
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing Boer merupakan kambing yang mampu 

beradaptasi dengan baik di lingkungan tropis serta memiliki 

produksi semen yang tinggi. Pada tahun 2004 pejantan 

Kambing Boer yang diimpor memiliki kisaran umur 11-25 

bulan dan diadaptasikan di Fakultas Peternakan UB. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan mengenai tampilan 

libido dan kemampuan produksi semen, pejantan ini mampu 

beradaptasi sekitar lima bulan di daerah tropis. Kambing muda 

menampilkan kemampuan libido dan memiliki produksi 

semen yang baik dan sisi kualitas maupun kuantitas tidak 

berbeda nyata dengan kambing berumur dewasa atau di atas 

18 bulan (Suyadi, 2012). Guna mendukung penyebaran bibit 

unggul dan variasi genetik pada ternak kambing di Indonesia 

melalui IB, maka diperlukan kualitas semen yang baik. 

Terutama pada IB semen cair. Semen perlu didinginkan pada 

suhu 5°C agar kualitasnya dapat bertahan lama. Suhu tersebut 

digunakan untuk ekuilibrasi pada semen. Ekuilibrasi 
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merupakan pemberian waktu pada spermatozoa untuk 

beradaptasi dengan pengencer yang digunakan (Herdis, 2005). 

Kendala dalam IB semen cair adalah turunnya kualitas 

semen, hal ini diduga disebabkan oleh membran kepala 

spermatozoa yang tidak stabil akibat Reactive Oxygen Species, 

sehingga perlu ditambahkan antioksidan yang merupakan 

senyawa nukleofilik dan mempunyai kemampuan untuk 

menekan reaksi radikal bebas. Kendala pada proses 

penyimpanan semen adalah rusaknya membran plasma 

spermatozoa akibat terbentuknya perioksida lipid dengan 

adanya penambahan α-tocopherol dapat menghambat 

perioksida lipid. Antioksidan pemutus rantai seperti α- 

tocopherol dapat menghambat perioksida lipid dalam 

membran melalui radikal peroxyl (RO) dan alkoxyl (ROO) 

pengurai. Guna meningkatkan kualitas spermatozoa sehingga 

antioksidan α–tocopherol ditambahkan kedalam pengencer 

Tris Aminomethane. Reaksi peroksidasi lipid dapat dihambat 

dengan penambahan antioksidan, yakni suatu zat yang dapat 

mengikat senyawa radikal bebas. Salah satu antioksidan yang 

telah digunakan adalah vitamin E atau α-tocopherol. Vitamin 

E mempunyai kemampuan memutuskan berbagai rantai reaksi 

radikal bebas sebagai akibat kemampuannya memindahkan 

hidrogen fenolat pada radikal bebas dari asam lemak tidak 
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jenuh ganda yang telah mengalami peroksidasi (Alawiyah dan 

Hartono, 2006). 

Pengencer Tris Aminomethane mampu 

mempertahankan kualitas semen Kambing Boer. Pengencer 

Tris Aminomethane mengandung kuning telur yang kaya akan 

asam oleat yang dapat digunakan sebagai pengangkut dan 

pelarut lemak. Khasiat yang dikandung kuning telur terletak 

pada lipoprotein dan lecithin yang bekerja mempertahankan 

dan melindungi integritas selubung lipoprotein dari sel 

spermatozoa (Muhilal dan Sulaiman, 2004). 

Adanya kuning telur akan mengurangi terjadinya 

kerusakan membran plasma dan akrosom sehingga terjadi  

penurunan fertilitas, motilitas dan kecepatan gerakan 

spermatozoa, sewaktu semen dibekukan. Setelah dilakukan 

pengawetan spermatozoa mengembang sehingga akrosom 

pecah dan menyebabkan berkurangnya kandungan akrosin dan 

proakrosin. Kerusakan terjadi, sebagian besar pada saat 

pencairan kembali (thawing), dimana kerusakan fisik akrosom 

merupakan salah satu penyebab kematian sel spermatozoa 

(Nur Ihsan, 2011). 

Fungsi α-tocopherol adalah kembali sebagai 

antioksidan pemutus rantai radikal bebas, meskipun 

konsentrasinya rendah. α-tocopherol merupakan antioksidan 
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pemutus rantai yang melindungi lipid unsaturated dari 

kerusakan radikal bebas. Semakin banyak dosis Vitamin E 

dalam pengencer maka motilitas spermatozoa semakin baik 

karena proses peroksidasi lipid yang terjadi dihambat dengan 

adanya Vitamin E. (Alawiyah dan Hartono, 2006). 

Lama penyimpanan yang berbeda pada suhu 5 °C 

mempengaruhi kualitas semen. Karena pada umumnya 

semakin lama semen disimpan kualitasnya semakin menurun. 

Selain itu, pengencernya pun juga mengalami penurunan 

fungsi karena terlalu lama disimpan (Fitriani, 2009). 

Radikal bebas merupakan molekul yang sangat reaktif, 

karena memiliki electron yang tidak berpasangan dalam orbit 

luarnya, sehingga dapat bereaksi dengan molekul sel tubuh 

dengan cara menikat elektron dari molekul sel tersebut. 

Akibatnya dapat terjadi reaksi berantai yang dapat 

menghasilkan radikal bebas baru. Radikal bebas mengganggu 

integritas sel dan dapat bereaksi dengan komponen-komponen 

sel, baik komponen struktural maupun komponen fungsional 

(Sunita 2003). Jumlah spermatozoa abnormal lebih tinggi pada 

spermatozoa yang dibekukan dibandingkan dengan 

spermatozoa yang disimpan selama 18 jam pada suhu konstan 

2-5 °C. Kondisi ini disebabkan sperma yang dibekukan 

mengalami cold shock selama proses pembekuan yang dapat 
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merusak membran plasma. Kerusakan membran plasma hanya 

menyebabkan kematian spermatozoa meskipun bentuknya 

normal (Hartono, 2008). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh lama simpan pada suhu dingin 5 

°C terhadap kualitas semen Kambing Boer yang diencerkan 

menggunakan pengencer Tris Aminomethane kuning telur 

dengan konsentrasi 0,4 g α-tocopherol. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengkaji pengaruh lama simpan pada suhu 5 °C terhadap 

kualitas semen Kambing Boer yang diencerkan menggunakan 

pengencer Tris Aminomethane Kuning Telur dengan 

konsentrasi 0,4 g α-tocopherol. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi ilmiah mengenai pengaruh lama simpan pada suhu  

5 °C terhadap kualitas semen Kambing Boer yang diencerkan 
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menggunakan pengencer Tris Aminomethane Kuning Telur 

dengan konsentrasi 0,4 gr α-tocopherol. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Kambing Boer merupakan salah satu ternak unggul, 

karena Kambing Boer memiliki produktifitas tinggi dan 

mudah beradaptasi dengan lingkungan tropis. Dengan adanya 

Inseminasi Buatan (IB) diharapkan dapat meningkatkan 

produktifitas ternak di Indonesia dengan cara melakukan 

persilangan antara Kambing Boer jantan dengan betina lokal. 

Agar semen dapat bertahan lama dan berkualitas baik, maka 

perlu dilakukan pengenceran dan pendinginan semen. Salah 

satu pengencer yang baik digunakan dan terbukti mampu 

mempertahankan kualitas semen yang disimpan pada suhu 5 

°C yaitu Tris Aminomethane kuning telur. Pengencer Tris 

Aminomethane mengandung kuning telur yang kaya akan 

asam oleat dan digunakan sebagai pengangkut dan pelarut 

lemak, pospolipid dan lechitin. Khasiat kuning telur terletak 

pada lipoprotein dan lecithin yang bekerja mempertahankan 

dan melindungi integritas selubung lipoprotein dari sel 

spermatozoa (Muhilal dan Sulaiman, 2004).  

Keberhasilan program IB dipengaruhi oleh kualitas 

semen yang digunakan, akan tetapi kendala yang ditemui di 
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lapangan adalah menurunnya kualitas semen yang disebabkan 

oleh stress pada semen. Disamping fertilitas induk yang 

diinseminasi, sarana prasarana IB, inseminator dalam 

melakukan inseminasi dan ketepatan peternak dalam 

mendeteksi dan pelaporan berahi (Nur Ihsan, 2011). Stress 

oksidatif timbul sebagai konsekuensi atau akibat dari produksi 

ROS yang berlebihan dan rusaknya mekanisme pertahanan 

antioksidan. ROS memiliki efek toksik yang potensial pada 

kualitas dan fungsi semen (Agarwal, 2003), sehingga 

dibutuhkan antioksidan yang sesuai dan mampu melindungi 

membran kepala spermatozoa. 

