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ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to know the effect of 

glutathione in tris-yolk-glycerol extender on semen quality after 

rapid freezing in boer goats. Semen was collected twice a week 

using an artificial vagina from male goats boer aged 2 to 2,5 years 

old with a body weight of 85-90 kg. Semen was diluted by using tris 

aminomethane 10% egg yolk-7,5% glycerol  100 ml containing of 0 

g, 0,2 g, 0,4 g and 0,6 glutathione/100 ml, the diluted semen was 

then loaded into 0,25 ml staw equilibration 5
o
C for 30 minute 

plunged in liquid nitrogen vopar at-179
o
C (4 cm above liquid 

nitrogen surface) and directly plunged into liquid nitrogen. After 24 

hour the semen was thawed by plunging the straw into water tab 

25
o
C for 5 minute. Data were analyzed using a randomized block 

design with 4 treatments and 10 replications. Result showed that the 

addition of glutathione increased (P<0,05) percentage motility 

(73,25%, 76,45%, 77,65%, and 75,9%) and viability (82,55%, 

84,65%, 86,2% and 82,7%) after dilution and is able to reduced 

(P<0,01) in the percentage of abnormal spermatozoa (19,16%, 

14,95%, 10,9% and 21,02%) for the respective glutathione 

concentration and prosentase prosesing motility of spermatozoa at 

0,4 g/100 ml in the diluents (77,65%, 70,25% and 20,5%), viability 

of spermatozoa (86,2%, 80,2% and 21,5%) and the results showed 

abnormalities boer goat spermatozoa were lower (10,9%, 17,86% 

and 20,1%) for semen processing. It can be concluded that the 

addition of 0,4 g glutathione resulted sperma motility and viability 

thawing of boer goat spermatozoa. 

Key Words : boer goat, Glutathione, Glycerol, semen quality 
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PENGARUH GLUTATHIONE DALAM PENGENCER DASAR 

TRIS AMINOMETHANE–GLYCEROL TERHADAP 

KUALITAS SEMEN KAMBING BOER 

SETELAH PEMBEKUAN CEPAT 

Indria Nur Fitrianti, Suyadi dan Achadiah Rachmawati 

RINGKASAN 

 

Pengambilan data penelitian dimulai Desember 2012 

sampai dengan Februari 2013, prosesing semen beku untuk 

pengujian motilitas, viabilitas dan abnormalitas dilaksanakan di 

Laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya dan penampungan semen segar kambing boer diperoleh 

dari Laboratorium Lapang Sumber Sekar. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh glutathione terhadap kualitas 

semen beku kambing boer dalam medium pengencer Tris 

Aminomethane kuning telur serta menentukan kadar glutathione 

yang tepat untuk mempertahankan kualitas semen kambing boer post 

thawing. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

laboratorium. Kambing boer yang diamati berumur 2-2,5 tahun dan 

bobot badan 80-90 kg, dengan variabel pengamatan motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas terhadap perlakuan P0: 0 g glutathione, 

P1: 0,2 g glutathione, P2: 0,4 g glutathione, dan P3: 0,6 g 

glutathione. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK), jika didapat hasil yang berbeda 

nyata atau sangat nyata dari hasil statistik maka dilakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan semen segar kambing boer 

yang diamati selama penelitian merupakan semen kambing boer 

yang memiliki kualitas yang baik ditinjau dari makroskopis : volume 

(0,96±0,33), warna putih kekuningan bau khas ternak dan pH 7 serta 

mikoskopisnya dengan motilitas masa sebesar 3+, motilitas individu 

(82,9±3,28), viabilitas (77,04±12,92), abnormalitas (12,75±11,76) 

dan konsentrasi 5653x10
6
 juta/ml. Pada pemberian kadar glutathione 

yang berbeda diketahui dapat mempertahankan kualitas motilitas 
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individu spermatozoa setelah pengenceran (P<0,05), tetapi tidak 

dapat mempertahankan motilitas individu dan viabilitas setelah 

pendinginan 5 
o
C (Before Freezing) dan Post Thawing Motility. 

Penambahan kadar glutathione dapat menurunkan abnormalitas 

spermatozoa (P<0,01) setelah pengenceran, namun dalam proses 

setelah pendinginan 5 
o
C (Before Freezing) dan Post Thawing 

Motility tidak mampu menurunkan abnormalitas. 

Kesimpulan dari penelitian adalah penambahan glutathione 

dalam pengencer Tris Aminomethane Kuning Telur yang terdapat 

kroprotektan glycerol berpengaruh terhadap motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas dapam pembekuan cepat setelah pengenceran namun 

tidak memberi pengaruh terhadap motilitas individu, viabilitas dan 

abnormalitas selama prosesing pendinginan dan Post Thawing 

Motility. Penambahan glutathione 0,4 g/100 ml dalam pengencer 

memberikan hasil yang optimal terhadap motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas spermatozoa kambing boer selama prosesing semen. 

Disarankan pemberian kadar glutathione pada pengencer Tri 

Aminomethane menggunakan 0,4 g untuk dapat mempertahankan 

kualitas semen kambing boer post thawing yang optimal hingga 

diaplikasikan pada saat IB, serta penambahan waktu ekuilibrasi lebih 

dari 30 menit dan penggunaan konsentrasi kuning telur diatas 10% 

dalam pengencer untuk mempertahankan kualitas semen kambing 

boer post thawing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing boer merupakan kambing yang berasal dari 

Afrika Selatan yang telah menjadi ternak yang ter-registrasi di 

Indonesia selama lebih dari 65 tahun. Secara umum kambing 

boer merupakan hewan ternak dari daerah sub-tropis yang 

mudah beradaptasi dengan daerah yang tropis seperti di 

Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia banyak yang 

membudidayakan. Selain mudah beradaptasi dengan suhu dan 

lingkungan sekitar kambing boer merupakan satu-satunya 

kambing pedaging yang memiliki pertumbuhan cepat serta 

libido yang tinggi (Syawal, 2010). Salah satu cara untuk 

memperoleh bibit kambing boer yang unggul adalah melalui 

aplikasi teknologi IB, keuntungan yang didapat berupa 

kemampuan untuk mempercepat kemajuan genetik dan 

memfasilitasi aplikasi genetik molekuler dalam program 

seleksi. Persilangan kambing boer (jantan) dengan kambing 

lokal (betina) dengan IB diharap dapat menambah variasi 

genetik yang ada di Indonesia serta mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging.  

Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama (2001) 

menyatakan bahwa dengan menggunakan teknik IB semen 

dari ternak pejantan unggul dapat dimanfaatkan secara 

optimal, dapat mengatasi kendala jarak dan waktu, mencegah 

penularan penyakit dan menghemat dana pemeliharaan 

pejantan. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan  

dalam pelaksanaan  IB adalah kualitas semen beku yang 

digunakan. Beberapa hal yang harus diperhatikan guna 

mempertahankan kualitas semen beku, yaitu : (1) Penggunaan 

bahan pengencer yang harus tepat, (2) Pencegahan terhadap 

faktor-faktor penyebab kualitas semen beku (pencegahan 
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pembentukkan kristal-kristal es yang berlebihan, kejutan 

dingin, dan efek tosik dari egg-yolk coagulating enzyme) dan 

(3) Penanganan semen selama pembekuan.  

Penggunaan pengencer Tris Aminomethane kuning 

telur pada semen cair sering digunakan karena mudah didapat, 

harga terjangkau serta telur dapat mempertahankan perubahan 

pH, tekanan osmotik, keseimbangan elektrolit dan 

osmolarisasi. Tambing, Gazali dan Purwantara (2000) 

menyebutkan bahwa pengencer Tris Aminomethane kuning 

telur merupakan media pengencer yang memiliki bahan atau 

zat yang diperlukan spermatozoa sebagai sumber makanan 

baginya dan dalam kuning telur mengandung lipoprotein dan 

lesitin yang melindungi integritas sel spermatozoa dari cold 

shock pada suhu penyimpanan 5 
o
C.  

Pembekuan semen merupakan hal yang terpenting 

menjaga kualitas semen IB, karena dengan adanya semen beku 

dapat menghambat jarak dan waktu. Menurut Toelihere (1985) 

bahwa penyimpanan semen beku pada nitrogen cair pada suhu 

-196 
o
C dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa untuk 

waktu yang tak terhingga.
 
Namun Sel atau spermatozoa akan 

mengalami kerusakan pada saat proses pembekuan dan 

thawing, karena terbentuknya kristal es didalam sel pada 

proses pembekuan yang cepat akan memperkecil kristal es 

sedangkan sistem pembekuan yang lama akan memperbesar 

kristal es sehingga tingkat kerusakannya lebih tinggi. Teknik 

pembekuan cepat merupakan teknik yang lebih dikenal dengan 

quick freezing atau rapid freezing. Prinsip dari pembekuan 

cepat adalah laju penurunan suhu yang sangat cepat sehingga 

sel-sel mampu menghindari periode suhu kritis (-5 sampai -10 
0
C) dalam waktu yang singkat (Bearden and Fuguay, 1997). 

Penambahan krioprotektan seperti glycerol dalam 

pengencer merupakan alternatif untuk mengatasi rendahnya 
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kualitas semen beku, selain sering digunakan penambahan 

glycerol dalam pengencer sesuai dengan konsentrasi 

pengencer dan murah. Menurut Leboeuf et al., (2000) bahwa 

efek glycerol adalah mencegah gumpalan molekul H2O dan 

mencegah kristalisasi es pada daerah titik beku larutan dengan 

penambahan 7% menujukan hasil yang optimal terhadap 

kualitas semen beku kambing ditinjau dari motilitas, viabilitas 

dan abnormalitas. Penambahan antioksidan dalam pengencer 

salah satunya glutathione (C10H17N3O6S, ᵧGlu-CysH-Gly, 

tripeptida atau GSM, BM 307,32 g/mol) diharapkan dapat 

melindungi sel dari kerusakan akibat sifat toksik yang 

disebabkan oleh spesies oksigen reaktif reactive oxygen 

species (ROS). Triwulanningsih, Situmorang, Sugiarti dan 

Kusumaningrum (2003) menyatakan bahwa glutathione adalah 

antioksidan penting yang dapat memproteksi mitokondria dari 

kerusakan karena adanya radikal bebas, serta dapat 

mengkontrol homeostatik baik di dalam maupun di luar sel.  

Berdasarkan uraian tersebut perlu diadakan penelitian 

mengenai pengaruh penggunaan glutathione serta kadar 

glutathione yang sesuai terhadap kualitas semen kambing boer 

post thawing dalam pengencer Tris Aminomethane kuning 

telur yang mengandung krioprotektan glycerol, diharapkan 

dapat mencegah meningkatnya (ROS) yang timbul selama 

prosesing semen beku sehingga dapat mempertahankan 

kualitas semen kambing boer post thawing hingga proses IB.  

1.2. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh glutathione terhadap kualitas semen 

kambing boer post thawing dalam medium pengencer dasar 

Tris Aminomethane kuning telur-glycerol, serta menentukan 

kadar glutathione yang tepat dalam proses pembekuan cepat 
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guna mempertahankan kualitas semen kambing boer untuk 

memperoleh hasil IB yang diharapkan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh glutathione terhadap kualitas semen kambing boer 

post thawing dalam medium pengencer dasar Tris 

Aminomethane kuning telur-glycerol, serta kadar glutathione 

yang tepat untuk mempertahankan kualitas semen beku 

kambing boer. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi 

penelitian berikutnya dan sebagai bahan informasi kepada 

mahasiswa mengenai penambahan antioksidan glutathione 

dalam medium pengencer Tris Aminomethane kuning telur-

glycerol terhadap kualitas semen kambing boer setelah 

pembekuan cepat. 

 

1.5. Kerangka Pikir 
Salah satu permasalahan IB adalah rendahnya kualitas 

semen beku akibat kerusakan membran yang dipicu oleh 

peroksida lipid dan reactive oxygen species (ROS) hal ini 

dapat dicegah dengan penggunaan pengencer dan 

krioprotektan seperti glycerol dengan dosis yang tepat ke 

dalam pengencer semen. Penggunaan glycerol dalam 

pengencer diharapkan dapat melindungi membran plasma dan 

mencegah kerusakan fisik dan fungsional sel spermatozoa 

selama proses pembekuan semen akibat terbentuknya kristal-

kristal es dan memberikan perlindungan terhadap sel 

spermatozoa. Tambing dkk., (2000) menyatakan bahwa untuk 

melakukan pembekuan semen kambing standar penggunaan 

glycerol yang dianjurkan adalah 6-8%, jika kurang dari itu 

penggunaan glycerol tidak memberikan efek yang berarti 
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tetapi jika penggunaan lebih tinggi dapat menimbulkan efek 

toksik pada spermatozoa. Penambahan antioksidan glutathione 

dalam pengencer semen beku dapat mengubah radikal bebas 

yang ada menjadi molekul yang kurang mempunyai dampak 

negatif, sehingga diharapkan akan memperpanjang daya hidup 

semen beku. Triwulaningsih dkk., (2003) menyebutkan bahwa 

penambahan glutathione sebanyak 0,5 mM ke dalam 

pengencer Tris sitrat buffer disimpan pada suhu 5 
o
C cukup 

efektif memperbaiki kondisi membran plasma semen cair sapi 

yang dapat meningkatkan presentase motilitas, viabilitas, 

keutuhan membran dan tudung akrosom utuh. Sedangkan 

dalam penelitian Gunawan, Laksmini dan Trilaksana (2012) 

menyatakan bahwa penambahan glutathione menggunakan 

pengencer andromed untuk semen beku sapi bali hasil terbaik 

terdapat pada pemberian konsentrasi 1 mM. 
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1.6. Skema Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.  Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebarluasan bibit 

unggul kambing boer 

melalui persilangan 

kambing boer (Jantan) dan 

kambing lokal (Betina) 

melalui IB. 

