
 1 

PENGARUH LAMA PENYIMPANAN PADA SUHU RUANG TERHADAP 
KUALITAS SEMEN KAMBING BOER YANG DIENCERKAN DENGAN 
TRIS AMINOMETHANE KUNING TELUR SETELAH PENAMBAHAN 

 α-TOCOPHEROL 
 

Achmad Qurrota A’yun1, Suyadi2, dan Achadiah Rahmawati2 

 
1Mahasiswa Penelitian Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 2Dosen Pembimbing Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

ABSTRACT 

 

  This research was conducted from December 2012 to January 2013 at Sumber Sekar 
Field Laboratory for semen collecting, analyse it at Reproduction Faculty of Animal 
Husbandry Laboratorium for semen analysis. The purpose was to investigate the effect of 
conservation time at room temperature on the quality of Boer goat semen in 0,4 g/100 ml α - 
tocopherol Tris aminomethane dilution. The material use was 2-2,5 Boer goat in 80-95 kg 
body weight. an artificial vagina has ben used to get the fresh semen volume 1-1.5 ml and 70 
% motility . Obtained fresh semen diluted with tris aminomethane yolk with α - tocopherol 
0.4 g/100 ml , then stored at room temperature and the time analysis interval 0,1,2,3,6 and 24 
hours . Variables observed included motility , and abnormalities viabiltas . The data were 
observed using a completely randomized design ( CRD ) and if there is a difference between 
the treatment is continued test of the duncan . The results can be explained that sperm 
motility showed a highly significant difference ( P < 0.01 ) against storage time . Motility was 
highest at one hour of storage with an average of 0.70 ± 0.11 % while the lowest was in 
storage motility 24 hours with an average 0.23 ± 0.09 % . Viability of spermatozoa showed 
highly significant differences ( P < 0.01 ) against storage time . Mean best viability of 0.83 ± 
0.12 % found in storage an hour while the lowest mean of 0.59 ± 0.21 % at 24 hours and the 
storage of spermatozoa abnormalities showed no significant differences ( P > 0.05) on storage 
time . Spermatozoa abnormalities of the best flats in storage three hours with an average 0.16 
± 0.04 % . Based on observation, one hour reservation at room temperature is capable to 
maintain motility and viability of spermatozoa after adding 0.4 g of α - tocopherol in Tris 
aminomethane dilution . Suggested there needs to be more research on the effect of the 
addition of α – tocopherol 0.4 g/100 ml in diluent tris aminomethane egg yolk on quality of 
spermatozoa stored at room temperature. 
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ABSTRAK 

Penelitian dilaksanakan mulai Desember 2012 sampai dengan Januari 2013 di 
Laboratorium Lapang Sumber Sekar untuk pengambilan semen dan Laboratorium 
Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk pengujian semen. 
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Tujuan dari penelitan adalah untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan pada suhu ruang 
terhadap kualitas semen Kambing Boer dalam pengencer Tris aminomethane yang 
ditambahkan α-tocopherol 0,4 g/100ml. Materi yang digunakan adalah Kambing Boer yang 
berusia 2-2,5 tahun dengan bobot badan 80-95 kg, setelah itu dilakuakan penampuangan 
semen menggunakan vagina buatan untuk mendapatkan semen segar dengan volume 1-1,5 ml 
dan motilitas 70%. Semen segar yang didapat diencerkan dengan tris aminomethane kunig 
telur yang sudah ditambahakan dengan α-tocopherol 0,4 g/100ml, selanjutnya disimpan pada 
suhu ruang dan dilakuakan pengatamatan dengan interval waktu 0,1,2,3,6 dan 24 jam. 
Variabel yang diamati meliputi motilitas, viabiltas dan abnormalitas. Data hasil penelitian 
diamati menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan apabila ada perbedaan diantara 
perlakuan maka dilanjutkan uji berjarak yaitu duncan. Hasil penelitian dapat dijelaskan 
bahwa motilitas spermatozoa menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
lama penyimpanan. Motilitas tertinggi terdapat pada penyimpanan satu jam dengan rataan 
0,70±0,11 % sedangkan motilitas terendah terdapat pada penyimpanan 24 jam dengan rataan 
0,23±0,09 %. Viabilitas spermatozoa menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap lama penyimpanan. Rataan viabilitas terbaik sebesar 0,83±0,12 % terdapat pada 
penyimpanan satu jam sedangkan rataan terendah sebesar 0,59±0,21 % pada penyimpanan 24 
jam dan abnormalitas spermatozoa menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,05) 
terhadap lama penyimpanan. Rataan abnormalitas spermatozoa yang terbaik pada 
penyimpanan tiga jam dengan rataan 0,16±0,04%. Bedasarkan penelitian, penyimpanan satu 
jam pada suhu ruang mampu mepertahankan motilitas dan viabilitas spermatozoa setelah 
ditambahkan α-tocopherol 0,4 g dalam pengenceran Tris aminomethane. Disarankan perlu 
ada penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penambahan α-tocopherol 0,4 g/100ml dalam 
pengencer tris aminomethane kuning telur terhadap kualitas spermatozoa yang disimpan pada 
suhu ruang. 
 