Salah satu antioksidan yang sesuai adalah Vitamin E 

yang terkandung dalam α–tocopherol yang mampu mencegah 

dan menghambat proses fosforilasi atau peroksidasi lipid pada 

membran kepala spermatozoa. Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan Alawiyah dan Hartono (2006) 

bahwa α-tocopherol sebagai antioksidan eksogen dan sifatnya 

larut dalam lemak dan paling aktif menangkap perioksil 

radikal dengan memberikan atom hidrogenya, sehingga 

menjadi radikal baru yang bersifat lebih stabil. Karena 

terjadinya elektron yang tidak berpasangan. α-tocopherol 

merupakan komponen utama sebagai sistem antioksidan pada 

spermatozoa. 
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Penambahan konsentrasi α –tocopherol dalam 

pengencer Tris Aminomethane kuning telur berpengaruh 

terhadap kualitas semen Kambing Boer yang disimpan pada 

suhu 5 °C. Penelitian yang dilakukan oleh Alawiyah dan 

Hartono (2006) pada semen Kambing Boer menunjukan 

bahwa dosis Vitamin E terbaik pada 0,4 g/100 ml 

dibandingkan dengan 0,2 g/100 ml dan 0,3 g/100 ml. 

Kemudian terjadi penurunan dengan bertambahnya lama 

penyimpanan yang dilakukan. Akan tetapi, sampai saat ini 

belum diketahui pengaruh penambahan α–tocopherol dalam 

pengencer Tris Aminomethane kuning telur berpengaruh pada 

kualitas semen Kambing Boer yang disimpan pada suhu 

dingin. 

Agar kualitas semen bisa bertahan lama, maka perlu 

disimpan pada suhu 5 °C. Pada suhu 5 °C spermatozoa 

mengalami masa ekuilibrasi. Ekulibrasi pada spermatozoa 

merupakan beradaptasinya spermatozoa terhadap pengencer 

yang digunakan. Ismaya (2009) menyatakan bahwa 

penyimpanan spermatozoa cair pada suhu 0 °C - 15 °C perlu 

ditambahkan lipid kedalam pengencer agar tidak mengalami 

cekaman dingin yang mengakibatkan kualitas spermatozoa 

menurun. Lipid merupakan bahan yang mengandung 

lipoprotein seperti kuning telur. Lipid dari berbagai sumber 
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mampu menahan atau mengurangi pengaruh cekaman dingin 

terhadap spermatozoa. 

Akibat proses adaptasi spsermatozoa terhadap 

konsentrasi bahan pengencer dapat mengakibatkan gangguan 

permeabilitas membran, menurunkan aktivitas metabolisme, 

kerusakan sel dan lebih lanjut dapat menurunkan motilitas 

spermatozoa. Demikian juga proses pendinginan spermatozoa 

atau proses sebelum pembekuan dapat berpengaruh terhadap 

motilitas. Akibat perubahan suhu penyimpanan dari suhu 

kamar ke suhu pendingin (0 °C) jika dilakukan kurang hati-

hati dapat mengakibatkan spermatozoa mengalami cekaman 

dingin (cold shock), karena penurunan suhu dari 15 °C ke suhu 

0 °C merupakan suhu kritis (ciritical temperature) bagi 

spermatozoa (Nur Ihsan, 2011). 

 

1.6. Hipotesis 

Lama simpan yang berbeda pada suhu 5 °C 

memberikan pengaruh terhadap kualitas semen Kambing Boer 

yang diencerkan menggunakan pengencer Tris Aminomethane 

kuning telur dengan konsentrasi 0,4 gr α–tocopherol. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kambing Boer 

Habitat Kambing Boer adalah daerah sub-tropis yaitu 

Afrika Selatan. Kambing Boer memiliki tubuh yang kompak 

melebar sehingga kambing ini sangat cocok dan berpotensial 

untuk dikembangkan sebagai tipe produksi daging. Saat ini 

Kambing Boer telah menyebar luas hampir di seluruh belahan 

dunia seperti di Amerika Utara, Brasilia, New Zeland, 

Australia dan Eropa. Kambing Boer telah berhasil 

dikembangkan di beberapa daerah sub-tropis lainnya termasuk 

di Australia. Meskipun Kambing Boer berasal dari daerah sub-

tropis. Akan tetapi, ternak ini memiliki potensi yang tinggi 

untuk dikembangkan di daerah tropis khususnya di Indonesia. 

Guna untuk memperbaiki sifat pertumbuhan kambing lokal 

(Nasich, 2010).  

Pejantan Kambing Boer yang bagus memiliki warna 

tubuh ideal, yaitu putih dengan warna merah di bagian kepala, 

namun adanya sedikit warna merah di bagian lain masih bisa 

diterima. Pejantan memiliki konformasi tubuh tegap, kaki 

kokoh, dengan otot yang bagus pada paha dan seperempat 
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belakang, yang menunjukkan tipe penghasil karkas yang baik. 

Berat badan kambing jantan umur tujuh bulan 40-50 kg, umur 

12 bulan 50-70 kg dan dewasa 90-130kg (Sue and Patrick, 

2001). Volume semen Kambing Boer cukup tinggi yaitu 1,2–

2,03 ml/ejakulat. Dengan konsentrasi spermatozoa Kambing 

Boer sebesar 2575,70 juta/ml (Mahmilia, 2006). 

 

2.2. Semen Kambing Boer 

Warna, konsistensi dan konsentrasi berkaitan satu 

sama lainnya. Bila warna semakin pudar, maka konsentrasi 

spermatozoa semakin menurun dan semen akan semakin 

encer. Warna semen kambing Boer beragam dari warna krem, 

putih susu, putih dan kuning dengan konsistensi kental sampai 

encer. Namun demikian, dari hasil pengamatan diperoleh 

bahwa warna semen kambing Boer adalah krem sebanyak 

66,7%, putih susu 31,7% dan yang paling sedikit adalah 

berwarna kuning 1,6%, dengan konsistensi 87% kental dan 

13% encer. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa 

konsentrasi spermatozoa kambing Boer cukup tinggi 

(Mahimilia dkk., 2006). Ciri utama spermatozoa adalah 

motilitas yang digunakan sebagai patokan paling sederhana 

dalam penilaian kualitas semen. Persentase spermatozoa motil 

(bergerak progresif) dapat digunakan sebagai ukuran 
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kesanggupan untuk membuahi ovum. Motilitas dipengaruhi 

oleh umur sperma, maturasi sperma, penyimpanan energi 

(ATP), agen aktif, biofisik dan fisiologik, cairan suspensi dan 

adanya rangsangan atau hambatan. 

Konsentrasi spermatozoa Kambing Boer 2.975 juta 

spermatozoa/ml jauh lebih rendah dibanding dengan kambing 

Kacang 3.893 juta spermatozoa/ml, secara statistik 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Perbedaan 

konsentrasi spermatozoa ini kemungkinan dipengaruhi oleh 

perbedaan (Pamungkas dkk., 2008). 

 

2.3. Pendinginan 

Semen yang dikoleksi dari penampungan segera 

dilakukan pemeriksaan secara mikrokofis dan makrokofis. 

Pemeriksaan makrokofis adalah pemeriksaan dengan mata 

tentang kebersihan semen tanpa terkontaminasi kotoran, darah 

atau cairan bening. Warna dan konsistensi atau tingkat 

kekeruhan semen secara visual dapat menunjukkan kepadatan 

semen, pH semen dan volume. Sedangkan untuk pemeriksaan 

mikrokofis adalah pemeriksaan dengan menggunakan 

mikroskop dan diperiksa mengenai konsentrasi semen, daya 

hidup spermatozoa hidup (%) dan daya hidup spermatozoa 

motil progresif (%) (Surai et al., 1998).  
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Semen yang diperoleh dari penampungan diperiksa 

secara mikroskopis dan makroskopis. Semen cair tersebut 

disimpan pada suhu dingin 5 °C. Pada waktu ekulibrasi ini 

gliserol diberi kesempatan untuk memasuki kepala 

spermatozoa sebelum pembekuan agar kerusakan mekanis 

pada spermatozoa dapat dihindari. Semakin sedikit kandungan 

kolesterol pada membran akan menyebabkan spermatozoa 

mudah mengalami kerusakan  (Hardijanto, dalam Eka, 2012). 

Menurut Hunter (1995), dalam Salasa (2011), Guna 

menekan metabolisme spermatozoa sebaiknya semen 

didinginkan pada temperatur 0-5 °C, sehingga memungkinkan 

semen digunakan secara memuaskan dalam program IB paling 

tidak untuk  penyimpanan selama tiga hari. Kualitas semen 

selama penyimpanan sebelum dilakukan IB sangat penting 

diketahui karena dapat memperkirakan sejauh mana daya 

hidup dan fertilitas spermatozoa di dalam saluran reproduksi 

betina. Setelah penyimpanan pada suhu 5 °C selama 1, 2, 3, 6, 

dan 24 jam motilitas individu spermatozoa mengalami 

penurunan secara terus menerus seiring lama penyimpanan 

pada berbagai kadar α–tocopherol sehingga terjadi juga 

penurunan fungsi pengencernya, Hal ini terjadi karena selama 

proses penyimpanan semen secara cepat kehilangan daya 

motilitasnya dan terjadi penghambatan terhadap aktivitas 
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metabolisme baik secara fisik atau kimia dengan ditandai 

penurunan motilitas (Fitriani, 2009). 