Keunggulan kambing boer 

(Syawal, 2010) 

- Mudah beradaptasi 

lingkungan tropis 

- Libido tinggi dan 

- Satu-satunya kambing 

pedaging yang 

pertumbuhannya cepat 

Kendala dalam penyebar 

luasan melalui IB: 

membran mudah rusak, 

Peroksida Lipid, ROS dan 

Cold shock 

(Triwulanningsih dkk., 

2003). 

Pencegahan : 

1.  Pemberian pengecer yang 

sesuai misalnya Tris 

Aminomethane Kuning 

Telur sebagai 

krioprotektan ektras 

seluler 

2. Penambahan glycerol 

sebagai krioprotektan intra 

seluler sebanyak 7,5% 

(Leboeuf et al,. 2000) dan 

3. Antioksidan seperti 

glutathione yang 

melindungi dari sel atau 

spermatozoa dari radikal 

bebas (Gunawan dkk., 

2012) 

Perlu adanya penelitian mengenai 

pengaruh penggunaan glutathione serta 

kadar glutathione yang sesuai terhadap 

kualitas semen beku kambing boer dalam 

medium pengencer Tris Aminomethane 

kuning telur ,yang diharap dapat 

mencegah timbulnya radikal bebas 

selama proses pembuatan serta 

penyimpanan semen cair dan beku 

sehingga dapat memperpanjang daya 

hidup semen beku hingga diaplikasikan 

melalui IB. 
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1.7.  Hipotesis 

Kadar pemberian glutathione yang berbeda dapat 

mempertahankan kualitas semen kambing boer post thawing 

dalam medium pengencer Tris Aminomethane kuning telur-

glyerol dalam pembekuan cepat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Boer 

Kambing boer dapat dikenali dengan mudah dari 

tubuhnya yang lebar, panjang, dalam, berbulu putih, berkaki 

pendek, berhidung cembung, bertelinga panjang menggantung, 

berkepala warna coklat kemerahan atau coklat muda hingga 

coklat tua (Gambar 1). Beberapa kambing boer memiliki garis 

putih ke bawah di wajahnya, kulit berwarna coklat yang 

melindungi dirinya dari kanker kulit akibat sengatan sinar 

matahari langsung. Kambing ini dapat mencapai berat 

dipasarkan 35-45 kg pada umur lima hingga enam bulan, 

dengan rataan pertambahan berat tubuh antara 0,02-0,04 kg 

per hari. Keragaman ini tergantung pada banyaknya susu dari 

induk dan ransum pakan sehari-harinya kambing boer 

dibandingkan dengan kambing perah lokal, persentase daging 

pada karkas jauh lebih tinggi dan mencapai 40-50% dari bobot 

tubuhnya (Shipley and Shipley, 2005).  

Gambar 1. Kambing boer Laboratorium Sumber Sekar, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

  

Bobot hidup pejantan kambing boer yang terseleksi 

dengan baik dapat mencapai antara 100–120 kg dan bobot 

sapih umur 120 hari dapat mencapai 29 kg. Bobot lahir 
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kambing boer mencapai 3,9–4,0 kg dan pada umur 100 hari 

pejantan kambing boer setelah dikoreksi terhadap tipe 

kelahiran rata-rata mencapai 25,3 kg, sedangkan rata-rata laju 

pertambahan bobot badan harian berkisar antara 203–245 g. 

Bangsa kambing boer merupakan salah satu jenis kambing 

dengan potensi pertumbuhan dan bobot hidup yang tinggi dan 

memiliki sifat fertilitas yang baik (Setiadi, Subandriyo, 

Dwiyanto, Sartika, Tiesnamurti, Adiati, Yulistiani dan 

Marwidjaya 2003). 

Keunggulan kambing boer diantaranya adalah 

produksi daging tinggi dan laju pertumbuhannya cepat. Bobot 

lahir berkisar antara 3–4 kg, pada kambing jantan bobot lebih 

berat 0,5 kg dari kambing betina. Usia 7 bulan, bobot kambing 

boer jantan berkisar antara 40-50 kg  dan 35-45 kg untuk 

kambing boer betina dan pada usia 1 tahun bobot kambing 

boer mencapai 50-70 kg untuk jantan serta 45-65 kg untuk 

betina. Bobot jantan dewasa adalah 90-130 kg dan betina 80-

100 kg, bervariasi bobot kambing boer sangat dipengaruhi 

oleh genetika, gizi, kesehatan dan penyakit, serta manajemen 

pemeliharaannya (Lu, 2001). 

 

2.1.1. Pejantan Kambing Boer 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rataan 

volume ejakulat kambing boer cukup tinggi yaitu 0,53±0,21 

ml/ejakulat (Mahmilia, Doloksaribu dan Pamungkas, 2006). 

Bobot hidup Pejantan Boer yang terseleksi dengan baik dapat 

mencapai antara 100–120 kg dan bobot sapih umur 120 hari 

dapat mencapai 29 kg. Setiadi dkk., (2003) menyatakan bahwa 

bobot lahir kambing boer mencapai 3,9–4,0 kg dan pada umur 

100 hari Pejantan Boer setelah dikoreksi terhadap tipe 

kelahiran rata-rata mencapai 25,3 kg, sedangkan rata-rata laju 

pertambahan bobot badan harian berkisar antara 203–245 g.  
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Kartasudjana (2001) menyatakan bahwa syarat ternak 

jantan yang akan dijadikan pejantan meliputi umur, silsilah 

keturunan, kondisi badan, dan nafsu seksual. Umur ternak 

jantan yang dijadikan sumber semen harus berumur 1,5 tahun, 

karena pada umumnya ternak jantan umur tersebut sudah 

melewati masa dewasa kelamin (pubertas) dan secara seksual 

meraka sudah mampu menghasilkan spermatozoa yang 

mampu membuahi sel telur. Selain umur, silsilah keturunan 

ternak juga harus jelas merupakan keturunan dari induk dan 

jantan yang unggul, agar memiliki potensi genetik yang 

unggul. Kondisi ternak harus normal, tidak memiliki cacat 

tubuh, ukuran tubuh proporsional dalam arti hubungan antara 

tinggi dan bobot badan harus seimbang, tidak mengidap 

penyakit, serta nafsu seksualnya yang bagus. 

 

2.1.2. Semen dan Fisiologi Spermatozoa 

 Semen adalah cairan setengah pekat hasil sekresi 

kelamin jantan yang diejakulasikan ke dalam saluran kelamin 

betina pada saat kopulasi atau ditampung untuk kepentingan 

IB (Susilawati, 2011). Semen terdapat dua bagian besar yaitu 

spermatozoa dan plasma seminalis, spermatozoa adalah sel 

gamet jantan dengan inti haploid yang memiliki bentuk 

berekor, dan plasma seminalis merupakan cairan yang di 

ekskresikan oleh kelenjar asesoris reproduksi jantan (prostat, 

vesica seminalis, dan kelenjar cowper) yang berfungsi sebagai 

medium transport spermatozoa dari lingkungan saluran 

reproduksi jantan ke traktus reproduksi betina selama 

ejakulasi, sebagai medium aktivasi bagi spermatozoa non 

motil dan menyediakan penyangga serta kaya akan makanan 

yang penting untuk hidup spermatozoa setelah deposisi ke 

traktus reproduksi betina.. 
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Spermatozoa ditutupi oleh membran sel dari kepala 

sampai ekor dan secara umum memiliki susunan molekul dan 

fungsi yang komplek (Kostaman, Sutama, Situmorang dan 

Budiarsana 2000). Membran bagian kepala berfungsi dalam 

proses kapasitasi, reaksi akrosom dan penembusan zona 

pelusida, sedangkan membra bagian ekor berfungsi 

mendapatkan substrat energi dan menggerakkan spermatozoa 

(Pamungkas, Mahmilia, dan Eljeser, 2009). 

Susilawati (2011) menyatakan bahwa berdasarkan bentuk 

morfologinya spermatozoa tersusun atas kepala, ekor, dan 

akrosom. Kepala spermatozoa memiliki bentuk oval, tumpul 

mengandung nucleuss dengan kromatin yang sangat padat. 

Akrosom merupakan lapisan pembungkus akhir dari 

spermatozoa yang terbentuk saat spermatogenesis, ekor 

spermatozoa terbagi menjadi bagian leher, bagian tengah, 

pokok dan akhir.  

Gambar 2. Spermatozoa (Lu, 2001) 

 

2.2. Pengencer 

Bahan pengencer yang baik harus mampu 

mempertahankan kualitas semen sampai saat akan digunakan. 

Bahan pengencer umumnya dapat disimpan paling lama hanya 

satu minggu.  Toelihere (1985) menyatakan bahwa media 
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pengencer yang baik harus memiliki fungsi sebagai berikut:  1) 

Menyediakan nutrisi yang digunakan sebagai energi 

spermatozoa, 2) Melindungi spermatozoa dari kerusakan 

akibat pendinginan, 3) Menyediakan media yang bersifat 

penyangga untuk melindungi spermatozoa dari kerusakan 

akibat perubahan pH, 4) Mengatur keseimbangan osmotik dan 

keseimbangan elektrolit yang tepat bagi spermatozoa, 5) 

Menghambat pertumbuhan kuman, meningkatkan volume 

semen sehingga betina dapat di IB lebih banyak, selain itu 

pengencer juga dapat memberi perlindungan terhadap 

spermatozoa dari terjadi kejut dingin (cold shock). Bahan 

pengencer semen telah banyak dikembangkan untuk 

mendukung program IB diantaranya adalah Tris, susu skim, 

maupun pengencer laktosa.  

Penambahan larutan pengencer kedalam semen perlu 

dilakukan, karena larutan pengencer yang menjamin 

kebutuhan fisik dan kimiawi selama proses penyimpanan 

hingga kemudian dipakai kembali. Tambing dkk., (2001) 

menyatakan bahwa peran utama pengencer terhadap semen 

beku adalah sebagai sumber energi, bahan penyangga, serta 

mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan 

elektrolit, sehingga kerusakan spermatozoa selama pembekuan 

dapat dihindari serta kualitas semen beku sesudah pembekuan 

dapat dipertahankan kualitasnya. Komponen dasar dari 

pengencer sintetis umumnya merupakan kombinasi dari 

penyangga, karbohidrat, dan kuning telur. Alasan dilakukan 

pengenceran semen diantaranya untuk meningkatkan volume 

semen sehingga dapat lebih banyak dosis inseminasi yang 

dapat dibuat (Kartasudjana, 2001). 
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2.2.1. Syarat Pengencer 

Triswulanningsih dkk., (2009) menyatakan bahwa 

syarat pengencer yang digunakan adalah murah, sederhana dan 

praktis dibuat, mengandung unsur-unsur yang hampir sama 

sifat fisik dan kimiawi dengan semen, tidak mengandung zat 

racun baik terhadap sperma maupun saluran kelamin betina, 

tetap mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi 

spermatozoa, dan memungkinkan dilakukannya penilaian 

spermatozoa setelah pengenceran. Bahan pengencer yang ada 

saat ini tidak dapat memenuhi semua syarat tersebut sehingga 

diperlukan kombinasi antara bahan pengencer seperti susu, 

kuning telur, dan air kelapa. 

Ditambahkan menurut Susilawati (2011) bahwa syarat 

dari pengencer antara lain: (1) Bahan tidak bersifat toksik 

terhadap spermatozoa, (2) Mengandung sumber energi, (3) 

Bersifat isotonis, (4) Mengandung buffer, (5) Melindungi dari 

pengaruh pendinginan secara cepat, (6) Menghambat 

pertumbuhan bakteri, (7) Meningkatkan volume sehingga bisa 

digunakan beberapa kali IB dan (8) Melindungi spermatozoa 

dari semen beku. 

 

2.2.2. Pengencer Tris Aminomethane 

Tris Aminomethane umumnya digunakan sebagai 

pengencer pada pembekuan semen, karena memiliki toksisitas 

rendah dan sistem penyangga yang baik. Banyak peneliti yang 

menggunakan Tris untuk pengenceran semen kambing baik 

dalam bentuk semen cair maupun semen beku. Tris 

Aminomethane bersama asam sitrat berperan sebagai 

penyangga untuk mempertahankan perubahan pH akibat 

terbentuknya asam laktat hasil metabolisme spermatozoa juga 

berperan untuk mempertahankan tekanan osmolaritas dan 

keseimbangan elektrolit karena mengandung garam dan asam 



14 
 

amino. Selain itu Isnaini (2011) mengemukakan bahwa tris 

sebagai penyangga secara efektif untuk mempertahankan pH 

secara fisiologi.  

Fitriah (2006) menyatakan bahwa bahan pengencer 

Tris sitrat kuning telur yang digunakan untuk pengenceran 

spermatozoa sapi, kemudian dikemas dalam bentuk pelet 

maupun straw dan dibekukan menggunakan kriogen CO
2
 

kering maupun nitrogen cair diperoleh hasil yang cukup 

memuaskan yakni motilitas spermatozoa pasca thawing 

berkisar 54,40±7,20% sampai dengan 57,00±3,35%. Kurnia, 

Udin dan Jaswandi (2012) menambahkan bahwa pada 

perlakuan konsentrasi kuning telur, persentase motilitas 

spermatozoa tidak bebeda nyata sebelum pembekuan (baik 

sesudah pengenceran maupun sesudah ekuilibrasi), namun 

ketika sesudah thawing terlihat bahwa persentase motilitas 

spermatozoa dengan perlakuan konsentrasi kuning telur 20% 

di dalam pengencer Tris sangat nyata (P<0,01) lebih tinggi 

dibandingkan dengan konsentrasi kuning telur 10% di dalam 

pengencer Tris.  

