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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pemeriksaan Semen Segar 

 Semen ayam kampung yang telah ditampung, 

dilakukan pemeriksaan makroskopis yaitu meliputi 

volume, derajat keasaman (pH), warna, konsistensi 

sedangkan pemeriksaan mikroskopis meliputi: motilitas 

massa, motilitas individu, konsentrasi, persentase hidup 

spermatozoa dan persentase abnormalitas spermatozoa. 

Hasil pengamatan semen segar dapat dilihat pada 

Lampiran 1 dan hasil rataan semen segar dapat dilihat 

pada Tabel 2 

      Tabel 2. Hasil rataan dan simpangan baku semen segar 

Hasil Pengamatan Rataan dan 

Simpangan Baku 

Volume (ml) 0,31±0,06 

pH 7±0 

Warna Putih Susu 

Konsistensi Kental 

Motilitas Massa ++ sampai +++ 

Persentase Motilitas Individu  77±4,2 

Konsentrasi (10
7
) 313±29,3 

Persentase Hidup Spermatozoa (%) 92,5±2,4 

Persentase Abnormalitas 

Spermatozoa (%) 

5,1±1,2 

4.1.1 Pemeriksaan Makroskopis 

a. Volume Semen 

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata 

volume semen ayam kampung 0,31±0,06 ml. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hafez (1993) yang 

menyatakan bahwa volume semen ayam jantan yang 
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dihasilkan satu kali ejakulasi berkisar antara 0,2-0,5 

ml. Sedangkan Isnaini dan Suyadi (2000
a
) berpendapat 

ayam jantan yang dipelihara secara terpisah dari induk 

dengan jadwal penampungan semen yang sudah 

ditentukan dapat meningkatkan volume semen yang 

dihasilkan.  

Volume semen tergantung dari breed, spesies 

dan metode penampungan. Volume semen ayam 

sangat sedikit tetapi konsentrasi spermatozoanya 

tinggi. Volume yang ditampung dengan metode 

massage atau pemijatan akan lebih banyak jika 

dibandingkan dengan penampungan semen saat kawin 

alami (Johari dkk, 2009).  

b. Derajat Keasaman (pH) 

 Rata-rata pH semen segar ayam kampung 

setelah dilakukan pemeriksaan makroskopis 

didapatkan 7±0. Hal itu juga didukung pendapat  Latif, 

dkk (2005) pH semen ayam jantan berkisar antara 7,0 

sampai 7,4. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan 

pendapat Johari, dkk (2009) pH semen segar ayam 

biasanya agak basa berkisar antara 7,2-7,6. Semakin 

rendah nilai pH maka spermatozoa yang hidup akan 

semakin rendah hal ini disebabkan oleh produksi asam 

laktat dan proses metabolisme spermatozoa oleh 

karena itu nilai derajat keasaman (pH) sangat 

berpengaruh terhadap daya hidup spermatozoa. Rata-

rata pH semen yang diperoleh terdapat perbedaan 

dengan literatur hal ini disebabkan karena pada saat 

dilakukan penelitian hanya menggunakan kertas 

lakmus untuk mengetahui indikator nilai pH 
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seharusnya penilaian untuk mendapatkan nilai pH 

menggunakan pH meter.  

 c. Warna Semen 

Pada saat penelitian didapatkan warna semen 

segar ayam kampung adalah putih susu. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Toelihere (1993) yang menyatakan 

semen yang normal berwarna seperti susu atau krem 

keputihan atau putih keruh. Derajat kekeruhan 

tergantung pada konsentrasi spermatozoa, semakin 

keruh semen biasanya konsentarsi spermatozoa 

semakin banyak.  

d. Konsistensi Semen 

            Hasil pengamatan Tabel 2 dapat diketahui 

bahwa rata-rata konsistensi semen segar ayam 

kampung adalah kental. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Isnaini dan Suyadi (2000
a
) yang menyatakan 

bahwa konsistensi semen ayam pada umumnya adalah 

kental. Sedangkan Ikhsan (1992) menyatakan semen 

yang kental terdapat banyak sel spermatozoa dari pada 

yang encer.  