Temperatur yang rendah dapat memecahkan selubung 

pelindung dan bocornya substansi intraseluler  akibat  daya 

kontraksi selubung lipoprotein spermatozoa lebih besar 

daripada kontraksi kandungan sel spermatozoa. Untuk 

mengurangi kejadian tersebut salah satunya adalah dengan 

penambahan kuning telur. Kuning telur mengandung 

lipoprotein dan lecithin yang berfungsi sebagai pelindung 

(krioprotektan) pada pembekuan semen. Kuning telur sebagai 

bahan krioprotektan esktraseluler berfungsi sebagai media 

penyedia makanan, sumber enersi dan pelindung eskraseluler 

spermatozoa dari cold shock. Disamping itu penambahan 

kuning telur dalam medium tris aminomethan dapat mencegah 

cold shock spermatozoa saat pembekuan dan glukosa kuning 

telur lebih sering dipakai spermatozoa untuk metabolisme 

dibandingkan fruktosa yang terdapat dalam semen (Nur Ihsan, 

2011). 

 

2.4. Pengencer Tris Aminomethane 

Untuk meminimalkan kerusakan yang terjadi pada sel, 

maka perlu ditambahkan zat tertentu ke dalam pengencer 

semen. Salah satu komponen yang dapat ditambahkan ke 
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dalam bahan pengencer adalah krioprotektan. Krioprotektan 

terdiri atas dua macam, yaitu krioprotektan intraseluler dan 

krioprotektan ekstraseluler. Contoh krioprotektan intraseluler 

adalah gliserol dan etilen glikol. Sedangkan contoh dari 

krioprotektan ekstraseluler adalah kuning telur, susu sapi segar 

dan susu skim (Rizal, 2009). 

Bahan pengencer yang mengandung kuning telur, susu 

skim dan susu sapi segar dapat melindungi spermatozoa 

selama proses pendinginan dan pembekuan. Arifiantini dan 

Yusuf (2006) melaporkan bahwa untuk menghasilkan semen 

yang berkualitas tinggi dibutuhkan bahan pengencer seperti 

buffer dan krioprotektan yang dapat melindungi dan 

mempertahankan kualitas spermatozoa selama proses 

pendinginan. Buffer yang umumnya digunakan adalah Tris 

(hydroxymethyl) Aminomethan yang mempunyai kemampuan 

sebagai penyangga yang baik dengan toksisitas yang rendah. 

Khasiat kuning telur terletak pada lipoprotein dan lecithin 

yang terkandung di dalamnya dan berfungsi untuk 

mempertahankan dan melindungi integritas selubung  

lipoprotein spermatozoa. 

Pengenceran semen dilakukan dengan bahan yang 

dapat digunakan sebagai sumber pakan bagi semen, dan 

sekaligus sebagai pengatur pH semen akibat dari metabolisme 



17 

 

semen, kemampuan sintesa lemak dan energi. Karotenoid 

kuning telur berfungsi sebagai antioksidan yang mencegah 

peroksidasi lipid jaringan. Fungsi antioksidan karotenoid 

dalam pengencer kuning telur pada semen adalah 

menonaktifkan radikal oksigen, melindungi kerusakan dari 

radiasi sinar ultraviolet (Surai et al., 1998). 

Perubahan kualitas tersebut terjadi akibat adanya 

perubahan kondisi semen sejak diencerkan. Spermatozoa 

memerlukan proses adaptasi, akibat dari lingkungan dan 

suasana baru (penambahan pengencer), sehingga pengencer 

yang ditambahkan akan sangat berpengaruh terhadap 

kehidupdanan aktivitas metabolisme spermatozoa. Pengencer 

yang cocok bagi spermatozoa akan mampu memberikan enersi 

bagi spermatozoa dan dapatmempertahankan spermatozoa 

untuk hidup lebih lama, demikian sebaliknya bila pengencer 

tersebut kurang cocok akan dapat ditunjukkan dengan 

banyaknya spermatozoa yang memiliki daya gerak atau 

motilitas menurun bahkan sampai dapat menyebabkan 

kematian (Nur Ihsan, 2011). 

 

2.5. Antioksidan 

Antioksidan merupakan penghambat dan pencegah 

proses fosforilasi yang terjadi kepada spermatozoa. Salah satu 
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antioksidan yang sesuai adalah vitamin E yang terkandung 

dalam α–tocopherol. Berdasarkan Fitriani (2009) bahwa α-

tocopherol sebagai antioksidan eksogen dan sifatnya larut 

dalam lemak  dan paling aktif menangkap perioksil radikal 

dengan memberikan atom hidrogenya, sehingga menjadi 

radikal baru yang bersifat lebih stabil. Karena terjadinya 

elektron yang tidak berpasangan. α-tocopherol merupakan 

komponen utama sebagai sistem antioksidan pada 

spermatozoa. α-tocopherol dan asam askorbat adalah 

antioksidan alami yang berfungsi untuk melindungi 

spermatozoa dari radikal bebas (Andrabi, 2009). 

Salah satu antioksidan yang telah digunakan adalah 

vitamin E atau α-tocopherol.  Vitamin E mempunyai 

kemampuan memutuskan berbagai rantai reaksi radikal bebas 

sebagai akibat kemampuannya memindahkan hidrogen fenolat 

pada radikal bebas dari asam lemak tidak jenuh ganda yang 

telah mengalami peroksidasi. Penambahan vitamin E akan 

mencegah peroksidasi lipid dengan cara memindahkan atom 

hidrogen kepada radikal peroksil. Pada saat metabolisme aerob 

yang tergantung pada elektron bebas menghasilkan ATP. 

Reaksi ini dengan oksigen  dapat menghasilkan anion 

superoksidasi yang bila berekasi kembali dengan molekul 

oksigen dapat menimbulkan kerusakan sel. Sel yang memiliki 
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superoksidasi dismutase dan peroksidase dalam jumlah cukup 

dapat menghilangkan anion superoksida dan meminimialkan 

kerusakan peroksidatif (Hartono 2008).  

Vitamin E sebagai antioksidan memegang peranan 

yang sangat penting sebagai  protektor sel. Antioksidan 

memegang peranan yang sangat penting sebagai protector 

spermatozoa terhadap ROS. Antioksidan tersebut antara lain 

Superoxide dismutase (SOD), katalase, dan Glutathione 

peroxidase (GPX), selain itu juga ada antioksidan 

nonenzimatik seperti vitamin C, vitamin E, piruvat, glutation, 

dan carnitin (Sari dan Juniarto, 2006). 

Andrabi et al., (2008) menyatakan bahwa plasma 

spermatozoa yang tinggi dan persentase viabilitas spermatozoa 

yang mengandung α-tocopherol mengakibatkan ROS dan 

peroksidasi lipid rendah. 

 

2.6. Radikal Bebas 

Radikal bebas dapat menyebabkan reaksi berantai, 

yang akan terus berlanjut sampai radikal bebas itu dihilangkan 

oleh reaksi dengan radikal bebas lain atau system antioksidan 

tubuh. Radikal bebas terbuat oleh tubuh dimana pada 

umumnya sebagai redoks biokimiawi yang melibatkan oksigen 

sebagai bagian dari metabolism sel normal. Radikal bebas atau 
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senyawa oksigen reaktif (Reactive Oxygen Species) 

didefinisikan sebagai molekul atau senyawa yang mengandung 

satu atau lebih electron yang tidak berpasangan, maka radikal 

bebas menjadi sangat reaktif, dapat menyebabkan kerusakan 

atau kematian sel (Wijaya, 1996). 

Berbagai proses biologis dapat menjadi modulator 

pembentukan ROS oleh spermatozoa, diantaranya kerusakan 

mekanik pada membran spermatozoa dan terpisahnya plasma 

seminalis dari spermatozoa. ROS dalam konsentrasi normal 

diperlukan  sebagai mediator penting terhadap fungsi 

spermatozoa dan terlibat dalam induksi hiperaktivasi, 

kapasitasi, dan reaksi akrosom serta fusi spermatozoa dengan 

sel telur. Namun, bila produksi ROS berlebihan dan tidak 

mampu dinetralisir oleh sistem pertahanan, antioksidan yang 

ada pada spermatozoa atau plasma seminalis dapat 

menyebabkan kerusakan asam lemak, khususnya asam lemak 

poli tak jenuh yang dikenal dengan lipid peroksidase yang 

merupakan komponen penting dari fosfolipid penyusun 

membran spermatozoa, selanjutnya menyebabkan penurunan 

motilitas, dan kematian spermatozoa (Susilowati, dalam Eka, 

2012). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Lapang 

Sumber Sekar, Fakultas Peternakan UB untuk penampungan 

semen Kambing Boer dan Laboratorium Reproduksi Ternak 

untuk prosesing semen. Waktu penelitian dimulai bulan 

Desember 2012 sampai Januari 2013. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian adalah semen segar yang ditampung 

dari dua ekor Kambing Boer jantan dewasa berumur 2-2,5 

tahun dengan BB 80-95 kg, yang memiliki motilitas individu 

minimal 70%. 

