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ABSTRACT 
 

The research was carried out in Laboratory of Animal Reproduction, 
Animal Husbandry Faculty Brawijaya University from August until September 
2009.  

This research aim to test the influence of �-tocopherol in semen diluent 
Andromed® to quality semen of PE goat semen during before freezing. Research 
applies completely randomized block design, 6 groups of attempt with 4 dose �-
tocopherol, that is 0; 0,2; 0,4 and 0,6 g/100 ml diluent. Result of research 
indicates that dose 0,2 g/100 ml diluent is the best dose for maintaining the quality 
of spermatozoa with motility 73,33 ± 2,58% and abnormality 14,89 ± 4,28%. 

 
Key words:  quality semen, �-tocopherol, Andromed® diluent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



RINGKASAN 
 

EVALUASI KUALITAS SEMEN KAMBING PE dengan PENAMBAHAN  
�-TOCOPHEROL pada PENGENCER ANDROMED®  

selama PROSES PENDINGINAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2009 hingga September 2009. 
penampungan semen dilaksanakan di Laboraturium Lapang Sumber Sekar dan 
pengevaluasian kualitas semen dilaksanakan di Laboraturium Reproduksi Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas semen 
kambing PE yang diencerkan dengan pengencer Andromed® dengan berbagai 
dosis �-tocopherol selama proses pembekuan. 

Materi yang digunakan adalah semen kambing yang berumur antara 2-2,5 
tahun dengan persyaratan minimal motilitas individu 70%, pengencer 
Andromed®, �-tocopherol, eosin negrosin, NaCl 3% dan larutan HOST. Metode 
yang digunakan adalah metode percobaan dengan penambahan �-tocopherol 
dalam 100 ml Andromed®, masing-masing sebesar 0 gram (P0), 0,2 gram (P1), 
0,4 gram (P2) dan 0,6 gram (P3). Variabel yang diamati meliputi motilitas, 
viabilitas, abnormalitas dan keutuhan membran spermatozoa. Data hasil penelitian 
yang diperoleh dianalisis menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 
4 perlakuan dan 6 ulangan. Data analisa yang diperoleh apabila terdapat 
perbedaan nyata atau sangat nyata, maka dilakukan pengujian lanjutan 
menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motilitas individu berbeda nyata 
terhadap penambahan �-tocopherol, sedangkan abnormalitas berbeda sangat nyata 
terhadap penambahan �-tocopherol. Rerata persentase motilitas individu sebesar 
P0: 67,5 ± 4,18; P1: 73,33 ± 2,58; P2: 73,66 ± 2,58 dan P3: 65 ± 10. Rerata 
persentase abnormalitas spermatozoa sebesar P0: 20,23 ± 5,88; P1: 14,89 ± 4,28; 
P2: 15,42 ± 4,36 dan P3: 17,56 ± 3,81. Hasil uji jarak berganda duncan 
menunjukkan nilai beda nyata pada perlakuan P1 dan P2. 

Penambahan �-tocopherol dalam pengencer Andromed® selama 2 jam 
dengan dosis 0; 0,2; 0,4 dan 0,6 gram/100 ml memberikan pengaruh terhadap 
kualitas semen. Penambahan �-tocopherol sebanyak 0,2 gr/100 ml pengencer adalah 
dosis terbaik untuk mempertahankan kualitas semen. Hal ini ditunjukkan dengan 
motilitas sebesar 73,33 ± 2,58% dan abnormalitas 14,89 ± 4,28%. 

Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya menggunakan dosis 0,2 
gram/100 ml pengencer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Program inseminasi buatan (IB) akan berhasil dengan baik apabila 

spermatozoa diproduksi dalam jumlah dan kualitas yang baik. Penerapan program 

IB pada kambing masih belum menunjukkan hasil yang baik, penyebabnya adalah 

rendahnya kualitas semen yang digunakan. Rendahnya kualitas semen kambing 

yang dihasilkan disebabkan oleh kerusakan membran plasma spermatozoa akibat 

peroksidasi lipid oleh radikal bebas yang dihasilkan selama proses metabolisme 

(Kusno dalam Alawiyah dan Hartono, 2006). 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa komposisi lemak pada membran 

spermatozoa adalah penentu utama motilitas, kepekaan terhadap suhu dingin dan 

viabilitas spermatozoa. Konsentrasi yang tinggi pada asam lemak tak jenuh rantai 

panjang dalam struktur lemak spermatozoa memerlukan sistem antioksidan untuk 

melawan peroksida dan disfungsi spermatozoa. Ternak jantan dengan kesuburan 

yang tinggi memerlukan konsentrasi asam lemak yang optimal dan antioksidan 

(Kelso, Redpath, Noble and Speake, 1997). 

Usaha dalam mempertahankan daya fertilitas yang optimum yaitu 

dilakukan dengan jalan penyimpanan semen pada suhu 4°-5° C dengan maksud 

menghambat aktivitas metabolisme baik secara fisik maupun kimia dalam 

kecepatan yang rendah. Arifianti (2007) menyatakan bahwa proses pendinginan, 

pembekuan dan thawing akan menyebabkan perubahan suhu yang drastis, 

sehingga akan menimbulkan kerusakan pada membran spermatozoa. Situmorang 



(2003) menambahkan bahwa pendinginan akan berakibat pada menurunnya 

fertilitas, hal ini berhubungan dengan kondisi membran akibat cold shock ataupun 

reaksi peroksida lemak.  

Antioksidan adalah molekul yang berkemampuan memperlambat ataupun 

mencegah oksidasi molekul lain. Antioksidan akan berfungsi sebagai pelindung 

dengan cara menekan kerusakan sel yang terjadi akibat proses oksidasi radikal 

bebas. Vitamin E dipercaya sebagai sumber antioksidan yang kerjanya mencegah 

lipid peroksidasi dari asam lemak tak jenuh dalam membrane sel dan 

mempertahankan kesuburan (Anonymous, 2009).  

Penambahan �-tocopherol dengan dosis 200, 500 dan 1000 µg/ml pada 

pembekuan semen babi telah dilakukan oleh Breininger, Beorlegui, Flaherty dan 

Beconi (2004). Penambahan �-tocopherol sebanyak 200 µg/ml dapat melindungi 

spermatozoa dari lipid peroksida, sedangkan penambahan �-tocopherol sebanyak 

1000 µg/mL tidak dapat melindungi spermatozoa. Penelitian vitamin E dalam 

bahan pengencer sitrat kuning telur yang dilakukan oleh Alawiyah dan Hartono 

(2006), menunjukkan penambahan vitamin E sebesar 0,4 gr/100ml pengencer 

merupakan dosis terbaik untuk mempertahankan kualitas semen beku.  

Penambahan �-tocopherol pada pengencer Andromed® saat pendinginan 

sangat berpeluang untuk dikembangkan, oleh sebab itu dilakukan pengujian 

terhadap semen kambing PE untuk menguji pengaruh dosis pemberian terhadap 

kualitas spermatozoa. 