PENDAHULUAN  

Kambing merupakan hewan ternak 

yang mudah dipelihara oleh masyarkat 

luas. Selain itu, kambing juga sangat 

menguntungkan bagi pemeliharanya, 

karena ternak kambing mudah 

berkembang biak, tidak memerlukan 

modal yang besar dan tempat yang luas, 

feses dari kambing dapat membantu untuk 

menyuburkan tanah, serta dapat dijadikan 

sebagai investasi berupa tabungan. Tujuan 

utama memelihara kambing adalah sebagai 

penghasil daging. Selain penghasil daging 

juga dapat dimanfaatkan sebagai penghasil 

susu (Luthan, 2005). 

Ternak kambing penghasil daging 

yang sangat baik salah satunya adalah 

Kambing Boer. Umumnya Kambing Boer 

tubuhnya berwarna putih dan kepala 

berwarna coklat. Kambing ini bertubuh 

lebar, panjang, berkaki pendek, berhidung 

cembung dan bertelinga panjang 

menggantung. Kambing Boer memiliki 

bobot lahir 3-4 kg dan laju pertumbuhan 

bobot badan hari berkisar 140-250 

g/ekor/hari (Kostman dkk, 2006). Pejantan 

Kambing Boer berumur 2-3 tahun 

memiliki bobot badan 110-135 kg, 

sedangkan bobot badan Kambing Boer 

betina dewasa mencapai 90-100 kg. 
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Persentase daging pada karkas Kambing 

Boer ini mencapai 40-50% dari bobot 

badannya (Nasich, 2010). 

Tingkat keberhasilan dari IB 

dipengaruhi oleh kualitas semen yang akan 

digunakan. Penerapan teknologi dalam 

melaksanakan IB harus didukung dengan 

semen yang berkualitas untuk 

diinseminasikan ke ternak betina. Kendala 

pada saat diinseminasikan adalah semen 

yang digunakan mengalami penurunan 

kualitas disebabkan oleh rusaknya 

membran plasma pada spermatozoa yang 

diakibatkan oleh radikal bebas, sehingga 

terjadi reaksi perioksidasi lipid pada saat 

proses metabolisme (Sunarni, 2005).  

Radikal bebas merupakan suatu 

molekul yang reaktif, karena memiliki 

elektron yang tidak berpasangan, sehingga 

dapat bereaksi dengan molekul sel tubuh 

dengan cara mengikat elektron dalam sel 

tersebut akibatnya sel megalami kerusakan 

atau kematian. Radikal bebas dapat 

mengganggu integritas spermatozoa yang 

ditandai oleh terbentuknya Reaktive 

Oxygen Species (ROS) sehingga membran 

plasma pada spermatozoa mengalami 

kerusakan dan penurunan fungsi membran 

(Sunita, 2003). Terganggunya 

metabolisme spermatozoa disebabkan oleh 

rusaknya membran plasma pada 

mitrokondria sehingga mempengaruhi 

energi pergerakan pada spermatozoa 

tersebut. Secara umum, sel spermatozoa 

akan mengubah substrat menjadi energi 

melalui dua jalur, yaitu jalur glikolisis dan 

jalur siklus Krebs. Pada kondisi an-aerob, 

spermatozoa akan mengubah glukosa, 

fruktosa dan manosa menjadi energi dan 

asam laktat melalui jalur Embden-

Meyerhof (glikolisis) yang terjadi di dalam 

sitosol (Garner dan Hafez 2000). 

Kualitas semen selama 

penyimpanan sangat penting untuk 

diketahui karena menentukan sejauh mana 

daya hidup dan fertilitas spermatozoa. 