 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1 Penampungan Semen 

Semen segar yang akan digunakan diambil dari dua 

ekor Kambing Boer jantan dewasa berumur 2-2,5 tahun 

dengan BB 80-95 kg. Penampungan semen dilakukan pada 

pagi hari pada pukul 06.00–07.00 WIB dengan frekuensi 
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penampungan dua kali dalam seminggu. Semen ditampung 

dengan menggunakan Vagina Buatan (VB). Sebelum 

melakukan penampungan VB siapkan dengan cara mengisi 

tabung dalam dengan air hangat dengan suhu 40
0
C, selubung 

paling dalam dilumuri vaselin serta ujung belakang diberi 

tabung penampung semen yang dilapisi aluminium foil untuk 

mencegah kontak langsung dengan sinar matahari. Pejantan 

didekatkan dengan betina pemancing dan dibiarkan mounting 

sampai mampu melakukan ejakulasi. Kemudian semen 

ditampung dengan menggunakan VB mengikuti arah gland 

penis pejantan. Prosedur penampungan semen ini dilakukan 

berdasarkan metode yang dilakukan di Balai Besar Inseminasi 

Buatan, Singosari. Semen yang diperoleh dari Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar, Fakultas Peternakan UB diamati 

kualitasnya secara makroskopis yang meliputi volume, warna, 

bau dan pH, untuk motilitas individu minimal 70% agar 

penelitian bisa dilanjutkan. Untuk pemrosesan lebih lanjut 

dilakukan sesuai dengan kegiatan penelitian. 

VB merupakan suatu metode yang dipakai secara 

umum dan meluas untuk penampungan semen pejantan sapi 

dan kambing. VB digunakan karena metode tersebut dapat 

mengatasi kekurangan yang diperoleh dari metode pengurutan 

dan elektroejakulator. Dengan menggunakan VB dapat 
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diperoleh semen yang bersih, maksimal dan spontan keluar 

(Toelihere, 1993). 

 

3.3.2 Konsentrasi Spermatozoa 

Semen segar yang telah memenuhi syarat selanjutnya 

dihitung konsentrasinya untuk menentukan volume pengencer 

yang akan digunakan. Konsentrasi spermatozoa dihitung 

dengan menggunakan haemocytometer, berikut adalah cara 

kerja perhitungan konsentrasi: semen dihisap menggunakan 

pipet eritrocyt sampai angka 0,5 kemudian NaCl 3% dihisap 

sampai angka 10,1 pada pipet eritrocyt digoyang-goyang 

membentuk angka delapan selama ±3 menit kemudian semen 

dibuang dua tetes setelah itu digoyang-goyang lagi selama ±1 

menit kemudian semen dibuang lagi satu tetes, baru kemudian 

diteteskan pada haemocytometer yang atasnya sudah ditutupi 

dengan cover glass sebanyak satu tetes. Spermatozoa dihitung 

pada 5 kotak (kamar hitung) yaitu sudut kanan dan kiri atas, 

sudut kanan dan kiri bawah, dan tengah. 

 

3.3.3 Pengencer Tris Aminomethane Kuning Telur 

dengan α – tocopherol 0,4 g 

Semen yang digunakan untuk materi penelitian adalah 

semen segar dari Kambing Boer, kemudian dilakukan evaluasi 
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terhadap kualitas semen segar secara makroskopis (volume, 

warna, bau, dan pH) yang memiliki motilitas individu minimal 

70% dan konsentrasi diatas 2500 juta sel spz/ml. Semen 

diencerkan dengan menggunakan pengencer Tris 

Aminomethane sesuai hasil penelitian terdahulu dengan 

konsentrasi minimal 75 juta spermatozoa/ml (Suyadi dan 

Susilawati, 2004). 

Herdis dkk. (2005) melaporkan bahwa pengencer 

semen Tris-kuning telur dengan komposisi pengencer: 2,42 g 

Tris (hydroxymeihyl) amiuomethan, 1,28 g asam sitrat 

monohidrat, 2,16 g D(-) fruktosa, 100.000 IU penisilin-G, 50 

mg streptomisin sulfat  ad, dan 100 ml  akuabidestilata. 

Sedangkan komposisi Tris Aminomethane Kuning Telur yang 

digunakan dalam pengamatan ini bisa dilihat pada lampiran1. 

Kemudian dilakukan evaluasi terhadap kualitas semen 

segar, semen dibagi dalam 1 kelompok. Pengencer yang 

digunakan adalah Tris Aminomethane Kuning Telur dengan 

konsentrasi α-tocopherol 0,4 g. Antioksidan yang digunakan 

adalah vitamin E atau α-tocopherol yang didapatkan dari 

kacang tanah dalam bentuk cair dan diencerkan dengan etanol 

agar bisa larut dengan pengencer Tris Aminomethane Kuning 

Telur. Menurut penelitian yang dilakukan Alawiyah dan 

Hartono (2006) pengencer semen dengan penambahan 
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Vitamin E 0,4 g/100 ml lebih baik dibandingkan dengan 

pengencer dengan penambahan Vitamin E 0,2 g/100 ml dan 

0,3 g/100 ml. 

 

3.3.4 Lama Penyimpanan 

Semen yang sudah diencerkan, kemudian dimasukan 

kedalam tabung reaksi sesuai dengan lama simpan perlakuan. 

Tabung-tabung reaksi yang telah berisi semen disusun pada 

rak tabung reaksi dan kemudian semen tersebut disimpan pada 

suhu 5 ºC selama 0, 1, 2, 3, 6, dan 24 jam di dalam 

refrigerator, kemudian diamati persentase motilitas, persentase 

viabilitas dan persentase abnormalitas spermatozoa. 

 

3.3.5 Uji Kualitas Semen 

a. Motilitas Individu 

Pemeriksaan motilitas dilakukan 

menggunakan gelas obyek yang ditetesi 10-15 µl 

semen dan ditutup dengan gelas penutup, selanjutnya 

diperiksa dengan pembesaran 400 kali menggunakan 

mikroskop cahaya. Penilaian motilitas individu 

dilakukan dengan menghitung persentase 

spermatozoa yang gerakannya progresif maju 

dibandingkan dengan yang diam tidak bergerak 
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sebanyak kurang lebih 2500 spermatozoa dan 

dinyatakan dalam persen (%). 

Motilitas adalah daya gerak spermatozoa yang 

dinilai segera setelah penampungan semen. Pada saat 

penampungan perlu diperhatikan agar ejakulasi tidak 

mengalami cold shock atau bisa disebut penurunan 

suhu secara mendadak yang sangat mempengaruhi 

motilitas spermatozoa. Panas yang berlebihan, bahan-

bahan kimia atau benda asing lainnya juga 

berpengaruh menurunkan motilitas spermatozoa 

(Toelihere, 1993). 

 

% Motilitas = 
Jumlah Spermatozoa Progressif 

x 100% 
Total Spermatozoa yang diamati 

 

b. Viabilitas 

Perhitungan persentase hidup spermatozoa 

dilakukan melalui teknik pewarnaan dengan cara 

mencampurkan semen dengan larutan eosin negrosin 

pada gelas obyek, kemudian dibuat preperat ulas dan 

dikeringkan. Preparat diamati pada mikroskop 

dengan pembesaran 400 kali. Spermatozoa yang mati 

akan menyerap warna sedangkan spermatozoa yang 
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hidup tidak menyerap warna atau berwarna putih. 

Selanjutnya spermatozoa yang hidup dihitung dan 

dibagi jumlah seluruh spermatozoa (spermatozoa 

hidup dan spermatozoa mati) yang tampak dalam satu 

lapangan pandang dan dinyatakan dalam persen (%). 

 

% Viabilitas = 
Jumlah Spermatozoa Hidup 

x 100% 
Total Spermatozoa yang diamati 

 

c. Abnormalitas 

Perhitungan abonormalitas spermatozoa 

hampir sama dengan perhitungan viabilitas yaitu 

dilakukan dengan teknik pewarnaan dengan cara 

mencampurkan semen dengan larutan eosin negrosin 

pada gelas obyek, kemudian dibuat preperat ulas dan 

dikeringkan. Preparat diamati pada mikroskop 

dengan pembesaran 400 kali. Selanjutnya 

spermatozoa yang abnormal dihitung dan dibagi 

jumlah seluruh spermatozoa (spermatozoa normal 

dan spermatozoa abnormal) yang tampak dalam satu 

lapangan pandang dan dinyatakan dalam persen (%). 

Spermatozoa yang berbentuk abnormal tidak 

dapat membuahi ovum. Abnormalitas primer 
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merupakan abnormalitas yang terjadi di dalam tubuli 

seminifer. Abnormalitas sekunder merupakan 

abnormalitas yang terjadi di dalam saluran kelamin 

jantan, sewaktu ejakulasi, dan sewaktu penanganan 

semen. Perlakuan yang baik terhadap semen sewaktu 

dan sesudah ejakulasi, sewaktu pewarnaan dan 

membuat preparat ulas, dapat mengurangi kerusakan 

spermatozoa (Toelihere, 1993). 