 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Evaluasi kualitas semen merupakan hal yang selalu dilakukan sebelum 

semen diproses untuk dijadikan semen beku. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Breininger, Cristian, Martha dan Norma (2004) menunjukkan 

bahwa penambahan �-tocopherol sebanyak 200 µg/mL dapat melindungi 

spermatozoa dari peroksidasi lipid selama inkubasi, sedangkan penambahan �-

tocopherol sebanyak 1000 µg/mL tidak dapat melindungi spermatozoa selama 

inkubasi, maka pada penelitian ini mencoba untuk meneliti pengaruh penambahan 

�-tocopherol dengan dosis yang berbeda dalam pengencer semen terhadap 

kualitas spermatozoa kambing PE selama proses pendinginan.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas semen kambing PE 

yang diencerkan dengan pengencer Andromed® dengan berbagai dosis �-

tocopherol terhadap kualitas semen kambing PE selama proses pendinginan. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kualitas spermatozoa pada pengencer Andromed® dengan berbagai dosis 

penambahan �-Tocopherol. 

 

 



 

1.5 Kerangka Pikir 

Salah satu cara meningkatkan produktivitas ternak melalui teknologi 

pemuliaan adalah dengan mengawinkan ternak betina dengan pejantan unggul 

melalui teknik IB. Teknologi IB dan teknologi pendukungnya seperti teknologi 

pengawetan semen memegang peranan penting dan perlu mendapat perhatian 

(Situmorang, 2003). Usaha dalam mempertahankan fertilitas yang optimum yaitu 

dilakukan dengan mengawetkan semen pada suhu 4-5° dengan maksud 

menghambat aktivitas metabolisme (Arifianti, 2007).  

Pendinginan, pembekuan dan thawing akan menyebabkan perubahan suhu 

yang drastis, sehingga akan menimbulkan kerusakan pada membran spermatozoa 

(Arifianti, 2007). Situmorang (2003) menambahkan pendinginan akan berakibat 

pada menurunnya fertilitas. Antioksidan dapat bereaksi sebagai pelindung dan 

melawan organisme aerob yang rusak karena radikal bebas ataupun ROS 

(Halliwel dalam Thuwanut, 2007). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Breininger, Norma, Christian dan Martha (2004) menunjukkan bahwa �-

tocopherol  sebagai penghambat peroksidasi lipid pada membran plasma.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan �-tocopherol dalam pengencer Andromed® akan 

memberikan pengaruh terhadap kualitas semen setelah didinginkan pada suhu 5°C 

selama 2 jam.   

 

Pengawetan semen 

Diawetkan dengan cara 
didinginkan 

Menghambat aktivitas 
metabolisme dalam 
kecepatan rendah 
(Solihati, Ruhijat, 
Rangga, Asmara dan 
Bayu, 2006). 

Kerusakan membran 
Fertilitas 
menurun 
(Situmorang, 
2003). 

Ditanggulangi dengan 
antioksidan 

Antioksidan dapat 
bereaksi sebagai 
pelindung dan dapat 
melawan organisme 
aerob yang 
dipengaruhi ROS 
atau radikal bebas 
yang lain (Halliwel 
dalam Thuwanut, 
2007). 

Ditambahkan 
alpha tocopherol 

Diketahui 
sebagai 
penghambat 
peroksidasi lipid 
pada membran 
plasma 
(Breininger, 
Norma, 
Christian dan 
Marta, 2004). 

Dapat meningkatkan kualitas 
spermatozoa yang didinginkan 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Peranakan Ettawah (PE) 

Kambing PE merupakan salah satu ternak potensial sebagai penyedia 

protein hewani baik daging maupun susunya. Pengembangan kambing PE sebagai 

penghasil susu untuk sementara ini belum banyak diperhatikan dan sistem 

pemeliharaannya masih bersifat tradisional. Pemberian pakan untuk kambing PE 

sebagian besar hanya rumput lapangan saja sehingga belum bisa mencukupi 

kebutuhan fisiologis ternak terutama dari sumber energi dan protein (Sukarini, 

2006). 

Kambing PE adalah hasil persilangan antara kambing ettawah dari India  

dengan kambing kacang dari Indonesia. Kambing PE merupakan ternak jenis 

unggul penghasil daging dan susu dan mudah dipelihara. Bobot kambing PE 

jantan dewasa adalah antara 65-90 kg dan yang betina sekitar 45-70 kg. kambing 

PE sangat berpotensi untuk pembibitan karena beranak pertama kali pada umur 

16-18 bulan dan dalam waktu 2 tahun dapat beranak 3 kali (Anonymusb, 2008). 

2.2 Semen 

Semen adalah cairan sekresi kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis dan 

diejakulasikan dalam saluran kelamin betina saat kopulasi. Semen terbagi menjadi 

2 bagian yaitu spermatozoa dan seminal plasma. Sekresi tersebut berfungsi 

sebagai buffer dan medium bagi spermatozoa agar daya hidupnya dapat 

dipertahankan secara normal setelah ejakulasi (Garner dan Hafez, 2000). 



Komposisi seminal plasma terdiri dari protein, mineral, enzim, 

karbohidrat, hormon dan antioksidan. Spermatozoa secara struktur telah 

teradaptasi untuk melaksanakan dua fungsi utamanya yaitu menghantarkan satu 

set gen haploid ke telur dan mengaktifkan program perkembangan dalam sel telur 

(Sylar, 2007). 

Spermatozoa terdiri dari bagian kepala, leher, badan, dan ekor yang 

panjangnya antara 50-60 mikron (1/20 mm). Bentuk kepala spermatozoa normal 

adalah bulat lonjong (oval) apabila dilihat dari depan dan pipih bila dilihat dari 

samping (dilihat di bawah mikroskop). Kepala spermatozoa berukuran panjang   

4-5 mikron dan lebarnya 2,5-3,5 mikron. Pada bagian kepala terdapat selubung 

yang menutupi 2/3 bagian daerah kepala yang disebut akrosom (Anonymous, 

2007) dan menurut Garner dan Hafez (2000) ukuran kepala spermatozoa kambing 

atau domba yaitu lebar kepala 4,0-4,5 µm, dan panjang kepala 8,0-10 µm. 

Sylar (2007) mengemukakan bahwa spermatozoa yang kontak dengan 

telur, isi akrosomnya dikeluarkan secara eksositosis yang disebut dengan reaksi 

akrosom. Ekor sperma terdiri atas tiga bagian yaitu middle piece, principal piece 

dan end piece. Ekor ini berfungsi untuk pergerakan menuju sel telur. Ekor yang 

motil itu pada pusatnya sama seperti flagellum memiliki struktur axoneme yang 

terdiri atas mikrotubul pusat dikelilingi oleh sembilan doblet mikrotubul yang 

berjarak sama satu dengan yang lainnya. Daya yang dihasilkan menyebabkan 

memutar ekor bagaikan baling-baling dan memungkinkan sperma meluncur 

dengan cepat. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Structural divisions: a) head, b) neck, c) mid-piece, d) principal piece, 

and e) end piece (Varner and Johnson, 2008).  
 

Peran aktif spermatozoa sebagai gamet jantan yang dapat menghasilkan 

individu baru di dalam alat reproduksi betina maka diperlukan adanya standar 

kualitas spermatozoa (Sylar, 2007). Pemeriksaan analisa semen menurut Moeloek 

(2008), meliputi pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan 

makroskopis antara lain volume, pH, bau, warna, fruktosa dan viskositas, 

sedangkan untuk pemeriksaan secara mikroskopis meliputi perhitungan 

spermatozoa, motilitas spermatozoa, viabilitas spermatozoa, dan morfologi 

spermatozoa. 