4.1.2 Pemeriksaan Mikroskopis 

 a. Motilitas Massa 

            Hasil pengamatan secara mikroskopis 

menunjukkan bahwa semen segar ayam kampung 

mempunyai motilitas massa seperti berawan gelap, 

pergerakan cepat dan aktif, gelombang besar. Hasil 

motilitas massa (++) sampai (+++). Motilitas yang 

memiliki ciri-ciri seperti ini tergolong sangat baik 

(+++). Hal ini sesuai dengan pendapat Isnaini dan 
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Suyadi (2000
a
)  bahwa motilitas massa semen segar 

ayam yang berkualitas baik berkisar ++ sampai +++. 

 b. Persentase Motilitas Individu 

            Persentase motilitas individu spermatozoa 

adalah 77±4,2. Hal ini sesuai dengan pendapat Hafez 

(1993) bahwa semen yang normal mempunyai 

motilitas individu antara 60%-80%. Ikhsan (2009) 

menyatakan bahwa pergerakan progresif atau maju ke 

depan merupakan gerakan terbaik, gerakan melingkar 

atau gerakan mundur sering merupakan tanda-tanda 

cold shock, gerakan berayun atau berputar di tempat 

sering terlihat pada semen yang tua. Kualitas semen 

dapat dilihat dari pergerakan individunya terbagi 

menjadi 6 kelompok, diantaranya: 

1. Spermatozoa immotile atau tidak bergerak, 

spermatozoa yang bergerak kurang dari 20% dan 

yang bergerak maju 0%. 

2. Gerakan melingkar yang bergerak antara 20-40% 

dengan pergerakan maju 10%. 

3. Gerakan melingkar, spermatozoa yang bergerak 

antara 40-60%, dan yang bergerak progresif kurang 

dari 50%, serta tidak ada gelombang. 

4. Pergerakan progresif yang gesit dan segera 

membentuk gelombang dengan 90% spermatozoa 

motil. 

5. Gerakan yang sangat progresif dengan gelombang 

sangat cepat, yang menunjukkan bahwa hampir 

100% spermatozoa motil aktif. 

Sedangkan Toelihere (1993) berpendapat bahwa 

persentase yang bergerak progresif (bergerak 

kedepan) ditentukan secara subjektif hasil rata-rata 
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evaluasi pada delapan lapang pandang dengan 

mikroskop cahaya perbesaran 400x. Angka yang 

diberikan berkisar antara 0 dan 100%. 

 c. Konsentrasi 

            Konsentasi yang didapatkan saat penelitian 

mempunyai rata-rata 313±29,3.10
7
. Saleh (2004) 

menyatakan bahwa konsentrasi semen ayam lokal 

adalah 3-4 milyar/ml. Konsentarsi spermatozoa 

tergantung pada umur, pakan, bangsa ternak, bobot 

badan, frekuensi penampungan serta genetik. 

 d. Persentase Hidup Spermatozoa 

Persentase spermatozoa hidup dari hasil 

penelitian menunjukkan 92,5±2,4. Hafez (1993) 

berpendapat bahwa persentase spermatozoa hidup 

yang bisa digunakan untuk IB diatas 60%. Untuk itu 

hasil yang didapatkan sudah sesuai apabila akan 

digunakan sebagai IB. Sedangkan Khatib, dkk (2008) 

menyatakan bahwa untuk membuahi sel telur 

dibutuhkan lebih dari 60% spermatozoa yang hidup.  

 e. Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

Persentase spermatozoa abnormal semen segar 

adalah 5,1±1,2. Nilai tersebut lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan pendapat Nataamijaya, Sutisma 

dan Rejeki (2005) yaitu 4,97±1,42%. Semen segar 

yang baik harus memiliki nilai abnormalitas tidak 

lebih dari 20%. Nilai abnormalitas yang tinggi akan 

mempengaruhi fertilitas dari semen tersebut. Nilai 

abnormalitas yang semakin meningkat maka akan 

menurunkan tingkat fertilitas spermatozoa dalam 

semen tersebut (De Pauw, 2003; Kaiin, Afiati, 

Gunawan dan Tappa. 2003).  
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4.2 Hasil pemeriksaan semen ayam kampung setelah 

pengenceran pada lama simpan yang berbeda dalam 

suhu ruang. 