 

% Abnormal = 
Jumlah Spermatozoa Abnormal 

X 100% 
Total Spermatozoa yang diamati 

 

3.4. Variabel Pengamatan 

Semen dinilai kualitasnya berdasarkan sifat-sifat 

makroskopis dan mikroskopis (Variabel standard) meliputi 

motilitas, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa (Suyadi dan 

Susilawati, 2004). Motilitas diamati setelah penambahan 

pengencer Tris Aminomethane Kuning Telur dengan 

konsentrasi α – tocopherol 0,4 g terhadap spermatozoa yang 

disimpan pada suhu 5 °C selama 0, 1, 2, 3, 6, dan 24 jam 

dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. 

Penentuan viabilitas dan abnormalitas spermatozoa dilakukan 

dengan cara menggunakan zat pewarna eosin-negrosin dan 
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diamati jumlah viabilitas dan abnormalitas spermatozoa 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. 

 

3.5. Analisi Data 

Data yang diperoleh dari uji kualitas semen dianalisis 

secara kuantitatif menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan enam perlakuan dan delapan ulangan. 

Perlakuan yang dipercobakan, yaitu 0, 1, 2, 3, 6 dan 24 jam. 
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 Uji Kualitas Semen  

o Mikroskopis: 

 Motilitas 

 Konsentrasi 

 Abnormalitas 

o Makroskopis 

 Volume 

 Warna 

 Konsistensi 

 Bau 

 pH 

 Uji kualitas semen (motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas) 

dilakukan pada setiap lama 

penyimpanan secara bertahap. 

Semen dengan pengencer Tris 

Aminomethane Kuning Telur 100 

ml + α–tocopherol 0,4 g 

3.6. Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penampungan Semen Segar 

(motilitas min. 70%) 

Menghitung Konsentrasi Semen Untuk 

Menentukan Volume Pengencer 

 

V pengencer = V total – V semen 

 

V total = 
𝑉 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛  .   𝑠𝑝𝑧  .106

75.106 .  1 0.25 
 

 

Penyimpanan selama 

0, 1, 2, 3, 6 dan 24 jam 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Semen Segar 

Rataan kualitas semen segar Kambing Boer hasil 

pengamatan selama penelitian dan berdasarkan dari penelitian 

sebelumnya berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Karakteristik Semen Segar Kambing Boer. 

Variabel Hasil Pengamatan 

Makroskopis   

Volume (ml) 1,3 ± 0,24 

Warna Putih Kekuningan 

Konsistensi Sedang – Kental 

pH 7,0 ± 0,0 

Bau Khas 

Mikroskopis 
 

Motilitas massa 3+ 

Motilitas individu (%) 75,00 ± 4,08 

Viabilitas (%) 96,19 ± 1,73 

Abnormalitas (%) 3,81 ± 1,73 

Konsentrasi (10
6
/ml) 7813 ± 1823,16 

 

Volume semen segar Kambing Boer berdasarkan dari 

hasil pengamatan adalah 1,3 ± 0,24 ml/ejakulasi. Volume 

semen Kambing Boer cukup tinggi dibandingkan dengan 
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Kambing lainnya, akan tetapi volume semen Kambing Boer 

per individu berbeda, karena volume semen juga dipengaruhi 

oleh sifat genetik atau turunan dan juga lingkungan. Menurut 

Hastono (2002) dalam Mahmilia (2006) menyatakan bahwa 

volume ejakulat Kambing Boer cukup tinggi yaitu 1,2–2,03 

ml/ejakulat. Warna, konsistensi dan konsentrasi berkaitan satu 

sama lainnya, bila warna semakin pudar, maka konsentrasi 

spermatozoa semakin menurun dan semen akan semakin 

encer.  

Menurut Mahimilia (2006) bahwa warna semen 

kambing Boer beragam dari warna krem, putih susu, putih dan 

kuning dengan konsistensi kental sampai encer, hal ini 

menunjukkan bahwa konsintrasi semen segar Kambing Boer 

cukup tinggi. namun demikian, dari hasil pengamatan 

diperoleh bahwa warna semen segar Kambing Boer adalah 

putih kekuningan, konsistensi kental, bau yang khas dari 

ternak, dan pH 7. Susilawati (2011) menambahkan bahwa 

warna semen dilihat pada tabung penampung, warna semen 

dikatakan tidak normal apabila semen mengandung air, darah, 

rambut preputium, nanah, air kotor dan bau yang tidak normal. 

Selama pengamatan motilitas massa semen segar 

Kambing Boer minimal 70% dan berskor antara (++) dengan 

(+++). Hal ini sesuai dengan pendapat Hafez (1993), dalam 
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Fitriani (2009) motilitas massa semen (++) nilai baik (+) 

kurang baik (+++) jika motilitas massa semen terlihat 

gelombang besar banyak, gelap, tebal dan aktif. Motilitas 

dipengaruhi oleh umur spermatozoa, maturasi spermatozoa, 

penyimpanan energi (ATP), agen aktif, biofisik dan fisiologik, 

cairan suspensi dan adanya rangsangan atau hambatan. 

Motilitas individu spermatozoa mengalami penurunan seiring 

dengan meningkatnya frekuensi ejakulasi. 

Rataan motilitas individu semen segar Kambing Boer 

yang didapatkan selama pengamatan sebesar 75,00±4,08 %. 

Sedangkan menurut Nur Ihsan (2011) bahwa rataan motilitas 

individu semen segar Kambing Boer sebesar 82,00±5,70%. Hasil 

rataan motilitas individu yang didapat dari pengamatan memenuhi 

standar sebagai semen yang layak untuk diproses. 

Rataan viabilitas semen segar Kambing Boer yang 

didapatkan selama pengamatan sebesar 96,19±1,73 %. Menurut Nur 

Ihsan (2011) viabilitas semen segar Kambing Boer sebesar 

85,50±3,60 %. Persentase viabilitas berhubungan erat dengan 

fertilitas spermatozoa, jika persentase viabilitas tinggi maka fertilitas 

spermatozoa juga tinggi. 

Rataan abnormalitas semen segar Kambing Boer yang 

didapatkan selama pengamatan sebesar 3,81±1,73 %. Sedangkan 

menurut Nur Ihsan (2011) bahwa rataan persentase abnormalitas 

semen segar Kambing Boer sebesar 3±1,2 %. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Garner dan Hafez (2008) melaporkan bahwa persentase 

abnormalitas spermatozoa pada kambing sebesar 5-20%. Rataan 

persentase abnormalitas spermatozoa dari hasil pengamtan berarti 

layak untuk diproses karena tidak melebihi dari 20%.  

Rataan konsentrasi semen segar Kambing Boer yang 

didapatkan selama pengamatan sebesar 7813±1823,16 juta/ml. 

Sedangkan menurut Mahimilia (2006) konsentrasi 

spermatozoa Kambing Boer sebesar 2575,70±431,46 juta/ml. 

Adanya perbedaan antara rataan konsentrasi yang jauh lebih 

besar diduga karena adanya perbedaan habitat ternak. 

 

4.2. Pengaruh Lama Simpan Pada Suhu 5 °C Terhadap 

Kualitas Semen Kambing Boer Setelah Diencerkan 

Dengan α-tocopherol 0,4 gr/100 ml pengencer Tris 

Aminomethane Kuning Telur 

Semen yang digunakan untuk materi adalah penelitian 

adalah semen segar dari Laboratorium Lapangan Sumber 

Sekar, Fakultas Peternakan UB. dimana dilakukan pengamatan 

makroskopis (volume, warna, bau dan pH). Semen segar harus 

memiliki motilitas individu minimal 70% dan konsentrasi 

diatas 2500 juta spermatozoa/ml. Semen diencerkan 

menggunakan pengencer Tris Aminomethane sesuai hasil 

penelitian terdahulu dengan konsentrasi minimal 30 juta 

spermatozoa/ml (Suyadi dan Susilawati, 2004). 
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Antioksidan merupakan senyawa nukleofilik yang 

mempunyai kemampuan mereduksi, memadamkan atau 

menekan reaksi radikal bebas. Pada proses penyimpanan 

semen adalah rusaknya membran plasma spermatozoa akibat 

terbentuknya perioksidasi lipid dengan adanya penambahan α-

tocopherol dapat menghambat perioksidasi lipid. Antioksidan 

pemutus rantai seperti α-tocopherol dapat menghambat 

perioksidasi lipid dalam membrane melalui radikal peroxyl 

(RO) dan alkoxyl (ROO) pengurai. Guna meningkatkan 

kualitas spermatozoa sehingga antioksidan α–tocopherol 

ditambahkan kedalam pengencer Tris Aminomethane. Fungsi 

α-tocopherol adalah kembali sebagai antioksidan pemutus 

rantai radikal bebas, meskipun konsentrasinya rendah. α-

tocopherol merupakan antioksidan pemutus rantai yang 

melindungi lipid unsaturated dari kerusakan radikal bebas 

(Halliwel dan Gutteridge 1990). 