Guna menentukan kualitas semen yang 

disimpan pada suhu ruang maka 

diperlukan pengenceran yang mengandung 

antioksidan, sehingga mampu menjaga 

spermatozoa dari pengaruh radikal bebas. 

Penambahan antioksidan α-tocopherol 

didalam pengencer semen sangat efektif, 

karena dapat melindungi spermatozoa dari 

radikal bebas. Dosis α-tocopherol 0,4 g 

yang diberikan dalam pengencer maka 

motilitas semen akan semakin baik. Hal ini 

karena superoksida dismute dan 

peroksidase semakin banyak, sehingga 

dapat mempertahankan motilitas 

spermatozoa (Alawiyah, dkk. 2006). Akan 

tetapi sampai saat ini belum ada penelitian 

tentang hubungan α-tocopherol 0,4 g 

dengan lama penyimpanan pada suhu 

ruang, sehingga perlu dilakuakan 

penelitian yaitu pengaruh lama 
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penyimpanan pada suhu ruang terhadap 

kualitas semen Kambing Boer dalam 

pengencer tris aminomethane dengan 

penambahan α-tocopherol 0,4 g. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada 

Desember 2013 sampai dengan Januari 

2013 di laboratorium lapang Sumber Sekar 

untuk pengambilan semen dan 

laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya untuk 

pengujian semen . Materi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Penelitian ini 

menggunakan semen segar Kambing Boer 

dengan motilitas minimal 70% dan volume 

maksimal 1,5 ml, serta bobot badan 80-95 

kg dengan umur maksimal 2,5 tahun. 

Varibel yang diamati adalah uji 

makroskopis yang meliputi volume, Ph,  

 

 

 

 

 

 

bau, warna dan konsistensi, sedangkan uji  

mikroskopis meliputi motilitas massa, 

motiltias individu, viabilitas dan 

abnormalitas 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah experimental 

laboratories dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap. Lama 

penyimpanan semen dilakukan dengan 

interval 0,1,2,3,6 dan 24 jam dengan 

penambahan α-tocopherol 0,4 g/ 100 ml. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian pengaruh 

lama penyimpanan pada suhu ruang 

terhadap kualitas semen Kambing Boer 

yang diencerkan dengan tris amino 

methane kunig telur setelah penambahan 

α-tocopherol 0,4 g/100 ml dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 
 
 

Keterangan: Notasi superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)  

 
 

Rataan±SD % 
Lama 

Penyimpanan Motilitas Viabilitas Abnormalitas 

0 
1 
2 
3 
6 
24 

73±0,13a 
70±0,11a 
66±0,10ab 
61±0,10ab 
56±0,10b 
23±0,09c 

84±0,15a 
83±0,12a 
77±0,08ab 
65±0,10bc 
51±0,19c 
59±0,21c 

25±0,19 
24±0,23 
26±0,19 
16±0,04 
19±0,11 
35±0,24 

Tabel 2. Rataan presentase motilitas, viabilitas dan abnormalitas 
spermatozoa yang disimpan pada suhsu ruang 
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Motilitas Spermatozoa Pada Saat 

Penyimpanan 

Selama proses perlakuan motilitas 

spermatozoa dengan interval waktu 

0,1,2,3,6 dan 24 jam mengalami 

penurunan, namun pada penyimpanan 0 

jam motilitas spermatozoa relatif tinggi 

dengan rataan 0,73±0,13%, diduga pada 

penyimpanan tersebut belum terjadi reaksi 

yang dapat mengakibatkan kerusakan 

membran spermatozoa.  

Motilitas spermatozoa Kambing 

Boer tebaik dengan lama penyimpanan 

satu sampai 24 jam rataan terbaik dapat 

dilihat pada Tabel 2. Dijelaskan bahwa 

nilai yang terbaik ditunjukkan pada 

penyimpanan satu jam dengan rataan 

0,70±0,11%. Hasil tersebut dapat 

dijelaskan bahwa semen yang disimpan 

selama satu jam dengan penambahan  α-

tocopherol 0,4 g sangat cocok digunakan 

dalam pengenceran semen Kambing Boer, 

diduga pada penyimpanan satu jam dengan 

penambahan α-tocopherol 0,4 g mencegah 

terjadinya stress oxidative.  

