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THE EFFECT OF STORAGE TIME ON NATIVE 
CHICKENS SPERMATOZOA QUALITY BY NaCl 

PHYSIOLOGIAL IN 4 0C 
 

Santoso, H., Isnaini, N., and Trisunuwati, T. 
 

ABSTRACT 

The aim of this research was to know of storage 
time effect on native chickens spermatozoa quality in 
NaCl physiologial at 4 0C. The material were 4 native 
chickens semen in 1-1.5 years old. Method was used 
experimental with 5 treatment and 10 replication used by 
Completely Randomized Design (CRD). The time 
interval storage were  0 hours (P0), 6 hours (P1), 12 hours 
(P2), 18 hours (P3), 24 hours (P4), and 30 hours (P5). The 
variable’s observed were individual motility, viability, 
and spermatozoa abnormality. The result showed that the 
storage time interval of native chickens semen in NaCl 
fisiologis at  4 0C were highly significant different effect 
(P<0.01) in motility, viability, and spermatozoa 
abnormality. The 18 hour of time storage at 4 0C 
temperature with 42.5% of motility, 61.7% of viability, 
and 14.3% of abnormality. The conclusion of this 
research of storage time have effect on native chickens 
spermatozoa quality in NaCl physiologial at 4 0C, 
decreasing of motility and viability, increasing 
spermatozoa abnormlity. 
 
Key word : motility (%), viability (%), abnormality (%), 

NaCl physiological, and 4 0C storage 
 



PENGARUH LAMA SIMPAN TERHADAP 
KUALITAS SPERMATOZOA AYAM KAMPUNG 
DALAM PENGENCER NaCl FISIOLOGIS PADA 

SUHU 4 0C 
 

Santoso, H., Isnaini, N., dan Pratiwi, T. 
 

RINGKASAN 

Ayam kampung merupakan ayam khas Indonesia yang 
mempunyai karakteristik umum bobot badan ringan dan hidup 
soliter. Ayam kampung mempunyai kelemahan pada 
produktivitasnya yang rendah, sehingga perkembangannya 
relatif lambat (Sastrodihardjo dan Resnawati, 1999). 
Penurunan  produktivitas tersebut sangat terkait dengan kinerja 
reproduksi, karena akibat adanya perkawinan inbreeding yang 
terjadi terus-menerus, sehingga gen resesif mendominasi 
dalam perkembangan ayam lokal (Taswin, 2003). Program 
inseminasi buatan (IB) merupakan salah satu usaha untuk 
meningkatkan produktivitas, ekonomi, dan sosial. 
Keberhasilan IB dipengaruhi oleh kualitas semen yang 
digunakan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa 
apakah lama simpan dapat menurunkan motilitas, viabilitas, 
dan meningkatkan abnormalitas spermatozoa ayam kampung 
dalam pengencer NaCl fisiologis pada suhu 4 0C? 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lama simpan 
terhadap kualitas spermatozoa ayam kampung dalam 
pengencer NaCl fisiologis pada suhu 40C. 

Materi yang digunakan adalah semen ayam Kampung 
berasal dari 4 ekor ayam kampung jantan berumur 1 - 1,5  



tahun yang memiliki bobot badan ± 2,2 kg.  Penelitian ini 
dilakukan menggunakan metode percobaan dengan perlakuan 
larutan pengencer NaCl fisiologis pada suhu 4 0C dengan 
menggunakan lima waktu pengamatan yang berbeda yaitu 
pada jam ke 6 (P1), jam ke 12 (P2), jam ke 18 (P3), jam ke 24 
(P4) dan jam ke 30 (P5). Masing-masing pengamatan diulang 
10 kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
analisis ragam, dan rancangan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL), apabila hasil yang diperoleh 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) atau 
sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan Uji Beda 
Nyata Terkecil (BNT).  Parameter yang diamati meliputi 
motilitas individu, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa lama simpan  
spermatozoa ayam kampung dalam pengencer NaCl fisiologis 
pada suhu 4 0C  memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0.01) terhadap kualitas spermatozoa ayam kampung yang 
meliputi motilitas individu, viabilitas, dan abnormalitas 
spermatozoa. Persentase motilitas dan viabilitas semakin lama 
mengalamin penurunan, sedangkan persentasi abnormalitas 
mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh berkurangnya 
sumber energi dalam bahan pengencer, penurunan pH, 
kerusakan membran sel, dan kematian spermatozoa. Rata-rata 
pada P3(18 jam) mempunyai persentase motilitas 42.5 %, 
viabilitas 61.7 %, dan abnormalitas 14.3 %.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa lama simpan  spermatozoa ayam 
kampung dalam pengencer NaCl fisiologis pada suhu 4 0C  
dapat menurunkan motilitas dan viabilitas, serta meningkatkan 
abnormalitas spermatozoa. Disarankan bahwa sebaiknya 
semen ayam kampung yang diencerkan dengan NaCl fisiologis 
dan disimpan pada suhu 4 0C segera diinseminasikan untuk 
menghindari penurunan kualitas spermatozoa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 
Ayam kampung merupakan ayam khas Indonesia. 

Karakteristik yang umum melekat pada ayam kampung adalah 
bobot badan ringan dan hidup soliter. Ayam kampung 
mempunyai kelemahan pada produktivitasnya yang rendah, 
sehingga perkembangannya relative lambat (Sastrodihardjo 
dan Resnawati, 1999). Keadaan tersebut yang menjadi 
penghambat dalam program peningkatan produktivitas ayam 
lokal. Penurunan produktivitas tersebut sangat terkait dengan 
kinerja reproduksi. Terjadinya penurunan kinerja reproduksi 
adalah akibat adanya perkawinan inbreeding yang terus-
menerus, sehingga gen resesif selalu mendominasi dalam 
perkembangan ayam lokal (Taswin, 2003). 

Program inseminasi buatan (IB) merupakan salah satu 
usaha untuk meningkatkan produktivitas, ekonomi, dan sosial. 
Penanganan produksi dikenal dengan “panca usaha”, meliputi 
bibit, pakan, kesehatan, reproduksi, dan pemeliharaan 
(Direktorat Jendral Peternakan, 1995). Teknologi IB pada 
ayam kampung dilakukan dengan perakitan beberapa 
teknologi, yaitu penampungan semen, pengenceran semen, 
serta pelaksanaan IB ke organ reproduksi ayam betina 
(Setyowati dan Budiarti, 1992). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB 
unggas, antara lain adalah kualitas semen, ketrampilan 
inseminator, kesuburan ternak betina, serta adanya telur dalam 
uterus. Toelihere (1993) menyatakan bahwa salah satu faktor 
yang membatasi penggunaan dan kegunaan inseminasi buatan 



adalah semen unggas yang cepat kehilangan motilitas pada 
penyimpanan tanpa bahan pengencer.  

Upaya untuk meningkatkan daya tahan spermatozoa 
dalam penyimpanan merupakan sebuah tantangan, melalui 
bahan pengencer tertentu, maka diharapkan selama proses 
penyimpanan tidak terjadi penurunanan kemampuan 
spermatozoa secara drastis, oleh karena itu diperlukan kajian 
bahan pengencer yang sesuai dengan fungsinya untuk 
memberikan perlindungan dan memberikan nutrisi bagi 
kehidupan spermatozoa selama proses penyimpanan (Hafez, 
2000). Kualitas semen dapat dipertahankan selama 
penyimpanan bila diberi bahan pengencer. Pengenceran semen 
dilakukan agar penurunan kualitas semen tidak drastis (Suyadi 
dan Isnaiani, 2000). Larutan NaCl Fisiologis merupakan 
larutan isotonic dengan plasma darah (Tanaka, Wada, Koga, 
Nishio, and hertelenty, 1994). Larutan NaCl fisiologis yang 
digunakan untuk pengencer semen ayam, dapat 
mempertahankan motilitas spermatozoa di luar tubuh ayam 
sampai 12 jam setelah penampungan (Sutiyono, Riyadi,dan 
Kismiati, 2006).  

Nalbandov (1990) menyatakan bahwa penyimpanan 
semen ayam pada suhu 4 0C dapat mempertahankan daya 
hidup spermatozoa dalam beberapa hari, tetapi mulai 
kehilangan kehilangan fertilitasnya saat 48 jam, disebabkan 
karena lama penyimpanan dapat menyebabkan perubahan 
integrasi membran sel, berupa pembengkakan pada daerah 
akrosom spermatozoa.       

1.2 Rumusan Masah 
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa 

apakah lama simpan dapat menurunkan motilitas, viabilitas, 



dan meningkatkan abnormalitas spermatozoa ayam kampung 
dalam pengencer NaCl fisiologis pada suhu 4 0C ? 

1.3 Tujuan  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lama simpan 

terhadap kualitas spermatozoa ayam kampung dalam 
pengencer NaCl fisiologis pada suhu 40C. 

1.4 Manfaat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi untuk pelaksanaan IB, dan meningkatkan 
keberhasilan IB dengan menggunakan pengencer NaCl 
fisiologis. 

1.5 KerangkaPikir 
Sub sektor peternakan mempunyai nilai strategis dalam 

memenuhi kebutuhan daging (protein hewani) dalam negeri. 
Daging yang paling populer di konsumsi masyarakat Indonesia 
adalah daging ayam, dan daging ayam kampung merupakan 
daging yang mempunyai kualitas dan nilai jual ekonomis 
tinggi di Indonesia. Melihat permintaan daging ayam kampung 
yang besar, sedangkan ketersediaan yang ada masih relatif 
kecil, maka perlu adanya suatu usaha untuk peningkatan 
populasi ayam kampung. 

Peningkatan populasi ayam kampung mempunyai 
hubungan dengan studi kelayakan usaha, apabila mempunyai 
tingkat keuntungan yang besar, maka diperkirakan 
peningkatan populasi dapat cepat berkembang karena adanya 
ketertarikan para peternak untuk memulai usaha tersebut. 
Keuntungan usaha ternak ayam kampung, salah satunya 
dipengaruhi oleh intensifitas perbandingan antara ternak 
pejantan dan betina, dan tingkat daya tetas telur yang 



dihasilkan.Program yang dapat digunakan sebagai peningkatan 
intensifitas pejantan adalah melalui inseminasi buatan (IB). 
Inseminasi buatan dapat menggunakan semen segar yang 
disimpan pada suhu kamar atau suhu dingin (4 0C).  

Semen yang disimpan baik pada suhu kamar maupun 
suhu 4 0C dapat mengalami penurunan kualitas, disebabkan 
oleh adanya kerusakan fisik dan fisiologis membran plasma 
spermatozoa. Presentase motilitas dan viabilitas spermatozoa 
dipengaruhi oleh keutuhan membran plasma. Keutuhan 
membran plasma secara fisik akan menjaga jalannya 
metabolisme spermatozoa secara normal, sehingga 
kelangsungan hidup spermatozoa terjaga. Tingginya integritas 
membran plasma dapat mempengaruhi tingginya integritas 
membrane sel,  yang berkorelasi positif sangat nyata terhadap 
motilitas spermatozoa, dan berkorelasi nyata terhadap 
viabilitas spermatozoa, artinya tingginya integritas membran 
spermatozoa akan berakibat pada tingginya motilitas dan 
viabilitas spermatozoa      (Isnaini, 2000). 
 Upaya untuk mendapatkan kualitas spermatozoa yang 
baik selama proses penyimpanan dibutuhkan pengencer yang 
baik. Bahan pengencer yang ditambahkan tersebut akan 
menjaga spermatozoa beberapa saat untuk dapat bertahan 
hidup. Salah satu bahan pengencer ayam kampung adalah 
NaCl fisiologis. Larutan NaCl fisiologis merupakan larutan 
isotonik dengan plasma darah, yang dapat mempertahankan 
motilitas spermatozoa di luar tubuh ayam sampai 12 jam 
setelah penampungan (Sutiyono, Riyadi dan Kismiati, 2006). 
Penyimpanan semen ayam pada suhu 4 0C dapat 
mempertahankan daya hidup spermatozoa dalam beberapa 
hari, tetapi mulai kehilangan fertilitasnya saat 48 jam 
(Nalbandov, 1990). 