Susilawati (2011) menyatakan bahwa bahan-bahan 

pengencer Tris Aminomethane kuning telur terdiri dari: Tris 

Aminomethane, asam sitrat, laktosa atau levulosa, fruktosa, 

raffinosa, penicillin dan streptomycin. Fungsi masing-masing 

bahan-bahan tersebut adalah: (a) Tris Aminomethane kuning 

telur: sebagai buffer untuk mencegah perubahan pH akibat 

metabolisme spermatozoa berupa asam laktat dan 

mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan 

elektrolit, (b) Asam sitrat: sebagai buffer pengikat butir-butir 

lemak kuning telur dan mempertahankan tekanan osmotik dan 

keseimbangan elektrolit, (c) Laktosa atau levulosa: sebagai 

sumber energi spermatozoa, (d) Kuning telur: sebagai 

pelindung spermatozoa terhadap cold shock dan sumber energi 
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spermatozoa, (e) Trehalosa: sebagai sumber energi dan 

mencegah efek lethal pembekuan, (d) Penicilin streptomycin: 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan meningkatkan 

daya tahan spermatozoa. 

 

2.2.3. Kuning Telur 

Kuning telur dan komponen fraksinya banyak 

digunakan karena memberikan perlindungan terhadap 

spermatozoa pada saat semen diencerkan, selama proses 

pendinginan dan pembekuan sampai mencapai temperatur 0 
o
C. Ekstra seluler krioprotektan kuning telur dapat 

mempertahankan motilitas dan integritas akrosom serta 

membran mitokondria spermatozoa. Penambahan kuning telur 

sebesar 20% ke dalam pengencer tris-sitrat memberikan 

presentase motilitas 68,35±0,97% dan kerusakan akrosom 

11,70±2,26%, sedangkan penambahan kuning telur sebesar 

10% menghasilkan motilitas 67,35±1,03% dan persentase 

kerusakan akrosom 10,80±3,07% pada domba (Isnaini, 2011). 

Tambing dkk., (2001) merekomendasikan penggunaan  kuning 

telur sebesar 15-20% dalam pengencer semen kambing untuk 

proses pembekuan semen. 

Kuning  telur umumnya ditambahkan ke dalam 

pengencer semen  sebagai sumber energi, agen protektif dan 

dapat memberikan efek sebagai penyangga terhadap 

spermatozoa. Bagian yang berperan sebagai agen protektif 

adalah lipoprotein berkepekatan rendah (low density 

lipoprotein), yang mengandung lipid sebesar 89% dan sisanya 

adalah protein yang secara bersama-sama aktif dalam 

pembekuan semen (Herdis, Toelihere, Supriatna, Purwantara 

dan Adikara 2005). Kandungan  lechitin  dalam kuning telur, 

dapat melindungi membran plasma sel spermatozoa dari 

kejutan dingin (cold shock) saat semen disimpan pada suhu 
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dingin (Kostaman, 2004). Selain itu, kuning telur juga mampu 

mempertahankan dan melindungi integritas selubung 

lipoprotein sel spermatozoa (Kurnia dkk., 2012).  

 

2.3. Krioprotektan 

Krioprotektan adalah zat kimia non elektrolit yang 

berfungsi mereduksi pengaruh letal proses pemaparan 

kriopreservasi sel diantaranya baik yang berupa efek larutan 

maupun pembentukan kristal es ekstra maupun intraseluler 

sehingga dapat menjaga viabilitas sel setelah kriopreservasi 

(Rizal dan Herdis, 2010). Krioprotektan yang umum 

ditambahkan pada proses pembekuan semen mamalia adalah 

glycerol. Mekanisme pergerakan glycerol ke dalam sel 

spermatozoa belum diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan 

melalui cara difusi sehingga dapat menembus dan memasuki 

sel spermatozoa yang digunakan spermatozoa untuk aktivitas 

metabolisme oksidatif.  

Toelihere (1985) menyatakan bahwa glycerol adalah 

suatu zat yang dapat berdifusi ke dalam sel-sel spermatozoa 

dan dapat dimetaboliser dalam proses-proses yang 

menghasilkan energi dan membentuk fruktosa, jadi dalam 

keadaan aerob glycerol berfungsi sebagai penghasil fruktosa, 

selain itu glycerol akan berdifusi menembus dan memasuki 

spermatozoa untuk metabolisme oksidatif, menggantikan air 

yang bebas dan mendesak keluar elektrolit-elektrolit, 

menurunkan konsentrasai elektrolit intraseluler serta 

mengurangi daya merusaknya terhadap sel spermatozoa. Rizal 

dkk., (2002) menyatakan bahwa glycerol berfungsi 

memodifikasi pembentukkan kristal es melalui pencegahan 

peningkatan konsentrasi elektrolit yang akan menyebabkan 

terjadinya kerusakan sel yang dapat membahayakan dalam 
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medium, serta mencegah pengumpulan molekul H2O dan 

kristalisasi es pada daerah titik beku larutan. 

Menurut Tambing dkk., (2001) bahwa glycerol 

sebagai krioprotektan internal yang berperan dalam 

mekanisme kriopreservasi dengan tiga gugus hidroksil yang 

dimilikinya mempunyai kemampuan mengikat air yang kuat, 

sehingga mencegah akumulasi  H2O dan mencegah kristalisasi 

pada daerah titik beku larutan sehingga melindungi 

spermatozoa terhadap pembentukan kristal es. Glycerol 

merupakan substansi yang langsung berdifusi ke dalam sel 

sperma dan membentuk fruktosa, sehingga secara anaerob 

memiliki persediaan fruktosa yang aktif, sedikit asam laktat 

yang dihasilkan namun memiliki aktifitas optimal. Glycerol 

[C3H5(OH)3] mempunyai berat molekul 87% dan berat jenis 

1,25. 

H – H - H 

 

  H- C – C – C – H 

 

OH OH OH 

Gambar 3. Rumus umum glycerol (Kurnia dkk., 2012). 

 

 Rizal dkk., (2002) menyatakan bahwa konsentrasi 

glycerol 5% merupakan dosis optimal dalam mempertahankan 

motilitas, viabilitas serta keutuhan tudung akrosom dan 

membran plasma sperma. Sebaliknya Tambing dkk., (2001) 

menyatakan bahwa konsentrasi 6% glycerol dalam pengencer 

Tris lebih efektif mempertahankan motilitas, daya hidup dan 

keutuhan membran plasma sel sperma kambing peranakan 

Etawa dibanding dengan konsentrasi 5% dan 7%. Sementara 

itu, Leboeuf et al. (2000) melaporkan bahwa pada semen 

kambing konsentrasi glycerol yang optimum adalah 4-7%. 
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Susilawati (2011) menyatakan bahwa Gliserolisasi 

adalah penambahan glycerol pada pengencer berfungsi 

melindungi dari efek lethal selama proses pembekuan. 

Penambahan glycerol sebagai krioproktektan dilakukan 

beberapa jam sebelum pembekuan agar sel spermatozoa 

berkesempatan untuk berekulibrasi dengan glycerol. Kurnia 

dkk., (2012) melaporkan penambahan glycerol 6% pada 

pengencer Tris berhasil melindungi spermatozoa dari cekaman 

selama proses krioproservasi semen.  

 

2.4. Glutathione 

Glutathione (C10H17N3O6S; γ-Glu-CysH-Gly; GSH; 

BM 307,32 g/mol) merupakan tripeptida (cystein, glutamine, 

glycin) yang secara normal tersebar luas pada hampir semua 

sel, mempunyai peran penting dalam mekanisme perlindungan 

sel terhadap stress oksidatif yang disebabkan oleh ROS 

(Gunawan dkk., 2012). Glutathione (GSH) adalah salah satu 

senyawa antioksidan berupa komponen sulfihidril non-protein 

di dalam sel yang dapat membersihkan radikal bebas hidroksil 

yang sangat reaktif dan menyebabkan terjadinya peroksidasi 

lipid pada membran plasma sel dan melindungi sel dari 

kerusakan oksidatif (Candra, 2008).  

Fungsi Glutathione sebagai antioksidan melalui 

berbagai mekanisme, senyawa glutathione secara kimia dapat 

bereaksi dengan oksigen, radikal superoksida dan hidroksil, 

dan secara langsung dapat berperan sebagai pengikat radikal 

bebas. Glutathione juga dapat menstabilkan struktur membran 

dengan cara menghilangkan atau meminimalkan pembentukan 

asil peroksida dalam reaksi peroksidasi lipid (Afianti, Kaiin, 

Gunawan, Said dan Tappa, 2004). Glutathione ditemukan 

dalam berbagai jaringan, sel dan kompartemen subseluler 

tanaman tingkat tinggi. Peneliti menyatakan bahwa 
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penambahan glutathione sebanyak 0,5 mM ke dalam 

pengencer Tris sitrat buffer cukup efektif memperbaiki kondisi 

membran plasma semen cair yang disimpan pada suhu 5 ºC, 

sehingga dapat meningkatkan presentase motilitas, presentase 

hidup, keutuhan membran dan tudung akrosom utuh 

(Triswulaningsih dkk.,2003). 

Parris (1998) dalam Triswulaningsing dkk., (2003) 

menyatakan bahwa glutathione dapat mengurangi terjadinya 

reaksi reduksi-oksidasi (redoks) di dalam sel yang 

menyebabkan rusaknya DNA akibat meningkatnya konsentrasi 

hidrogen peroksida. Rizal dan Herdis (2010) mencantumkan 

dari perlakuan dengan penambahan Tris dan tris kombiasi 

dengan glutathione pada kedua perlakuan memiliki persentase 

motilitas masing-masing sebesar 45% dan 40%, serta 

persentase TAU 47,83% dan 43,83% terhadap spermatozoa.   

 

2.5. Equilibration Time 

Toelihere (1985) menyatakan bahwa waktu ekuilibrasi 

adalah periode yang diperlukan spermatozoa sebelum 

pembekuan untuk menyesuaikan diri dengan pengencer 

supaya sewaktu pembekuan kematian spermatozoa yang 

berlebihan dapat dicegah. Berdasarkan penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa semen harus di dalam pengencer dengan 

atau tanpa glycerol selama kurang lebih 4 jam pada suhu 5 
o
C. 

Berdasarkan penelitian Kostaman (2004) waktu ekuilibrasi 4 

jam menghasilkan kualitas semen beku yang lebih baik dari 

pada ekuilibrasi 2 jam pada semen Kambing Peranakan Etawa. 
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2.6. Rapid Feezing 

 Kriopservasi spermatozoa adalah upaya untuk 

menyimpan spermatozoa dalam keadaan beku. Prinsip yang 

terpenting dari kriopservasi spermatozoa adalah pengeluaran 

air dari dalam sel (dehidrasi) sebelum terjadi pembekuan 

intraseluler (Arifiantini, Yusuf dan Graha, 2005). Bila tidak 

terjadi dehidrasi akan terbentuk kristal-kristal es yang besar di 

dalam sel yang dapat merusak sel dengan hebat, dan bila 

terjadi dehidrasi yang berlebihan maka sel akan mengalami 

kekeringan sehingga akan merusak pula sel dan bersifat letal.  

Oleh karena  itu yang harus diperhatikan dalam pembekuan 

semen adalah perpindahan air keluar masuk membran, 

sebelum freezing maupun pasca thawing (Mumu, 2009). 

Proses pembekuan pada semen diharapkan dapat 

dipertahankan daya hidup sel yang ditandai dengan tetap 

berfungsinya sel tersebut baik munologis, biologis dan 

fisiologis.  

 Teknik pembekuan cepat merupakan teknik yang lebih 

dikenal dengan quick freezing atau rapid freezing. Prinsip dari 

pembekuan cepat adalah laju penurunan suhu yang sangat 

cepat sehingga sel-sel mampu menghindari periode suhu kritis 

(-5 sampai -10 
0
C) dalam waktu yang singkat (Bearden and 

Fuguay, 1997). Rizal dan Herdis (2010) menyebutkan bahwa 

proses pembekuan spermatozoa yang ideal adalah 4 jam 

dengan penurunan suhu yang bertahap agar dapat 

menghasilkan motilitas, viabilitas dan abnormalitas yang dapat 

di implementasikan ke ternak. Penggunaan teknik pembekuan 

cepat atau rapid freezing diharapkan dapat menyingkat waktu 

dalam proses pembekuan spermatozoa, maka setelah sel yang 

dibekukan dimasukkan dalam straw dapat segera dimasukkan 

kedalam nitrogen cair (-196 
o
C). 
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Proses pembekuan semen diperlukan larutan 

pengencer yang dapat menjamin kebutuhan fisik dan kimia 

spermatozoa. Selama proses pembekuan akan terbentuk 

kristal-kristal es akibat perlakuan suhu yang sangat rendah (-

196 °C) disamping itu juga terjadi perubahan konsentrasi 

elektrolit yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada 

sel. Efek yang menguntungkan bagi sperma ini dapat 

dikurangi dengan penambahan suatu senyawa krioprotektan ke 

dalam pengencer (Azizah dan Arifiani, 2009). Pemeriksaan 

semen  terdiri dari dua cara yaitu secara makroskopis dan 

mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis antara lain volume, 

warna,  bau  semen, pH,  konsistensi. Pemeriksaan secara 

mikroskopis terdiri dari gerakan massa, gerakan individu, 

konsentrasi dan morfologi spermatozoa (Toelihere, 1985). 

Susilawati, (2011) menyebutkan bahwa prinsip 

pembekuan sel, jaringan,embrio dan sel gamet adalah prinsip 

biofisika. Sel atau spermatozoa akan mengalami kerusakan 

pada saat proses pembekuan dan thawing, karena terbentuknya 

kristal es didalam sel pada proses pembekuan yang cepat akan 

memperkecil kristal es sedangkan sistem pembekuan yang 

lama akan memperbesar kristal es sehingga tingkat 

kerusakannya lebih tinggi. Proses pembekuan yang optimal 

adalah agar sel toleransi terhadap efek kristal dan efek racun 

dari pengencer. 