2.2.1 Volume Semen 

Menurut Garner dan Hafez  (2000), volume semen kambing berkisar 

antara 0,8-1,2 ml. Ditambahkan oleh Ax, Dally, Didion, Lenz, Love, Varner, 

Hafez, and Bellin (2000) yang menyatakan kisaran volume semen kambing 

sebesar 0,5-2 ml untuk kambing dewasa dan 0,5-0,7 ml untuk kambing muda. 
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Volume semen berbeda-beda menurut bangsa, umur, lingkungan, status 

kesehatan, prosedur penampungan, berat badan dan frekuensi penampungan.  

2.2.2 Warna Semen 

Warna semen kambing yang normal adalah putih susu, putih krem 

kekuningan. Warna merah muda pada semen mengindikasikan bahwa semen 

tersebut tercampur dengan darah (Sonjaya, Hasbi, Sutomo dan Hastuti, 2005). 

Menurut Ax et al (2000), warna kuning pada semen disebabkan oleh pigmen 

riboflafin.  

2.2.3 Konsistensi dan pH Semen 

Konsistensi semen kambing adalah kental, sedang dan encer, semakin 

kental semen menunjukkan semakin tinggi konsentrasi spermatozoa yang 

terkandung dalam semen tersebut (Kartasudjana, 2001). Derajat keasaman atau 

pH semen kambing berkisar antara 5,9-7,3 (Garner dan Hafez, 2000). Alavi, 

Jacky, Mahmud, Bagher dan Muhammad (2004) menambahkan bahwa, pH semen 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Motilitas spermatozoa sensitif terhadap pH 

tinggi dan pH dapat mempengaruhi fertilitas spermatozoa. 

2.2.4 Motilitas 

Motilitas adalah penilaian spermatozoa berdasarkan pergerakan 

spermatozoa secara progresif. Pergerakan spermatozoa yang semakin progresif 

merupakan cerminan spermatozoa semakin baik (Sonjaya dkk, 2005). Parameter 

penilaian motilitas menurut Ax et al (2000) adalah 1) persentase normal 

spermatozoa yang motil adalah 70%-90%; 2) persentase spermatozoa motil yang 

bergerak progresif; 3) kecepatan spermatozoa (yang dinilai mulai 0-4); 4) daya 



hidup spermatozoa dalam semen. Susilawati, dkk (1996) mengemukakan bahwa 

semen yang memiliki motilitas diatas 70% lebih tahan hidup dibandingkan semen 

yang memiliki motilitas dibawah 70%. 

Motilitas individu spermatozoa berkorelasi pada fertil atau tidaknya ternak 

jika diejakulasikan pada ternak betina. Motilitas spermatozoa akan terus 

mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Menurut Hafez dan Hafez 

(2000), daya fertilitas spermatozoa sangat ditentukan oleh total spermatozoa yang 

hidup dan mampu bergerak aktif kedepan. 

2.2.5 Abnormalitas 

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 (bentuk teper), kepala ganda, berbentuk kerucut, bulat (bentuk round), 

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 (Ax et al, 2000 dan Sylar, 2007).  

Ax et al., (2000) menyebutkan bahwa abnormalitas spermatozoa dapat 

disebabkan oleh suhu lingkungan yang tinggi dan kondisi ternak saat ejakulasi. 

Walters, Eyestone, Saacke, Pearson, dan Gwazdauskas  (2004) dan Anonymousa 

(2008), menyebutkan abnormalitas pada kepala antara lain kepala yang 

meruncing, kapala spermatozoa tidak simertris, ukuran kepala yang terlalu besar 



atau terlalu kecil dan terdapat dua kepala sedangkan bentuk abnormalitas pada 

ekor antara lain ekor yang membesar, bercabang, melingkar, dan patah. 

Abnormalitas spermatozoa <20% dari semen segar, maka semen tersebut 

masih dapat diproses lebih lanjut dalam proses pembuatan semen beku. Semen 

yang abnormalitasnya > 15% maka semen tersebut tidak dapat digunakan untuk 

IB karena abnormalitas spermatozoa berkorelasi positif dengan kemampuan 

spermatozoa pada saat fertilisasi (Anonymousa, 2009). Menurut Ax et a.,l (2000), 

ketika abnormalitas spermatozoa > 20%  maka fertilitasnya diragukan. Menurut 

Susilawati (2006), semen segar kambing memiliki abnormalitas sebesar 8%. 

Walters et al (2004) menyatakan bahwa, spermatozoa yang abnormal dapat 

menembus oocyte selama proses fertilisasi tetapi keberhasilan menjadi zigot 

relatif rendah dan apabila berhasil maka perkembangan embrio lambat. 

2.2.6 Konsentrasi 

Konsentrasi adalah jumlah sel spermatozoa per ml sperma (Yuliani, 2002).  

Penghitungan nilai konsentrasi spermatozoa dapat dilakukan dengan 

menggunakan haemocytometer yang kemudian diamati dengan mikroskop atau 

dengan spectrophotometer (Rouge, 2002). Ditambahkan oleh Ax et al (2000), 

penghitungan konsentrasi dapat dilakukan dengan menggunakan haemocytometer, 

colorimeter atau spectrophometer. Penghitungan konsentrasi dengan 

haemocytometer memiliki kelebihan yaitu didapatkan data yang akurat tetapi 

membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan penghitungan dengan 

colorimeter atau spectrophometer lebih menguntungkan yaitu hasilnya lebih tepat 

dan waktu penghitungannya relatif singkat. Menurut Garner dan Hafez (2000), 



konsentrasi spermatozoa kambing berkisar 2000 – 3000 juta/ml. Tinggi rendahnya 

konsentrasi semen dipengaruhi oleh: lama rangsangan seksual, frekuensi 

penampungan, kesehatan pejantan, umur dan musim reproduksi pejantan 

(Anonymous, 2002). 

2.2.7 Viabilitas 

Persentase viabilitas spermatozoa ditentukan dengan menggunakan 

pewarna eosin. Spermatozoa hidup tidak menyerap warna, sedangkan yang mati 

menyerap warna dan ditandai dengan kepala spermatozoa yang berwarna merah 

(Hafez and Hafez, 2000). 

2.2.8 Membran Plasma Utuh 

Keutuhan membran tidak hanya penting bagi metabolisme spermatozoa, 

tetapi juga sebagai penentu keberhasilan bersatunya gamet hantan dan gamet 

betina. Keutuhan dan fungsi membran spermatozoa sangat penting dalam proses 

fertilisasi. Penilaian fungsi membran dapat dipakai sebagai indikator kemampuan 

spermatozoa untuk membuahi (Jayendran, 1984). 

            
     

Gambar 3. Skema perubahan morfologi pada spermatozoa manusia yang 
dimasukkan ke dalam larutan hypo osmotic. a = tidak ada perubahan; b – g 
= beberapa tipe perubahan ekor spermatozoa (Jayendran, 1984). 

 
Spermatozoa manusia yang mengalami perubahan ketika dimasukkan ke 

dalam larutan hypo osmotic ditunjukkan pada gambar diatas. Respon awal pada 



larutan hypo osmotic adalah dengan sedikit perbesaran pada ujung ekor atau 

daerah antara midpiece dan tailpiece. Perbesaran dikarakteristikkan pada 

persentase daerah yang mengalami pembengkakan pada ujung ekor (Gambar 2 b-

d), lengkungan yang tajam (Gambar 2 c-e), ekornya menebal dan memendek 

(Gambar 2 f), ekornya membengkak sebagian atau seluruhnya (Gambar 2 d, e dan 

g) (Jayendran, 1984).  