Semen yang sudah diencerkan dengan Tris 

Aminomethane ditambahkan dengan konsentrasi 0,4 gr α-

tocopherol dimasukan ke dalam tabung reaksi. Tabung-tabung 

reaksi yang berisi semen disusun pada rak tabung reaksi, 

kemudian semen tersebut disimpan pada suhu 5 ºC selama 0, 

1, 2, 3, 6, dan 24 jam di dalam refrigerator. Spermatozoa yang 

disimpan pada suhu dingin, biasanya mengalami cekaman 
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dingin. Guna mengurangi terjadinya cekaman dingin dapat 

dilakukan dengan pendinginan secara gradual atau 

menambahkan lipid ke dalam bahan pengencer. Lipid berbagai 

sumber mampu menahan/ mengurangi pengaruh cekaman 

dingin terhadap spermatozoa (Ismaya, 2009). 

Semakin lama masa penyimpanan kualitas semen 

semakin menurun. Spermatozoa disimpan pada suhu 5 °C 

bertujuan untuk memberi waktu beradaptasi spermatozoa 

terhadap pengencer yang disebut dengan ekulibrasi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Fitriani (2009) yang menyatakan 

bahwa kualitas spermatozoa mengalami penurunan secara 

terus menerus seiring dengan lamanya inkubasi dan 

penambahan α-tocopherol juga menurun fungsinya. Kualitas 

spermatozoa bagus apabila tanpa dilakukan penyimpanan. 

 

4.2.1 Motilitas 

Rataan persentase motilitas individu spermatozoa dan 

Uji Lanjut Beda Nyata Terkecil 1 % pada perlakuan lama 

simpan yang berbeda semen Kambing Boer setelah 

ditambahkan 0,4 g α-tocopherol dalam pengencer Tris 

Aminomethane Kuning Telur yang disimpan pada suhu 5 °C 

dapat dilihat pada Tabel 2. Data dan anilisis ragam serta Uji 

Lanjut Beda Nyata Terkecil rataan persentase motilitas 
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individu spermatozoa selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

 

Tabel 2. Persentase motilitas individu spermatozoa Kambing Boer 

selama perlakuan. 

Lama Penyimpanan Rataan Motilitas (χ ̅ ± SD) 

(P0) 0 jam 65,00
c
 ± 5,35 

(P1) 1 jam 65,00
c
 ± 0 

(P2) 2 jam 57,50
b
 ± 4,63 

(P3) 3 jam 47,50
a
 ± 5,98 

(P4) 6 jam 40,00
a
 ± 6,55 

(P5) 24 jam 41,25
a
 ± 8,76 

Keterangan: Superskrip a-c yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

lama simpan semen Kambing Boer yang berbeda setelah 

diencerkan dengan Tris Aminomethane Kuning Telur dengan 

konsentrasi α–tocopherol 0,4 g pada suhu 5 °C memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap persentase 

motilitas individu spermatozoa. Berdasarkan Tabel 2. Rataan 

persentase motilitas individu permatozoa dengan perlakuan 

lama simpan 0–1 jam motilitas individu spermatozoa tidak 

mengalami penurunan, perlakuan lama simpan 1–2 jam 

motilitas individu spermatozoa turun dari 65 % menjadi 57,5% 
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, perlakuan lama simpan 2–3 jam motilitas individu 

spermatozoa turun dari 57,5 % menjadi 47,5 % , perlakuan 

lama simpan 3-24 jam motilitas individu spermatozoa turun 

dari 47,5 % menjadi 41,25%. Meskipun persentase motilitas 

individu menurun dari 65 % menjadi 41,25% selama 24 jam 

persentase motilitas individu tersebut masih layak untuk 

digunakan sebagai IB. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Alawiyah dan Hartono (2006) bahwa semen cair yang 

memiliki persentase motilitas tidak kurang dari 40% masih 

fertil dan masih bisa digunakan untuk IB. 

Selama perlakuan semakin lama masa simpan 

persentase motilitas individu semakin menurun, hal ini diduga 

membran plasma spermatozoa mengalami kerusakan. Menurut 

Kusumaningrum dkk. (2007) bahwa untuk spermatozoa yang 

disimpan pada suhu 5 ºC dan penambahan antioksidan, tetapi 

apabila spermatozoa tersebut disimpan dalam waktu yang 

lebih lama maka perlu ditambahkan antioksidan untuk 

mengurangi adanya kerusakan pada membran plasma 

spermatozoa cair yang berakibat pada rendahnya fertilitas. 

Ditambahkan oleh pendapat Rizal dan Herdis (2005) bahwa 

selama proses pendinginan terjadi penurunan motilitas karena 

adanya perubahan suhu yang membuat spermatozoa harus 
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beradaptasi dari suhu 37 ºC menjadi 5 ºC dan didiamkan 

selama 30 menit dan dikenal dengan istilah ekuilibrasi. 

 

4.2.2 Viabilitas 

Rataan persentase viabilitas spermatozoa dan Uji 

Lanjut Beda Nyata Terkecil 1 % pada perlakuan lama simpan 

yang berbeda semen Kambing Boer setelah ditambahkan 0,4 g 

α-tocopherol dalam pengencer Tris Aminomethane Kuning 

Telur yang disimpan pada suhu 5 °C dapat dilihat pada Tabel 

3. Data dan anilisis ragam serta Uji Lanjut Beda Nyata 

Terkecil rataan persentase motilitas individu spermatozoa 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

Tabel 3.  Persentase viabilitas spermatozoa Kambing Boer selama 

perlakuan. 

Lama Penyimpanan  Rataan Viabilitas (χ ̅ ± SD) 

(P0) 0 jam 83,19
c
   ±   7,55 

(P1) 1 jam 83,81
c
   ±   7,91 

(P2) 2 jam 76,75
ab

 ± 12,42 

(P3) 3 jam 80,94
c
   ± 10,97 

(P4) 6 jam 56,19
a
   ± 24,75 

(P5) 24 jam 60,13
a
   ±   9,70 

Keterangan: Superskrip a-c yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 



40 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

lama simpan semen Kambing Boer yang berbeda setelah 

diencerkan dengan Tris Aminomethane Kuning Telur dengan 

konsentrasi α–tocopherol 0,4 g pada suhu 5 °C memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap persentase 

viabilitas spermatozoa. Berdasarkan Tabel 3. Rataan 

persentase viabilitas spermatozoa dengan perlakuan lama 

simpan 0–1 jam viabilitas spermatozoa tidak mengalami 

penurunan, perlakuan lama simpan 1–2 jam viabilitas 

spermatozoa turun dari 83,81 % menjadi 76,75 % , perlakuan 

lama simpan 2–3 jam viabilitas spermatozoa naik dari 76,75 % 

menjadi 80,94 % , perlakuan lama simpan 3–6 jam viabilitas 

spermatozoa turun drastis dari 80,94 % menjadi 56,19 %, 

perlakuan lama simpan 6–24 jam viabilitas spermatozoa naik 

menjadi 60,13%. Meskipun persentase viabilitas selama 24 

jam menurun dari 83,19% menjadi 60,13% semen tersebut 

masih layak untuk digunakan IB. Menurut pendapat Herdis 

dkk (2005) tingginya alkalin fosfatase akan mempercepat 

reaksi metabolisme sel sehingga semakin lama masa 

penyimpanan maka asam laktat yang dihasilkan semakin 

banyak. Penurunan pH pada lingkungan sel akan 

menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kerja enzim-

enzim metabolisme, sehingga energy yang dihasilkan tidak 
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optimal dan menyebabkan spermatozoa mati. Konsentrasi 

hidrogen semakin tinggi dan mengakibatkan kerusakan pada 

membran plasma dan menurunkan persentase viabilitas 

spermatozoa. 

Lama simpan yang berbeda pada suhu 5 ºC 

mengakibatkan membran spermatozoa mengalami reaksi 

oksidasi dan persentase viabilitas spermatozoa menurun. 

Menurut Susilawati (2011) bahwa proses pendinginan, 

pembekuan dan thawing mengakibatkan stress fisik dan kimia 

pada membran spermatozoa yang dapat menurunkan viabilitas 

dan kemampuan memfertilisasi spermatozoa. Hal ini didukung 

oleh pendapat Kusumaningrum dkk. (2007) yang berpendapat 

bahwa persentase hidup spermatozoa lebih tinggi 

dibandingkan persentase motilitas, hal ini dikatakan normal 

karena spermatozoa yang hanya bergerak perlahan-lahan tetapi 

masih hidup dan masih dapat memfertilisasi oosit walaupun 

secara invitro maupun Intra Cytoplasmic Sperm Injection 

(ICSI) namun tidak secara inseminasi buatan yang 

konvensional. 