 

2.7. Thawing  

 Toelihere (1985) menyatakan bahwa untuk 

mempertahankan kehidupan spermatozoa maka semen beku 

selalu disimpan dalam bejana vakum atau container berisi 

nitrogen cair yang bersuhu -196 
o
C dan terus dipertahankan 

pada suhu tersebut sampai waktu dipakai. Semen beku yang 

hendak dipakai, dikeluarkan dari container dan dicairkan 
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kembali agar dapat disemprotkan kedalam saluran kelamin 

betina. Proses pencairan spermatozoa beku yang disimpan 

dalam mini straw pada container disebut thawing (Arifiantini 

dkk., 2005). Toelihere (1985) menyatakan bahwa dari 

berbagai penelitian terakhir prosentase motilitas spermatozoa 

dan akrosom yang utuh memdapatkan hasil tertinggi pada 

waktu segera sesudah semen beku dicairkan kembali dengan 

air panas pada suhu rata-rata 75 
0
C, di Indonesia metode 

pencairan kembali spermatozoa yang prakatis digunakan 

adalah thawing dalam air kran dengan catatan bahwa semen 

yang sudah dicairkan kembali harus dipakai IB dalam waktu 

kurang dari 5 menit. Susilawati (2011) menambahkan bahwa 

prinsip thawing adalah semakin dingin suhu thawing maka 

waktunya semakin lama, sebaliknya semakin tinggi suhu 

thawing maka waktunya semakin cepat.  

Menurut Tambing dkk., (2001) bahwa semen kambing 

Peranakan Etawah yang diberi pengencer Tris dengan glycerol 

6% sebagai krioprotektan dan disimpan  di dalam Nitrogen 

cair (suhu -196 
o
C), setelah  mengalami proses thawing pada 

suhu 37 
o
C selama 30 detik dapat memberikan tingkat 

motilitas yang masih tinggi  yaitu 52,60% dengan persentase 

hidup spermatozoa 65,03% dan keutuhan akrosom 47,54%.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian dimulai Desember 2012 

sampai dengan Februari 2013, prosesing semen beku untuk 

pengujian motilitas, viabilitas dan abnormalitas dilaksanakan 

di Laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya dan penampungan semen segar 

kambing boer diperoleh dari Laboratorium Lapang Sumber 

Sekar, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah kambing 

boer sebagai penghasil semen segar, digunakan 3 ekor 

pejantan kambing boer umur 2-2,5 tahun dengan bobot badan 

85-90 kg yang tersedia di Laboratorium Lapang Sumber 

Sekar, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Semen 

yang memiliki motilitas individu ≥ 70% dengan motilitas 

massa ≥ 2+ yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. 

Frekuensi penampungan dua-tiga kali perminggu untuk setiap 

individu. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penelitian adalah percobaan 

laboratorium (experimental laboratory), pada perlakuan 

penambahan konsentrasi glutathione yang berbeda pada semen 

kambing boer post thawing dalam medium pengencer Tris 

Aminomethane kuning telur-glycerol dengan pembekuan cepat 

sebesar 0 g (P0), 0,2 g (P1), 0,4 g (P2), dan 0,6 g (P3) untuk 

tiap 100 ml pengencer. 
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3.3.1. Penampungan Semen 

Penampungan semen segar kambing boer dilakukan 

pada pagi hari pukul 08.00 WIB di Laboratorium Lapang 

Sumber Sekar, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
Semen dari pejantan kambing boer ditampung dengan menggunakan vagina 

buatan yang dilengkapi dengan tabung gelas penampung (Gambar 4). 

Vagina buatan disiapkan dengan memasang kedua selubung karet atau 

inner liner dan  

Gambar 4. Foto penampungan semen kambing boer 

menggunakan vagina buatan di Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

alat penampung yang telah steril, sedangkan ruangan antara 

selubung luar dan dalam diisi dengan air hangat yang bersuhu 

45 °C dan sepertiga bagian selubung dalam vagina buatan 

diolesi vaselin. Setelah vagina buatan dipersiapkan, pejantan 

diberi rangsangan dengan betina pemancing minimal 3 kali 

menaiki, kemudian dilakukan penampungan. Segera setelah 

penampungan semen selesai, semen yang berada pada tabung 

penampungan yang steril dan dilapisi alumunium foil dibawa 

ke Laboratorium Reproduksi Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, proses pembawaan diletakan di antara ketiak untuk 

menjaga suhu semen tetap stabil. 
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3.3.2. Uji Kualitas Semen 

3.3.2.1. Evaluasi Semen Segar 

 Dilakukan uji makroskopis dan mikroskopis untuk 

semen segar yang baru saja di tampung untuk mengetahui 

kualitas dari semen segar (ejakulat). Pemeriksaan 

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

konsistensi, sedangkan untuk pemeriksaan mikroskopis 

meliputi: konsentrasi, motilitas massa dan individu, viabilitas 

dan abnormalitas spermatozoa. Pemeriksaan makroskopis 

sangat dibutuhkan guna mengetahui kualitas semen yang telah 

di tampung secara kasat mata dengan indikator warna, bau, 

volume, pH, dan konsentrasi (Gambar 5). 

 Pemeriksaan volume pada semen segar (ejakulat) 

dapat dilihat pada tabung yang digunakan sebagai tempat 

simpan penampungan dengan melihat skala garis terkecil 0,1 

ml. Warna semen dapat dilihat dengan mata telanjang dengan 

indikator warna tertentu yang meliputi: berwarna putih (P), 

putih susu (PS), putih kekuningan (PK) dan kuning atau krem 

(K). Disamping itu, konsetrasi semen dievaluasi dengan 

menggunakan pedoman, seperti krim pekat, krim, air susu, 

berawan atau kabut atau encer seperti air. Motilitas 

spermatozoa diamati uji mikroskopis dengan menempatkan 

satu tetes semen pada gelas objek yang telah dihangatkan (36 
o
C) dan diamati menggunakan mikroskop pembesaran 400X. 

Arifiantini dkk., (2005) menyatakan  skala motilitas massa 3+ 

merupakan gambaran spermatozoa mempunyai pergerakan 

yang cepat, untuk pergerakan spermatozoa skala massa 2+ 

bergerak sedang dan + untuk pergerakan spermatozoa yang 

lambat. 
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Gambar 5. Evaluasi Mikroskopis semen kambing boer 

 

3.3.2.2. Motilitas Massa 

Persentase motilitas massa dinilai secara subyektif 

dengan membandingkan spermatozoa hidup bergerak ke depan 

(progresif) dengan yang tidak progresif.  Penilaian yang 

diberikan dari angka 0% (mati semua) dan 100% (motil 

semua). Gerakan massa diperiksa dengan menggunakan 

mikroskop  cahaya pembesaran 10 x 10, dengan penilaiannya 

adalah sangat baik (+++), baik (++), lumayan (+), dan buruk. 

 

3.3.2.3. Viabilitas 

 Jumlah spermatozoa yang hidup dihitung dengan cara 

meneteskan semen pada objek glass yang bersih, kemudian 

diteteskan zat warna eosin-negrosin dengan menggunakan 

kawat ose dan dibuat preparat ulas (smer) kemiringan 45 
o
C. 

Spermatozoa yang hidup tidak akan terwarnai oleh zat warna 

dan spermatozoa yang mati karena rusak akan berwarna merah 

keunguan. Pengamatan mikroskopis pada spermatozoa yang 

hidup dan mati dilakukan dengan mikroskop perbesaran 400 X 

perhitungan spermatozoa dihitung sebanyak 200 sel. Guna 

menentukan persentase spermatozoa yang hidup dengan 

menggunakan rumus:   

 

  
                         

                                
 x 100% 
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3.3.2.4. Abnormalitas 

 Pemeriksaan ini dilakukan dengan menempatkan satu 

tetes semen dan dicampur dua tetes eosin-negrosin dengan 

menggunakan ose pada objek glass. Campuran diaduk merata 

dibuat ulasan smear pada objek glass, kemudian ditunggu 

sampai kering. Preparat ulas yang telah kering diamati 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400X dan 

dihitung sebanyak 200 sel spermatozoa, kemudian persentase 

abnormalitas spermatozoa dapat diperolah dengan persamaan : 

      
                           

                                    
 

X 100% 

 

3.3.2.5. Konsentrasi 

Konsetrasi spermatozoa per ml semen dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan haemocytometer. Semen 

dihisap menggunakan pipet eritrosit sampai dengan angka 0,05 

(bergaris-garis), berikutnya dihisap cairan hipertonis (NaCl 

3%) hingga mencapai angka 101. Selanjutnya, kedua ujung 

pipet eritrosit ditutup dengan ibu jari dan telunjuk untuk 

digoyang-goyangkan membentuk angka delapan agar 

homogen semen dengan cairan hipertonik. Setelah tercampur 

rata, diteteskan dua sampai tiga tetes pada kertas tissue sebagai 

pengecekkan dan selanjutnya ujung pipet thoma disentuhkan 

pada tepi bilik hitung (counting chamber) dan ditutup dengan 

cover glass, kemudian diamati menggunakan mikroskop 

dengan perbesaran 400X. Jumlah total spermatozoa yang 

mengisi kotak dihitung sebagai konsentrasi spermatozoa, dan 

jumlah hasil perhitungan pada kelima kotak dikalikan 10
6 
. 
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3.3.3. Pembuatan Pengencer 

Pembuatan pengencer yang dilakukan tiga hari 

sebelum penampungan semen segar kambing boer (Gambar 

6).  

Gambar 6. Pembuatan Pengencer Tris Aminomethane Kuning 

Telur 

 

Tahapan pencampuran bahan-bahan Tris Aminomethane pada 

antara lain: (1) Penempatan Aquabidest  di dalam Erlenmeyer 

250 ml, (2) Pemasukan bahan-bahan antara lain: Tris 

Aminomethane, asam sitrat, laktosa, trehalosa, dan fruktosa, 

stirrer hingga homogen, (3) Memasukkan kuning telur 

sebanyak 10 ml dengan injeksi kemudian dihomogenkan 

dengan magnetik strirer (ditunggu hingga 2 jam), (4) Tim 

larutan tersebut didalam panci berisi air mendidih hingga 

bagian dalam Erlenmeyer berembun dan menetes, (5) Larutan 

didinginkan sampai dengan suhu 37 
o
C, (6) Masukkan 

penicillin dan streptomycin secara bergantian sampai dengan 

homogen, (7) Simpan dalam refrigerator dan setelah tiga hari 

dipisahkan antara endapan dan supernatan, yang digunakan 

hanya supernatan sedangkan endapannya dibuang. Pengencer 

spermatozoa pada penelitian ini menggunakan Tris 

Aminomethane Kuning telur (KT) per 100 ml, dengan 

komposisi pengencer  antara lain pada (Tabel 1): 
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Tabel 1. Komposisi pengencer semen kambing boer 

 
Bahan Volume  

 
1. Tris Aminomethane  1,362 g 

2. Asam sitrat  0,762  g 

3.  Laktosa  1,5  g  

4. Trehalosa  2,7  g 

5. Fruktosa  0,5  g 

6. Penicillin  0,1  g 

7. Steptomycin  0,1  g 

8. Kuning Telur  10 ml 

9. Aquabidest  90 ml 

10. Glycerol  7,5  % 

 
Sumber ; Data Primer 

 

3.3.3.1. Gliserolisasi 

Setelah disimpan di refrigerator selama tiga hari 

pengencer diambil dan dicek pengedapan supernatan dirasa 

cukup pengendapannya, kemudian pengencer ditambahkan 

krioprotektan glycerol sebanyak 7,5% dan antioksidan 

glutathione. Tahap penambahan (1) Pengambilan supernatan 

pengencer Tris Aminonethane (93 ml) + 7,5 ml (7,5%) 

glycerol, (2) Pengencer yang telah ditambahkan dengan 

glycerol ditempatkan pada tabung-tabung yang telah 

disediakan dengan perlakuan (PO), (P1), (P2), (P3), dan 

dihomogenkan terlebih dahulu, (3) Kemudian ditambahkan 

glutathione dengan penambahan 0 (kontrol) (P0), (P1) 0,2 g, 

(P2) 0,4 g, dan 0,6 g (P3), untuk tiap 100 ml dan 

dihomogenkan satu per satu. 

 

3.3.3.2 Penambahan Pengencer dalam Semen Segar 

Semen yang telah memenuhi syarat langsung dibagi 

menjadi empat bagian, dan kemudian dicampur dengan bahan 
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pengencer Tris Aminomethane dan glutathione sesuai dengan 

tabung perlakuan yang telah disediakan. Tabung yang berisi 

pengencer yang mengandung glycerol dan glutathione yang 

berbeda di inkubasi selama 15 menit guna agar terjadi proses 

adaptasi antara pengencer dengan spermatozoa. Kemudian 

dilakukan pengecekkan uji mikroskopis untuk motilitas 

individu, viabilitas dan abnormalitas pada masing-masing 

perlakuan dengan menggunakan mikroskop perbesaran 400X. 

Selanjutnya sisa dari campuran pengencer dan semen 

dimasukkan di dalam mini straw 0,25 ml (filling) dengan 

dispossible syringe atau syringe insulin 26,5 G dan ujung 

straw ditutup (sealing) dengan pinset yang telah dipanaskan 

(Gambar 7). Setelah semen dan pengencer berada di dalam 

straw, kemudian straw beserta isinya di dinginkan pada suhu 5 
o
C (before freezing). 

 

 
Gambar 7. Pemasukan campuran pengencer dan semen 

dimasukkan di dalam mini straw 0,25 ml (filling) 

dengan dispossible syringe atau syringe insulin 

26,5 G. 

 

3.3.3.3. Pendinginan 

Tahap selanjutnya pendinginan, penyimpanan straw 

yang berisi campuran semen dengan pengencer Tris 

Aminomethane Kuning telur didalam refrigerator, suhu diatur 

dan diturunkan secara perlahan sampai mencapai suhu dingin 

5 
o
C selama 30 menit (Gambar 8). Apabila suhu sudah 
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mencapai 5 
o
C (before freezing), dilakukan kembali uji 

kualitas secara mikroskopis meliputi: motilitas individu, 

viabilitas dan abnormalitas dengan menggunakan mikroskop 

perbesaran 400X. Penentuan persentase motilitas individu 

berdasarkan pengamatan menggunakan (subyektif), sedangkan 

persentase viabilitas dan abnormalitas ditentukan dengan 

persentase (obyektif). 