 

2.3 Alpha Tocopherol 

Vitamin E (�-Tocopherol) adalah antioksidan utama yang larut dalam 

lemak yang ditemukan dalam sel. Nama tocopherol berasal pada awal tahun 1920 

ketika minyak sayur telah ditemukan untuk memulihkan kesuburan pada tikus. 

Istilah Tocopherol ini pertama kali digunakan oleh Evans. Karena  membantu 

memungkinkan untuk memiliki keturunan, nama tocopherol merupakan gabungan 

dari kata Yunani tokos, yang berarti anak, dan menambahkan kata kerja phero, 

yang berarti untuk membawa keluar. Ol ditambahkan ke akhir ntuk menunjukkan 

sifat alkohol dari molekul (Anonymousb, 2009).  

Tocopherol-OH dapat mentransfer atom hidrogen dengan satu elektron 

kepada radikal bebas, sehingga mengeluarkan radikal sebelum dapat berinteraksi 

dengan sel selaput menghasilkan protein atau lipid peroxidation (Fouad, 2007).  

Penelitian yang dilakukan oleh Breininger, Norma, Cristian dan Martha 

(2004) menunjukkan penambahan �-tocopherol sebesar 200 µg/mL pengencer 

dapat melindungi spermatozoa pada saat inkubasi selama 2 jam. Penambahan �-

tocopherol sebesar 200 µg/mL dapat melindungi spermatozoa dari oksidatif stres 



yang dihasilkan pada saat kriopreservasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

konsentrasi �-tocopherol yang tinggi lebih bereaksi sebagai pemicu oksidasi 

daripada sebagai antioksidan 

 

2.4 Pengenceran Semen 

Secara alami spermatozoa dilindungi dari pengaruh luar oleh seminal 

plasma yang juga merupakan medium hidupnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan 

dalam kehidupan spermatozoa seperti energi dan buffer ada dalam seminal 

plasma. Penambahan pengencer sebagai pengganti seminal plasma harus mampu 

mempertahankan stabilitas membran spermatozoa ketika dalam keadaan anaerob 

saat proses filtrasi. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

spermatozoa (Susilawati, 2006). 

Triana (2006) menyatakan, semen yang ditambahkan bahan pengencer 

mempunyai tambahan energi dari glukosa yang terkandung dalam pengencer 

tersebut. Glukosa akan dimetabolisir oleh spermatozoa yang akan menghasilkan 

CO2 dan H2O dan asam laktat. Akumulasi asam laktat akan menyebabkan 

perubahan pH, sehingga daya hidup spermatozoa berkurang. 

Pembuatan pengencer semen dibuat dari bahan organik atau anorganik 

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut mempunyai sifat isotonil terhadap 

semen, mempunyai sifat sebagai buffer, dapat melindungi spermatozoa dalam 

proses pendinginan, pembekuan dan thawing, bersifat sebagai sumber 

nutrisi,mempunyai efek antibakteri, dan menjaga fertilitas dpermatozoa 

(Anonymous, 2005). 



Andromed adalah bahan pengencer alternatif baru yang memberikan hasil 

yang lebih baik dibandingkan dengan pengencer tris kuning telur dan 

menghasilkan motilitas dan ketahanan spermatozoa yang lebih baik daripada 

pengencer tris kuning telur. Andromed merupakan suatu medium tanpa kuning 

telur yang dapat digunakan untuk semen beku dan cair yang mempunyai angka 

fertilitas tinggi, meskipun tidak mempunyai kandungan yang berasal dari hewan 

(Aires, Hinch, Schloesser, Bogner, Schlooesser and Hinch, 2003). 

Andromed merupakan medium yang tidak mempunyai resiko kontaminasi 

mikroba serta mudah dalam penanganan dan waktu penyimpanan. Andromed 

adalah bahan pengencer semen instan berupa cairan yang tersusun oleh aquades, 

fructosa, gliserol, asam sitrat, buffer, phosfolipid, spectynomycine, lincomycine 15 

mg, tylocin 5 mg, dan gentamycine 25 mg (Simmet, 2005). 

 

2.5 Pendinginan 

Air memainkan peranan penting dalam memelihara membran, baik secara 

struktural dan fungsional. Kehilangan air dengan dehidrasi ataupun pembekuan 

seringkali merubah membran makhluk hidup. Membran plasma adalah komponen 

utama pada sel dan harus dijaga selama proses pembekuan apabila menginginkan 

sel dapat bertahan hidup (Eiman, Aboagala and Terada, 2003). 

Daya hidup spermatozoa selama penyimpanan dalam waktu lama pada 

suhu 5°C dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kualitas semen segar, kestabilan 

suhu selama penyimpanan, pH pengencer dan lingkungan (Eiman, Aboagala and 

Terada, 2003). Proses pendinginan, pembekuan dan thawing akan menyebabkan 



perubahan suhu yang drastis, sehingga akan menimbulkan kerusakan pada 

membran sel spermatozoa dan juga akan mengalami perubahan tekanan osmotik  

saat dipaparkan pada pengencer yang mengandung krioprotektan (Arifianti, 

2007).  

Penyimpanan semen pada suhu 5°C mempunyai daya tahan hidup lebih 

pendek di dalam lingkungan oksigen. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi 

oksigen sebagai unsur oksidatif dalam proses yang menghasilkan produk sisa 

oksidasi metabolisme yang membahayakan, seperti hidrogen peroksida. Peroksida 

lipid berperan dalam proses penuaan, memperpendek daya hidup spermatozoa dan 

penurunan motilitas secara cepat (Said, Gunawan, Kaiin dan Tappa, 2005). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboraturium Sumber Sekar dan 

Laboraturium Reproduksi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mulai Bulan 

Agustus sampai September 2009. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Sampel Semen 

Semen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semen segar yang 

berasal dari kambing PE yang berumur antara 2 - 2,5 tahun dan dipelihara di 

Laboratorium Sumber Sekar milik Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

dengan persyaratan motilitas individu minimal 70%. 

 

3.2.2 Alat dan Bahan 

3.2.2.1 Alat 

Vagina buatan, pompa udara manual, mikroskop cahaya binokuler, tabung 

reaksi, gelas obyek, gelas penutup, ose, tisu, kertas label, kertas lakmus, 

haemocytometer, stear, magnet stearer, mikro pipet, blue tip, yellow tip, rak 

tabung reaksi, gelas ukur, refrigerator, Erlenmeyer, tabung eppendorf dan 

waterbath. 

 



3.2.2.2 Bahan 

Semen segar, vaselin, pewarna eosin negrosin, NaCl 3%, pengencer 

Andromed, �-Tocopherol, larutan HOST dan es batu serta preparat ulas hasil dari 

pemeriksaan kualitas semen. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan. Percobaan 

dilakukan dengan 4 perlakuan yaitu kontrol (tanpa penambahan �-Tocopherol), 

penambahan �-Tocopherol 0,2% (0,2 gr �-Tocopherol per 100 ml pengencer), 

penambahan �-Tocopherol 0,4% (0,4 gr �-Tocopherol per 100 ml pengencer) dan 

penambahan �-Tocopherol 0,6% (0,6 gr �-Tocopherol per 100 ml pengencer) 

dengan 6 ulangan untuk masing-masing perlakuan sehingga diperoleh data berupa 

prosentase dan hasil perhitungan dari variabel yang diamati. 

Prosedur penelitian evaluasi kualitas semen kambing PE dengan 

penambahan �-Tocopherol selama proses pendinginan adalah sebagai berikut: 

- Andromed yang telah diencerkan dengan aquabides menggunakan  

perbandingan 1:4 ditambahkan dengan �-Tocopherol. 