4.2.1 Persentase Motilitas Individu Spermatozoa.  

Daya tahan hidup spermatozoa dapat diukur 

dengan cara mengamati motilitas progresif 

spermatozoa atau daya gerak spermatozoa. Hal ini 

merupakan parameter yang penting dalam penilaian 

kualitas semen. Motilitas pada spermatozoa dapat 

terjadi karena pada fibril-fibril mikro bagian luar pada 

ekor spermatozoa terdapat suatu protein yang disebut 

dynein. Hasil analisis ragam pada persentase motilitas 

individu spermatozoa dapat dilihat pada Lampiran 2 

dan rata-rata persentase motilitas individu dapat dilihat 

pada Tabel 3 

Tabel 3. Rata-rata persentase motilitas individu 

spermatozoa (%) ayam kampung setelah 

pengenceran  

Perlakuan Rata-rata ± 

Sd 

Notasi 

P0 71,5 ± 4,7 e 

P1 62,5 ± 6,8 d 

P2 55,5 ± 7,2 c 

P3 48 ± 7,1 b 

P4 40 ± 8,5 a 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat  nyata  

(P<0,01) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan lama simpan semen yang berbeda 

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

terhadap persentase motilitas individu spermatozoa. 
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Solihati dkk (2006) menyatakan bahwa 

penyimpanan yang lama akan semakin meningkatkan 

spermatozoa yang mati. Jumlah spermatozoa mati 

yang lebih tinggi akan semakin meningkatkan 

kematian spermatozoa hidup selama proses 

penyimpanan, karena banyaknya spermatozoa yang 

mati akan menjadi racun bagi spermatozoa yang masih 

hidup. Motilitas spermatozoa sangat tergantung pada 

suplai energi berupa ATP hasil metabolisme. 

Metabolisme akan berlangsung dengan baik apabila 

membran plasma sel berada dalam keadaan utuh 

sehingga mampu mengatur lalu lintas masuk dan 

keluar substrat dan elektolit yang dibutuhkan dalam 

proses metabolisme (Suharyati, 2008). Rendahnya 

motilitas pada akhirnya akan menyebabkan periode 

fertil dan fertilitas spermatozoa lebih singkat. 

Hasil uji BNT0,01 P0 (0 menit) yaitu 71,5±4,7% 

merupakan persentase motilitas individu paling tinggi 

dibandingkan P1 (30 menit) yaitu 62,5±6,8%,  P2 (60 

menit) yaitu 55,5±7,2%, P3 (90 menit) yaitu 48±7,1%
 

dan P4 (120 menit) yaitu 40±8,5% yang telah 

diencerkan meggunakan Ringer’s. Hal ini mengalami 

penurunan karena banyaknya spermatozoa yang mati 

sehingga menjadi toksik terhadap spermatozoa lain 

yang masih hidup, sehingga secara umum kualitasnya 

menjadi menurun. Pada Tabel 3 P2 (60 menit) 

55,5±7,246% merupakan waktu maksimal yang dapat 

digunakan untuk IB karena semen yang layak 

digunakan untuk IB bila memenuhi syarat motilitas 

individu harus lebih dari 40% (Toelihere, 1993). 
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Supriatna (1993) menyatakan bahwa akibat 

proses adaptasi sel spermatozoa terhadap konsentarasi 

bahan pengencer dapat mengakibatkan gangguan 

permeabilitas membran, menurunkan aktivitas 

metabolisme sel dan menurunkan motilitas individu 

spermatozoa. Dalam menjalankan aktivitas 

metabolisme dihasilkan asam laktat, bila tidak tersedia 

energi untuk merombak kembali asam laktat menjadi 

energi yang dibutuhkan untuk aktivitas gerak 

spermatozoa maka akan menyebabkan menumpuknya 

asam laktat yang dapat menurunkan pH baik  secara  

aerob  maupun  anaerob (Leach and Dam-Mieras, 

1993). Toelihere (1993) dan Bearden and Fuquay 

(1997) menyatakan  bahwa metabolisme spermatozoa 

dalam keadaan anaerob menghasilkan asam  laktat 

yang kian tertimbun dan menurunkan pH semen yang 

akhirnya  menurunkan motilitas dan daya tahan hidup 

spermatozoa.  

Ion natrium merupakan solut yang banyak 

ditemukan di cairan ekstrasel dan ion utama yang 

berperan penting dalam menentukan aktivitas osmotik 

cairan ekstrasel (Kuntarti dan Biomed, 2005). 