 
Gambar 8. Pengencer Tris Aminomethane dan semen di 

simpan dalam refrigerator suhu 5 
o
C 

 

3.3.3.4. Pembekuan 

 Proses pembekuan diawali dengan penempatan straw 

terlebih dulu pada kotak (box) yang telah diisi nitrogen cair 

dengan ketinggian nitrogen cair pada box 4 cm suhu (-179
 o

C) 

(Gambar 9). Hal ini berguna sebagai equilibration time isi 

dalam straw dengan nitrogen cair ditunggu hingga (9 menit), 

selanjutnya straw masuk dalam container yang berisi nitrogen 

cair  suhu (-196 
o
C) dan disimpan selama 24 jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Memasukkan straw dalam box yang berisi 

Nitrogen cair. 
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3.3.3.5. Post Thawing Motility 

Semen yang telah dibekukan 24 jam, diencerkan 

kembali (thawing) untuk dilakukan pemeriksaan motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas. Thawing dilakukan dengan cara 

memasukan straw pada air dengan suhu ruang selama 10 

detik. Ujung straw dipotong dan semen dimasukkan dalam 

tabung appendorf. Semen diambil menggunakan ose dan 

diteteskan pada objek glass sesuai dengan masing-masing 

perlakuan diteteskan eosin-negrosin kemudian dibuat preparat 

ulas. Hasil ulasan dilakukan pemeriksaan motilitas individu, 

viabilitas dan abnormalitas. 
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3.4. Batasan Istilah 

1. Semen Beku  :  semen yang diencer dengan 

pengencer Tris Aminomethane kuning 

telur dengan penambahan antioksidan 

glutathione dan krioprotektan 

glycerol, dikemas kedalam straw serta 

di simpan dalam nitrogen cair dengan 

suhu -196 
o
C untuk dibekukan 

sementara. 

2. Pengencer  : Larutan Tris Aminomethane dengan 

konsentrasi kuning telur 10% dengan 

penambahan antioksidan glutathione 

dan krioprotektan glycerol yang 

menjamin kebutuhan fisik dan 

kimiawi saat penyimpanan pada suhu 

dan kondisi tertentu . 

3. Pembekuan cepat : menurunkan laju adaptasi ekuilibrasi 

time antara pengencer dan semen 

dengan menurunkan laju suhu yang 

sangat cepat sehingga sel mampu 

menghindari periode suhu kritis 

dalam waktu yang singkat.  
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3.5. Analisis data  

Data dianalisis dengan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan level perlakuan glutathione (0 g, 0,2 g, 0,4 g 

dan 0,6 g), dan ulangan sebanyak 10 kali. Jika ditemukan 

adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

(Yitnosumarto, 1993).   
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Gambar 10. Kerangka Operasional 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pemeriksaan Semen Segar Kambing Boer 

Pengamatan kualitas semen dilakukan berdasarkan 

pada pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. 

Pemeriksaan makroskopis meliputi pemeriksaan volume, pH, 

bau, kekentalan dan warna, sedangkan pemeriksaan 

mikroskopis meliputi massa, motilitas individu, viabilitas, 

konsentrasi dan abnormalitas.   

Kartasudjana (2001) menyatakan bahwa pemeriksaan 

semen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemeriksaan 

makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan 

secara makroskopis dan mikroskopis merupakan suatu 

tindakan yang perlu dilakukan sebagai evaluasi semen untuk 

melihat kualitas (jumlah) dan kualitas semen. Pemeriksaan 

secara makroskopis merupakan pemeriksaan secara garis besar 

tanpa menggunakan alat bantu yang rumit dan penilaiannya 

dilakuakan secara subjek sesuai pengamatan individu masing-

masing, pemeriksaan ini meliputi volume, bau, warna, 

kekentalan dan pH semen. Pemeriksaan mikroskopis 

merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat kondisi 

semen lebih dalam lebih rinci serta membutuhkan alat bantu 

dalam pemeriksaannya. Pemeriksaan mikroskopis meliputi 

gerak massa, gerak individu, konsetrasi hidup dan mati 

spermatozoa serta abnormalitas spermatozoa. Pada (Tabel 2) 

dibawah ini tertera kualitas spermatozoa semen segar kambing 

boer. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas semen segar 

kambing boer (Tabel 2) menunjukkan bahwa rata-rata volume 

kambing boer 0,96±0,33 ml/ejakulasi. Hasil ini menunjukkan 

bahwa volume semen kambing boer masih dalam kisaran 
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normal yaitu 0,83-1,2 ml/ejakulasi (Pamungkas dkk., 2009),  

hasil pengamatan lebih tinggi dibandingkan dengan dari 

beberapa laporan yang menunjukkan bahwa volume semen 

kambing boer yaitu; 0,53±0,21 ml/ejakulasi (Mahmilia dkk., 

2006) dan 0,92 ml/ejakulasi (Kostaman dan Sutama 2004). 

Beragamnya volume semen dapat dipengaruhi dari banyak hal 

diantaranya perbedaan rumpun, cara pengambilan, frekuensi 

penampungan dan umur ternak (Setiadi dkk., 2002). 

 

Tabel 2. Kualitas spermatozoa semen segar kambing boer 

 
Kualitas Rataan 

 
Makroskopis 

  Volume (ml) 0,96±0,33 

  Warna Putih Kekuningan   

  Bau  Khas  

  pH  7 

Mikroskopis 

  Motilitas massa 3 + 

  Motilitas individu (%) 82,9±3,28 

  Viabilitas (%) 77,04±12,92 

  Abnormalitas (%) 12,75±11,76 

  Konsentrasi (juta/ ml) 5953 x10
6
±1146,76 

 
Sumber : Data Primer (2013). 

 

Warna semen segar hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa semen tersebut normal karena tidak terdapat warna 

kemerahan yang menandakan adanya kontaminasi darah, 

warna putih kekuningan mengindikasi konsentrasi 

spermatozoa tinggi. Kartasudjana (2001) menyatakan bahwa 

warna semen kambing adalah putih krem, dan bila ditemukan 

warna kemerahan merupakan tanda bahwa semen 

terkontaminasi darah segar. Kostaman dkk., (2000) 
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menyebutkan bahwa, plasma semen kambing umumnya 

berwarna kuning yang mungkin disebabkan oleh adanya 

sekresi riboflavin oleh kelenjar vesikularis. 

Bau semen yang kambing boer pada penelitian 

didapatkan bau khas ternak. Bau tersebut menunjukkan bahwa 

semen tersebut normal dan tidak terkontaminasi. Berdasarkan 

pendapat Kartasudjana (2001) bahwa bau semen amis khas 

semen disertai bau dari hewan tersebut menandakan semen 

normal, adanya bau busuk dapat terjadi pada semen yang 

mengandung nanah yang disebabkan oleh adanya infeksi 

organ reproduksi jantan. 

Hasil penelitian didapatkan rata-rata pH semen segar 

kambing boer adalah 7, hasil ini termasuk dalam kisaran 

normal. Keasaman atau pH perlu diketahui untuk memastikan 

bahwa cairan semen hasil penampungan memiliki karakter 

normal. Menurut (Kartasudjana, 2001) semen kambing pada 

umumnya memiliki pH 5,9-7,3. Mahmilia dkk., (2006) dalam 

penelitiannya menyebutkan kisaran pH kambing boer 6,6-7,2 

ditambahkan Kostaman dan Sutama (2004) rataan pH semen 

kambing boer sebesar 7,04. 

Motilitas dapat memberikan gambaran tentang 

kemampuan spermatozoa dalam membuahi sel telur dan 

selama perjalanannya baik di dalam saluran reproduksi jantan 

maupun betina, maka spermatozoa harus bertahan hidup untuk 

dapat membuahi sel telur. Hasil dari pemeriksaan mikroskopis 

menunjukkan bahwa persentase rataan motilitas spermatozoa 

semen segar kambing boer adalah 82,9±3,28%, dengan gerak 

massa yang dimiliki kambing boer rata-rata yang baik, yaitu 

3+. Hasil ini sebanding dengan kisaran rataan motilitas 

spermatozoa kambing boer dalam penelitian Mahmilia (2006), 

yakni 65-98% dan untuk kambing boer motilitas spermatozoa 

98% mempunyai kualitas motilitas massa sangat baik (+++) 
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dan hanya 2% berkualitas baik (++). Pamungkas (2008) 

menyatakan bahwa gerakan massa dari spermatozoa 

mempunyai kecendrungan untuk bergerak bersama-sama ke 

satu arah membentuk gelombang-gelombang tebal dan tipis, 

bergerak cepat atau lambat, tergantung konsentrasi 

spermatozoa hidup semakin gelombang pergerakannya cepat 

menandakan kualitasnya (++) dan kualitas sangan baik (+++), 

secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.  

Rataan hidup spermatozoa semen segar yang 

diperoleh selama penelitian adalah 77,04±12,92%, hasil ini 

lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian Kostaman (2004), 

yaitu persentase hidup sepermatozoa kambing boer 76,71%. 

Menurut Everett dan Bean (1982) dalam Kostaman (2004) 

adanya perbedaan nilai yang diperoleh kemungkinan 

disebabkan karena adanya variasi individu ternak yang 

digunakan, perbedaan bangsa, dan umur ternak.  

Perbedaan antara spermatozoa yang hidup dan yang mati dapat 

dilihat pada (Gambar 11). 

 

 

   

  

 

  

Gambar 11. Viabilitas Spermatozoa yang diamati menggunakan mikoskrop 

perbesaran 400X 

Keterangan: Hidup  : Spermatozoa yang putih dan tidak menyerap warna 

Mati  :  Spermatozoa yang menyerap warna 

 

Rataan hasil pengamatan terhadap abnormalitas 

spermatozoa semen kambing boer adalah 12,75±11,76%, 

persentase abnormalitas spermatozoa menunjukkan masih 

dalam kisaran normal. Menurut Tambing dkk, (2001) 

Hidup Mati 
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menyebutkan semen dalam setiap ejakulasi akan mengandung 

sejumlah spermatozoa yang abnormal tidak lebih dari 8-10%, 

tetapi apabila abnormalitas lebih dari 25 % dari total semen 

maka akan berpengaruh terhadap fertilitas. Pengamatan 

terhadap abnormalitas akan memberikan gambaran tentang 

adanya penyimpangan morfologi spermatozoa yang dapat 

menurunkan daya fertilitas spermatozoa. Pada domba 

mempunyai lebih dari 14% spermatozoa abnormal di dalam 

semennya menunjukkan gejala infertilitas dengan ketentuan 

bahwa ejakulat tersebut tidak diambil sesudah istirahat 

kelamin lama (Toelihere,1985). Perbedaan antara spermatozoa 

normal dan spermatozoa abnormal dapat dilihat pada (Gambar 

12). 

 
Gambar 12. Spermatozoa normal dan abnormal diamati menggunakan 

mikroskop perbesaran 400X 

Keterangan (a) spermatozoa normal (ditandai dengan bentuk kepala dan 

ekor yang normal) 

 (b) spermatozoa abnormal (ditandai dengan bentuk kepala 

atau ekor yg tidak normal) 

 

Salah satu parameter kualitas semen yang berguna 

dalam penentuan jumlah betina yang digunakan untuk IB yaitu 

dari konsentasi spermatozoa atau kandungan spermatozoa 

dalam setiap mili liter semen. Konsentrasi semen pada 

pemeriksaan adalah 5953±1146,76 juta/ml, hasil ini lebih 
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tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Pamungkas 

(2008) sebesar 2,975x10
6
 juta/ml dan Mahmilia dkk., (2006) 

sebesar 2575,70±431.46x10
6
 juta/ml.

 
Namun demikian, nilai 

yang diperoleh masih tergolong normal untuk nilai konsentrasi 

spermatozoa kambing, yaitu 2000-6000x10
6
 juta/ml

 
(Syawal, 

2010). Menurut Kostaman (2004) bahwa adanya variasi nilai 

konsentrasi spermatozoa disebabkan adanya perbedaan 

individu ternak yang digunakan, bangsa ternak, kondisi ternak, 

frekuensi penampungan, umur, suhu lingkungan dan pakan. 

Berdasarkan kisaran yang ada menunjukkan bahwa 

konsentrasi semen kambing sangat baik.  

 

 

4.2. Motilitas Semen Kambing Boer Post Thawing dengan 

Penambahan Antioksidan Glutathione. 

Berdasarkan uji kualitas semen kambing boer terhadap 

persentase motilitas individu setelah mendapat perlakuan yang 

berbeda; penambahan pengencer,  pendinginan 5 
o
C (Before 

Freezing) dan Post Thawing Motility (PTM) dengan 

penambahan glutathione pada pengenecer Tris Aminomethane, 

dapat dilihat pada nilai rataan (Tabel 3). 

Pada hasil pengamatan (Tabel 3) terlihat bahwa 

motilitas individu dengan penambahan kadar 0,4 g glutathione 

memberikan hasil yang terbaik untuk mempertahankan 

motilitas spermatozoa kambing boer selama prosesing semen 

yang berawal dari setelah pengenceran, pendinginan suhu 5 
o
C 

dan Post Thawing Motility (PTM) yang rata-rata hasilnya 

sebesar (77,65%), (71,25%) dan (20,5) sedangkan perlakuan 

P0 sebagai kontrol menunjukkan nilai yang lebih rendah 

setelah pengenceran (73,22%) dibanding penambahan 

glutathione dan menunjukkan nilai yang baik pada 

pengamatan (PTM) (22,75%). Hasil persentase motilitas 
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spermatozoa yang didapat setelah pengamatan (PTM) terlihat 

menurun dibandingkan dengan hasil persentase setelah 

pengenceran dan pendinginan suhu 5 
o
C, hal ini disebabkan 

waktu penyesuaian diri yang kurang dari 30 menit, dan 

konsentrasi kuning telur dalam pengencer hanya 10%. 