- Semen dimasukkan ke dalam pengencer yang telah ditambah dengan �-

Tocopherol ke dalam tabung reaksi. Volume pengencer sama dengan 

volume semen yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

- Suhu 15° C dan 5° C ditambahkan pengencer dan mencampurkannya 

harus di dalam refrigerator. Penentuan volume pengencer terlebih 

dahulu harus menghitung konsentrasi spermatozoa, apabila konsentrasi 



telah diketahui,  maka volume pengencer dapat ditentukan dengan rumus 

dibawah.  

V total  =  
[ ] 6

6

    10
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75  10   
0, 25

Vss x spermatozoa x

x x
 

VA2 = VB = 
( )1

2
total ss AV V V− +

 

- Pada suhu 5° C semen didiamkan selama 2 jam. 

- Setelah 2 jam, pengamatan mikroskopis spermatozoa seperti motilitas, 

viabilitas, abnormalitas dan keutuhan membran spermatozoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. Skema prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

Semen segar 

Pengamatan segar Dicampur dengan pengencer 

Makroskopis 

- pH 
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- viabilitas 

- abnormalitas 

Suhu 15°C dicampur dengan 
pengencer 

Suhu 5°C dicampur dengan 
pengencer 

Ditunggu selama 2 jam 

Pengamatan mikroskopis: 

- motilitas 

- viabilitas 

- abnormalitas 



3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1.  Motilitas Massa (%) 

 - Motilitas massa adalah pengamatan pergerakan dari kumpulan 

spermatozoa (Moeloek, 2008): 

- Semen segar diambil satu tetes diletakkan diatas obyek glass tanpa ditutup 

cover glass. 

- Semen diamati dengan mikroskop menggunakan perbesaran 100x dan 

diamati pergerakan spermatozoa. 

- Penilaian motilitas massa adalah: (+++) jika spermatozoa kelihatan seperti 

kumpulan awan gelap yang bergerak aktif, (++) jika spermatozoa tersebut 

kelihatan seperti awan gelap tetapi gerakannya tidak terlalu cepat, (+) jika 

yang terlihat hanya pergerakan individu saja dan tidak ada kumpulan 

spermatozoa, (0) jika spermatozoa tidak bergerak. 

2.  Motilitas Individu (%) 

 Motilitas individu adalah pengamatan terhadap pergerakan individu 

spermatozoa (Moeloek, 2008): 

- Semen segar diambil satu tetes diletakkan diatas obyek glass kemudian 

ditutup cover glass. 

- Semen diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400x dan 

diamati pergerakan spermatozoa. 

- Penilaian motilitas individu ini dilihat berapa spermatozoa yang bergerak 

progresif ke depan dibandingkan dengan spermatozoa yang tidak bergerak. 



3.  Konsentrasi (jt/ml) 

 Konsentrasi adalah menghitung jumlah spermatozoa dalam satu ml semen. 

Konsentrasi dihitung dengan menggunakan alat hitung haemocytometer dengan 

prosedur (Rouge, 2002): 

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

dihisap sampai angka 10,1 pada pipet, pipet eritrosit digoyang membentuk 

angka delapan selama 2 sampai 3 menit. 

- Semen dibuang 7 tetes yang selanjutnya dihitung pada haemocytometer 

sebanyak 1 tetes yang ditiupkan dibawah kaca penutup.  

- Spermatozoa diamati dengan mikroskop dan dihitung pada 5 tempat yaitu 

sudut kanan dan kiri atas, sudut kanan dan kiri bawah serta tengah, junlah 

5 tempat tersebut dikali 106. 

4.  Abnormalitas 

 Perhitungan abnormalitas: 

- Semen segar diambil satu tetes diletakkan diatas obyek glass kemudian 

diambil juga satu tetes eosin-negrosin dan dihomogenkan. 

- Diulas dengan menggunakan cover glass kemudian dikeringkan dan 

diamati dengan mikroskop mengunakan perbesaran 400x. 

- Dihitung spermatozoa yang normal dan abnormal. 

Perhitungan abnormalitas (%) 

        % abnormalitas = 
 

100%
   
spermatozoa abnormal

x
total spermatozoa yang dihitung

  

 

 



5. Membran Plasma Utuh  

 Evaluasi persentase membran plasma utuh menggunakan metode hypo 

osmotic swelling test (Jayendran, Van der Ven, Crabo dan Zaneveld, 1984). 

Langkah-langkah  yang dilakukan: 

- Semen diambil sebanyak 0,1 mL. 

- Larutan HOS diambil sebanyak 0,9 mL. 

- Semen dan larutan HOS dicampur dan diinkubasikan ke dalam waterbath 

selama 30 menit. 

- Setelah 30 menit, campuran semen dan larutan HOS diambil satu tetes 

diletakkan di gelas obyek kemudian diambil satu tetes eosin negrosin dan 

dihomogenkan. 

- Diulas dengan menggunakan cover glass dan dikeringkan kemudian 

diamati di bawah mikroskop menggunakan perbesaran 400x. 

- Dihitung spermatozoa yang melengkung dan yang lurus. 

Perhitungan keutuhan membran 

         % Keutuhan Membran =  
   

100%
   

ekor spermatozoa yang melingkar
x

total spermatozoa yang dihitung
 

6. Viabilitas 

 Viabilitas digunakan untuk menghitung spermatozoa hidup dan yang mati. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

- semen diambil satu tetes dan diletakkan di gelas obyek. 

- eosin negrosin diambil satu tetes dan diletakkan di gelas obyek.  

- semen dan eosin negrosin dihomogenkan. 



- diulas dengan menggunakan cover glass kemudian dikeringkan dan 

diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 400x. 

- dihitung spermatozoa yang mati dan yang hidup 

Perhitungan viabilitas (%) 

 % viabilitas = 
 

100%
   

spermatozoa hidup
x

total spermatozoa yang dihitung
 

3.5 Analisis Data 

Data hasil pengamatan motilitas, viabilitas, abnormalitas dan HOS test 

berupa data parametik berupa persentase, kemudian dianalisa menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan yaitu 0,2 gr �-

Tocopherol/100 ml pengencer, 0,4 gr �-Tocopherol/100 ml pengencer dan 0,6 gr 

�-Tocopherol/100 ml pengencer dengan 6 kali ulangan. 