     Diagram kerangka pikir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Hipotesis  

H1 : Lama simpan dapat menurunkan motilitas dan 
viabilitas, serta meningkatkan abnormalitas. 

H0 : Lama simpan tidak dapat menurunkan motilitas 
dan viabilitas, serta tidak meningkatkan 
abnormalitas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub sektor peternakan 

Kualitas ayam kampong tinggi 

Pemertahanan mutu genetik 

Inseminasi Buatan (IB) 

Pengenceran semen dan penyimpanan pada suhu 4 0C 



BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Kampung 
Ayam kampung merupakan keanekaragaman hayati 

bangsa Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis cukup 
tinggi. Ayam kampung telah lama dibudidayakan, sehingga 
mampu beradaptasi dengan kondisi alam Indonesia, mudah 
dipelihara, dan hampir tersebar diseluruh Indonesia, yang 
biasanya dipelihara oleh masyarakat desa (Iskandar, 2009). 
Pertumbuhan ayam kampung sangat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, seperti keragaman karakteristik fenotipe, karakteristik 
reproduksi, dan karateristik penurunan sifat-sifat khas pada 
turunannya (Gunawan dan Creswell, 2002). 

Ayam kampung mempunyai keistimewaan dibanding 
ayam yang lain, yaitu ayam kampung lebih tahan terhadap 
penyakit, dan mudah menyesuaikan dengan cuaca di 
Indonesia. Ayam kampung  juga siap membesarkan anak-
anaknya sendiri bila dilepas bebas. Tujuan utama orang 
memelihara ayam kampung adalah untuk diambil telur, 
daging, dan untuk dikembang biakkan (Creswell,  2000).  

Klasifikasi ayam kampung sebagai berikut: 
Kingdom : Animalia 
Filum   : Chordata 
Sub Filum : Vertebrata 
Class  : Aves 
Ordo  : Galliformes 
Family  : Phasianidae 
Genus  : Gallus 
Spesies  : Gallus domesticus 

 



2.2 Semen Ayam 
Semen dalam ilmu reproduksi hewan adalah zat cair 

yang keluar dari tubuh melalui penis sewaktu kopulasi, lebih 
lanjut dijelaskan bahwa semen terdiri dari bagian yang berupa 
sel yang hidup dan bergerak yang disebut spermatozoa dan zat 
cair yang disebut seminal plasma (Johari, Ondho, Wuwuh, 
Hery, Ratnaningrum, 2009). 

Ayam tidak mempunyai pelengkap vesikal semen, 
glandula prostate, bulbourethalis yang rudimenter, sehingga 
semen ayam berbeda dengan semen mamalia.  Semen segar 
ayam berwarna putih susu, tetapi dapat berubah dari putih 
kental menjadi kekuning-kuningan akibat perubahan mutu dan 
volume yang dikeluarkan (Nurfirman, 2001). 

Menurut (Johari, Ondho, Sri Wuwuh, Henry, dan 
Ratnaningrum, 2009) bahwa spermatozoa pada unggas 
berbentuk filiformis. Kepala spermatozoa terdiri dari nukleus 
dan bagian atasnya tertutup oleh akrosom yang berbentuk 
kerucut sedikit melengkung. Ekor spermatozoa terdiri dari 
leher, bagian tengah, bagian utama dan ujung. 

Spermatozoa setiap bangsa unggas berbeda-beda secara 
morfologi, tetapi bentuk dan ukuran pada dasarnya sama.  
Spermatozoa unggas relatif kecil, panjang, terdapat filament-
filamen pada kepalanya dan tidak mempunyai butir-butir 
kenoplasmik.  Bentuk kepala spermatozoa ayam runcing dan 
tertutup selubung akrosomal pada ujungnya. Rata-rata volume 
semen 0,2-0,8 ml, dengan panjang akrosom 1,75µm, panjang 
kepala 12,5 µm, panjang badan 4 µm dan panjang ekor 80 µm 
(Toelihere, 1993). 

Gozali (2010) menyebutkan bahwa volume yang 
dihasilkan dalam satu kali ejakulasi antara 0,2-0,8 ml dengan 
konsentrasi 3 x 106 sperma/mm3. faktor-faktor yang 



mempengaruhi volume dan konsentrasi semen adalah umur, 
cahaya, nutrisi, genetik dan frekuensi penampungan semen. 

Menurut Toelihere (1993) menyatakan bahwa semen 
ayam konsentrasinya sangat tinggi dapat diencerkan 
menggunakan NaCl fisiologis sampai 10 kali. Semen ayam 
mempunyai karakteristik dan komponen yang ditampilkan 
pada tabel 1. 
Tabel 1 . Semen ayam kampung. (Hafez, 2000) 
No Karakteristik dan komponen Kandungan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Volume ejakulasi (ml) 
Konsentrasi (juta/ml) 
Jumlah sperma/ejakulasi (x109) 
Motilitas sperma (%) 
Morfologi sperma normal (%) 
Protein (g/100 ml) 
pH 
Fruktosa (mg/100 ml) 
Sorbitol (mg/100 ml) 
Asam Sitrat (mg/ 100ml) 
Inositol (mg/ 100ml) 
Glyseryl Phosporyl(mg/100ml) 
Ergothionine (mg/ 100ml) 
Sodium (mg/ 100ml) 
Pottasium (mg/ 100ml) 
Calsium (mg/ 100ml) 
Magnesium (mg/ 100ml) 
Chlorida (mg/ 100ml) 

0,2 – 0,5 
3000 – 7000 

0,6 – 3,5 
60 – 80 
85 – 90 
1,8 – 2,8 
7,2 - 7,6 

4 
0 – 10 

0 
16 – 21 
0 – 40 
0 – 2 
325 
61 
10 
14 
147 

Semen segar biasanya agak basa karena dipengaruhi 
oleh kehadiran cairan dalam semen. Seminal plasma semen 
ayam sedikit akan kandungan fruktosa, sitrat, ergothionine, 
inositol, phosphoril choline, dan gliseril phosphoril choline.  



Kadar chlorida rendah tapi kadar potassium, glutamate dan 
glisin tinggi dan sedikit asam aspirat (Toelihere, 1993).  

Spermatozoa unggas terdiri dari bagian kepala, tengah, 
dan ekor. Akrosom terbentuk dari perkembangan aparotus 
golgi pada saat spermatogenesis, sedangkan bagaian tengah 
dan ekor terbentuk dari mitokondria dan cytoskeleton, dimana 
bagian tengah dan ekor ini menentukan motilitas spermatozoa 
(Taswin, 2003) 

2.3 Inseminasi Buatan (IB) Ayam 
Inseminasi buatan (IB) merupakan salah satu teknologi 

reproduksi yang dapat digunakan secara cepat dan tepat untuk 
meningkatkan produktivitas ayam buras melalui mutu genetik 
ayam, yaitu dengan melakukan persilangan ayam yang 
mempunyai keunggulan, seperti tahan terhadap penyakit dan 
pertumbuhan cepat (Sutiyono dkk., 2006).  

Inseminasi Buatan (IB) merupakan rekayasa teknik 
mengawinkan ternak secara buatan dengan menyuntikkan 
semen yang diencerkan dengan pengencer tertentu ke dalam 
saluran reproduksi betina dengan bantuan manusia. Teknologi 
IB pada ayam merupakan gabungan dari beberapa teknologi, 
yaitu teknologi penampungan semen, teknologi pengenceran, 
teknologi fertilisasi (Sastrodiharjo dan Rasnawati, 1999) 

Beberapa keuntungan dalam aplikasi IB menurut Martin 
(2004) diantaranya adalah: 1) peningkatan rasio perkawinan: 
dalam suatu kelompok ayam dewasa biasanya terdapat satu 
jantan untuk 10 betina, dengan IB rasio di atas dapat 
ditingkatkan hingga empat kali, 2) pemanfaatan ayam jago tua 
unggul. Biasanya ayam jago tua sudah lemah dalam bergerak, 
namun kualitas semen masih baik, sehingga dengan IB ayam 
jago tua unggul ini masih bisa dipakai untuk membuahi betina, 



3) pemanfaatan jago unggul yang cedera, sama dengan jago 
tua yang sudah lemah, ayam jago cedera dapat dimanfaatkan 
sebagai pejantan betina metalui IB, 4) pemanfaatan ayam 
betina yang ditempatkan dalam kandang batere. Ayam betina 
dalam kandang batere dapat di IB, sehingga menghasilkan 
telur fertil, 5) pemanfaatan dalam perkawinan silang. 

Pelaksanaan penampungan semen maupun IB 
memerlukan latihan untuk mencapai hasil yang memuaskan. 
Latihan penampungan semen ayam sebaiknya   dilakukan 
setiap hari agar ayam terbiasa untuk memudahkan dalam 
pengeluaran semen. Menurut Toelihere (1993) bahwa dosis IB 
berbeda-beda menurut spesies. Berdasarkan patokan 150 juta 
sel spermatozoa/dosis IB, maka volume IB untuk semen segar 
tanpa pengenceran adalah 0,1 ml pada ayam, sedangkan pada 
kalkun 0,025, itik 0,3, dan pada angsa 0,05 ml. 

Sistem reproduksi ayam jantan terdiri dari sepasang 
testis, epididimis, vas deferen (saluran spermatozoa ke alat 
kopulasi) dan alat kopulasi (phallus).  Testis terletak di posisi 
anterior dari ginjal dan berwarna kekuning-kuningan (Hafez, 
2000).  Testis berbentuk lonjong berwarna kuning pucat dan 
sering memiliki anyaman pembuluh darah berwarna merah di 
permukaan (Aboagla dan Terada, 2004). Setiap testis 
mengandung tubuli seminiferus sebagai tempat sel 
spermatozoa dihasilkan, kemudian epididimis menghubungkan 
ke vas diferen yang menjadi pengangkut semen ke phallus 
(Toelihere, 1993). 

Organ reproduksi ayam jantan terdiri sepasang testis 
dengan duktus epididimis, dua buah vas deferen dan sebuah 
alat kopulasi yang umumnya berada di dalam rongga perut, 
alat kopulasi ayam terdiri dari papille dan organ kopulatoris 
rudimenter. Testis ayam tidak sama dengan testis mamalia, 



tidak terletak pada sebuah scrotum, lapisan yang 
membungkusnya hanyalah tunica albuginea, demikian 
salurannya yang keluar dari testis, daerah epididymis dengan 
ductus deferen yang berkelok-kelok dan mempunyai diameter 
lebih besar dibagian distal. Duktus deferen merupakan saluran 
yang terpanjang di sepanjang medio-ventral permukaan ginjal 
dan membesar pada bagian kaudalnya. Fungsi utama duktus 
deferen adalah sebagai tempat penyimpanan semen sebelum 
diejakulasikan (Nuryadi, 2000). 

2.4 Pemeriksaan Semen Ayam 
Pemeriksaan semen ayam dibagi menjadi dua yaitu 

pemeriksaan secara makroskopis yang meliputi : pemeriksaan 
warna semen, volume semen, pH semen, dan derajat 
kekentalan. Pemeriksaan mikroskopis meliputi : motilitas 
individu dan massa. Persentase hidup mati sperma, konsentrasi 
dan abnormalitas spermatozoa (Hardijanto, Sardjito, 
Hernawati, Susilowati, dan Suprayogi, 2002). 

2.4.1 Volume Semen 
Volume semen yang diejakulasikan setiap spesies ternak 

tidak sama. Volume semen umumnya akan bertambah banyak 
sesuai dengan umur, besar tubuh, genetik, cahaya, nutrisi, 
perubahan kesehatan reproduksi ternak, dan frekuensi 
penampungan (Sutiyono dkk., 2006). Volume ayam yang 
dihasilkan dari satu kali ejakulasi berkisar 0,2-0,5 (Hafez, 
2000), sedangkan menurut (Junianto, Sutiono dan Kismiati, 
2002), volume ejakulat rata-rata ayam kampung adalah 0,18 
ml dengan kisaran 0,07-0,32 ml. 