 

Tabel 3. Nilai rataan Motilitas spermatozoa kambing boer 

terhadap perlakuan : 

Variabel Pengamatan 

Motilitas (%) 

Perlakuan Glutathione (g) 

0 0,2 0,4 0,6 

Setelah Pengenceran 73,25±6,46a 76,45±3,63b 77,65±3,10c 75,9±3,81b 

Before Freezing (BF) 50C    69,5±4,37 69,75±3,62 71,5 ±3,80 70,25±2,93 

Post Thawing Motility (PTM) 22,75±5,58 20,25±2,99 20,5±5,74 19,75±3,42 

Keterangan : Angka yang diikuti superskrif (a-c) yang berbeda pada baris 

yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) . 

 

Pada penambahan glutathione 0,4 g dari hasil rataan 

semen segar tidak menunjukkan nilai penurunan yang 

signifikan dibandingkan dengan penambahan glutathione 0,2 

dan 0,6 g glutathione. Penambahan glutathione 0,2 g sedikit 

mengalami penurunan hal ini diduga pada pemberian 0,2 g 

belum mampu meningkatkan motilitas spermatozoa, 

sedangkan pada pemberian glutathione 0,6 g memberikan 

hasil motilitas spermatozoa yang lebih rendah dari pada 

pemberian 0,2 dan 0,4 g hal ini di duga semakin banyak 

pemberian glutathione dapat menimbulkan toksik atau 

kekebalan. Menurut Gunawan dkk., (2012) pada penelitiannya 

bahwa kadar pemberian glutathione 1,5 mM dapat 

menurunkan hasil motilitas spermatozoa akibat toksik, serta 

kandungan glutamat pada glutathione dapat mengikat 

lipoprotein dan lecithin pada kuning telur. Hasil analisis 

statistik motilitas individu spermatozoa kambing boer 
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menunjukkan bahwa penambahan glutathione pada pengencer 

Tris Aminomethane dapat mempertahankan motilitas individu 

spermatozoa setelah pengenceran (P<0,05), sedangkan setelah 

pendingian suhu 5 
o
C (Before Freezing) dan Post Thawing 

Motility belum mampu mempertahankan motilitas individu 

spermatozoa kambing boer (P>0,05). 

Nilai presentase motilitas individu perlakuan setelah 

pengenceran pada pemberian 0,4 g glutathione dapat 

mempertahankan motilitas spermatozoa setelah pengenceran 

(P<0.05) diduga dari proses adaptasi spermatozoa kambing 

boer terhadap pengencer yang baru ditambahkan dan belum 

adanya penurunan temperatur yang drastis (dari suhu tubuh ke 

temperatur yang sangat rendah) sehingga efek perlindungan 

belum terlihat. Menurut Triwulanningsih dkk., (2003) 

menyatakan bahwa glutathione merupakan antioksidan 

penting yang dapat memproteksi mitokondria dari kerusakan 

karena adanya radikal bebas, selain itu glutathione dapat 

mengurangi terjadinya reaksi oksidasi didalam sel yang 

menyebabkan rusaknya DNA akibat meningkatnya konsentrasi 

hidrogen peroksida. Pada pemberian kadar glutathione setelah 

pendingian suhu 5 
o
C (Before Freezing) dan Post Thawing 

Motility belum mampu mempertahankan motilitas individu 

spermatozoa kambing boer (P>0,05) disebabkan terjadinya 

proses tahap ekuilibrasi antara pengencer, sepermatozoa 

dengan suhu 5 
o
C dan suhu nitrogen cair -196

o
C, dan efek 

toksik pada pemberian glutathione 0,6 g paada pemberian 

glutathione 0,4 g memberikan hasil yang baik untuk 

mempertahankan motilitas spermatozoa. Gunawan dkk., 

(2012) dalam penelitiannya menyatakakan bahwa dalam 

penambahan konsentrasi glutathione 1,5 mM terjadi 

penurunan daya hidup dan motilitas spermatozoa pada semen 

beku sapi, hal ini terjadi kemungkinan karena pada konsentrasi 
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glutathione yang berlebih yang dapat menimbulkan efek 

toksik dan menyebabkan kematian spermatozoa sedangkan 

penambahan glutathione sebanyak 1 mM penambahan 

glutathione yang terbaik dalam pengencer andromed semen 

sapi beku. Triwulanningsing dkk., (2003) menyatakan bahwa 

penambahan antioksidan glutathione semen cair pada dosis 0,5 

mM dapat mencecah kerusakan sel membran akibat radikal 

bebas, pengaruh positif dari penambahan glutathione (P<0,05) 

terhadap motilitas terlihat saat proses ekuilibrasi (5
o
C) dan 

thawing semen beku. Motilitas spermatozoa pada saat 

ekulibrasi, dengan GSH nyata lebih tinggi dibandingkan 

dengan tanpa GSH (57,50 vs 53,21%). 

Nilai persentase pada (PTM) P0 menunjukan hasil 

yang baik (22,75%) diduga pemberian dari glycerol memberi 

efek perlindungan yang baik sehingga mampu 

mempertahankan motilitas spermatozoa. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Tambing dkk., (2000) yang 

menyatakan bahwa penambahan glycerol ke dalam pengencer 

tris tidak berpengaruh nyata terhadap persentase motilitas 

sebelum pembekuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

glycerol pada pengencer Tris Aminomethane sebanyak 7,5% 

optimal untuk menyediakan perlindungan kelangsungan hidup 

spermatozoa selama berlangsungnya proses pembekuan. Rizal 

dkk., (2002) menyatakan bahwa  efek perlindungannya adalah 

menjaga keseimbangan elektrolit intra dan extra seluler 

sehingga proses biokimia yang terjadi didalam sel 

spermatozoa tetap berlangsung dan mengurangi kematian sel 

spermatozoa yang berlebihan. Salah satu pengaruh yang 

merugikan adalah cekaman dingin (cold shock) dimana 

efeknya adalah kematian spermatozoa yang terjadi setelah 

spermatozoa thawing, akibat tingginya daya konstraksi 

selubung lipoprotein dinding sel. Glycerol dalam pengencer 
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dapat meminimalisir efek kejutan dingin sehingga kematian 

spermatozoa dapat dicegah dan pengencer Tris Aminomethane 

dalam pengencer juga berfungsi untuk mempertahankan daya 

hidup spermatozoa serta sebagai buffer (penyangga) dari 

perubahan pH bahan pengencer. 

 

 

4.3. Viabilitas Semen Kambing Boer Post Thawing dengan 

Penambahan Antioksidan Glutathione 

 Hasil penelitian viabilitas pada semen segar rata-rata 

adalah 77,04±12,92% setelah mendapatkan proses perlakuan 

penambahan pengenceran, pendinginan 5 
o
C dan  post  

thawing motility diperoleh hasil rataan pada masing-masing 

perlakuan P0: 0 g glutathione, P1: 0,2 g glutathione, P2: 0,4 g 

glutathione, dan P3: 0,6 g glutathione diperoleh hasil rataan 

masing-masing adalah untuk pengenceran nilai rataan 

82,55±4,17%, 84,65±3,29%, 86,2±3,23% dan 82,7±2,31%, 

setelah pendinginan 5 
o
C nilai rataan yakni; 79±86,53%, 

79,9±7,55%, 80,2±7,55% dan 77,95±5,39%, serta nilai rataan 

viabilitas post thawing motility adalah 28±16,70%, 

20,9±10,50%, 21,5±7,79% dan 20,89±9.63% dapat dilihat 

pada nilai rataan (Tabel 4). 

Hasil (Tabel 4) menunjukkan bahwa persentase nilai 

viabilitas yang terbaik setelah pengenceran (86,2%), setelah 

pendinginan suhu 5
0
C (Before Freezing) nilai (80,2) dan nilai 

viabilitas Post Thawing Motility (21,5%) terlihat pada kadar 

pemberian 0,4 g dibandingkan dengan penambahan 0,2 dan 

0,6 g glutathione, sedangkan pada P0 sebagai kontrol nilai 

persentase Post Thawing Motility (28%). Terlihat terjadinya 

penurunan nilai persentase pada perlakuan glutathione 

terhadap pengamatan Post Thawing Motility viabilitas 

spermatozoa dibandingkan dengan persentase setelah 
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pengenceran dan pendinginan suhu 5
0
C (Before Freezing), hal 

ini disebabkan karena kurangnya waktu ekuilibrasi dan 

konsentrasi kuning telur yang hanya 10%.  

 

Tabel 4. Nilai rataan Viabilitas spermatozoa kambing boer 

terhadap perlakuan : 

Variabel Pengamatan 

Viabilitas(%) 

Perlakuan Glutathione (g) 

0 0,2 0,4 0,6 

Setelah Pengenceran 82,55±4,17a 84,65±3,29b 86,2±3,23c 82,7±2,31a 

Before Freezing 50C    79±6,53 79,9±3,72 80,2±7,55 77,95±5,39 

Post Thawing Motility 

(PTM)   28±16,70 20,9±10,50 21,5±7.79 20,89±9,63 

Keterangan : Angka yang diikuti superskrif (a-c) yang berbeda pada baris 

yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) . 

 

Hasil analisis statistik viabilitas semen kambing boer 

menunjukkan bahwa penambahan glutathione dengan 

krioprotektan pada pengencer Tris Aminomethane setelah 

pengenceran dapat mempertahankan viabilitas (P<0,05) 

sedangkan belum mampu mempertahankan viabilititas 

pendinginan suhu 5
0
C (Before Freezing) dan Post Thawing 

Motility individu spermatozoa (P>0,05). Perbedaan persentase 

hidup spermatozoa diduga karena faktor dari kemampuaan 

beradaptasi masing-masing spermatozoa terhadap pengencer 

dan perlakuan suhu sedangkan pada P0 (kontrol) Post 

Thawing Motility menunjukkan nilai (28%) karena 

penggunaan glycerol 7,5% dalam pengencer Tris 

Aminomethane kuning telur mempengaruhi daya hidup 

spermatozoa pasca thawing. Menurut Tambing dkk., (2000) 

bahwa penambahan glycerol kedalam pengencer tris belum 

mempengaruhi daya hidup spermatozoa sebelum pembekuan. 

Tetapi pada pasca  thawing, penambahan glycerol telah 
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mampu memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap persentase hidup spermatozoa. Ditambahkan 

Toelihere (1985) menyatakan bahwa persentase spermatozoa 

hidup lebih tinggi daripada persentase spermatozoa motil 

karena spermatozoa yang hidup belum tentu motil, (Rizal, 

2002) tetapi sejumlah spermatozoa yang tidak motil terkadang 

masih hidup. 

Menurut Mumu (2009) menyebutkan bahwa 

penurunan viabilitas dapat disebabkan konsentrasi 

krioprotektan yang digunakan tidak memadai untuk mencegah 

pembentukan kristal es intraseluler sehingga terjadi kerusakan 

selama proses pembekuan, waktu pemaparan yang kurang 

lama sehingga krioprotektan yang masuk (penetrasi) ke dalam 

sel tidak mencukupi. Ditambahkan menurut Afiati dkk., 

(2004) salah satu faktor yang menurunkan daya hidup 

spermatozoa adalah reaksi peroksida lipid. Metabolisme sel 

akan menghasilkan radikal bebas yang memungkinkan reaksi 

peroksida yang dapat mematikan spermatozoa maka 

penambahan antioksidan diharapkan mampu menurunkan 

derajat ketengikan akibat oksidasi lemak.  

4.4. Abnormalitas Semen Kambing Boer Post Thawing 

dengan Penambahan Antioksidan Glutathione. 

Hasil penelitian abnormalitas pada semen segar rata-rata 

adalah 12,75±11,76 setelah mendapatkan proses perlakuan 

penambahan pengenceran, pendinginan 5 
o
C dan Post 

Thawing Motility diperoleh hasil rataan pada masing-masing 

perlakuan P0: 0 g glutathione, P1: 0,2 g glutathione, P2: 0,4 g 

glutathione, dan P3: 0,6 g glutathione diperoleh hasil rataan 

masing-masing adalah untuk pengenceran nilai rataan 

19,16±8,15%, 14,95±9,61%, 10,9±7,37%, 21,02±6,797% dan, 

setelah pendinginan 5 
o
C nilai rataan yakni; 22,1±12,655%, 

20,68±7,513%, 17,86±8,510% dan 23,67±14,903%, serta nilai 
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rataan abnormalitas Post Thawing Motility adalah 

26,1±3,72%, 24,4±21,12%, 20,1±3,17% dan 25,6±4,37% 

dapat dilihat pada nilai rataan (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Nilai rataan Abnormalitas spermatozoa kambing boer 

terhadap perlakuan : 

Variabel Pengamatan 

Abnormalitas (%) 

Perlakuan Glutathione (g) 

0 0,2 0,4 0,6 

Setelah Pengenceran 19,16±8,15C 14,95±9,61B 10,9±7,37A 21,02±6,79C 

Before Freezing 50C 22,1±12,65 20,68±7,51 17,86±8,51 23,67±14,90 

Post Thawing 

Motility (PTM) 26,1±3,72 24,4±21,12 20,1±3,17 25,6±4,37 

Keterangan : Angka yang diikuti superskrif (A-C) yang berbeda pada baris 

yang sama menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01)  

Hasil ini menunjukkan terjadinya kenaikan nilai 

persentase abnormalitas setelah pengenceran, pendinginan dan 

post thawing pada masing-masing perlakuan penambahan 

glutathione. Menurut Kurnia dkk., (2012) semakin rendah 

nilai persentase abnormalitas menunjukkan kualitas semen 

baik, karena antara motilitas dan viabilitas berbanding lurus 

sedangkan berbanding terbalik dangan abnormalitas dan 

semakin rendah nilai abnormalitas semakin baik kualitas 

spermatozoa.  