Rumus RAK :   JK Total     = 2
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 JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

Keterangan:   

n = banyaknya perlakuan  r = banyaknya kelompok 



Dari data analisa yang diperoleh apabila terdapat perbedaan yang nyata 

atau sangat nyata maka dilakukan pengujian lanjutan menggunakan uji jarak 

berganda Duncan (UJD) dengan rumus: 

JNT (�,d,v) = JND (�,d,v) χ  
  

galatKT

n x r
  

�   = Taraf nyata yang dipilih 

d   = Jarak 

v   = Derajat bebas galat percobaan berturut-turut  

n = Perlakuan 

r = Ulangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kualitas Semen Segar 

Semen diperiksa secara makroskopis yang meliputi volume, warna, 

konsistensi, pH dan secara mikroskopis yang meliputi motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi. Pemeriksaan semen segar 

bertujuan untuk mengetahui semen tersebut layak atau tidak untuk diproses lebih 

lanjut. Hasil pemeriksaan semen segar kambing PE dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Semen Segar Kambing PE 

Pemeriksaan Rataan (X ± SD) 
Volume (ml) 1,22 ± 0,19 
Warna Putih kekuningan 
Konsistensi Kental  
pH 7,0 ± 0 
Motilitas Massa  +++ 
Motilitas Individu (%) 86,67 ± 5,16 
Viabilitas (%) 81,09 ± 2,35 
Abnormalitas (%) 11,69 ± 2,51 
Keutuhan Membran (%) 82,64 ± 3,53 
Konsentrasi (juta/ml) 3318,33 ± 200,64 

 

Rataan volume semen yang diperoleh pada waktu penelitian adalah 1,22 ± 

0,19 mL. Menurut Garner and Hafez (2000), volume semen kambing berkisar 

antara 0,8-1,2 mL. Ax et al (2000) menambahkan bahwa kisaran volume semen 

kambing sebesar 0,5 – 2 mL untuk kambing dewasa dan 0,5 – 0,7 mL untuk 

kambing uda. Volume semen berbeda-beda menurut bangsa, umur, status 

kesehatan, prosedur penampungan, berat badan dan frekuensi penampungan. 



Berdasarkan beberapa literatur diatas dapat dinyatakan bahwa volume semen yang 

digunakan pada penelitian dalam kisaran normal. 

Warna semen segar hasil pengamatan menunjukkan bahwa semen 

berwarna putih kekuningan. Menurut Sonjaya dkk (2005), menyatakan bahwa 

warna semen kambing yang normal berwarna putih susu, putih krem dan 

kekuningan. Warna merah muda pada semen mengindikasikan bahwa semen 

tersebut tercampur dengan darah. Ax et al (2000) menyatakan bahwa warna 

kuning pada semen disebabkan oleh pigmen riboflafin. 

Konsistensi semen yang dipakai dalam penelitian tergolong baik yaitu 

memiliki konsistensi kental yang mengindikasikan bahwa spermatozoa yang 

terkandung dalam semen berjumlah banyak sesuai dengan pendapat Kartasudjana 

(2001) yang menyebutkan konsistensi semen kambing adalah kental, sedang dan 

encer. Semakin kental semen menunjukkan semakin tinggi konsentrasi 

spermatozoa yang terkandung dalam semen tersebut. 

Hasil pemeriksaan pH semen kambing PE pada saat penelitian sebesar 

7,0±0. Hal ini sesuai dengan pendapat Garner and Hafez (2000) yang 

menyebutkan bahwa pH semen kambing berkisar antara 5,9 – 7,3. Alavi et al 

(2004) menyebutkan bahwa pH semen dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. 

Motilitas spermatozoa sensitif terhadap pH tinggi dan pH dapat mempengaruhi 

fertilitas spermatozoa. Derajat keasaman semen yang digunakan pada penelitian 

ini tidak melebihi ketentuan diatas, karena dengan pH tinggi dapat menurunkan 

motilitas spermatozoa. 



Persentase motilitas massa setelah pemeriksaan mikroskopis adalah 3+ dan 

motilitas individu 86,67 ± 5,16%. Motilitas semen masih dalam kisaran nilai 

normal dan dapat diproses lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ax et al 

(2000) yang menyatakan bahwa persentase motilitas spermatozoa normal adalah 

70 – 90% yang bergerak progresif. Motilitas spermatozoa berkorelasi positif 

dengan daya fertilitas. Susilawati dkk (1996) menyatakan bahwa semen yang 

memiliki motilitas di atas 70% lebih tahan hidup dibandingkan dengan semen 

yang memiliki motilitas di bawah 70%. 

Persentase abnormalitas semen segar sebesar 11,69 ± 2,51% dan viabilitas 

sebesar 81,09 ± 2,35%. Menurut Ax et al (2000) menyatakan bahwa abnormalitas 

spermatozoa >20% diragukan fertilitasnya. Spermatozoa yang abnormalitasnya 

>15% maka semen tersebut tidak dapat digunakan untuk IB, karena spermatozoa 

yang abnormal menyebabkan spermatozoa tidak dapat bergerak progresif 

sehingga peluang untuk melakukan fertilisasi rendah. Partodiharjo (1992) 

menyatakan bahwa rata-rata ditemukan 20% kematian dalam semen normal. 
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Gambar 5. Abnormalitas spermatozoa. Gambar 6. Viabilitas spermatozoa.  
  Spermatozoa normal (A) dan    Spermatozoa hidup (A) 

dan spermatozoa abnormal (B)   spermatozoa mati (B) 
 Perbesaran 400x Perbesaran 400x 
   



Hasil pengamatan membran plasma utuh semen segar sebesar 82,64 ± 

3,53%. Hasil penelitian ini lebih baik dibandingkan dengan hasil penelitian Ba’a 

(2009), yaitu sebesar 65,89 ± 7,22%. Menurut Jayendran (1984), menyebutkan 

bahwa kemampuan ekor spermatozoa untuk melengkung ketika diperlakukan 

pada kondisi hypoosmotic menunjukkan keutuhan fungsi membran.  
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Gambar 7. Membran plasma utuh semen segar. Spermatozoa tidak 
melengkung (A) dan spermatozoa melengkung (B). Perbesaran 400x.  
 

Hasil pengamatan konsentrasi semen segar kambing yang digunakan 

dalam penelitian sebesar 3318,33 ± 200,64 juta/mL. Garner and Hafez (2000) 

menyatakan bahwa konsentrasi spermatozoa untuk semen segar pada kambing 

adalah 2000 – 3000 juta/mL. Tinggi rendahnya konsentrasi semen dipengaruhi 

oleh lama rangsangan seksual, frekuensi penampungan, kesehatan pejantan, umur 

dan musim reproduksi pejantan (Anonymous, 2002).   

 

 

 

 



4.2 Kualitas Spermatozoa Setelah Penambahan �-Tocopherol 

4.2.1 Persentase Motilitas Individu Spermatozoa Setelah Penambahan  
 �-Tocopherol 
 

Hasil pengamatan persentase rataan motilitas spermatozoa setelah 

penambahan �-tocopherol dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rerata Motilitas Individu setelah Penambahan �-tocopherol 

Perlakuan Rerata (%) 
P0 67,5 ± 4,18a 
P1 73,33 ± 2,58b 
P2 73,66 ± 2,58b 
P3 65 ± 10a 

 
Keterangan: Superskrip  yang berbeda menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P < 0,01) 
         
Motilitas individu P1  tidak berbeda nyata (P > 0,05) dengan P2  begitu 

juga P0 dengan P3, sedangkan P1 dan P2 sangat berbeda nyata (P < 0,01) dengan 

P0 dan P3. Penambahan �-tocopherol sebesar 0,2 gr/100 mL pengencer dan 0,4 

gr/100 mL pengencer memiliki motilitas individu yang lebih baik dibandingkan 

dengan penambahan �-tocopherol sebesar 0,6 gr/100 mL pengencer dan kontrol. 

Hal ini menunjukkan pemberian dosis �-tocopherol yang tepat akan 

mempertahankan motilitas individu pada saat pendinginan. 