 



2.4.2 Warna Semen 
Semen yang normal berwarna seperti susu atau 

putih keruh.  Derajat kekeruhan tergantung pada 
konsentrasi spermatozoa, semakin keruh biasanya 
konsentrasi spermatozoa semakin banyak (Toelihere, 
1993). Derajat konsistensi dan kekeruhan semen 
tergantung pada konsentrasi spermatozoa, semakin keruh 
biasanya konsentrasi spermatozoa semakin banyak 
(Partodiharjo, 1992). 
2.4.3 pH Semen 

Menurut Hardijanto dkk., (2002) bahwa pengukuran 
derajat keasaman (pH) dapat dilakukan dengan cara sederhana, 
yaitu dengan kertas pH atau lebih teliti lagi diukur dengan pH 
meter. pH semen sangat berpengaruh terhadap daya hidup 
spermatozoa. Semakin rendah nilai pH maka spermatozoa 
yang hidup akan semakin rendah disebabkan oleh produksi 
asam laktat dan proses metabolisme spermatozoa.  

Menurut  Tolihere (1993) bahwa pH  semen  ayam  
jantan berkisar antara  7,0-7,6, sedangkan menurut Johari 
dkk., (2009), semen segar ayam biasanya bersifat agak basa, 
rata-rata pH berkisar 7,2-7,6. Perubahan pH disebabkan oleh 
metabolisme anaerobik semen secara alamiah, asam 
merupakan hasil akhir yang terbentuk dan tergantung dari 
tingkat aktifitas (Hafez, 2000).  Substrat karbohidrat dan 
kapasitas penyanggah dari medium dapat menyebabkan 
penurunan pH. Perubahan pH juga dapat disebabkan oleh cara 
penampungan yang salah, sehingga timbul luka pada alat 
kelamin jantan, semen menjadi terkontiminasi dengan bakteri 
(Sutiyono dkk., 2006) 

. 



2.4.4 Motilitas Spermatozoa 
Penilaian motilitas spermatozoa meliputi motilitas 

massa dan motilitas individu. Motilitas massa spermatozoa 
dapat dinilai dengan meneteskan semen di atas obyek glass 
dan diamati dengan menggunakan mikroskop perbesaran 100 
kali, adapun penilaiannya sebagai berikut, sangat baik (+++) 
jika terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap, dan tebal 
seperti awan, penilaian baik (++) jika terlihat tipis gelombang-
gelombang kecil,tipis, kurang jelas, dan bergerak agak lambat, 
penilaian sedang (+) jika hanya terdapatgeraka-gerakan 
individu aktif progresif, dan buruk (0) jika tidak terdapat 
gerakan sama sekali. Ihsan (2009) menyatakan bahwa 
penilaian gerakan massa 2+ dapat diartikan baik, dan untuk 3+ 
penilaian gerakan massanya sangat baik. 

Motilitas individu dapat dinilai dari gerak sperma 
dengan menggunakan mikroskop perbesaran 450 kali, yaitu 
bila pergerakan progresif atau gerak aktif ke depan merupakan 
gerakan terbaik dan nilai >70%, gerak lambat atau memutar di 
tempat menunjukkan semen dari pejantan yang tua, sedangkan 
gerak mundur atau melingkar merupakan tanda spermatozoa 
mengalami kejutan dingin, dan bila tidak ada gerakan sperma 
dianggap mati (Tolihere, 1993). 

Motilitas adalah gerak maju ke depan dari spermatozoa 
secara progresif. Tujuan  akhir  dari  pengencer  adalah  untuk  
kegiatan  inseminasi  buatan,  sehingga daya  gerak 
spermatozoa secara progresif (maju kedepan) menjadi patokan 
yang mutlak diperhitungkan, sperma  yang  bergerak  
berputar-putar  atau  bergerak  di  tempat  apalagi  yang tidak  
bergerak  tidak  dijadikan  tolok  ukur  penilaian  kualitas  
semen  beku  atau  semen  cair, artinya  parameter  motilitas 
juga  merupakan  parameter  utama, disamping  konsentrasi  



spermatozoa dalam menilai kelayakan semen yang akan 
digunakan dalam kegiatan IB (Solihati dan Kune, 2008). 
Hafez (2000) menyatakan bahwa semen segar yang akan 
digunakan untuk proses selanjutnya atau dimanfaatkan IB 
minimal mempunyai motilitas 65%, sedangkan kisaran rata-
rata motilitas semen segar 60-80%. Menurut Solihati dkk., 
(2008) dan Syafar (2001) bahwa motilitas semen ayam yang 
digunakkan untuk IB harus mempunyai persentase motilitas 
minimal 40%. Campbell dan Kenealy (2003) menyatakan 
bahwa motilitas minimal adalah sebesar 30%, sedangkan 
menurut Rahmaningsih (2002) dan Batubara (2010) bahwa 
motilitas spermatozoa di lapangan sebesar 20%. 

2.4.5 Viabilitas Spermatozoa 
Dalam perhitungan presentase hidup mati spermatozoa 

digunakan zat warna tertentu, yaitu bila semen dicampur 
dengan zat warna tersebut maka spermatozoa yang hidup tidak 
akan menyerap warna.  Sel-sel yang tidak menghisap zat 
warna berwarna jernih, sedangkan sel-sel yang menghisap zat 
warna sangat kontras sesuai dengan zat warna yang diberikan.  
Macam-macam zat warna yang dapat digunakan adalah 
campuran Eosin-aniline dan Negrosin-eosin sitrate 
(Partodiharjo, 1992). 

2.4.6 Abnormalitas Spermatozoa 
Tolihere (1993) menyatakan bahwa abnormalitas 

merupakan peyimpangan morfologi spermatozoa dari bentuk 
normalnya. Abnormalitas dapat dipengaruhi oleh lingkungan 
(Hardijanto dkk., 2002). Menurut Hafez (2000) bahwa 
abnormalitas sperma dikelompokan menjadi 3 yaitu 
abnormalitas primer, abnormalitas sekunder dan abnormalitas 



tersier. Abnormalitas primer terjadi pada testis saat proses 
spermatogenesis tepatnya di tubuli semiferi. Abnormalitas 
primer ditandai oleh kepala yang terlampau kecil 
(microcephalic) atau terlalu besar (macrocephalic), kepala 
yang lebar, ekor atau badan berganda. Abnormalitas sekunder 
terjadi di epididymis sewaktu ejakulasi. Abnormalitas sperma 
ditandai dengan adanya butiran protoplasma pada pangkal 
ekor sperma tepatnya di caput epididymis. Abnormal tersier, 
yang ditandai dengan ekor putus, ekor melingkar, dan kepala 
membesar.  

2.4.7 Konsentrasi Spermatozoa 
Penilaian konsentrasi spermatozoa sangat penting 

karena dipakai sebagai kriteria penentuan kualitas semen dan 
menentukan tingkat pengenceran (Bearden dan Fuquay, 2004).  
Konsentrasi spermatozoa dapat diketahui dengan 
menggunakan alat Haemocytometer dan Elektrophotometer 
(Partodiharjo, 1992). 

Menurut Hafez (1993) bahwa konsentrasi semen 
normal mempunyai kisaran 3000-7000 juta 
spermatozoa/ml, selain itu Isnaini dan Suyadi (2000) 
menyebutkan bahwa konsentrasi semen ayam arab yang 
dipelihara dengan induk sebesar 2450 juta/ml, sedangkan 
yang terpisah dengan induk sebesar 3735 juta/ml.  
 
2.5 Penampungan Semen Ayam 

Penampungan semen dilakukan dengan sistem 
pemijatan, tujuan pemijatan adalah untuk memberikan 
rangsangan sehingga terjadi pengeluaran semen.  Cara 
menampung semen yaitu dengan meletakkan telapak 
tangan kiri pada otot ekor dan mendorong bulu ekor ke 
atas untuk menyingkap kloaka.  Ibu jari dan kari telunjuk 



tangan kiri harus diletakkan pada kedua sisi dan dekat 
kloaka.  Tangan kiri berada pada posisi yang sesuai untuk 
memerah keluarnya semen.  Telapak tangan kanan 
dipakai untuk memegang eppendorf  (Toelihere, 1993). 

Menurut Suprijatna, Atmomarsono, dan Kartasujadjana 
(2005) bahwa penampungan semen sebaiknya dilakukan oleh 
dua orang. Seorang memegang ayam jantan yang akan 
ditampung semennya dan seorang lagi melakukan pengurutan 
untuk mengeluarkan semen dari alat kelamin ayam sekaligus 
menampungnya. Menurut Toelihere (1993) bahwa pengurutan 
dilakukan dari muka ke belakang sambil mengangkat ekor dan 
mengadakan sedikit tekanan pada bagian akhir phallus, 
dengan tujuaan untuk menimbulkan reflek ejakulatoris. 

Menurut (Tolihere, 1993) bahwa ayam jantan yang 
akan diambil semennya harus terhindar dari stress, 
disamping itu pemberian pakan yang bergizi juga dapat 
membantu memudahkan pengeluaran semen, akan lebih 
baik jika ayam jantan yang diambil semennya dipisahkan 
dari betina minimal 24 jam. 

Kriteria pejantan yang yang akan ditampung 
semennya, sebaiknya adalah pejantan yang unggul, 
secara umum mempunyai ciri-ciri daerah kloaka dan 
sekitarnya berwarna merah, jarak antara kloaka dengan 
ujung tulang pelvis dan jarak antara kedua ujung tulang 
cukup lebar atau tidak kurang dari dua jari, bulu ekor 
panjang  dan indah (Hardijanto, Sardjito, Hernawati, 
Susilowati, dan Suprayogi, 2002). 

Menurut Johari dkk., (2009) bahwa ayam akan 
menghasilkan spermatozoa yang berkualitas baik pada 
saat sudah mencapai kedewasan seksual ; Sastrodiharjo 
dan Resnawati (1999) menyatakan bahwa umur pejantan 
antara 10-20 bulan merupakan penghasil semen terbaik. 



Menurut Johari dkk., (2009) bahwa temperatur 
mempengaruhi aktivitas reproduksi. Suhu lingkungan antara 
20o C-25o C cenderung mengakibatkan produksi semen 
optimal ; Martin (2004)  menyatakan bahwa unggas termasuk 
hewan homiothermic, artinya temperatur tubuh selalu konstan 
40o C – 41o C. Taswin (2003) menambahkan bahwa 
spermatogenesis ayam terjadi pada temperatur tubuh 41o C.  

2.6 Kuantitas dan Kualitas Semen Ayam Kampung 
Menurut Johari dkk., (2009) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas semen adalah: (1) genetik, genetik 
yang berpengaruh pada pertumbuhan alat reproduksi maupun 
pertumbuhan organ yang berhubungan dengan reproduksi, 
termasuk kualitas dan kuantitas spermatozoa misalnya 
kelainan pada testis yang biasa disebut dengan monorchyd; (2) 
bangsa, setiap bangsa ternak mempunyai ciri yang spesifik dan 
mudah dibedakan satu dengan yang lainnya, demikian juga 
terhadap produksi semennya, (3) pakan, pembatasan pakan 
perlu dilakukan terhadap calon pejantan untuk menghindari 
penimbunan lemak yang dapat menghambat produksi 
spermatozoa sehingga diharapkan akan diperoleh pejantan 
yang berat badannya ringan tetapi kualitas spermatozoanya 
tinggi. 

Volume semen yang ditampung mempunyai jumlah 
yang berbeda, tergantung dari breed, spesies dan metode 
penampungan. Volume semen ayam sangat sedikit tetapi 
konsentrasi spermanya tinggi. Volume yang ditampung 
dengan metode pemijatan akan lebih banyak, jika 
dibandingkan dengan penampungan semen saat perkawinan 
alami. Volume semen ayam jantan yang dihasilkan satu kali 
ejakulasi berkisar antara 0,2-0,5 ml (Hafez, 2000). 



Volume semen unggas biasanya relatif sedikit, 
sedangkan konsentrasinya cukup tinggi, tergantung dari tiap 
bangsa dan individu (Toelihere, 1993). Volume semen 
tergantung dari breed dan metode penampungan yang 
dilakukan. Volume ayam sangat sedikit, tetapi konsentrasinya 
sangat banyak. Volume semen ayam yang ditampung dengan 
menggunakan metode pemijatan lebih tinggi dibandingkan 
dengan penampungan semen secara kawin alami (Rosyqoti, 
2001). Johari dkk., (2009), menambahkan bahwa kuantitas dan 
kualitas semen dipengaruhi oleh kandungan protein dan energi 
pakan.  