Hasil nilai persentase (Tabel 5) menunjukan bahwa 

penambahan glutathione sebanyak 0,4 g memiliki presentase 

nilai abnormalitas terendah (10,9%) setelah pengenceran, 

pendinginan 5 
o
C (Before Freezing) nilai persentase (17,86%) 

dan pasca thawing nilai (20,1%), sedangkan nilai (26,1%) 

pada P0 (kontrol). Hal ini diduga pada penambahan 

glutathione 0,4 g telah bereaksi mencegah terjadinya radikal 

bebas pada spermatozoa sehingga mampu menurunkan nilai 



49 
 

abnormalitas spermatozoa dibandingkan dengan 0,2 dan 0,6 g. 

Berdasarkan hasil analisis statistik bahwa penambahan atau 

konsentrasi glutathione yang berbeda dalam pengencer Tris 

Aminomethane yang mengandung glycerol 7,5% mampu 

menurunkan (P<0,01) terhadap abnormalitas setelah 

pengenceran, namun belum mampu menurunkan (P>0,05) 

pada abnormalitas setelah pendinginan 5
0
C (Before Freezing) 

dan abnormalitas Post Thawing Motility. Diduga belum 

adanya perlakuan pada suhu dingin menyebabkan nilai 

abnormalitas setelah pengenceran menunjukkan nilai yang 

lebih rendah dibandingkan setelah pendinginan 5 
o
C (Before 

Freezing) dan pasca thawing. Menurut Triwulaningsih dkk., 

(2003) perlakuan spermatozoa pada suhu yang berbeda 

mempengaruhi bekerjanya suatu antioksidan terhadap 

pencegahan radikal bebas.    

Menurut Rizal dan Herdis (2010) menyatakan bahwa 

spermatozoa abnormal biasanya disebabkan oleh kejutan 

dingin atau panas, sinar X, ketidak seimbangan nutrisi dan 

endokrin. Abnormalitas pada ekor menghambat pergerakan 

dan penurunan fertilitas spermatozoa. Spermatozoa yang 

berbentuk abnormal tidak dapat membuahi ovum baik 

abnormalitas yang terjadi di dalam tubuli seminiferi 

(abnormalitas primer) atau di dalam saluran kelamin jantan 

dan sewaktu ejakulasi (abnormalitas sekunder). Perlakuan 

yang baik terhadap semen sewaktu dan sesudah ejakulasi dan 

sewaktu pewarnaan dan pembuatan preparat ulas dapat 

mengurangi kerusakan spermatozoa (Toelihere, 1985). 

Bentuk abnormal dari spermatozoa pada penelitian ini 

kebanyakan abnormalitas sekunder seperti ekor bergulung, 

leher patah, kepala dan leher putus. Abnormalitas sekunder 

dapat disebabkan perlakuan ketika pembuatan preparat ulas 

dan juga abnormalitas primer yang berasal dari saluran 
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reproduksi jantan seperti kepala terlampau kecil 

(microchepalic) dan ekor berganda (Kostaman dkk., 2000). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pemeriksaan selama prosesing yang meliputi motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas menunjukkan pemberian kadar 

glutathione dalam pengencer Tris Aminomethane kuning telur 

yang terdapat krioprotektan glycerol pada kambing boer dapat 

mempertahankan motilitas individu dan viabilitas (P<0,05) 

serta mampu menurunkan abnormalitas (P<0,01) spermatozoa 

pada perlakuan setelah pengenceran, namun belum mampu 

mempertahankan motilitas individu dan viabilitas serta 

menurunkan abnormalitas spermatozoa pada perlakuan setelah 

pendinginan 5 
o
C (Before Freezing) dan Post Thawing 

Motility. Selama perlakuan semen menggunakan pembekuan 

cepat (rapid freezing) kadar glutathione 0,4 g dalam pengencer 

dasar Tris Aminomethane kuning telur-glycerol memberikan 

hasil yang optimal terhadap motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas spermatozoa setelah pengenceran, pendinginan 5 
o
C (Before Freezing) dan Post Thawing Motility. 

 

5.2. Saran 

Pemberian kadar 0,4 g glutathione dalam pengencer 

Tri Aminometane kuning telur –glycerol efektif untuk menjaga 

dan mempertahankan kualitas spermatozoa kambing boer, 

namun perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

konsentrasi kuning telur dalam pengencer diatas 10% dan 

memperpanjang waktu ekuilibrasi lebih dari 30 menit untuk 

mempertahankan kualitas semen kambing boer post thawing. 
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Lampiran 1. Motilitas Setelah Pengenceran 

Perlakuan  (0 jam) 
Ulangan 

Total 

perlakuan 

Y.i 

Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 g Glutathione 65 67.5 77.5 80 77.5 85 67.5 70 72.5 70 732.5 73.25 ± 6.4603 

0.2 g Glutathione 77.5 75 80 82.5 80 77.5 75 72.5 72 72.5 764.5 76.45 ± 3.6397 

0.4 g Gluthatione 75 77.5 82.5 82.5 80 77.5 75 77.5 75 74 776.5 77.65 ± 3.1096 

0.6 g Gluthatione 72.5 75 82.5 75 82.5 77.5 75 72 74 73 759 75.9 ± 3.8137 

Total kelompok Y.j 290 295 322.5 320 320 317.5 292.5 292 293.5 289.5 3032.5     

 

 

Lampiran 2. Viabilitas Setelah Pengenceran 

Perlakuan  (0 

jam) 

Ulangan 
Total 

perlakuan 

Y.i 

Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 g Glutathione 80 88 78 80 79 85 89 84 77.5 85 825.5 82.55 ± 4.1796 

0.2 g Glutathione 78.5 79 85 86 85 87 85 86.5 86 88.5 846.5 84.65 ± 3.2918 

0.4 g Gluthatione 85 89 84 82.5 80 89 89 87 89.5 87 862 86.2 ± 3.2335 

0.6 g Gluthatione 79 80 82.5 84 85 83 81.5 81 85.5 85.5 827 82.7 ± 2.3118 

Total kelompok 

Y.j 322.5 336 329.5 332.5 329 344 344.5 338.5 338.5 346 3361     
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Lampiran 3. Abnormalitas Setelah Pengenceran 

Perlakuan 
Ulangan Total 

perlakuan 

Y.i 

Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 g Glutathione 25.6 19.5 11.5 24 16 26.5 5.5 9.5 29.5 24 191.6 19.16 ± 8.150 

0.2 g Glutathione 19.5 24.5 14 2 3.5 12 12 7 31 24 149.5 14.95 ± 9.613 

0.4 g Glutathione 8 10 10 5.5 17 29 11.5 4.5 9 4.5 109 10.9 ± 7.378 

0.6 g Glutathione 23 15.7 11 19.5 18 28 27 18.5 33.5 16 210.2 21.02 ± 6.797 

Total kelompok Y.j 76.1 69.7 46.5 51 54.5 95.5 56 39.5 103 68.5 660.3     

 

 

 

Lampiran 4. Motilitas Before Freezing (Pendinginan 50 C) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  

perlakuan 

Y.i 

Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 g Glutathione 65 72.5 75 70 72.5 75 62.5 65 70 67.5 695 69.5 ± 4.378 

0.2 g Glutathione 67.5 70 72.5 75 72.5 72.5 67.5 70 67.5 62.5 697.5 69.75 

± 

3.6228 

0.4 g Glutathione 75 70 67.5 72.5 70 75 70 67.5 75 72.5 715 71.5 
± 
2.9345 

0.6 g Glutathione 62.5 67.5 75 72.5 72.5 75 70 67.5 70 70 702.5 70.25 

± 

2.9345 

Total kelompok Y.j 270 280 290 290 287.5 297.5 270 270 282.5 272.5 2810     
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Lampiran 5. Viabilitas Before Freezing (Pendinginan 50 C) 

Perlakuan 
Ulangan Total 

perlakuan Y.i 
Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 g Glutathione 86 82 79 78 81 76 87 83 65 73 790 79 ± 6.531 

0.2 g Glutathione 77 81 87 83 80 82 74 79 80 76 799 79.9 ± 3.725 

0.4 g Glutathione 89 88 74 73 81 77 82 87 66 85 802 80.2 ± 7.554 

0.6 g Glutathione 79 77 75 85 79 78 78 87 68 73.5 779.5 77.95 ± 5.397 

Total kelompok Y.j 331 328 315 319 321 313 321 336 279 307.5 3170.5     

 

 

Lampiran 6. Abnormalitas Before Freezing (Pendinginan 50 C) 

perlakuan 
Ulangan Total 

perlakuan 

Y.i 

Rata-rata ± SD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 g Glutathione 4.5 5.5 36.5 42 32 27 21.5 11 19.5 21.5 221 22.1 ± 12.65526 

0.2 g Glutathione 28 18.3 13 17.5 8 18 24 22 23.5 34.5 206.8 20.68 ± 7.51307 

0.4 g Glutathione 
19.8 10.8 18.5 29 30 26.5 8.5 6.5 12 17 178.6 17.86 ± 8.510673 

0.6 g Glutathione 
16.8 14.4 33.5 34 43.5 48.5 7 17.5 9.5 12 236.7 23.67 ± 14.90399 

Total kelompok Y.j 69.1 49 101.5 122.5 113.5 120 61 57 64.5 85 843.1     
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Lampiran 7. Motilitas Post Thawing Motility (PTM) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 

perlakuan 

Y.i 

 Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 g Glutathione 22.5 25 30 32.5 25 22.5 15 17.5 20 17.5 227.5 22.75 ±5.583 

0.2 g Glutathione 15 17.5 22.5 25 20 22.5 15 17.5 20 22.5 197.5 19.75 ±3.425 

0.4 g Gluthatione 10 10 25 22.5 22.5 25 22.5 25 20 22.5 205 20.5 ±5.749 

0.6 g Gluthatione 17.5 20 22.5 17.5 20 15 22.5 22.5 20 25 202.5 20.25 ±2.993 

Total kelompok Y.j 65 72.5 100 97.5 87.5 85 75 82.5 80 87.5 832.5     

 

Lampiran 8. Viablititas Post Thawing Motility (PTM) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 

perlakuan 

Y.i 
Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 g Glutathione 40 46 45 46 40 21 13 10 8 11 280 28 ±16.706 

0.2 g Glutathione 25 23 27 33 28 34 6 11 16 6 209 20.9 ±10.503 

0.4 g Gluthatione 27 35 17 26 18 30 12 19 20 11 215 21.5 ±7.792 

0.6 g Gluthatione 28.5 32.5 18.5 29 30 26.5 8.5 6.5 11.9 17 208.9 20.89 ±9.633 

Total kelompok Y.j 120.5 136.5 107.5 134 116 111.5 39.5 46.5 55.9 45 912.9     
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Lampiran 9. Abnormalitas Post Thawing Motility (PTM) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 

perlakuan Y.i 
Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 g Glutathione 
30 28 30 28 23 31 25 22 23 21 261 26.1 ± 3.725 

0.2 g Glutathione 17 13 15 16 19 20 84 19 18 23 244 24.4 ± 21.125 

0.4 g Gluthatione 
24 22 18 20 18 19 20 15 26 19 201 20.1 ± 3.1780 

0.6 g Gluthatione 
22 25 34 33 23 26 25 23 22 23 256 25.6 ± 4.3767 

Total kelompok 

Y.j 93 88 97 97 83 96 154 79 89 86 962     
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Lampiran Perhitungan analisis ragam 

  Perhitungan Analisis Ragam Persentase Motilitas 

Spermatozoa Setelah Pengenceran 

 

= 
       

       
 

= 229901 

 

= ( 65
2
 + 67.5

2
 + 77.5

2
+…..+ 73) – 229901 

=  230718  – 229901 

= 816.34 

 

=  
                              

 
 - FK 

=   
      

 
  229901 

=   230378 – 229901 

=   476.156 

 

Keterangan : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKK = Jumlah kuadrat kelompok  

JKP = Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

FK = Faktor Koreksi 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  
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=   
                          

  
- FK

 
 

= 
       

  
  229901 

= 230005 – 229901 

= 103.569 

 

= 816.344 – 476.156 – 103.569 

= 236.619 

 

 Perhitungan Analisis Ragam Persentase Viabilitas 

Spermatozoa Setelah Pengenceran 

     

  

 
     

       
 

= 282408 

 

= ( 86
2
 + 91

2
 + 82

2
+…..+ 76

2
) – 282408 

= 282895.5 – 282408 

= 487.47 

Keterangan : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKK = Jumlah kuadrat kelompok  

JKP = Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

FK = Faktor Koreksi 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  
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=  
                          

 
 - FK 

=   
       

 
 - 282408 

=   282541.6 – 282408 

=   133.6 

 

=  
                     

  
 - FK

 
 

= 
       

  
  282408 

= 282498.6 – 282408 

=  133.6 

 

= 487.475 – 133.6 – 90.525 

= 263.35 
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 Perhitungan Analisis Ragam Persentase Abnormalitas 

Spermatozoa Setelah Pengenceran 

 

= 
      

       
  

= 10899.9 

 

= 25.6
2 
+ 19.5

2
 + 11.5

2
 + ….. + 24

2
 

=  13847.85 – 10899.9 

= 2947.948 

 

= 
                              

 
 - FK 

= 
        

 
 – 10899.9 

=  11875.14 – 10899.9 

= 975.2353 

 

 

 

Keterangan : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKK = Jumlah kuadrat kelompok  

JKP = Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

FK = Faktor Koreksi 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  
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= 
                            

  
 - FK 

= 
        

  
 – 10899.9 

= 11512.59 – 10899.9 

=  612.6828 

 

= 2947.948 – 975.2353 – 612.6828 

= 1360.0 

 Perhitungan Analisis Ragam Persentase Motilitas 

Spermatozoa Pendinginan 5
0
 C (Before Freezing) 