Tabel 2 rerata motilitas individu spermatozoa setelah penambahan �-

tocopherol menunjukkan rerata tertinggi terdapat pada perlakuan P2 yaitu dengan 

penambahan �-tocopherol sebanyak 0,4 gram/100 mL pengencer dan persentase 

motilitas terkecil dihasilkan pada P3 (penambahan �-tocopherol sebesar 0,6 

gr/100 mL pengencer). Cara kerja vitamin E dalam hal ini �-tocopherol dengan 

cara mendonorkan ion hidrogen untuk mengurangi kadar lemak peroksida dengan 



merubah �-tocopherol menjadi �-tocopherol radikal. Kualitas spermatozoa yang 

ditambahkan �-tocopherol terbalik dengan dosis pemberiannya, semakin tinggi 

penambahan �-tocopherol maka �-tocopherol akan bereaksi sebagai stimulator 

oksidasi dibandingkan sebagai antioksidan. Cao dan Cutler (1993) menyatakan 

bahwa efek pemberian �-tocopherol pada setiap penelitian akan menghasilkan 

analisa yang berbeda, hal ini dikarenakan dosis yang diberikan pada penelitian 

tersebut berbeda.  

 

4.2.2 Persentase Viabilitas Spermatozoa Setelah Penambahan �-tocopherol 

Hasil pengamatan persentase rataan motilitas spermatozoa setelah 

penambahan �-tocopherol dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rerata Viabilitas setelah penambahan �-tocopherol 

Perlakuan  Rerata (%) 
P0 68,39 ± 4,85 
P1 71,29 ± 3,77 
P2 71,96 ± 3,69 
P3 69,63 ± 1,95 

      

Tabel 3 menunjukkan bahwa antar perlakuan tidak berbeda nyata. Kontrol 

(P0) menunjukkan rerata yang paling rendah. Hal ini disebabkan tidak 

ditambahkannya �-tocopherol yang berfungsi sebagai antioksidan ke dalam 

pengencer, karena �-tocopherol melindungi membran spermatozoa dari radikal 

bebas.  

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, 



Toelihere, Supriatna, Purwantara dan Adikara (2005) bahwa keutuhan membran 

plasma sangat diperlukan oleh spermatozoa, karena kerusakan membran plasma 

akan berpengaruh terhadap motilitas serta daya hidup spermatozoa yang 

dihasilkan. 

 

4.2.3 Persentase Abnormalitas Spermatozoa Setelah Perlakuan 

Hasil pengamatan persentase rataan motilitas spermatozoa setelah 

penambahan �-tocopherol dapat dilihat pada Tabel 4. 

 Tabel 4. Rerata Abnormalitas setelah Penambahan �-tocopherol 

Perlakuan  Rerata (%) 
P0 20,23 ± 5,88c 
P1 14,89 ± 4,28a 
P2 15,42 ± 4,36a 
P3 17,56 ± 3,81b 

              Keterangan:  Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P < 0,01) 

 
Abnormalitas spermatozoa hasil pengamatan menunjukkan bahwa P1, P2 

dan P3  bernilai < 20%. Menurut Ax et al (2000), ketika abnormalitas 

spermatozoa >20% maka fertilitasnya diragukan. Anonymousd (2009) 

menyatakan selama abnormalitas spermatozoa < 20%, maka semen tersebut masih 

dapat diproses lebih lanjut dalam proses pembuatan semen beku. Hasil 

pengamatan persentase abnormalitas masih layak digunakan untuk IB karena 

rataan abnormalitas hasil pengamatan < 15%. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa rerata abnormalitas spermatozoa terbesar 

ditunjukkan pada P0, yaitu tanpa penambahan �-tocopherol dalam pengencer. Hal 

ini kemungkinan akibat rusaknya membran spermatozoa karena peroksidasi lipid. 



Alpha tocopherol akan mendonorkan atom H pada radikal bebas, sehingga reaksi 

radikal bebas akan berhenti. Pada kontrol tidak terdapat �-tocopherol yang dapat 

mencegah reaksi radikal bebas, sehingga radikal bebas akan bereaksi dan merusak 

membran spermatozoa. 

Watson dan Leonard dalam Hariyatmi (2004) menyatakan, vitamin E 

mengendalikan peroksida lemak dengan menyumbangkan hidrogen ke dalam 

reaksi, menyekat aktivitas tambahan yang dilakukan peroksida, sehingga 

memutuskan reaksi berantai dan bersifat membatasi kerusakan.   

  

4.2.4 Persentase Membran Plasma Utuh Setelah Penambahan �-tocopherol 
 
Hasil pengamatan persentase rataan motilitas spermatozoa setelah 

penambahan �-tocopherol dapat dilihat pada Tabel 5. 

 Tabel 5. Rerata membran plasma utuh setelah penambahan �-tocopherol 

Perlakuan Rerata (%) 
P0 73,79 ± 2,52 
P1 75,64 ± 1,37 
P2 75,46 ± 3,17 
P3 72,93 ± 3,55 

 

Hasil pengamatan keutuhan membran menunjukkan bahwa setelah 

perlakuan persentase mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kualitas 

semen segar. Hasil pengamatan ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Herdis, Toelihere, Supriatna, Purwantara dan Adikara (2005) 

dengan penambahan maltosa sebanyak 0,6 gram dan inkubasi selama 1 hari, yaitu 

83,17 ± 1,47.  



Korelasi yang tinggi terjadi antara spermatozoa yang melingkar dengan 

spermatozoa yang hidup (dinilai dengan cara kemampuan eosin negrosin untuk 

mewarnai spermatozoa). Spermatozoa yang mati akan merubah membran, 

sehingga pewarna dapat melewati membran. Membran yang sama kemungkinan 

besar juga tidak akan membengkak pada larutan hypo osmotic (Jayendran, 1984).  

Kemampuan ekor spermatozoa untuk melingkar ketika dimasukkan ke 

dalam larutan hypo osmotic mengindikasikan bahwa fungsi dari membran 

spermatozoa masih utuh. Kemampuan spermatozoa untuk menggembung saat 

dimasukkan ke dalam larutan hypo osmotic dapat dijadikan sebagai standar dalam 

menganalisa kualitas semen. Penggembungan ekor spermatozoa hanya 

mengindikasikan bahwa keutuhan dan fungsi membran tersebut masih normal 

(Jayendran,1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan �-tocopherol dalam pengencer Andromed® selama 2 jam 

dengan dosis 0; 0,2; 0,4 dan 0,6 gram/100 ml memberikan pengaruh terhadap 

kualitas semen. Penambahan �-tocopherol sebanyak 0,2 gr/100 ml pengencer adalah 

dosis terbaik untuk menghambat penurunan kualitas semen. Hal ini ditunjukkan 

dengan motilitas sebesar 73,33 ± 2,58% dan abnormalitas 14,89 ± 4,28%. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini adalah diperlukan penelitian tentang tudung 

akrosom utuh pada semen yang ditambahkan �-tocopherol dalam pengencer 

Andromed®. 
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Lampiran 1. Analisa Data Motilitas 
 

Perlakuan Ulangan 
P0 P1 P2 P3 

Total 

1 57 57 60 60 234 
2 57 57 60 60 243 
3 57 60 60 57 234 
4 51 60 57 51 219 
5 57 60 60 51 228 
6 54 60 57 45 216 

Jumlah  333 354 354 324 1365 
Rata-rata 55,5 59 59 54  

sd 2,51 1,55 1,55 6  
 
FK = 77634,375 
JK Total = 350,63 
JK Kelompok = 82,88 
JK Perlakuan = 115,13 
JK Galat = 152,63 
 
Analisa Ragam Motilitas Individu 

SK db JK KT F Hit F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 3 115,13 38,38 3,77* 3,29 5,42 
Kelompok 5 82,88 16,58 1,63 2,9 4,56 
Galat 15 152,63 10,18    
Total 23      
Keterangan 
*  : berbeda nyata (P<0,05) 
Kesimpulan : perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap motilitas 
 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