Nurfirman (2001) menyatakan bahwa semen ayam 
umumnya kental, berwarna putih susu, tidak tembus cahaya, 
dan konsentrasinya lebih tinggi dari ruminansia. Semakin 
rendah kensentrasinya, maka akan semakin rendah konsistensi 
dan keintesifannya. Semen yang baik mempunyai tampilan 
visual mikroskopik berwarna putih susu, bersih, bebas dari 
kotoran feses, urine, dan darah. 

Menurut Hardijanto dkk., (2002) bahwa volume dan 
kensentrasi semen ayam dipengaruhi oleh fakto umur, cahaya, 
nutrisi, genetika, dan frekuensi penampungan semen. Ayam 
jantan akan kesulitan melakukan ejakulasi bila dalam 
keadaaan stress oleh pengaruh lingkungan  maupun suhu yang 
terlalu tinggi. Suhu lingkungan untuk penampungan semen 
unggas yang baik antara 20-25 0C. 

Dumpala, Parker, dan Daniel (2006) menyatakan bahwa 
spermatogenesis yang berlangsung dalam kondisi  tercukupi  
kebutuhan hormon  testosteronnya,  akan  menghasilkan 
spermatozoa dengan  tingkat abnormalitas yang rendah, oleh 
karena itu disarankan untuk menampung  spermatozoa  pada 
unggas sebaiknya menggunakan   metode  massage/pijat. 



Komposisi seminal plasma yang dihasilkan  oleh  
ephithelium  epididimis  yaitu  berupa  ion-ion  natrium,  
kalium, calcium,  chlorida,  phosphor,  protein,  enzim  dan  
glycerylphosphorylcholine (GPC).  Komposisi  seminal 
plasma  ini  berhubungan  erat  dengan  fungsi testikuler, 
pengangkutan sel-sel sperma dan lingkungan hormonal serta 
fisik testis (Toelihere,  1993). Menurut Marieb dan Elaine 
(2005) bahwa  cairan  yang  diproduksi  oleh sel  ephithelium  
epididimis  tersebut  sangat  penting  untuk menambah  daya  
hidup spermatozoa di dalam penyimpanannya pada saluran 
alat kelamin. 

Seminal plasma mengandung beberapa unsur yang 
bermanfaat bagi spermatozoa. Unsur-unsur tersebut adalah 
larutan garam, protein, dan beberapa asam amino. Dalam 
seminal plasma juga terdapat glutamate, yang kandungan 
utamanya sodium dan potassium. Ejakulat yang diperoleh 
dengan menggunakan metode masase/pijt biasanya sering 
tercampur dengan cairan bening transparan (cairan kloaka), 
cairan ini dapat mempengaruhi viabilitas spermatozoa, karena 
dapat menggumpalkan spermatozoa (Nurfirman, 2001). 

Proses  metabolisme yang penting terjadi dalam semen 
adalah glokolisis dan respirasi (Hafez, 2000). Reaksi-reaksi 
yang menghasilkan energi dalam semen hanya terjadi pada 
spermatozoa melalui proses aerob dan anaerob. Unsur-unsur 
yang cepat proses glikolisisnya dalam suasana aerob, yaitu 
glukosa, sedangkan fruktosa lebih cepat pada kondisi anaerob. 
Energi yang dihasilkan tersebut digunakan untuk aktivitas 
mekanis (pergerakan) dan kimiawi (biosintesa) (Tolihere, 
1993).  

(Hardijanto dkk., 2002) menyatakan bahwa motilitas 
spermatozoa Ayam normal berkisar antara 60-80 %. Abnormal 



spermatozoa 25 % atau lebih dari total spermatozoa dalam satu 
ejakulasi, maka akan menurunkan fertilitas. Ejakulasi 
abnormal rata-rata berkisar antara 5% sampai 20%. Abnormal 
dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya tekanan keras, 
panas, pendinginan cepat, dan kontaminasi oleh air, urine, dan 
baahan antiseptik. Persentase spermatozoa hidup yang baik 
minimal 50%.  Toelihere (1993) juga menyatakan bahwa pada 
kebanyakan ejakulat prosentase sperma abnormalitas berkisar 
antara 5-20%. 

Pada kondisi motilitas fast progressive diperkirakan 
proses fertilisasi tertinggi terjadi + 90%, dikarenakan 
spermatozoa bergerak sangat aktif dan memiliki kemampuan 
dan energi (ATP) yang sangat besar untuk menembus lubang 
mikropil sel telur. Kondisi motilitas slow progressive 
mempunyai kemampuan spermatozoa untuk menembus lubang 
mikropil cukup lemah, pembuahan bisa saja terjadi apabila 
jarak antara spermatozoa dan sel telur sangat dekat. Pada 
Kondisi viabilitas, kemampuan spermatozoa untuk melakukan 
fertilisasi sangat kecil (10%). Kondisi spermatozoa yang 
bergerak perlahan atau berdenyut ditempat dalam 
mempertahankan viabilitasnya membutuhkan kecepatan dan 
energi yang besar untuk masuk ke saluran lubang mikropil sel 
telur (Hidayaturrahmah, 2007). 

Kualitas semen agar tetap terjaga, maka semen harus 
terhindar dari panas yang berlebiahan, air, bau yang dapat 
membunuh jasad renik (desinfektan), berhubungan dengan 
udara terlalu lama, terkenan sinar matahari langsung, dan 
goncangan (Hafez, 2000). 

 



2.7 Bahan Pengencer  
Sebelum menggunakan pengencer, perlu diketahui asal 

mula dan syarat pengencer, pengencer harus dapat menjamin 
kebutuhan fisik dan kimia semen selama penyimpanan.  
Pengencer merupakan media yang dapat memenuhi kebutuhan 
fisik dan kimia spermatozoa yang mempunyai fungsi 
memperbanyak volume semen, penyedia zat makanan dan 
bakteriostatik (Dumpala, Parker  dan Daniel, 2006).  

Syarat-syarat pengencer menurut Toelihere (1993) 
antara lain: 
1. Murah, sederhana, praktis dibuat tetapi mempunyai 

daya preservasi tinggi 
2. Mengandung unsur yang mempunyai sifat fisik dan 

kimia hampir sama dengan semen dan tidak 
mengandung zat yang bersifat racun bagi 
spermatozoa dan saluran kelamin betina 

3. Tetap dapat mempertahankan daya fertilitas 
spermatozoa, tidak terlalu kental sehingga tidak 
menghambat fertilisasi 
Fungsi pengencer menurut Dumpala dkk., (2006) 

antara lain: 
1. Memperbanyak volume semen sehingga dapat 

dipakai IB lebih banyak 
2. Menghindari spermatozoa terhadap cold shock 

selama pembekuan 
3. Menyediakan zat makanan sebagai sumber energy 

bagi spermatozoa 



4. Menyediakan buffer untuk mencegah perubahan pH 
dan dapat mempertahankan tekanan osmotic dan 
keseimbangan elektrolit 

5. Mencegah timbulnya kuman dan kemungkinan 
pertumbuhan 

Upaya untuk menemukan bahan pengencer yang lebih 
baik serta mudah diperoleh masih berlanjut sampai sekarang, 
dengan syarat bahan tersebut tidak beracun, berenergi, bersifat 
melindungi, mempunyai keasaman yang sesuai dan isotonis 
terhadap sel spermatozoa (Hardijanto dkk., 2002). 

Menurut Wedya, Sardjito, dan Bijanti (2008) bahwa 
penyediaan pengencer semen yang memenuhi syarat 
merupakan salah satu masalah penting bagi keberhasilan 
program IB. Beberapa syarat pengencer yang baik adalah 
mampu mempertahankan pH semen, mencegah dari kejutan 
dingin (cold shock ) pada suhu rendah serta mengandung 
bahan nutrisi. Bahan-bahan dalam pengencer yang dibutuhkan 
oleh spermatozoa untuk kelangsungan hidupnya, yaitu 
meliputi protein, lemak, zat hidrat arang serta vitamin dan 
mineral. 

Upaya untuk menghasilkan semen beku yang 
berkualitas tinggi dibutuhkan bahan pengencer semen yang 
mampu mempertahankan kualitas spermatozoa selama proses 
pendinginan, pembekuan, maupun pada saat thawing, karena 
itu,  bahan  pengencer semen beku harus mengandung sumber 
nutrisi, buffer, bahan anti  cold shock, antibiotik, dan 
krioprotektan yang dapat melindungi spermatozoa selama 
proses pembekuan dan  thawing.  Sumber nutrisi yang paling 
banyak digunakan adalah karbohidrat terutama fruktosa yang 



paling mudah dimetabolisasi oleh spermatozoa (Aboagla dan 
Terada, 2004).  

Larutan pengencer semen yang memiliki kandungan 
komposisi kimia lengkap akan memberikan fungsi yang baik 
bagai spermatozoa yang diencerkan, subtrat-subtrat nutrisi 
nutrisi diperlukan spermatozoa untuk mempertahankan 
hidupnya, terutama bagi spermatozoa yang disimpan terlebih 
dahulu sebelum diinseminasikan (Ridwan, 2008). Bahan 
pengencer yang paling sederhana dan praktis untuk semen 
ayam adalah larutan NaCl fisiologis (Toelihere, 1993). 

Fertilisasi dapat didukung oleh kualitas spermatozoa 
yang baik. Upaya untuk mendapatkan tingkat ferilisasi yang 
lebih tinggi, maka perlu dicari larutan fisiologis yang dapat 
menambah daya motilitas dan viabilitas spermatozoa. 
Penggunaan larutan fisiologis yang mengandung NaCl dan 
urea dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa antara 
20-25 menit (Hidayaturrahmah, 2007). 

Larutan NaCl fisiologis juga mempunyai daya 
penyangga pH (buffer), yang dapat mendukung motilitas 
sperma dalam waktu yang lebih lama (Sutiyono dkk., 2006). 
Semen ayam arab yang diencerkan NaCl fisiologis dan 
disimpan pada suhu kamar, kualitasnya menurun perlahan-
lahan dan dapat mempertahankan sampai batas minimal 
kualitas semen untuk IB selama 60 menit (Isnaini, 2000). 

NaCl Fisiologis merupakan larutan isotonic dengan 
plasma darah, NaCl Fisiologis digunakan pengencer semen 
ayam  (Tanaka, Wada, Koga, Nishio, dan Hertelenty, 1994). 
NaCl Fisiologis dapat mempertahankan motilitas spermatozoa 
di luar tubuh ayam sampai 12 jam setelah penampungan 
(Sutiyono dkk., 2006).  



Rustidja (2001) menambahkan bahwa NaCl 
mrngandung ion Na yang dapat mempertahankan hidup 
spermatozoa dalam keadaan in vitro. Larutan NaCl sering 
digunakan sebagai bahan pengencer semen yang memberikan 
sifat buffer  dan mampu mempertahankan pH semen ayam 
dalam suhu kamar serta suhu rendah, spermatozoa tidak 
mengalami metabolisme tinggi yang menjadikan keaktifan 
menjadi rendah dan energi menjadi tersimpan sehingga umur 
spermatozoa menjadi lebih panjang. 

2.8 Pengenceran 
Pengenceran semen adalah sebagai upaya untuk 

memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan 
spermatozoa, serta untuk mempertahankan kelangsungan 
hidup spermatozoa dalam jangka waktu tertentu yang berada 
dibawah maupun di atas titik beku. Pengenceran dan 
penyimpanan semen merupakan usaha untuk mempertahankan 
fertilitas spermatozoa dalam periode yang lebih lama, yakni 
untuk memperpanjang daya hidup spermatozoa dan motilitas 
(Rusdin dan Jum’at, 2000). 

