 

  
Rata-rata 

  
SD 

7 hari 91.67 95.75 90.22 92.25 95.58 465.47 93.09 2.46 
4 hari 95.95 95.16 94.6 91.15 93.74 470.6 94.12 1.84 
3 hari 93.29 95.02 96.28 92.8 94.27 471.66 94.33 1.38 
2 hari 93.01 92.58 92.79 92 92.19 462.57 92.51 0.41 
Total 373.92 378.51 373.89 368.2 375.78 1870.3   
Rata-rata 93.48 94.62 93.47 92.05 93.94 467.57   
SD 1.79 1.40 2.59 0.68 1.40    

  SD = Standart deviasi 
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JK Perlakuan = 
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 = 11.06 
 
JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

 = 7.32 - 14.28 - 11.06 

 = 31.97 

 

Tabel Sidik Ragam Persentase Viabilitas Spermatozoa Kambing PE 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 
Kelompok 4 14.28 3.57 1.34 TN 3.26 5.41 
Perlakuan 3 11.06 3.68 1.38 TN 3.49 5.95 
Galat 12 31.97 2.66    
Total 19      

Keterangan:  
TN  Kelompok Kambing PE yang berbeda dan interval waktu penampungan semen 

yang berbeda tidak menunjukkan adanya perbedaan terhadap persentase 
hidup  spermatozoa 
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12. Persentase Abnormalitas Spermatozoa dengan Interval Waktu Penampungan 
Semen yang Berbeda 

Kelompok 
Perlakuan 1 2 3 4 5 Total Rata-rata SD 

7 hari 9.2 7.5 4.83 6.2 4.13 31.86 6.37 2.04 
4 hari 7.47 5.76 6 5.5 6.34 31.07 6.214 0.76 
3 hari 7.94 5.8 6 5.07 4.8 29.61 5.922 1.23 
2 hari 5.09 6.01 5.37 5.07 5.61 27.15 5.43 0.39 
Total 29.7 25.07 22.2 21.84 20.88 119.69     

Rata-rata 7.42 6.26 5.55 5.46 5.22 29.92     
SD 1.71 0.82 0.56 0.53 0.96    

 Keterangan:  
 SD = Standart deviasi 
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JK Perlakuan = 
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JK Galat = JK Total – JK Blok – JK Perlakuan 

 = 28.32- 12.81- 2.57 

 = 12.94 

 

Tabel Sidik Ragam Abnormalitas Spermatozoa 
 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 
Kelompok 4 12.81 3.20 2.97TN 3.26 5.41 
Perlakuan 3 2.57 0.85 0.79TN 3.49 5.95 

Galat 12 12.94 1.07       
Total 19           

Keterangan :   
TN Kelompok dan Interval Waktu penampungan tidak berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap abnormalitas spermatozoa Kambing PE 
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13. Konsentrasi (X107) Spermatozoa dengan Frekuensi Penampungan Semen Yang 
Berbeda 

 

 Keterangan: 

Perlakuan Kelompok 
 1 2 3 4 5 Total Rata-rata SD 

7 hari 269.66 304.66 369.33 405.66 333 1682.31 336.46 53.27 
4 hari 372.66 368 311 424 360.66 1836.32 367.26 40.18 
3 hari 195 216.66 331 381.66 452 1576.32 315.26 109.01
2 hari 217.66 191.66 248.33 358.33 210 1225.98 245.19 66.46 
Total 1054.98 1080.98 1259.66 1569.65 1355.66 6320.93   

Rata-rata 263.74 270.24 314.91 392.41 338.91 1580.23   
SD 79.05 81.21 50.55 28.58 99.85    

 SD = Standart deviasi 
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JK Perlakuan = 
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JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

 = 123326 - 44757- 40302.2 

    = 38266.6 
 
 
   Tabel Sidik Ragam Konsentrasi Spermatozoa Kambing PE 

SK Db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 
Kelompok 4 44757 11189.2 3.50* 3.26 5.41 
Perlakuan 3 40302.2 13434.1 4.21* 3.49 5.95 

Galat 12 38266.6 3188.89    
Total 19      

 Keterangan: *    Interval waktu penampungan semen dan kelompok kambing PE 
yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 
terhadap konsentrasi spermatozoa kambing PE 

      
Uji Jarak Bergana Duncan Untuk Kelompok Kambing PE yang Berbeda 
 

SE Kelompok  = 
∑ SKKelompok

KTGalat  

 = 
4

89.3188     

 = 28.23 
 
 
JND 5% 3.08  3.23  3.33  3.36 

JNT 5% 86.96  91.19  94.02  94.86 
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Notasi Konsentrasi Untuk Kelompok Kambing PE yang Berbeda 
 
Kelompok Rata-rata Notasi

Kel 1 263.74 a 
Kel 2 270.24 a 
Kel 3 314.91 ab 
Kel 5 338.91 b 
Kel 4 392.41 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa kelompok berpengaruh 
nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi spermatozoa Kambing PE 

 
 
Uji Jarak Bergana Duncan Untuk Interval Waktu Penampungan  
 

SE Perlakuan  = 
∑ nSKPerlakua

KTGalat  

 = 
3

89.3188     

 = 32.6031 
 
 
JND 5% 3.08  3.23  3.33   

JNT 5% 100.41  105.30  108.56   

 
Notasi Konsentrasi Untuk Interval Waktu Penampungan 
 
Perlakuan Rata-rata Notasi

2 hari 245.19 a 
3 hari 315.26 ab 
7 hari 336.46 ab 
4 hari 367.26 b 

Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa interval waktu penampungan semen 
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi spermatozoa. 
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