Hasil analisa sidik ragam 

menunjukkan bahwa lama penyimpanan 

yang berbeda dan interaksinya 

menunjukkan berpengaruh (P<0,01) 

terhadap motilitas spermatozoa. 

Kerusakan spermatozoa saat 

penyimpanan diakibatkan oleh turunnya 

sistem pertahan spermatozoa tersebut, 

diduga secara tidak langsung spermatozoa 

mengalami stress oksidatif  sehingga 

produksi radikal bebas meningkat 

akibatnya sistem antioksidan didalam 

spermatozoa menurun. Pernyataan tersebut 

ditambahkan oleh Halliwell dkk (1999) 

stress oxidative terjadi karena 

meningkatnya jumlah reactive oxidative 

species sehingga keseimbangan tubuh 

terganggu disertai dengan penurunan 

fungsi antioksidannya, serta 

mengakibatkan berubahnya struktur dan 

fungsi pada reaksi patologi antara rective 

oxidative species dengan molekul biologis. 

Agar spermatozoa tidak mengalami 

stress oksidatif pada saat dilakukan proses 

penyimpanan maka diperlukan antioksidan 

yang mampu mempertahankan motilitas 

spermatozoa. Antioksidan α-tocopherol 

0,4 g diduga mampu mengurangi stress 

oksidatif yang dapat menurunkan motilitas 

spermatozoa pada saat proses 

penyimpanan, diduga peran α-tocopherol 

dalam pengenceran semen mampu 

menangkap peroksil radikal dengan 

memberikan atom hidrogennya sehingga 

menjadi radikal baru yang lebih stabil 

karena terjadinnya elektron yang tidak 

berpasangan. Menurut Surai (1996) 

menyatakan bahwa α-tocopherol 

merupakan komponen yang berfungsi 

sebagai antioksidan pada semen, α-

tocopherol berperan sebagai antioksidan 

yang dapat mencegah terjadinya reaksi 
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berantai pada jaringan eritrosit dan plasma, 

dengan adanya α-tocopherol dalam 

pengenceran semen kerusakan pada saat 

penyimpanan satu jam bisa diatasi 

sehingga motilitas spermatozoa bisa 

dipertahankan. 

Viabilitas Spermatozoa Pada Saat 

Penyimpanan. 

Selama proses perlakuan viabilitas 

spermatozoa dengan interval waktu 

0,1,2,3,6 dan 24 jam mengalami 

penurunan, namun pada penyimpanan 0 

jam viabilitas spermatozoa relatif tinggi 

dengan rataan 0,84±0,15%, diduga pada 

penyimpanan tersebut belum terjadi reaksi 

yang dapat mengakibatkan kerusakan 

membran spermatozoa sehingga viabilitas 

spermatozoa masih bisa dipertahankan. 

Viabilitas spermatozoa Kambing 

Boer dengan interval penyimpanan satu 

sampai 24 jam rataan terbaik dapat dilihat 

pada Tabel 2. Dijelaskan bahwa nilai yang 

terbaik ditunjukan pada penyimpanan satu 

jam dengan nilai rataan 0,83±0,12%. Hasil 

tersebut dapat dijelaskan bahwa semen 

yang disimpan selama satu jam dengan 

penambahan α-tocopherol 0,4 g mampu 

mempertahankan viabilitas spermatozoa, 

diduga pada saat penyimpanan tersebut 

dapat mencegah terjadinya peroksidasi 

lipid yang menghasilkan radikal bebas 

sehingga kualitas spermatozoa pada saat 

penyimpanan masih bisa dipertahankan.. 

 Hasil analisa statistik 

menunjukkan bahwa lama penyimpanan 

yang berbeda dan interaksinya 

menunjukkan berpengaruh (P<0,01) 

terhadap viabilitas spermatozoa. 