Pengenceran semen dilakukan dengan tujuan untuk 
mempertahankan daya hidup spermatozoa dan meningkatkan 
volume semen sehingga mudah dibagi menjadi beberapa dosis 
IB, dengan demikian dapat meningkatkan jumlah betina yang 
diinseminasikan. Bahan pengencer harus isotonis, mampu 
mempertahankan kualitas semen tetap baik (motilitas dan 
viabilitas tetap tinggi) mudah didapatkan dan murah harganya. 
Faktor yang memegang peranan penting dalam menentukan 
fertilitas telur yang dihasilkan betina adalah kualitas dan 
kuantitas semen (Isnaini, 2000 ). 



Menurut Marawali, Thomas, Burhanuddin, dan Belli 
(2001), fruktosa adalah substrat energi utama di dalam plasma 
semen yang telah diproduksi kelenjar vesikularis. Selain itu 
fruktosa merupakan turunan karbohidrat yang dapat dijadikan  
sumber energi untuk mendukung pergerakan (motilitas) dan 
ketahanan spermatozoa. 

Penggunaan larutan pengencer dapat menurunkan 
derajat metabolisme spermatozoa. Penurunan derajat 
metabolisme dapat memperpanjang daya hidup spermatozoa 
dalam penyimpanan. Didalam semen segar, spermatozoa 
hanya bertahan hidup selama beberapa jam jika derajat 
metabolismenya tidak ditekan (Marawali dkk., 2001). 

Permeabilitas membran sangat berkaitan dengan 
transportasi nutrisi yang penting peranannya dalam 
metabolisme sel. Dengan mengurangi kecepatan rusaknya 
permeabilitas membran spermatozoa, maka kebutuhan akan 
nutrisi tidak terhambat dan selanjutnya sel spermatozoa 
tersebut dapat bertahan lama. Permeabilitas membrane erat 
kaitannya dengan motilitas, viabilitas spermatozoa, dan 
transportasi nutrisi yang diperlukan pada metabolisme sel 
dalam menghasilkan energi (Purwaningsih, 2000).         

Energi yang digunakan untuk motilitas spermatozoa 
berasal dari  perombakan ATP  di  dalam  selubung  
mitokondria  melalui  reaksi-reaksi  penguraiannya menjadi 
ADP (adenosin diphosphat) dan AMP (adenosin 
monophosphat). Energi yang  dihasilkan  ini  akan  dipakai  
sebagai  pergerakan  (energi  mekanik)  atau sebagai 
biosintesis (energi kimiawi). Semen mengandung empat bahan 
organik yang  dapat  dipakai  secara  langsung  maupun  tidak  
langsung  oleh  spermatozoa sebagi sumber energi untuk 
kelangsung hidup dan motilitas spermatozoa, bahan-bahan  



tersebut adalah fruktosa, serbitol, GPC  
(glycerylphosphorylcholine) dan plasmalogen. Plasmalogen 
atau lemak aldehidrogen terdapat di bagian leher, badan dan 
ekor spermatozoa yang dipergunakan untuk respirasi endogen 
(Zenichiro dan Kumada, 2002). 

Hardijanto dkk., (2002) menyatakan bahwa akibat dari 
proses adaptasi spermatozoa terhadap konsentrasi pengencer, 
dapat mengakibatkan gangguan permeabilitas membran, 
sehingga menurunkan aktivitas metabolisme, kerusakan sel 
(abnormalitas), motilitas individu spermatozoa. Proses 
metabolisme dapat menghasilkan asam laktat, jika tidak 
tersedia energi untuk merombak kembali menjadi energi yang 
dibutuhkan untuk melakukan aktivitas gerak spermatozoa, 
maka akan menyebabkan penumpukan asam laktat, dan 
menjadikan pH manjadi menurun (asam). Tingginya keasaman 
dalam semen akan menghambat aktivitas metabolisme 
spermatozoa dan menjadi racun bagi spermatozoa.   

Solihati dan kune (2008) menyatakan bahwa semen 
ayam mengandung unsur-unsur elektrolit berupa klorida, 
kalsium, kalium, natrium dan magnesium. Peningkatan 
konsentrasi elektrolit yang berlebihan akan merusak selubung 
lipoprotein dinding sel sperma, sehingga pada waktu terjadi 
perubahan suhu, permeabilitas membran sel akan berubah dan 
akan menyebabkan kematian sel. 

2.9 Penyimpanan Semen Ayam pada Suhu 40C 
Semen yang diperoleh dari penampungan segera dibawa 

ke laboratorium untuk dievaluasi sebelum digunakan untuk 
inseminasi buatan. Semen yang berada pada tabung eppendorf 
dibungkus dengan menggunakan alumunium foil yang dapat 
digunakan sebagai pencegah spermatozoa terhadap cold shock 



saat kontak langsung dengan es. Semen yang disimpan dalam 
kotak yang berisi es bersuhu 3-8 0C selama transprotasi, 
viabilitasnya dapat bertahan lebih dari 50% (Nurfirman, 2001). 

Junianto dkk.,  (2002) menyatakan bahwa daya hidup 
semen ayam   kampung dapat bertahan mencapai 102 menit di 
luar tubuh dengan suhu kamar. Menurut Toelihere (1993) 
bahwa faktor suhu serta cahaya dapat mempengaruhi daya 
hidup semen di luar tubuh ; lebih lanjut Purwanti (2006) 
melaporkan bahwa daya hidup spermatozoa di luar tubuh 
sangat rendah dan mudah sekali mengalami kematian. 

Penyimpanan semen unggas selama 24-48 jam dengan 
tanpa kehilangan fertilitas adalah merupakan suatu tantangan, 
suhu 4 0C dapat mempertahankan daya hidup sperma, tetapi 
akan mengalami penurunan kualitas yang sejalan dengan lama 
penyimpanan, karena terjadi perubahan integrasi membran sel 
berupa pembengkakan pada daerah akrosom dari spermatozoa. 
Fungsi akrosom dalam proses fertilisasi sangat penting karena 
menghasilkan enzim hyaluronidase atau zona lysine yang 
penting untuk penerobosan ovum (Nalbandov, 1990). 

Perubahan kondisi lingkungan spermatozoa dari cairan 
seminal plasma menuju cairan pengencer serta kondisi 
keseimbangan sel-sel spermatozoa selama proses pengenceran 
dapat berpengaruh terhadap terjadinya shock spermatozoa. 
Menurunya suhu membuat terjadinya penurunan metabolisme 
spermatozoa, sehingga produksi energi yang digunakan 
sebagai energy makanik (pergerakan) dan energi kimiawi 
(biosintesis) menurun (Hardijanto dkk., 2002).  

Penyimpanan semen pada suhu 4-5 0C dapat 
mempertahankan daya fertilitas yang optimum, terjadi 
penghambatan terhadap aktivitas metabolisme secara fisik dan 
kimiawi dalamkecepatan yang rendah. Kualitas semen selama 



penyimpanan sebelum dilakukan IB sangat penting diketahui, 
karena untuk dapat memperkirakan sejauh mana daya hidup 
dan fertilitas spermatozoa dalam saluran kelamin betina, selain 
itu dapat digunakan sebagai acuan para inseminator dalam 
penyediaan semen yang baik untuk diinseminasikan, dengan 
mengetahui lama penyimpanan yang terbaik maka kualitas 
semen dapat dipertahankan, dan penggunaan pejantan lebih 
efisien (Solihati dkk., 2006) 

Bearden dan Fuquay (2004) menyatakan bahwa 
penyimpanan  semen  dalam  jangka  waktu lama akan 
menurunkan fertilitas dan plasma semen menjadi  tidak  
isotonik. Nurcholidah dkk., (2006) juga menyatakan bahwa 
selama  penyimpanan  terdapat adanya  penurunan pergerakan  
progresif  (motilitas)  spermatozoa.  Penyebab penurunan 
motilitas disbabkan karena semakin bertambahnya  jumlah  
spermatozoa  yang  rusak  dan  mati  akibat  suhu  dingin,  
ketersediaan energi  dalam  bahan  pengencer  makin  
berkurang,  meningkatnya tingkat keasamaan (pH) semen.  

Menurut  Subowo  (1995) menyatakan bahwa  pada 
membran plasma  sel  terdapat  banyak  makromolekul yang 
dibutuhkan dalam proses metabolisme dan sebagai pelindung  
organel-organel  di  dalam  sel  dari kerusakan  mekanik.  
Hasil  metabolisme  adalah energi  berupa  ATP  yang  
diperlukan  untuk  daya gerak  (motilitas)  spermatozoa.  
Dengan  demikian kerusakan  membran  plasma  sel  akan 
mengakibatkan  terganggunya  suplai  energi  dan pada  
akhirnya menurunkan motilitas  spermatozoa. Rendahnya  
motilitas  pada  akhirnya  akan menyebabkan  periode  fertil  
dan  fertilitas spermatozoa lebih singkat. 

Hubungan motilitas dengan perbedaan osmolaritas 
medium ditunjukkan oleh Iguer-ouada dan Verstegen (2001) 



yang membuktikan bahwa osmolaritas mempunyai pengaruh 
terhadap aktivitas metabolisme spermatozoa selama 
penyimpanan sehingga akan mempengaruhi motilitas dan 
keutuhan akrosom,  bahkan secara tegas Songsasen, Yu, 
Murton, Paccamonti, Eilts, Godke, dan Leibo (2002) 
menyebutkan motilitas spermatozoa sangat dipengaruhi oleh 
tekanan osmotik. 

Keutuhan membran plasma sangat berkorelasi dengan 
motilitas spermatozoa. Apabila membran plasma spematozoa 
sudah mengalami kerusakan, maka metabolisme spermatozoa 
akan terganggu sehingga spermatozoa akan kehilangan 
motilitasnya dan mengakibatkan kematian. Komposisi bahan 
pengencer yang digunakan sangat berpengaruh dalam 
mempertahankan keutuhan membran plasma spermatozoa 
selama penyimpanan pada suhu 5 0C (Yu dan Leibo, 2002).  

Penurunan persentase membran plasma utuh (MPU) 
terjadi akibat  kerusakan membran plasma spermatozoa yang 
diakibatkan karena pengerasan lapisan phospholipid akibat 
suhu yang rendah (Sankai, Tsuchiya, dan Ogonuki, 2001). 
Penurunan motilitas disebabkan oleh kejutan dingin dan 
ketidakseimbangan tekanan osmotik akibat dari proses 
metabolisme yang berlangsung selama penyimpanan pada 
suhu 5 0C, menyebabkan tingkat penurunan pH semakin besar. 
Proses metabolisme yang terjadi yaitu metabolisme aerob dan 
anaerob, metabolisme spermatozoa dalam keadaan anaerob  
menghasilkan asam laktat yang tertimbun, dan dapat 
menurunkan pH semen, yang apada akhirnya menurunkan 
motilitas dan daya tahan hidup spermatozoa (Solihati dan 
kune, 2008).  

Semakin berkurangnya cadangan makanan, dan 
ketidakseimbangan cairan elektrolit akibat metabolisme 



spermatozoa, maka sperma akan kelelahan dan mati (Lely, 
2009). Soler., dkk (2003), menambahkan bahwa keutuhan 
membran plasma sangat diperlukan oleh spermatozoa, karena 
kerusakan membran plasma akan berpengaruh terhadap proses 
metabolisme dan berhubungan dengan  motilitas serta daya 
hidup spermatozoa yang dihasilkan. Metabolisme sel akan 
berlangsung baik jika membran plasma sel berada dalam 
keadaan yang utuh, sehingga mampu dengan baik mengatur 
lalu lintas masuk dan keluar dari sel semua substrat dan 
elektrolit yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. 

Tingginya abnormalitas disebabkan karena adanya 
kandungan  asam laktat yang disebabkan oleh kematian 
spermatozoa, sehingga dapat menjadi racun dan morfologi 
spermatozoa berubah. Standar abnormalitas spermatozoa yang 
akan digunakan IB yaitu berada dibawah 15% (Evans dan 
Maxwell, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan mulai bulan April sampai juni 

2011 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

3.2. Materi Penelitian 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

empat ekor ayam kampung jantan berumur 1-1,5 th tahun 
dengan bobot badan + 2,2 kg untuk diambil semennya. 
3.2.1. Alat dan Bahan : 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini 
meliputi alat dan bahan untuk penampungan, pengenceran, 
pemeriksaan kualitas semen. 
a. Penampungan semen dan pengenceran semen 

Alat  : - Spuit kapasitas 1 ml 
    - Tabung eppendorf 
    - Tabung reaksi 

  - Beaker Glass 250 ml 
   - Refrigerator 

   - Tissue  
   - Alumunium foil. 