Semakin banyak dosis Vitamin E yang ditambahkan 

dengan pengencer maka semakin banyak atom hidrogen yang 

dilepaskan sehingga mampu untuk mencegah terjadinya 

peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid menyebabkan kerusakan 
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struktur dan terganggunya metabolisme spermatozoa yang 

mengakibatkan spermatozoa mati (Alawiyah dan Hartono, 

2006). 

 

 
Gambar 1. Spermatozoa hidup dan spermatozoa mati 

 

Perhitungan persentase hidup spermatozoa dilakukan 

melalui teknik pewarnaan dengan cara mencampurkan semen 

dengan larutan eosin negrosin pada gelas obyek, kemudian 

dibuat preperat ulas dan dikeringkan. Preparat diamati pada 

mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Spermatozoa yang 

mati akan menyerap warna sedangkan spermatozoa yang 

hidup tidak menyerap warna atau berwarna putih. Selanjutnya 

spermatozoa yang hidup dihitung dan dibagi jumlah seluruh 

spermatozoa (spermatozoa hidup dan spermatozoa mati) yang 
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tampak dalam satu lapangan pandang dan dinyatakan dalam 

persen (%). 

Rataan interaksi persentase viabilitas spermatozoa 

dengan penambahan kadar α – tocopherol dan lama 

penyimpanan menunjukkan perbedaan antara perlakuan dari 

pengamatan viabilitas semen menggunakan metode pewarnaan 

eosin-negrosin didasarkan pada derajat permeabilitas membran 

spermatozoa. Melalui metode pewarnaan maka dapat 

dibedakan antara spermatozoa yang hidup dan mati. 

Spermatozoa yang hidup memiliki membran spermatozoa 

yang utuh sehingga meskipun lingkungan sekitarnya berwarna, 

kepala spermatozoa tidak berwarna dikarenakan permeabilitas 

membran spermatozoa masih normal, sedangkan spermatozoa 

yang mati maka membran tidak mampu untuk mencegah 

masuknya pewarna karena telah rusak. Kepala spermatozoa 

menyerap warna eosin-negrosin yaitu lebih gelap (Fitriani, 

2009). 

 

4.2.3 Abnormalitas 

Rataan persentase abnormalitas spermatozoa dan Uji 

Lanjut Beda Nyata Terkecil 1 % pada perlakuan lama simpan 

yang berbeda semen Kambing Boer setelah ditambahkan 0,4 g 

α-tocopherol dalam pengencer Tris Aminomethane Kuning 
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Telur yang disimpan pada suhu 5 °C dapat dilihat pada Tabel 

4. Data dan anilisis ragam serta Uji Lanjut Beda Nyata 

Terkecil rataan persentase motilitas individu spermatozoa 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

Tabel 4. Persentase abnormalitas spermatozoa Kambing Boer 

selama perlakuan 

Lama Penyimpanan  Rataan Abnormalitas (χ ̅ ± SD) 

(P0) 0 jam 10,19
a
  ±  3,81 

(P1) 1 jam 18,44
b
  ±  7,11 

(P2) 2 jam 18,00
b
  ±  8,94 

(P3) 3 jam 14,38
a
  ±  5,28 

(P4) 6 jam 19,75
b
  ±  7,86 

(P5) 24 jam 28,75
c
  ±  7,67 

Keterangan: Superskrip a-c yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

lama simpan semen Kambing Boer yang berbeda setelah 

diencerkan dengan Tris Aminomethane Kuning Telur dengan 

konsentrasi α–tocopherol 0,4 g pada suhu 5 °C memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap persentase 

abnormalitas spermatozoa. Berdasarkan Tabel 4. Rataan 

persentase abnormalitas spermatozoa dengan perlakuan lama 

simpan 0-1 jam abnormalitas spermatozoa meningkat dari 
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10,19% menjadi 18,44%, perlakuan lama simpan 2-3 jam 

abnormalitas spermatozoa turun dari 18% menjadi 14,38%, 

perlakuan lama simpan 3-6 jam abnormalitas spermatozoa 

meningkat dari 14,38% menjadi 19,75%, perlakuan lama 

simpan 6-24 jam abnormalitas spermatozoa meningkat dari 

19,75% menjadi 28,75%. Dari hasil pengamatan dapat 

disimpulkan bahwa persentase abnormalitas spermatozoa 

masih layak untuk digunakan IB. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Toelihere (1993) bahwa penentuan persentase 

abnormalitas spermatozoa harus dilakukan bersamaan dengan 

pemeriksaan-pemeriksaaan lain yang dilakukan segera setelah 

penampungan semen seperti penentuan motilitas, konsentrasi 

dan viabilitas spermatozoa. Apabila spermatozoa abnormal 

melewati 30–35% menunjukkan adanya infertilitas pada 

pejantan tersebut. 

Meningkatnya persentase abnormalitas diduga bukan 

karena adanya stress pada spermatozoa dan juga peroksidasi 

lipid, akan tetapi abnormalitas sekunder juga bisa terjadi pada 

saat semen processing. Hal ini sesuai dengan pendapat Rizal 

dan Herdis (2006) menyatakan bahwa abnormalitas sekunder 

lebih banyak berupa terpisahnya ekor dari kepala akibat 

terputus saat pembuatan preparat untuk keperluan evaluasi. 
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Menurut Alawiyah dan Hartono (2006) selama 

abnormalitas spermatozoa belum mencapai 20% dan tidak 

melebihinya, maka semen tersebut masih layak untuk 

digunakan IB. Penambahan Vitamin E pada pengencer 

berfungsi sebagai pelindung integritas membran plasma 

sehingga kerusakan spermatozoa akibat peroksidasi lipid bisa 

dicegah. 

Perhitungan abonormalitas spermatozoa hampir sama 

dengan perhitungan viabilitas yaitu dilakukan dengan teknik 

pewarnaan dengan cara mencampurkan semen dengan larutan 

eosin negrosin pada gelas obyek, kemudian dibuat preperat 

ulas dan dikeringkan. Preparat diamati pada mikroskop dengan 

pembesaran 400 kali. Selanjutnya spermatozoa yang abnormal 

dihitung dan dibagi jumlah seluruh spermatozoa (spermatozoa 

normal dan spermatozoa abnormal) yang tampak dalam satu 

lapangan pandang dan dinyatakan dalam persen (%). 
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Gambar 2. Spermatozoa normal dan spermatozoa 

      abnormal 

 

Penambahan konsentrasi α–tocopherol terlalu tinggi 

mengakibatkan pengaruh pro-oksidan (metabolisme terurai) 

akibatnya banyaknya O2 yang ikut menguraikannya, sehingga 

kemampuan mempertahankan kualitas dari kerusakan semen 

tidak dapat dihindarkan akibat banyaknya pemberian α–

tocopherol dalam pengencer semen. Stress yang terjadi pada 

spermatozoa juga dapat mengakibatkan persentase 

spermatozoa abnormal meningkat. Adanya superoksida yang 

berlebih mengakibatkan kerusakan asam lemak tidak jenuh 

pada spermatozoa dan rentan terhadap peroksidasi dan adanya 

pembatasan ruang spermatozoa pada suhu dingin (Fitriani, 

2009). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan pengaruh lama simpan 

pada suhu 5 °C terhadap kualitas semen Kambing Boer 

menggunakan pengencer Tris Aminomethane kuning telur 

dengan konsentrasi 0,4 g α–tocopherol memberikan hasil yang 

optimal dan mampu mempertahankan motilitas individu, 

viabilitas dan abnormalitas spermatozoa selama 24 jam. 

Semakin lama masa simpan semen cair, kualitas semen dan 

pengencer semakin menurun. 

 

5.2. Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan pengencer Tris Aminomethane Kuning 

Telur lebih dari 10%. Karena pengencer Tris 

Aminomethane Kuning Telur mengandung globula-

globula lemak yang menghalangi pandangan pada saat kita 

melakukan pengamatan dengan mikroskop. 
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 Vitamin E yang baik digunakan sebagai antioksidan 

adalah α–tocopherol  dengan konsentrasi 0,4 g untuk 

mempertahankan kualitas semen Kambing Boer. 
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Lampiran 1. Komposisi dan Cara Pembuatan Pengencer 

Tris Aminomethane Kuning Telur yang mengandung α - 

tocopherol 

Bahan Takaran 

Tris Aminomethane 2,045 g 

Asam Sitrat 1,143 g 

Laktosa 2,25 g 

Trehalosa 2,25 g 

Fruktosa 0,75 g 

Penicilin 0,15 g 

Streptomycin 0,15 g 

Kuning Telur 15 ml 

Aquabidest 135 ml 

 

Prosedur pembuatan: 

1. Aquabidest dimasukkan ke dalam tabung erlenmeyer 

250 ml kemudian distirer 
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2. Kuning Telur dimasukkan dan distirer sampai 

homogen 

3. Bahan-bahan seperti asam sitrar, laktosa, trehalosa, 

fruktosa dimasukkan secara berturut-turut dan distirer 

sampai homogen selama 2 jam 

4. Campuran bahan dimasukkan ke dalam panic dan 

dipanaskan sampai mendidih pada suhu 100 °C 

dengan tujuan sterilisasi 

5. Suhu dari pengencer diturunkan sampai 37 °C 

6. Penicillin dan streptomycin ditambahakan ke dalam 

pengencer kemudian distirer sampai homogen 

7. Pengencer dimasukkan kedalam refrigerator dan 

setelah 3 hari dipisahkan antara endapan dan 

supernatan, yang digunakan hanya supernatannya saja.  