JNT 5% = JND 5% x 
rn

KTGalat

×
 

   = JND 5%  x  0,65 
 
Selingan  2 3 4 
JND 5% 3,01 3,16 3,25 
JNT 5% 1,957 2,054 2,113 
 
 
 
 
 
 
 



Perlakuan  Rerata Notasi 
P3 54 a 
P0 55,5 a 
P1 59 b 
P2 59 b 
 
Kesimpulan :  P3 dan P0 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1 dan P2 

terhadap motilitas. Perlakuan P1 dan P2 lebih baik dibandingkan 
dengan P3 dan P0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2. Analisa  Data Viabilitas 
 

Perlakuan Ulangan 
P0 P1 P2 P3 

Total Rata-rata 

1 56 58 61 59 234 58,5 
2 59 59 60 57 235 58,75 
3 54 55 56 57 222 55,5 
4 52 55 55 55 217 54,25 
5 55 58 57 56 226 56,5 
6 60 61 60 56 237 59,25 

Jumlah  336 346 349 340 1371  
Rata-rata 56 57,667 58,167 56,667 228,5  

sd 3,03 2,34 2,48 1,37   
 
 
FK = 78318,35 
JK Total = 130,63 
JK Kelompok = 81,38 
JK Perlakuan = 17,13 
JK Galat = 32,13 
 
 
Analisa Ragam Viabilitas  

SK db JK KT F Hit F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 3 17,13 5,71 2,67 3,29 5,42 
Kelompok 5 81,38 16,28 7,60** 2,9 4,56 
Galat 15 32,13 2,14    
Total 23      
 
Keterangan : ** berbeda sangat nyata (P<0,01) 
Kesimpulan : kelompok memberikan pengaruh sangat nyata terhadap viabilitas 
 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

JNT 1% = JND 1% x 
rn

KTGalat

×
 

   = JND 1%  
   = JND 1% 
   = JND 1%  x  0,299 
 
Selingan  2 3 4 5 6 
JND 1% 4,17 4,37 4,50 4,58 4,64 
JNT 1% 1,247 1,307 1,346 1,369 1,387 
 
 
 



Kelompok Rerata Notasi 
4 24,25 a 
3 55,5 b 
5 56,5 b 
1 58,5 c 
2 58,75 c 
6 59,25 c 
 
Kesimpulan :  kelompok 4 sangat berbeda nyata (P<0,01) dengan kelompok 3, 5, 

1, 2, dan 5. Kelompok 3 tidak berbeda nyata dengan kelompok 5 
dan kelompok 1 tidak berbeda nyata dengan kelompok 2 dan 6.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Analisa  Data Abnormalitas 
  

Perlakuan Ulangan 
P0 P1 P2 P3 

Total Rata-rata 

1 27 23 21 26 97 24,25 
2 27 25 24 24 100 25 
3 32 28 28 30 118 29,5 
4 29 22 25 25 101 25,25 
5 22 20 21 22 85 21,25 
6 21 19 19 22 81 20,25 

Jumlah  158 137 138 149 582  
Rata-rata 26,333 22,833 23 24,833 97  

sd 4,18 3,31 3,29 2,99   
 
FK = 14113,5 
JK Total = 290,50 
JK Kelompok = 216,50 
JK Perlakuan = 49,50 
JK Galat = 24,50 
 
Analisa Ragam Abnormalitas 

SK db JK KT F Hit F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 3 49,50 16,50 10,10** 3,29 5,42 
Kelompok 5 216,50 43,30 26,51** 2,9 4,56 
Galat 15 24,50 1,63    
Total 23      
 
Keterangan : ** berbeda sangat nyata (P<0,01) 

Kesimpulan :   perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 
abnormalitas 

   kelompok memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 
abnormalitas 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) untuk perlakuan 
 

JNT 1% = JND 1% x 
rn

KTGalat

×
 

   = JND 1%  
   = JND 1% 
   = JND 1%  x  0,261 
 
Selingan  2 3 4 
JND 1% 4,17 4,37 4,50 
JNT 1% 1,088 1,141 1,175 
 



Perlakuan  Rerata Notasi 
P1 22,833 a 
P2 23 a 
P3 24,833 b 
P0 26,333 c 
 
Kesimpulan :   P1 dan P2 sangat berbeda nyata (P<0,01) dengan P3 dan P0. P3 

sangat berbeda nyata (P<0,01) dengan P0, sedangkann P1 tidak 
berbeda nyata dengan P2 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) untuk kelompok 

JNT 1% = JND 1% x 
rn

KTGalat

×
 

   = JND 1%  
   = JND 1% 
   = JND 1%  x  0,261 
 
Selingan  2 3 4 5 6 
JND 1% 4,17 4,37 4,50 4,58 4,64 
JNT 1% 1,088 1,141 1,175 1,195 1,211 
 
Kelompok Rerata Notasi 
6 20,25 a 
5 21,25 a 
1 24,25 b 
2 25 b 
4 25,25 b 
3 29,5 c 
 
Kesimpulan : kelompok 6 dan 5 sangat berbeda nyata (P<0,01) dengan kelompok 

1, 2, 4, dan 3. Kelompok 1, 2 dan 4 sangat berbeda nyata dengan 
kelompok 3, sedangkan kelompok 6 tidak berbeda nyata dengan 
kelompok 5 dan kelompok 1 tidak berbeda nyata dengan kelompok 
2 dan 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Analisa Data Membran Plasma Utuh 
 

Perlakuan Ulangan 
P0 P1 P2 P3 

Total Rata-rata 

1 61 60 63 60   244 61 
2 60 61 62 61 244 61 
3 59 59 58 57 233 58,25 
4 57 59 60 59 235 58,75 
5 57 61 58 55 231 57,75 
6 60 62 61 60 243 60,75 

Jumlah  354 362 362 352 1430  
Rata-rata 59 60,333 60,333 58,667   

sd 1,67 1,21 2,07 2,25   
 
 
FK = 85204,167 
JK Total = 81,83 
JK Kelompok = 44,83 
JK Perlakuan = 13,83 
JK Galat = 23,17 
  
 
Analisa Ragam Membran Plasma Utuh 

SK db JK KT F Hit F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 3 13,83 4,61 2,98 3,29 5,42 
Kelompok 5 44,83 8,97 5,80** 2,9 4,56 
Galat 15 23,17 1,54    
Total 23      
 
Keterangan : ** berbeda sangat nyata (P<0,01) 
 
Kesimpulan :   perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap HOS Test 
   kelompok memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

HOS test 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) untuk perlakuan 

JNT 1% = JND 1% x 
rn

KTGalat

×
 

   = JND 1%  
   = JND 1% 
   = JND 1%  x  0,253 
 
Selingan  2 3 4 5 6 
JND 1% 4,17 4,37 4,50 4,58 4,64 
JNT 1% 1,055 1,106 1,139 1,159 1,174 
 



Kelompok Rerata Notasi 
5 57,75 a 
3 58,25 a 
4 58,75 a 
6 60,75 b 
1 61 b 
2 61 b 
 
Kesimpulan : kelompok 5, 3 dan 4 memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 

kelompok 6, 1 dan 2, sedangkan kelompok 5 tidak memberikan 
pengaruh nyata terhadap kelompok 3 dan 4. 

 
 
 
 

 

 

 
 