Bahan  : - Larutan NaCl Fisiologis 
b. Pemeriksaan Kualitas Semen 

Alat  : - Mikroskop Listrik Monokuler 
   - Objek glass,  

   - Cover glass  
  - Ose 
  - Haemocytometer 
  - Kertas lakmus 



Bahan   : - Semen 
     - Eosin-negrosin  

3.3 Metode Penelitian 
Metode percobaan kualitas semen ayam dengan 

perlakuan larutan pengencer NaCl fisiologis dan 
penyimpanan pada suhu 4o C. Volume pengencer yang 
digunakan sebanyak 10 kali volume semen. Setelah 
dilakukan pengenceran semen di uji kualitas pada jam ke 
0 (P0), selanjutnya ditempatkan di refrigerator pada suhu 
40 C dan diuji pada jam ke 6 (P1), jam ke 12 (P2), jam ke 
18 (P3), jam ke 24 (P4), dan jam ke 30 (P5). Ulangan yang 
dilakukan sebanyak 10 kali. 
3.4. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 
3.4.1. Penampungan Semen 

Menurut Suprijatna dkk., (2005) bahwa penampungan 
semen sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Seorang 
memegang ayam jantan yang akan ditampung semennya dan 
seorang lagi melakukan pengurutan untuk mengeluarkan 
semen dari alat kelamin ayam sekaligus menampungnya. 
Menurut Toelihere (1993) bahwa pengurutan dilakukan dari 
muka ke belakang sambil mengangkat ekor dan mengadakan 
sedikit tekanan pada bagian akhir phallus dengan tujuan untuk 
menimbulkan reflex ejakulatoris. 

3.4.2. Pengenceran Semen 
Semen yang telah memenuhi syarat (warna dan volume) 

diencerkan dengan bahan pengencer NaCl fisiologis, dengan 
antara semen dengan bahan pengencer sebesar 1:10 kali. 

Pengenceran semen dilakukan dengan larutan NaCl 
fisiologis sebanyak 10 kali.  Pengenceran dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa dosis IB yang baik untuk mendapatkan 



fertilitas tinggi lebih baik diencerkan sebanyak 10 kali, karena 
menurut Hardijanto dkk.,  (2002) bahwa untuk mendapatkan 
fertilitas lebih tinggi disarankan agar semen segar diencerkan 
10 kali, sedangkan menurut Hafez (2000) bahwa konsentrasi 
spermatozoa 100 juta/ml cukup untuk menghasilkan fertilitas 
lebih dari 95%, sedangkan konsentrasi spermatozoa kurang 
dari 100 juta/ml dapat menurunkan fertilitas telur. 

Semen ayam kampung diambil dengan menggunakan 
mikropipet dan kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, 
setelah itu pengencer ditambahkan dengan perbandingan 1:10 
kali. Sebelum dimasukkan dalam refrigerator, semen yang 
telah diencerkan diamati, motilitas individu, persentase 
spermatozoa hidup mati, serta persentase abnormalitas. 

Semen yang telah memenuhi syarat  (motilitas massa ++ 
dan motilitas individu 60%), kemudian diencerkan dengan 
Ringer’s dengan 10 kali pengenceran. Pengenceran dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa dosis IB yang baik untuk 
mendapatkan fertilitas tinggi lebih baik diencerkan sebanyak 
10 kali dengan pengencer tertentu (Sastrodiharjo, 1997). 
Pengenceran dilakukan pada temperatur ruang. Semen 
diencerkan dengan NaCl fisiologis 10 kali volume semen 
secara perlahan-lahan sampai homogen. 

3.4.3. Penyimpanan Semen dalam Refrigerator pada 
Suhu 4o C 
Setelah dilakukan pengenceran dan pengamatan 

sebelum penyimpanan (P0), yang telah dimasukkan 
tabung reaksi ditutup aluminium foil. Tabung reaksi 
tersebut dimasukkan Beaker Glass 250 ml dimasukkan 
refrigerator pada suhu 4o C. Pengamatan kualitas semen 
selanjutnya dilakukan setiap 6 jam sekali selama 30 jam, 



yaitu P1 (6 jam), P2 (12 jam), P3 (18 jam), P4 (24 jam), P5 
(30 jam). 

3.4.4. Evaluasi Kualitas Semen 
Evaluasi kualitas semen pada P1 (6 jam), P2 (12 

jam), P3 (18 jam), P4 (24 jam), P5 (30 jam), meliputi 
pemeriksaan volume, warna semen, konsistensi, 
konsentrasi, pH, motilitas massa, motilitas individu, 
viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa. 

3.4.4.1. Volume Semen   
Volume semen dapat dilihat langsung dengan 

menggunakan tabung eppendorf  berskala. 

3.4.4.2. Warna Semen 
Warna semen dapat dilihat langsung pada tabung 

eppendorf dan warna semen normal adalah putih susu 
atau krem, sedangkan warna tidak normal putih 
kekuningan karena terkontaminasi urine, dan putih 
kemerahan karena terkontaminasi darah. Derajat 
konsistensi dan kekeruhan semen mempunyai hubungan 
dengan konsentrasi spermatozoa, semakin keruh biasanya 
konsentrasi spermatozoa semakin banyak (Partodiharjo, 
1992). 

3.4.4.3. pH Semen 
pH semen diukur menggunakan kertas lakmus dan 

perubahan warna yang terjadi disesuaikan dengan 
indikator pH. 

3.4.4.4. Motilitas spermatozoa 
Penilaian gerakan massa dapat ditentukan dengan 

meneteskan semen diatas objek glass dan diamati dengan 



mikroskop perbesaran 100 kali, bila terlihat adanya 
gelombang besar, banyak, gelap dan tebal seperti awan 
maka penilaian semen adalah sangat baik (+++), bila 
terdapat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, 
kurang jelas, dan bergerak lambat maka penilaian semen 
adalah baik (++), bila hanya terdapat gerakan-gerakan 
individu aktif progresif maka penilaian sedang (+), dan 
bila tidak terdapat gerakan sama sekali maka 
penilaiannya adalah buruk (0). 

Penilaian gerakan individu dapat diketahui melalui 
pengamatan secara visual, dan dinyatakan dengan persen, 
misalnya bila gerakan sperma yang progresif maju ke 
depan merupakan gerakan terbaik ( mempunyai motilitas 
>70%), tinggi rendahnya nilai persentase motilitas 
individu tergantung dari gerakan spermatozoa progesif 
yang terjadi.  Sedangkan sperma yang tidak bergerak 
dianggap mati (Toelihere, 1993). 

3.4.4.5. Viabilitas Spermatozoa 
Penghitungan spermatozoa hidup dan mati dengan 

menggunakan preparat eosin negrosin.  Semen ayam 
kampung diteteskan pada objek glass dan diteteskan juga 
pewarna eosin negrosin kemudian dicampur sampai 
homogen, selanjutnya dibuat preparat ulas dengan cara 
menekan menggunakan cover glass membentuk sudut 
45o dan dikeringkan. Pengamatan dilakukan mikroskop 
dengan perbesaran 400 kali, spermatozoa yang mati 
ditandai dengan penyerapan warna merah pada bagian 
kepala dan sperma yang hidup tidak bisa menyerap 
warna.  Spermatozoa yang hidup dan mati dihitung 
sampai berjumlah 100, kemudian dihitung persentasenya.  
Rumus viabiitas : ��������	��
����
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 × 100% 



 

3.4.4.6. Abnormalitas Spermatozoa  
Penentuan abnormalitas spermatozoa yaitu dengan 

pemberian pewarnaan eosin negrosin seperti pada 
perhitungan presentase hidup spermatozoa.  
Penghitungan abnormalitas yaitu dalam satu lapang 
pandang mikroskopis dihitung semua sel-sel spermatozoa 
baik normal maupun abnormal, setelah mendapat jumlah 
100 spermatozoa dapat disimpulkan berapa sel 
spermatozoa yang abnormal. 
Rumus Abnormalitas : �����������
��������
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 × 100 %. 

3.4.4.7. Konsentrasi Spermatozoa 
Penilaian konsentrasi spermatozoa sangat penting 

karena dipakai sebagai kriteria penentuan kualitas semen 
dan menentukan tingkat pengenceran. Konsentrasi 
spermatozoa dihitung menggunakan haemocytometer 
yang diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 
kali pada lima kotak yang mewakili empat bagian sisi 
dan satu ditengah. 

Tahapan dalam menghitung sel sperma dengan alat 
haemocytometer menurut Parrish (2003) adalah sebagai 
berikut: 
• Semen dihisap memakai pipet haemocytometer yang 

berisi butiran merah sampai tanda 0,5 
• Kemudian ditambahkan larutan NaCl fisiologis 

sampai tanda 101 
• Ujung karet penghisap ditekuk dan pipet dikocok 

dengan gerakan membentuk angka delapan beberapa 
kali sampai larutan didalamnya homogen 



• Larutan didalam pipet dibuang 3-4 tetes, kemudian 
larutan diteteskan pada ruangan haemocytometer dan 
ditutup dengan cover glass 

• Diamati dengan mikroskop perbesaran 400 kali 
• Dihitung jumlah sel sperma dalam lima bujur sangkar 

besar yang dibatasi dengan 3 garis ( sperma bujur 
sangkar besar terdiri dari 16 bujur sangkar kecil) 

• Dihitung kepala sel sperma yang ada di dalam dan 
kepala sperma yang terletak melintang di bagian garis 
kanan atas atau kiri bawah, sedangkan kepala yang 
keluar dari garis tidak dihitung 

• Jumlah spermatozoa tersebut dikalikan dengan 107 per 
ml semen, sehingga didapat jumlah konsentrasi 
spermatozoa per mili liter (ml). 

3.4.5. Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan Analisis ragam, Rancangan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), 
dengan anak contoh, apabila hasil yang diperoleh 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 
atau sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan Uji 
Beda Terkecil (BNT). Parameter yang diamati meliputi : 
1. motilitas individu, 2. Viabilitas spermatozoa, 3. 
abnormalitas spermatozoa. 

3.4.6. Batasan Istilah 
Semen : cairan yang keluar dari tubuh melalui 

phallus yang terdiri dari sel 
spermatozoa dan seminal plasma 



NaCl Fisiologis  : larutan isotonis yang mengandung 
ion-ion yang sesuai dengan   cairan 
seminal plasma 

Cold Shock : kondisi spermatozoa yang stress 
karena disebabkan oleh cekaman 
dingin 

Abnormalitas  : bentuk morfologi spermatozoa yang tidak 
normal, yang dikelompokan menjadi 3 
yaitu abnormalitas primer, abnormalitas 
sekunder dan abnormalitas tersier. 
Abnormalitas primer terjadi pada testis 
saat proses spermatogenesis tepatnya di 
tubuli semiferi. Abnormalitas primer 
ditandai oleh kepala yang terlampau kecil 
(microcephalic) atau terlalu besar 
(macrocephalic), kepala yang lebar, ekor 
atau badan berganda. Abnormalitas 
sekunder terjadi di epididymis sewaktu 
ejakulasi. Abnormalitas sperma ditandai 
dengan adanya butiran protoplasma pada 
pangkal ekor sperma tepatnya di caput 
epididymis. Abnormal tersier, yang 
ditandai dengan ekor putus, ekor 
melingkar, dan kepala membesar.  