Sedangkan Isnaini dan Suyadi
 

(2000
b
) menyatakan 

bahwa penurunan motilitas juga dapat disebabkan oleh 

bahan pengencernya, penyebab yang pasti penurunan 

motilitas spermatozoa belum diketahui, akan tetapi 

selama ini diyakini berikatan dengan ion Ca
+ 

yang 

sangat berpengaruh terhadap motilitas, karena adanya 

pelepasan ion Ca
+
 intraseluler spermatozoa bereaksi 

dengan ion Cl
- 
dalam pengencer yang digunakan.  
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4.2.2 Persentase Hidup Spermatozoa  

Penentuan kualitas semen juga dilihat dari 

persentase hidup spermatozoa. Hasil analisis ragam 

pada persentase spermatozoa hidup semen ayam dapat 

dilihat pada Lampiran 3 dan hasil rata-rata persentase 

hidup spermatozoa dapat dilihat pada Tabel 4 

Tabel 4. Rata-rata persentase hidup spermatozoa (%) 

ayam kampung setelah pengenceran.  

Perlakuan Rata-rata ± 

Sd 

Notasi 

P0 84,4 ± 2,8
 

e 

P1 73,1 ± 7,6
 

d 

P2 65,9 ± 6,9
 

c 

P3 58,8 ± 7,7
 

b 

P4 52,3 ± 7,3
 

a 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat   nyata 

(P<0,01). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan lama simpan semen yang berbeda 

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

terhadap persentase hidup spermatozoa. 

Apabila semen diencerkan dengan pengencer 

yang bersifat hipotonik atau hepertonik akan 

menurunkan kecepatan metabolisme tetapi tidak akan 

meningkatkan persentase spermatozoa hidup, motilitas 

dan daya hidup spermatozoa menjadi sangat panjang 

bila menggunakan pengencer yang isotonis (Bearden 

and Fuquay, 1984 dalam Nugroho dkk, 2008). 

Semakin lama penyimpanan semakin rendah 

persentase spermatozoa hidup hal ini disebabkan oleh 

tekanan osmotic akibat dari proses metabolisme yang 
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terus berlangsung selama penyimpanan (Solihati dkk, 

2006). Pada membran plasma sel terdapat banyak 

makromolekul yang dibutuhkan dalam proses 

metabolisme dan sebagai pelindung organel-organel di 

dalam sel dari kerusakan mekanik. Hasil metabolisme 

adalah energi berupa ATP yang diperlukan untuk daya 

gerak (motilitas) spermatozoa (Subowo, 1995). 

Sehingga apabila pengencer sudah tidak isotonis 

kerusakan membran akan terjadi yang akhirnya akan 

menyebabkan kehilangan ATP intraseluler, kerusakan 

akrosom dan akhirnya menurunkan persentase hidup. 

Hasil uji BNT0,01 menunjukkan bahwa P0 (0 

menit) yaitu 84,4±2,8% mempunyai nilai rata-rata 

persentase tertinggi dibandingkan P1 (30 menit) yaitu 

73,1±7,6%,  P2 (60 menit) yaitu 65,9±6,951%, P3 (90 

menit) yaitu 58,8±7,743% dan P4 (120 menit) 

52,3±7,319%. Semen ayam kampung yang dapat 

digunakan untuk IB hanya sampai P2 (60 menit) 

setelah dilakukannya penyimpanan pada suhu ruang 

yaitu 65,9±6,951%. Hal ini masih dalam keadaan 

normal dan semen yang telah diencerkan dalam 

Ringer’s dan pada suhu ruang mengalami penurunan 

secara bertahap.  

Hal ini didukung oleh Hafez (1993) yaitu bahwa 

persentase spermatozoa hidup yang bisa digunakan 

untuk IB diatas 60%. Persentase spermatozoa hidup 

secara keseluruhan pada setiap perlakuan mengalami 

penurunan dibandingkan semen segar. Penurunan ini 

mungkin terjadi pada saat dilakukannya pengenceran 

yang mengakibatkan adanya kerusakan membran sel 

sehingga terjadi kematian sel. Hal ini didukung 
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dengan pendapat Maxell dan Watson (1996) 

menyatakan bahwa proses berlangsungnya 

pengenceran semen dapat merusak membran sel 

spermatozoa sehingga mengakibatkan spermatozoa 

akan mati. Kerusakan membran sel spermatozoa akan 

berdampak pada membran yang awalnya semi 

permeabel tidak lagi mampu menyeleksi keluar 

masuknya zat, sehingga pada saat dilakukan uji warna 

eosin-negrosin tersebut masuk ke dalam plasma. Hal 

ini mengakibatkan semakin meningkatnya 

spermatozoa yang menyerap larutan pewarna eosin-

negrosin sebagai tanda spermatozoa telah mati akibat 

meningkatnya permeabilitas membran sel (Toelihere, 

1993). 