 

Lampiran 2. Penentuan Volume Pengencer 

Berikut rumus penentuan volume pengencer yang 

akan digunakan:  

V pengencer = V total – V semen 

V total = 
𝑉 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛  .   𝑠𝑝𝑧  .106

75.106  .  1 0.25 
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Lampiran 3. Data dan Analisis Motilitas Individu 

 Data Motilitas Individu 

Lama 

Penyim

panan 

(jam) 

Ulangan 
Juml 

ah 

Rata

an 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 60 60 60 60 70 70 70 70 520 65 

1 65 65 65 65 65 65 65 65 520 65 

2 50 50 60 60 60 60 60 60 460 57.5 

3 40 40 45 45 50 50 55 55 380 47.5 

6 45 45 30 30 40 40 45 45 320 40 

24 55 55 40 40 35 35 35 35 330 41.25 

Jumlah 315 315 300 300 320 320 330 330 2530 52.71 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =
(Σ total )2

𝑟 .𝑡
 

= 
64.000.900

8.6
 

= 133352,08 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal =  𝑃0𝑈12 + 𝑃0𝑈22 + 𝑃0𝑈32 … … + 𝑃5𝑈82 − 𝐹𝐾 

= 139950 − 133352,08 
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= 6597,92 

JKulangan = 
(3152+3152+3002+3002……+3302)

6
− 133352,08 

= 156,25 

JKperlakuan =
(5202+5202+4602……+3302)

8
− 133352,08    

= 5160,42 

JKgalat = 𝐽𝐾 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 − 𝐽𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 

= 6597,92 – 156,25 - 5160,42 

= 1281,25 

 Analisis Sidik Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Ulangan 7 156.25 22.32 0.61 2.20 3.21 

Lama 

Penyimpanan 
5 5160.42 1032.08 28.19** 2.49 2.61 

Galat 35 1281.25 36.61 
   

Total 47 6597.92 
    

Keterangan: ** sangat nyata 
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 Uji Lanjut BNT 

 

Sd̃ =  
2𝐾𝑇𝐺

𝑟
   =  

2(36,31)

8
 = 3,03 

BNTα = tα(v). Sd̃ 

BNT0,05 = 2,030 x 3,03 = 6,14 

BNT0,01 = 2,724 x 3,03 = 8,24 

Lama 

Penyimpan

an (jam) 

Ppm 
Rerata 

% 

Beda dengan 
 Notasi 

P0 P1 P2 P3 P4 

0 P0 65 - 
    

c 

1 P1 65 0 - 
   

c 

2 P2 57.5 7.5* 7.5* - 
  

b 

3 P3 47.5 17.5** 17.5** 10** - 
 

a 

6 P4 40 25** 25** 17.5** 7.5* - a 

24 P5 41.25 23.75** 23.75** 16.25** 6.25* -1.25 a 

   
BNT 5% = 6,14 BNT 1% = 8,24 

 
     

Keterangan:  * nyata, ** sangat nyata 
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Lampiran 4. Data dan Analisis Viabilitas Spermatozoa 

 Data Viabilitas Spermatozoa 

Lama 

Penyim

panan 

(jam) 

Ulangan 
Juml

ah 

Rata

an 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 75.5 97.5 84.5 80.5 81 78.5 77 91 665.5 83.19 

1 94 92.5 88 76 83.5 72 78 86.5 670.5 83.81 

2 82.5 93 84 92 65.5 65.5 64.5 67 614 76.75 

3 84.5 93 81.5 90 61 72.5 74.5 90.5 647.5 80.94 

6 76 82 37 39.5 79.5 78.5 30.5 26.5 449.5 56.19 

24 79 67.5 64.5 57.5 52 56 55 49.5 481 60.13 

Jumlah 491.5 525.5 439.5 435.5 422.5 423 379.5 411 3528 73.5 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =
(Σ total )2

𝑟 .𝑡
 

= 
12.446.784

8.6
 

= 259308 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal =  𝑃0𝑈12 + 𝑃0𝑈22 + 𝑃0𝑈32 … … + 𝑃5𝑈82 − 𝐹𝐾 

= 272973 − 259308  

= 13664,5 



63 

 

JKulangan = 
(491,52+525,52+439,52+435,52……+4112)

6
− 259308 

= 2511,92 

JKperlakuan =
(665,52+670,52+6142……+4812)

8
− 259308 

= 5957,5 

JKgalat = 𝐽𝐾 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 −  𝐽𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 

= 13664,5 – 2511,92 - 5957,5 

= 5195,08 

 Analisis Sidik Ragam 

SK db JK KT 
F 

Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Ulangan 7 2511.92 358.85 2.42* 2.20 3.21 

Lama 

Penyimpanan 
5 5957.50 1191.50 8.03** 2.49 2.61 

Galat 35 5195.08 148.43 
   

Total 47 13664.50 
    

Keteraangan: * nyata, ** sangat nyata 
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 Uji Lanjut BNT 

 

Sd̃ =  
2𝐾𝑇𝐺

𝑟
   =  

2(148,43)

8
 = 6,09 

BNTα = tα(v). Sd̃ 

BNT0,05 = 2,030 x 6,09 = 12,37 

BNT0,01 = 2,724 x 6,09 = 16,59 

Lama 

Penyimpa

nan (jam) 

Ppm 
Rera

ta % 

Beda dengan 
 Notasi 

P0 P1 P2 P3 P4 

0 P0 83.19 - 
    

c 

1 P1 83.81 -0.63 - 
   

c 

2 P2 76.75 6.44 7.06 - 
  

ab 

3 P3 80.94 2.25 2.88 -4.19 - 
 

c 

6 P4 56.19 27.00** 27.63** 20.56** 24.75** - a 

24 P5 60.13 23.06** 23.69** 16.63* 20.81** -3.94 a 

   
BNT0,05 = 12,37 BNT0,01 = 16,59 

 
     

Keterangan: * nyata, ** sangat nyata 
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Lampiran 5. Data dan Analisis Abnormalitas Spermatozoa 

 Data Abnormalitas Spermatozoa 

Lama 

Penyim

panan 

(jam) 

Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 10 8.5 6 5 14 16 12.5 9.5 81.5 10.19 

1 21.5 19 19 31 12.5 6.5 21 17 147.5 18.44 

2 33.5 23 20.5 22 8 5.5 17.5 14 144 18.00 

3 25.5 16.5 12.5 9 9.5 11.5 14.5 16 115 14.38 

6 21.5 19 19 31 16 30.5 11 10 158 19.75 

24 30.5 15 38 34 25.5 25 25 37 230 28.75 

Jumlah 142.5 101 115 132 85.5 95 101.5 103.5 876 18.25 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =
(Σ total )2

𝑟 .𝑡
 

= 
767376

8.6
 

= 15987 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal =  𝑃0𝑈12 + 𝑃0𝑈22 + 𝑃0𝑈32 … … + 𝑃5𝑈82 − 𝐹𝐾 

= 19583 − 15987 

= 3596 
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JKulangan = 
(142,52+1012+1152+1322……+103,52)

6
− 15987 

= 430,66 

JKperlakuan =
(81,52+147,52+1442……+2302)

8
− 15987   

= 1540,94 

JKgalat = 𝐽𝐾 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 −  𝐽𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 

= 3596 – 430,66 - 1540,94 

= 1624,39 

 Analisis Sidik Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Ulangan 7 430.67 61.52 1.33 2.20 3.21 

Lama 

Penyimpanan 
5 1540.94 308.19 6.64** 2.44 3.49 

Galat 35 1624.40 46.41 
   

Total 47 3596.00 
    

Keterangan: ** sangat nyata 
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 Uji Lanjut BNT 

 

Sd̃ =  
2𝐾𝑇𝐺

𝑟
   =  

2(46,41)

8
 = 3,41 

BNTα = tα(v). Sd̃ 

BNT0,05 = 2,030 x 3,41 = 6,91 

BNT0,01 = 2,724 x 3,41 = 9,28 

Lama 

Penyim

panan 

(jam) 

Ppm 
Rera

ta % 

Beda dengan 
 

Notasi 
P0 P1 P2 P3 P4 

0 P0 10.19 - 
    

a 

1 P1 18.44 -8.25* - 
   

b 

2 P2 18.00 -7.81* 0.44 - 
  

b 

3 P3 14.38 -4.19 4.06 3.63 - 
 

a 

6 P4 19.75 -9.56** -1.31 -1.75 -5.38 - b 

24 P5 28.75 -18.56** -10.31** -10.75** -14.38** -9.00* c 

   
BNT0,05= 6,91 BNT0,01 = 9,28 

 
     

Keterangan: * nyata, ** sangat nyata 

 

 