 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pemeriksaan Kualitas Semen Segar Ayam Kampung 
Pemeriksaan semen segar dalam penelitian meliputi : 

volume, warna, pH,  konsistensi, pH, kensentrasi, motilitas 
massa dan individu, persentase hidup (viabilitas), abnormalitas 
yang diperlihatkan pada Tabel 2 (Lampiran 1). Evaluasi semen 
dilakukan untuk memastikan bahwa sampel semen yang 
digunakan mempunyai karakteristik yang baik sebelum 
digunakan untuk proses pengenceran. Hasil pengamatan 
semen segar dari semen ayam kampung menunjukan 
karakteristik semen segar yang normal dapat dilihat pada 
Tabel 2. 
Tabel 2. Karakteristik Semen Segar Ayam Kampung  
Pemeriksaan  Rata-rata + SD 
Volume (ml) 
pH 
Warna 
Konsistensi 
Konsentrasi (juta/ml) 
Motilitas individu (%) 
Motilitas massa (1+ sampai 3+) 
Viabilitas (%) 
Abnormal (%) 

0,31 + 0,06 
7 + 0 
Putih susu 
Kental 
3130 + 29,30 
77,0 + 4,22 
2+ sampai 3+ 
92,5 + 2,37 
5,1 + 1,19 

4.1.1 Volume Semen 
Volume merupakan suatu standar minimum untuk 

mengevaluasi kualitas semen yang akan digunakan untuk IB. 
Rataan semen segar yang diperoleh selama pengamatan (Tabel 
2)  yaitu 0,31 ml + 0,061 ml. Volume tersebut masih dalam 
kisaran normal, sesuai dengan pendapat (Junianto dkk., 2002) 



volume ejakulat rata-rata ayam kampung adalah 0,18 ml 
dengan kisaran 0,07-0,32 ml. Hafez (2000) menambahkan 
bahwa  volume ayam berkisar antara 0,2-0,5. Rataan volume 
semen yang berbeda dipengaruhi oleh jenis ayam yang 
berbeda, meskipun bangsanya sama, sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Sutiyono dkk., (2006) bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi volume dan konsentrasi semen adalah 
umur, besar tubuh, genetik, cahaya, nutrisi, perubahan 
kesehatan reproduksi ternak dan frekuensi penampungan 
semen.  

4.1.2 Warna Semen 
Warna semen yang diperoleh selama pengamatan (Tabel 

2) mempunyai rataan warna putih susu, dan konsistensi kental. 
Warna tersebut menandakan bahwa semen dalam keadaan 
normal, sesuai pendapat Toelihere (1993) yang menyatakan 
bahwa warna semen yang normal berwarna seperti susu atau 
putih keruh. Partodiharjo (1992) melaporkan bahwa 
konsistensi semen yang semakin kental dan warna semen 
semakin mendekati putih susu atau keruh, maka konsentrasi 
spermatozoa semakin tinggi. 

4.1.3 pH Semen 
Derajat keasaman (pH) semen yang diperoleh dari 

hasil penelitian (Tabel 2) mempunyai rataan 7. Derajat yang 
diperoleh dalam penelitian tersebut adalah hasil yang normal, 
sesuai dengan pendapat Sesuai dengan Tolihere (1993) yang 
menyatakan bahwa  pH  semen  ayam  jantan berkisar antara  
7,0-7,6. Hasil tersebut menunjukan bahwa semen tersebut 
tidak tercampur dengan manure, yang dapat menurunkan pH 
semen. Selain itu pH semen juga dipengaruhi oleh kebenaran 



dalam penampungan semen,  tidak adanya kontaminasi oleh 
bakteri terhadap semen (Sutiyono dkk., 2006).  

4.1.4 Motilitas Spermatozoa 
 Motilitas semen yang diperoleh selama penelitian rata-
rata mempunyai motilitas massa 2+sampai 3+, dan motilitas 
individu sebesar 77,5%. Ihsan (2009) menyatakan bahwa 
penilaian gerakan massa 2+ dapat diartikan baik, dan untuk 3+ 
penilaian gerakan massanya sangat baik. Persentase Motilitas 
individu semen segar yang diperoleh selama pengamatan rata-
rata 77,5 + 4,22%, menunjukkan bahwa motilitas individu 
dalam kisaran noemal, sesuai dengan Hafez (2000) yang 
menyatakan bahwa semen segar yang akan digunakan untuk 
proses selanjutnya atau dimanfaatkan IB minimal mempunyai 
motilitas 65%. 

4.1.5 Viabilitas Spermatozoa 
 Persentase hidup (viabilitas) spermatozoa yang 
diperoleh selama pengamatan rata-rata 92,5 + 2,37 (Tabel 2) 
lebih tinggi dibandingkan dengan batas minimal yang 
dinyatakan Hardijanto dkk., (2002) bahwa kualitas semen 
yang baik minimal memiliki persentase hidup 50%. 

4.1.6 Abnormalitas Spermatozoa 
Persentase abnormalitas spermatozoa selama pengamatan 

mempunyai nilai rata-rata (Tabel 2) 5,1 + 1,19%. Persentase 
abnormal tersebut tergolong baik, sesuai dengan Toelihere 
(1993) dan Hardijanto dkk., (2002) yang menyatakan bahwa 
pada kebanyakan ejakulat persentase sperma abnormal 
berkisar antara 5-20%. Apabila abnormal spermatozoa 
mencapai 25% atau lebih dari total spermatozoa dalam satu 
ejakulasi, maka akan menurunkan fertilitas.  



4.1.7 Konsentrasi Spermatozoa 
Konsentrasi spermatozoa hasil penelitian mempunyai 

rata-rata 3130 juta spermatozoa/ml (Tabel 2). Konsentrasi 
hasil pengamatan tersebut tergolong normal, sesuai dengan 
pendapat Hafez (1993) dan Gozali (2010) yang menyatakan 
bahwa konsentrasi semen berkisar antara 3000-7000 juta 
spermatozoa/ml. Konsentrasi tersebut dipengaruhi oleh  umur, 
besar tubuh, genetik, cahaya, nutrisi, perubahan kesehatan 
reproduksi ternak, umur, cahaya, nutrisi, genetik dan frekuensi 
penampungan semen. 

4.2 Pengaruh Lama Simpan Terhadap Kualitas Semen 
Ayam Kampung (Motilitas Individu, Viabilitas, dan 
Abnormalitas) dalam Pengencer NaCl Fisiologis 
Pada Suhu 4o C 
Bahan pengencer yang digunakan dalam penelitian 

adalah NaCl fisiologis, yang merupakan bahan yang paling 
sederhana dan praktis untuk semen ayam. Tujuan penggunaan 
NaCl fisiologis adalah untuk berfungsi sebagai buffer, dan 
menjaga keseimbangan osmotik semen, sesuai dengan 
pendapat Sutiyono dkk., (2006) yang menyatakan bahwa NaCl 
fisiologis mempunyai daya penyangga pH (buffer), yang dapat 
mendukung motilitas sperma dalam waktu yang lebih lama. 
Semen ayam arab yang diencerkan NaCl fisiologis dan 
disimpan pada suhu kamar, kualitasnya menurun perlahan-
lahan dan dapat mempertahankan sampai batas minimal 
kualitas semen untuk IB selama 60 menit. 
 NaCl fisiologis merupakan larutan isotonis dengan 
plasma darah, NaCl Fisiologis digunakan pengencer semen 
ayam  (Tanaka dkk., 1994). NaCl fisiologis dapat 
mempertahankan motilitas spermatozoa di luar tubuh ayam 



sampai 12 jam setelah penampungan (Sutiyono dkk., 2006). 
Rustidja (2001) menambahkan bahwa NaCl mengandung ion 
Na yang dapat mempertahankan hidup spermatozoa dalam 
keadaan in vitro. Larutan NaCl sering digunakan sebagai 
bahan pengencer semen yang memberikan sifat buffer  dan 
mampu mempertahankan pH semen ayam dalam suhu kamar 
serta suhu rendah, spermatozoa tidak mengalami metabolisme 
tinggi yang menjadikan keaktifan menjadi rendah dan energi 
menjadi tersimpan sehingga umur spermatozoa menjadi lebih 
panjang.  

4.2.1 Motilitas Individu Spermatozoa 
Hasil penelitian rata-rata motilitas individu spermatozoa 

ayam kampung disajikan ke dalam Tabel 3. 
Tabel 3. Rata-rata motilitas individu spermatozoa ayam 

kampung dalam perlakuan pengencer NaCl 
Fisiologis pada suhu 4 0C. 

Perlakuan Rata-rata ± SD  
P0 68,00 +  5,37a 

P1 60,50 +  7,25b 

P2 52,00 +  6,32c 

P3 42,50 +  6,35d 

P4 32,50 +  7,55e 

P5 21,50 +  5,80f 

Keterangan :  P0 = 0 jam, P1= 6 jam, P3 = 18 jam, P4 = 24 jam, 
P5 = 30 jam 

   Notasi yang berbeda pada P0-P5 menunjukan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0.01) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa motilitas semen ayam 
pada P1, P2, P3, P4, dan P5 dalam pengencer NaCl fisiologis 
pada suhu 4 oC, selama penyimpanan mengalami penurunan 
seiring dengan bertambahnya lama simpan. Hasil analisis 



ragam menunjukkan bahwa perlakuan lama simpan semen 
pada suhu 4 0C memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0.01) terhadap motilitas spermatozoa. Persentase motilitas 
yang layak memenuhi syarat untuk IB dimulai dari P0 (0 jam) 
sampai P3 (18 jam), dengan rataan P(0) 68,00 +  5,37, P(1) 
60,50 +  7,25, P(2) 52,00 +  6,32, P(3)  4,50 +  6,35, sedangkan 
pada dan P(4)  persentase motilitas 32,50 +  7,55, sudah berada 
dibawah 40%, sesuai dengan pendapat Solihati dkk., (2008) 
dan Syafar (2001) yang menyatakan bahwa motilitas semen 
ayam yang digunakkan untuk IB harus mempunyai persentase 
motilitas minimal 40%. Campbell dan Kenealy (2003) 
menambahkan bahwa motilitas minimal adalah sebesar 30%, 
sedangkan menurut Rahmaningsih (2002) dan Batubara (2010) 
bahwa motilitas spermatozoa di lapangan sebesar 20%. 

Hasil uji BNT 1%  menunjukkan bahwa semen yang 
diencerkan dengan NaCl Fisiologis memberikan perbedaan 
motilitas individu yang sangat nyata pada tiap perbedaan lama 
simpan pada suhu 4 0C. Motilitas pada P0 yang lebih tinggi 
dari P1, P2, P3, P4, dan P5 disebabkan karena pada P0 
spermatozoa mempunyai banyak nutrisi, dan kesediaan nutrisi 
tersebut mengalami penurunan seiring dengan lama simpan. 
Penurunan kesediaan nutrisi disebabkan oleh spermatozoa 
yang bergerak sangat aktif dengan memiliki kemampuan dan 
energi (ATP) yang sangat besar untuk menembus lubang 
mikropil sel telur. Penyimpanan  semen  dalam  jangka  waktu 
lama akan menurunkan fertilitas dan plasma semen menjadi  
tidak  isotonis (Bearden dan Fuquay, 2004). Nurcholidah dkk., 
(2006) juga menyatakan bahwa selama  penyimpanan  terdapat 
adanya  penurunan pergerakan  progresif  (motilitas)  
spermatozoa. Penurunan motilitas disebabkan  oleh  semakin 
bertambahnya  jumlah  spermatozoa  yang  rusak  dan  mati  



akibat  suhu  dingin,  ketersediaan energi  dalam  bahan  
pengencer  makin  berkurang, dan  meningkatnya tingkat 
keasamaan (pH) semen.  

Menurut  Subowo  (1995) menyatakan bahwa pada  
membran plasma  sel  terdapat  banyak  makromolekul  yang 
dibutuhkan dalam proses metabolisme dan sebagai pelindung  
organel-organel  di  dalam  sel  dari kerusakan  mekanik.  
Hasil  metabolisme  adalah energi  berupa  ATP  yang  
diperlukan  untuk  daya gerak  (motilitas)  spermatozoa.  
Dengan  demikian kerusakan  membran  plasma  sel  akan 
mengakibatkan  terganggunya  suplai  energi  dan pada  
akhirnya menurunkan motilitas  spermatozoa. Rendahnya  
motilitas  pada  akhirnya  akan menyebabkan  periode  fertil  
dan  fertilitas spermatozoa lebih singkat. 