Viabilitas spermatozoa terendah 

berada pada penyimpanan 24 jam dengan 

hasil rataan  0,59±0,21%. Hasil tersebut 

dapat dijelaskan bahwa penyimpanan 24 

jam tidak mampu mempertahankan 

kualitas spermatozoa dengan baik, diduga 

pada penyimpanan tersebut terjadi 

penurunan fungsi dari antioksidan α-

tocopherol 0,4 g sehingga radikal bebas 

dapat bereaksi dengan molekul sel 

spermatozoa dengan cara mengikat 

elektron dari molekul sel tersebut, 

akibatnya menimbulkan reaksi berantai 

yang menghasilkan radikal bebas yang 

baru. Pernyataan tersebut ditambahk oleh 

Sunita (2003) mengatakan bahwa radikal 

bebas dapat mengganggu integritas sel dan 

beraksi dengan komponen struktural 

berupa molekul penyusun membran sel 

maupun komponen fungsional yang 

berupa enzim-enzim dan DNA pada sel 

tersebut. Penurunan viabilitas spermatozoa 

akibat penyimpanan 24 jam diakibatkan 

oleh radikal bebas yang menyerang fungsi 

dari komponen sel tersebut sehingga 

penambahan α-tocopherol 0,4 g sebagai 

antioksidan mengalami penurunan fungsi 
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untuk mempertahankan kualitas 

spermatozoa pada penyimpanan tersebut. 

 

Abnormalitas Spermatozoa Pada Saat 

Penyimpanan 

Abnormalitas spermatozoa 

Kambing Boer pada saat dilakukan proses 

penyimpanan dengan interval waktu 

0,1,2,3,6 dan 24 jam relatif naik dan turun. 

Pada penyimpanan 0 jam abnormalitas  

spermtozoa memiliki rataan 0,25±0,19%, 

namun pada interval waktu 1, 2 dan 3 jam 

rataan abnormalitas spermatozoa 

mengalmi penurunan  dengan masing-

masing rataan 0,24±0,23%, 0,26±0,19% 

dan 0,16±0,04%. Hal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa fungsi α-tocopherol 0,4 

g memberikan perlindungan terhadap 

spermatozoa yang mengalami stress 

sehingga kerusakan yang mengakibatkan 

bentuk spermatozoa menjadi abnormal 

bisa diatasi, diduga  α-tocopherol sebagai 

antioksidan bagi spermatozoa Kambing 

Boer mampu mencegah terjadinya stress 

yang mengakibatkan radikal bebas muda 

masuk kedalam sel spermatozoa pada saat 

proses penyimpanan. Hasil analisa statistik 

menunjukkan bahwa lama penyimpanan 

yang berbeda dan interaksinya 

menunjukkan tidak berpengaruh (P>0,05) 

terhadap abnormalitas spermatozo. 

Abnormalitas spermatozoa tertinggi berada 

pada penyimpanan 24 jam dengan hasil 

rataan  0,35±0,24%. Hasil tersebut dapat 

dijelaskan bahwa penyimpanan 24 jam 

tidak mampu mempertahankan kualitas 

spermatozoa dengan baik, diduga pada 

penyimpanan tersebut terjadi penurunan 

fungsi dari antioksidan α-tocopherol 0,4 g 

sehingga radikal bebas dapat bereaksi 

dengan molekul sel spermatozoa dengan 

cara mengikat elektron dari molekul sel 

tersebut, akibatnya menimbulkan reaksi 

berantai yang menghasilkan radikal bebas 

yang baru. Pernyataan tersebut 

ditambahkan oleh Sunita (2003) 

mengatakan bahwa radikal bebas dapat 

mengganggu integritas sel dan beraksi 

dengan komponen struktural berupa 

molekul penyusun membran sel maupun 

komponen fungsional yang berupa enzim-

enzim dan DNA pada sel tersebut. 

Penurunan viabilitas spermatozoa akibat 

penyimpanan 24 jam diakibatkan oleh 

radikal bebas yang menyerang fungsi dari 

komponen sel tersebut sehingga 

penambahan α-tocopherol 0,4 g sebagai 

antioksidan mengalami penurunan fungsi 

untuk mempertahankan kualitas 

spermatozoa pada penyimpanan tersebut. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penyimpanan 1 jam 

pada suhu ruang mampu mempertahankan 

kualtias semen kambing Boer dengan 

pengencer tris aminomethane kuning telur 

yang mengandung α-tocopherol 0,4 g. 
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SARAN 

Hasil penelitian dari penggunaan α-

tocopherol 0,4 g hanya mampu 

mempertahankan kualitas spermatozoa 

pada penyimpanan 1 jam, disarankan perlu 

ada penelitian lebih lanjut tentang 

pengaruh penggunaan α-tocopherol 0,4 g 

didalam pengencer tris aminomethane 

kuning telur terhadap kualitas spermatozoa 

kambing Boer yang disimpan pada suhu 

ruang dengan lama penyimpanan lebih dari 

1 jam. 
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