Penilaian jumlah sel spermatozoa hidup 

berdasarkan banyaknya jumlah sel spermatozoa yang 

tidak menyerap zat warna eosin-negrosin. 

Spermatozoa yang mati permeabilitas membran selnya 

meningkat, terutama pada daerah post nuclear caps 

sehingga sel spermatozoa yang mati akan menyerap 

zat warna eosin-negrosin. Sedangkan sel spermatozoa 

yang hidup mempunyai kondisi membran yang baik 

sehingga zat warna kesulitan menembus membran, 

akibatnya sel spermatozoa tetap berwarna jernih 

(Hardijanto dkk, 2002 dalam Nugroho dkk, 2008). 

Untuk membedakan antara spermatozoa hidup dan 

spermatozoa mati dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Perbedaan spermatozoa hidup dan mati. Angka 1 

menunjukkan spermatozoa hidup sedangkan 

angka 2 menunjukkan spermatozoa mati 

dengan ditandainya penyerapan warna eosin-

negrosin. 

4.2.3 Persentase Abnormalitas Spermatozoa  

Penentuan dari kualitas semen bukan hanya 

dapat dilihat juga dari persentase motilitas individu 

maupun persentase hidup spermatozoa melainkan 

dapat dilihat dari persentase abnormalitas 

spermatozoa. Hasil analisis ragam persenatse 

abnormalitas spermatozoa dapat dilihat pada Lampiran 

4 dan hasil rata-rata persentase abnormalitas dapat 

dilihat pada Tabel 5 
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Tabel 5. Rata-rata persentase abnormalitas 

spermatozoa ayam kampung setelah 

pengenceran  

Perlakuan Rata-rata ± 

Sd 

Notasi 

P0 6,6 ± 1,2 a 

P1 10,8 ± 2,4
 

b 

P2 14,2 ± 2,8 c 

P3 17,1 ± 2,7 d 

P4 20,9 ± 3,7 e 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

Hasil uji BNT0,01 menunjukkan P0 (0 menit) 

mempunyai angka abnormalitas paling rendah setelah 

pengenceran yaitu 6,6±1,2% jika dibandingkan dengan 

P1 (30 menit) yaitu 10,8±2,4%, P2 (60 menit) yaitu 

14,2±2,8%, P3 (90 menit) yaitu 17,1±2,7%  dan P4 

(120 menit) yaitu 20,9±3,7%. Hasil tabel 5 juga 

menunjukkan abnormalitas spermatozoa mengalami 

peningkatan secara bertahap, tetapi persentase 

abnormalitas yang masih dapat digunakan IB sampai 

P2 (60 menit) yaitu 14,2±2,859% karena spermatozoa 

yang dapat dipakai untuk IB abnormalitasnya tidak 

boleh lebih dari 15% (Toelihere, 1985).  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan lama simpan semen yang berbeda 

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

terhadap persentase abnormalitas spermatozoa. 

 Abnormalitas spermatozoa yang sering 

dijumpai saat penelitian adalah abnormalitas sekunder 

yaitu ekor patah atau melingkar yang terjadi akibat 

dari terlalu banyak tekanan saat pembuatan preparat, 
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kepala tanpa ekor. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Partodiharjo (1992) yang menyatakan bahwa 

abnormalitas sekunder terjadi setelah spermatozoa 

meninggalkan testis pada saat kapasitasi atau karena 

penanganan semen yang salah. Juga diperkuat dengan 

pendapat Toelihere (1993) yang menyatakan bahwa 

abnormalitas spermatozoa dapat terjadi karena tekanan 

yang keras, pemanasan yang berlebihan, pendinginan 

yang cepat dan kontaminasi dengan air, urine atau 

kuman dan bahan antiseptik. Untuk gambar 

spermatozoa normal dan abnormal dapat dilihat pada 

Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2: Perbedaan spermatozoa normal dan abnormal 

yang terlihat pada mikroskop pebesaran 400x. 

Angka 1 menunjukkan spermatozoa normal 

sedangkan angka 2 menunjukkan spermatoza 

abnormal dengan ditandai ekor patah. 

 

 