 

= 
     

       
 

= 197402.5 

 

= ( 65
2
 + 72.5

2
 + 75

2
+…..+ 72.5

2
) – 197402.5 

=  197925  – 197402.5 

= 522.5 

 

 

Keterangan : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKK = Jumlah kuadrat kelompok  

JKP = Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

FK = Faktor Koreksi 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  
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=  
                            

 
 - FK 

=   
      

 
  197402.5 

=   197631.3 – 197402.5 

=   228.75 

 

=   
                            

  
- FK

 
 

= 
       

  
  197402.5 

= 197426.3 – 197402.5 

= 23.75 

 

= 522.5 – 228.75 – 23.75 

= 270 
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 Perhitungan Analisis Ragam Persentase Viabilitas 

Spermatozoa Pendinginan 5
0
 C (Before Freezing) 

     

  

 
       

       
 

= 251301.8 

 

= ( 86
2
 + 82

2
 + 70

2
+…..+ 73.5

2
) – 251301.8 

= 252617.3– 251301.8 

= 1315.49 

 

=  
                            

 
 - FK 

=   
       

 
 – 251301.8 

=   251868.8 – 251301.8 

=   567.05 

 

 

Keterangan : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKK = Jumlah kuadrat kelompok  

JKP = Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

FK = Faktor Koreksi 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  
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=  
                     

  
 - FK

 
 

= 
       

  
  251301.8 

= 251332.5 – 25131.8 

=  30.76 

 

= 1315.49 – 567.05 – 30.76 

= 717.66 

 

 Perhitungan Analisis Ragam Persentase Abnormalitas 

Spermatozoa Pendinginan 5
0
 C (Before Freezing) 

 

= 
      

       
  

= 17770.44 

 

= 4.5
2 
+ 5.5

2
 + 36.5

2
 + ….. + 17

2
 

=  22553.67 – 17770.44 

= 4783.23 

 

 

Keterangan : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKK = Jumlah kuadrat kelompok  

JKP = Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

FK = Faktor Koreksi 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  
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= 
                          

 
 - FK 

= 
        

 
 – 17770.44 

=  19530.45 – 17770.44 

= 1760.012 

 

= 
                            

  
 - FK 

= 
        

  
 – 17770.44 

= 179532.1 – 17770.44 

=  182.7687 

 

= 4783.23 – 1760.012 – 182.7687 

= 2840.449 
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 Perhitungan Analisis Ragam Persentase Motilitas 

Spermatozoa Post Thawing Motility (PTM) 

 

= 
      

       
 

= 17326.4 

 

= ( 22.5
2
 + 25

2
 + 30

2
+…..+ 25

2
) – 17326.4 

=  18143.8 – 17326.40625 

= 817.344 

 

=  
                           

 
 - FK 

=   
        

 
  17326.4 

=   43448.44 – 17326.4 

=   262.656 

 

 

 

Keterangan : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKK = Jumlah kuadrat kelompok  

JKP = Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

FK = Faktor Koreksi 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  
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=   
                            

  
- FK

 
 

= 
        

  
  17326.4 

= 7035.625 – 17326.4 

= 52.96875 

 

= 817.344 – 262.656– 52.968 

= 501.719 

 

 Perhitungan Analisis Ragam Persentase Viabilitas 

Spermatozoa Post Thawing Motility (PTM) 

     

  

 
      

       
 

= 20834.66 

 

= ( 40
2
 + 46

2
 + 45

2
+…..+ 17

2
) – 20834.66 

= 26081.11 – 20834.66 

= 5246.45 

Keterangan : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKK = Jumlah kuadrat kelompok  

JKP = Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

FK = Faktor Koreksi 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  
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=  
                               

 
 - FK 

=   
        

 
 – 20834.66 

=   52986.3 – 20834.66 

=   3521.66 

 

=  
                       

  
 - FK

 
 

= 
        

  
  20834.66025 

= 9742.531 – 20834.66025 

=  359.86 

 

= 5246.45 – 3521.66– 359.86 

= 1364.922 
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 Perhitungan Analisis Ragam Persentase Abnormalitas 

Spermatozoa Post Thawing Motility (PTM) 

 

= 
    

       
  

= 23136.1 

 

= 40.3
2 
+ 28

2
 + 40.5

2
 + ….. + 81.5

2
- 23136.1 

=  138276.9 – 23136.1 

= 4627.9 

 

= 
                     

 
 - FK 

= 
     

 
 – 23136.1 

=  24147.5 – 23136.1 

= 1011.4 

 

= 
                     

  
 – FK 

 

Keterangan : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKK = Jumlah kuadrat kelompok  

JKP = Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

FK = Faktor Koreksi 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  
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= 
      

  
 – 23136.1 

= 23359.4 – 23136.1 

=  223.3 

 

= 4627.9 – 1011.4 – 223.3 

= 3393.2 
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 Lampiran Sidik Ragam Motilitas Individu, Viabilitas 

dan Abnormalitas Setelah Pengenceran 

 

Lampiran Sidik Ragam Motilitas Individu Setelah 

Pengenceran 

Sk db JK KT 
F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 103.569 34.523 3.939 2.96 4.6 

Kelompok 9 476.156 52.90622 6.036 2.25 3.14 

Galat 27 236.619 8.76366       

Total 39 816.344 
 

      

Keterangan :  

F hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0.05) terhadap motilitas individu setelah 

pengenceran. 

  

Lampiran Sidik Ragam Viabilitas Setelah Pengenceran 

Sk db JK KT 
F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 90.525 30.175 3.0937 2.96 4.6 

Kelompok 9 133.6 14.844 1.521 2.25 3.14 

Galat 27 263.35 9.7537   
 

  

Total 39 487.475 
 

      

Keterangan :  

F hitung > F tabel  berarti perlakuan memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0.05) terhadap viabilitas setelah 

pengenceran. 
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Lampiran Sidik Ragam Abnormalitas Setelah 

Pengenceran 

Sk Db JK KT F Hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 612.6828 204.228 4.054429 2.96 4.6 

Kelompok 9 975.2353 108.359 2.151207 2.25 3.14 

Galat 27 1360.03 50.3715       

Total 39 2947.948 
 

      

Keterangan : 

F hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0.01) terhadap abnormalitas setelah 

pengenceran. 

 

 Lampiran Sidik Ragam Motilitas Individu, Viabilitas 

dan Abnormalitas Setelah Pendinginan suhu 5
0
C 

(Before Freezing)  

 

Lampiran Sidik Ragam Motilitas Individu Setelah 

Setelah Pendinginan suhu 5
0
C (Before Freezing)  

Sk Db JK KT 
F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 23.75 7.91667 0.79167 2.96 4.6 

Kelompok 9 228.75 25.4167 2.54167 2.25 3.14 

Galat 27 270 10   
 

  

Total 39 522.5 
 

      

Keterangan : 

F hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap motilitas 

individu setelah pendinginan (suhu 5
0
C) Before Freezing. 
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Lampiran Sidik Ragam Viabilitas Setelah Setelah 

Pendinginan suhu 5
0
C (Before Freezing)  

Sk db JK KT 
F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 30.786 10.262 0.38608 2.96 4.6 

Kelompok 9 567 63 2.3702 2.25 3.14 

Galat 27 717.66 26.58   
 

  

Total 39 1315.45 
 

      

Keterangan : 

F hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap viabilitas setelah 

pendinginan (suhu 5
0
C) Before Freezing. 

 

Lampiran Sidik Ragam Abnormalitas Setelah 

Pendinginan suhu 5
0
C (Before Freezing)  

Sk db JK KT 
F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 182.769 60.9229 0.57911 2.96 4.6 

Kelompok 9 1760.01 195.557 1.85887 2.25 3.14 

Galat 27 2840.45 105.202   
 

  

Total 39 4783.23 
 

      

Keterangan : 

F hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap abnormalitas 

setelah  pendinginan (suhu 5
0
C) Before Freezing. 
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 Lampiran Sidik Ragam Motilitas Individu, Viabilitas 

dan Abnormalitas Setelah Post Thawing Motility 

(PTM) 

 

Lampiran Sidik Ragam Motilitas Individu Setelah Post 

Thawing Motility (PTM) 

Sk db JK KT 
F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 52.9688 17.6563 0.95017 2.96 4.6 

Kelompok 9 262.656 29.184 1.57054 2.25 3.14 

Galat 27 501.719 18.5822   
 

  

Total 39 817.344 20.9575       

Keterangan : 

F hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap Motilitas 

Individu Setelah Post Thawing Motility (PTM). 

 

Lampiran Sidik Ragam Viabilitas Setelah Post Thawing 

Motility (PTM) 

Sk Db JK KT 
F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 359.861 119.954 2.37284 2.96 4.6 

Kelompok 9 3521.67 391.296 7.74037 2.25 3.14 

Galat 27 1364.92 50.5527   
 

  

Total 39 5246.45 
 

      

Keterangan : 

F hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap viabilitas Setelah 

Post Thawing Motility (PTM). 
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Lampiran Sidik Ragam Abnormalitas Setelah Post 

Thawing Motility (PTM) 

Sk db JK KT 
F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 223.3 74.433 0.59227 2.96 4.6 

Kelompok 9 1011.4 112.378 0.8942 2.25 3.14 

Galat 27 3393.2 125.674   
 

  

Total 39 4627.9 
 

      

Keterangan ; 

F hitung < F tabel berarti perlakuantidak  memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap abnormalitas 

setelah Post Thawing Motility (PTM). 
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Lampiran Uji DUNCAN (UJD) 

 

 Motilitas Individu Setelah Pengenceran 

Didapatkan bahwa F hitung > F tabel (3.939>2.96) 

dapat diartikan bahwa perlakuan penambahan 

glutathione memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05) 

terhadap motilitas individu spermatozoa setelah 

pengenceran oleh sebab itu dilakukan uji Lanjutan 

Duncan. 

 

Nilai Duncan 

UJD = rp, (db galat) x  

 Tabel 0.05 * nilai kritis ada 3 (p – 1) 

  (2.902, 3.049,  3.144)* 

 

Nilai kritis 2 = 2.902 x 
       

  
 = 0.93073 

 kritis 3 = 3.049 x 
       

  
 = 0.85909 

 kritis 4 = 3.144 x 
       

  
 = 0.90261 

Data notasi hasil perhitungan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan ;  Notasi a = 73,25 + 0.93073 = 74.1091 

b = 75,9 + 0.85909 = 76.8026 

c = 77,65 + 0.90261 = 78.5807 

 

Setelah dilakukan uji Lanjutan Duncan terlihat pada 

hasil rata-rata penambahan glutathione 0.4 g mampu 

meningkatkan motilitas spermatozoa setelah pengenceran. 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

0 g 73.25 a 

0.6 g 75.9 b 

0.2 g 76.49 b 

0.4 g 77.56 c 

Keterangan : 

r = nilai pada tabel 

statistik 

p = perlakuan (4) 

db galat = nilai db 

galat (27) 
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 Viabilitas  Setelah Pengenceran 

Didapatkan bahwa F hitung > F tabel (3,0937>2,96) 

dapat diartikan bahwa perlakuan penambahan glutathione 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

viabilitas spermatozoa  setelah pengenceran oleh sebab 

itu dilakukan uji Lanjutan Duncan. 

 

Nilai Duncan 

UJD = rp, (db galat) x     

 Tabel 0.05 * nilai kritis ada 3 (p – 1) 

  (2.902, 3.049,  3.144)* 

 

Nilai kritis 2 = 2,902 x 
       

  
 = 0,9819  

 kritis 3 = 3,049 x 
       

  
 = 0,6533 

 kritis 4 = 3,144 x 
       

  
 = 0,9522 

 

Data notasi hasil perhitungan  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

0 g 82,55 a 

0,6 g 82,7 a 

0,2 g 84,65 b 

0,4 g 86,2 c 

Notasi   a  = 82,55 + 0,9819 = 83,20335 

b = 84,65 + 0,6533 = 85,60223 

c = 86,2 + 0,9522 = 87,1819 

 

Setelah dilakukan uji Lanjutan Duncan terlihat pada 

hasil rata-rata penambahan glutathione 0,4 g mampu 

meningkatkan viabilitas spermatozoa setelah pengenceran. 

 

 

 

 

Keterangan : 

r = nilai pada tabel 

statistik 

p = perlakuan (4) 

db galat = nilai db 

galat (27) 
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 Abnormalitas Setelah Pengenceran 

Didapatkan bahwa F hitung > F tabel (4,05>4,6) 

dapat diartikan bahwa perlakuan penambahan glutathione 

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

abnormalitas spermatozoa  setelah pengenceran oleh 

sebab itu dilakukan uji Lanjutan Duncan. 

 

Nilai Duncan 

UJD = rp, (db galat) x  

 Tabel 0.01* nilai kritis ada 3 (p – 1) 

  (3.918, 4.087,  4.199)* 

 

Nilai kritis 2 = 3,918 x 
        

  
 = 2,78071  

 kritis 3 = 4,087 x 
        

  
 = 2,90066 

 kritis 4 = 4,199 x 
        

  
 = 2,98015 

 

Data notasi hasil perhitungan  

 

 

 

 

 

 

 

Notasi   a  = 10,9 + 2,78071 = 13,88015 

b = 14,95 + 2,90066 = 17,85066 

c = 19,16 + 2,980151 = 22,14015 

 

Setelah dilakukan uji Lanjutan Duncan terlihat pada 

hasil rata-rata penambahan glutathione 0,4 g mampu 

menurunkan abnormalitas spermatozoa setelah pengenceran. 

 

 

  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

0,4 g 10,9 A 

0,2 g 14,95 B 

0 g 19,16 C 

0,6 g 21,02 C 

Keterangan : 

r = nilai pada 

tabel statistic 

(4,27) 

p = perlakuan (4) 

db galat = nilai 

db galat (27) 