 Penurunan persentase motilitas individu spermatozoa 
selama penelitian, disebabkan oleh adanya kejutan dingin yang 
meningkatkan tekanan osmotik semen, sehingga spermatozoa 
mengalami proses metabolism yang tidak seimbang, sesuai 
dengan yang dinyatakan Solihati dkk., (2008) bahwa  
penurunan motilitas disebabkan oleh kejutan dingin dan 
ketidakseimbangan tekanan osmotik akibat dari proses 
metabolisme yang berlangsung selama penyimpanan pada 
suhu 5o C, menyebabkan tingkat penurunan pH semakin besar. 
Penurunan persentase membrane plasma utuh (MPU) terjadi 
akibat kerusakan membran plasma spermatozoa yang 
diakibatkan karena pengerasan lapisan phospholipid akibat 
suhu yang rendah (Sankai dkk., 2001).  

Penurunan persentase motilitas individu spermatozoa 
juga disebabkan oleh ketersediaan makanan spermatozoa yang 
diencerkan dengan NaCl fisiologis dan disimpan pada suhu 4 
0C yang semakin lama semakin berkurang jumlahnya. 



Penurunan jumlah makanan spermatozoa tersebut disebabkan 
oleh aktifitas mekanik (gerak) spermatozoa yang 
menggunakan energi dari penegencer, sehingga semakin lama 
kandungan nutrisi dalam pengencer  menjadi berkurang dan 
habis, sesuai dengan yang dinyatakan Lely (2009) bahwa 
semakin berkurangnya cadangan makanan, dan 
ketidakseimbangan cairan elektrolit akibat metabolisme 
spermatozoa, maka sperma akan kelelahan dan mati. 

4.2.2 Viabilitas Spermatozoa 
Hasil penelitian rata-rata viabilitas spermatozoa ayam 

kampung yang diencerkan dengan NaCl Fisiologis pada suhu 
4 oC disajikan dalam Tabel 4. 
Tabel 4. Rata-rata viabilitas spermatozoa ayam kampung 

dalam perlakuan pengencer NaCl Fisiologis pada 
suhu 4 oC. 

Perlakuan Viabilitas (%)  
P0 83,10 +  3,63a 

P1 78,80 +  4,29b 

P2 70,60 +  4,12c 

P3 61,70 +  4,14d 

P4 51,80 + 2,97e 

P5 40,60 + 7,79f 

Keterangan :   P0 = 0 jam, P1= 6 jam, P3 = 18 jam, P4 = 24 jam, 
P5 = 30 jam. 

  Notasi yang berbeda pada P0-P5 menunjukan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0.01) 
Tabel 4 menunjukkan bahwa ada penurunan viabilitas 

pada P1, P2, P3, P4, dan P5 dalam pengencer NaCl fisi 
ologis, seiring dengan bertambahnya lama simpan pada 

suhu 4 oC. Hasil analisis ragam menunujukkan bahwa 
perlakuan lama simpan semen yang  berbeda pada suhu 4 oC 



memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap 
viabilitas spermatozoa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semen dalam 
NaCl fisiologis yang disimpan pada suhu 4 0C mempunyai 
persentase viabilitas yang layak untuk IB mulai dari P0 (0 jam) 
sampai P4 (24 jam) yang mempunyai rataan 51,80 + 2,97, 
sedangkan pada penyimpanan P5 (30) jam mempunyai rataan 
viabilitas 40,60 + 7,79. Hal ini menunjukkan bahwa viabilitas 
semen ayam kampung yang disimpan setelah 24 jam berada 
dibawah standar, sesuai pendapat Hardijanto dkk., (2002) 
bahwa kualitas spermatozoa hidup yang baik untuk IB 
minimal mempunyai persentase viabilitas 50%. 

 
Gambar 1. Morfologi spermatozoa hidup dan spermatozoa 

mati (viabilitas) 
Keterangan : angka 1 menunjukkan spermatozoa 
hidup, sedangkan angka 2 menunjukkan spermatozoa 
mati. 

Persentase viabilitas spermatozoa yang menurun seiring 
dengan bertambahnya lama simpan tersebut, dipengaruhi oleh 
jumlah nutrisi spermatozoa dalam pengencer ikut mengalami 



penurunan, sehingga viabilitas spermatozoa ayam kampung 
dalam penelitian mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah 
nutrisi spermatozoa disebabkan oleh penggunaan energi untuk 
aktivitas mekanik (gerak) dan kimiawai (biosintesa), sesuai 
dengan pendapat Lely (2009) dan Solihati dkk., (2006) bahwa 
semakin berkurangnya cadangan makanan, dan 
ketidakseimbangan cairan elektrolit akibat metabolisme 
spermatozoa, maka sperma akan kelelahan dan mati.  

Larutan pengencer semen yang memiliki kandungan 
komposisi kimia lengkap akan memberikan fungsi yang baik 
bagai spermatozoa yang diencerkan, subtrat-subtrat nutrisi 
diperlukan spermatozoa untuk mempertahankan hidupnya, 
terutama bagi spermatozoa yang disimpan terlebih dahulu 
sebelum diinseminasikan (Ridwan, 2008). Bearden dan 
Fuquay (2004) juga menyatakan bahwa penyimpanan  semen  
dalam  jangka  waktu lama akan menurunkan fertilitas dan 
plasma semen menjadi  tidak  isotonis. 

Lama simpan yang semakin lama menjadikan viabilitas 
spermatozoa menurun, yang dikarenakan ada kerusakan 
membrane plasma spermatozoa, sesuai dengan Nalbandov 
(1990) yang menyatakan bahwa penyimpanan semen ayam 
pada suhu 4 0C dapat mempertahankan daya hidup sperma, 
tetapi akan mengalami penurunan kualitas yang sejalan dengan 
lama penyimpanan, karena terjadi perubahan integrasi 
membran sel berupa pembengkakan pada daerah akrosom dari 
spermatozoa. Keutuhan membran plasma sangat berkorelasi 
dengan motilitas spermatozoa. Apabila membran plasma 
spematozoa sudah mengalami kerusakan, maka metabolisme 
spermatozoa akan terganggu sehingga spermatozoa akan 
kehilangan motilitasnya dan mengakibatkan kematian. 
Komposisi bahan pengencer yang digunakan sangat 



berpengaruh dalam mempertahankan keutuhan membran 
plasma spermatozoa selama penyimpanan pada suhu 5 0C (Yu 
dan Leibo, 2002).  

Membran plasma sel terdiri atas karbohidrat yang 
berikatan dengan lipid (glikolipid) dan protein (glikoprotein) 
atau yang disebut dengan selubung sel/glikokaliks. Glikokaliks 
merupakan karbohidrat ekstraseluler untuk melindungi 
membran sel dari kerusakan selama penyimpanan pada suhu 
rendah (Subowo, 1995). 

Membran plasma spermatozoa mengalami kerusakan 
karena diakibatkan oleh pengerasan lapisan phospholipid 
akibat suhu yang rendah (Sankai dkk., 2001). Kondisi 
membran plasma sel yang baik juga akan memberikan 
pengaruh yang baik pula terhadap motilitas, jumlah 
spermatozoa hidup, dan tudung akrosom yang utuh, karena 
menurut Subowo (1995) pada membran plasma sel terdapat 
banyak makromolekul berupa protein, lipoprotein, 
glikoprotein, dan lain-lain.  Makromolekul ini dapat berfungsi 
sebagai enzim, reseptor, saluran, atau pembawa (carrier) yang 
mengatur lalu lintas keluar masuk sel, semua senyawa 
(substrat) dan elektrolit yang dibutuhkan dalam 
berlangsungnya seluruh proses biokimia di dalam sel, 
termasuk metabolisme. Membran plasma sel juga melindungi 
organel-organel yang terdapat di dalam sel dari perusakan 
secara mekanik. Motilitas spermatozoa sangat bergantung 
pada suplai energi berupa ATP hasil metabolisme. 
Metabolisme akan berlangsung dengan baik apabila membran 
plasma sel berada dalam keadaan utuh, sehingga mampu 
mengatur lalu lintas keluar masuk sel semua substrat dan 
elektrolit yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. 



Soler dkk., (2003) juga menambahkan bahwa keutuhan 
membran plasma sangat diperlukan oleh spermatozoa, karena 
kerusakan membran plasma akan berpengaruh terhadap proses 
metabolisme dan berhubungan dengan  motilitas serta daya 
hidup spermatozoa yang dihasilkan. Metabolisme sel akan 
berlangsung baik jika membran plasma sel berada dalam 
keadaan yang utuh, sehingga mampu dengan baik mengatur 
lalu lintas masuk dan keluar dari sel semua substrat dan 
elektrolit yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. 

4.2.3 Abnormalitas Spermatozoa 
Rataan persentase abnormalitas spermatozoa ayam 

kampung dalam pengencer NaCl fisiologis pada suhu 4 0C 
disajikan dalam Tabel 5. 
Tabel 5. Rata-rata persentase abnormalitas spermatozoa ayam 

kampung dalam     perlakuan pengencer NaCl   
Fisiologis pada suhu 4 0C. 

 Perlakuan Abnormalitas (%)  
P0 7.40 +  1.17a 

P1 9.00 +  1.49b 

P2 11.70 + 0.95c 

P3 14.30 + 1.42d 

P4 17.40 + 1.90e 

P5 21.50 + 3.44f 

Keterangan :   P0 = 0 jam, P1= 6 jam, P3 = 18 jam, P4 = 24 
jam, P5 = 30 jam.  

  Notasi yang berbeda pada P0-P5 menunjukan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0.01). 

Tabel 5 Menunjukkan bahwa abnormalitas semen ayam 
pada P1, P2, P3, P4, dan P5 dalam pengencer NaCl fisiologis 
selama penyimpanan pada suhu 4 0C mengalami peningkatan 



seiring dengan bertambahnya lama simpan. Hasil analisis 
ragam menunujukkan bahwa perlakuan lama simpan semen 
pada suhu 4 0C memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0.01) terhadap motilitas spermatozoa. Hasil uji BNT 1%  
juga menunjukkan bahwa semen yang diencerkan NaCl 
memberikan perbedaan motilitas individu yang sangat nyata 
pada tiap perbedaan lama simpan pada suhu 4 0C.  

Abnormalitas spermatozoa selama penelitian  
disebabkan oleh faktor lingkungan, yang yang berupa kondisi 
ketidakseimbangan spermatozoa saat pengenceran, karena 
adanya peningkatan tekanan osmotik, sesuai dengan 
Hardijanto dkk., (2002) yang menyatakan bahwa perubahan 
kondisi lingkungan spermatozoa dari cairan seminal plasma 
menuju cairan pengencer serta kondisi keseimbangan sel-sel 
spermatozoa selama proses pengenceran dapat berpengaruh 
terhadap terjadinya shock spermatozoa. Akibat dari proses 
adaptasi spermatozoa terhadap konsentrasi pengencer, dapat 
mengakibatkan gangguan permeabilitas membran, sehingga 
menurunkan aktivitas metabolisme, kerusakan sel 
(abnormalitas), dan motilitas individu spermatozoa.  

Ketersediaan nutrisi dalam bahan pengencer sebagai 
sumber energi spermatozoa mengalami penurunan seiring 
dengan lama simpan, sehingga akan mengakibatkan 
menghasilknan proses metabolisme spermatozoa terganggu. 
Hardijanto dkk., (2002) mengungkapkan bahwa proses 
metabolisme dapat menghasilkan asam laktat, jika tidak 
tersedia energi untuk merombak kembali menjadi energi yang 
dibutuhkan untuk melakukan aktivitas gerak spermatozoa, 
maka akan menyebabkan penumpukan asam laktat, dan 
menjadikan pH manjadi menurun (asam). Tingginya keasaman 
dalam semen akan menghambat aktivitas metabolisme 



spermatozoa dan menjadi racun bagi spermatozoa yang 
mempengaruhi abnormalitas spermatozoa. 

Suhu penyimpanan pada suhu 4 0C juga mempengaruhi 
abnormalitas spermatozoa, karena suhu dingin dapat 
menjadikan spermatozoa dalam keadaan cold shock, sesuai 
dengan pendapat Solihati dkk., (2008) yang menyatakan 
bahwa suhu dingin dapat menyebabkan bertambahnya  jumlah  
spermatozoa  yang  rusak  dan  mati  akibat  suhu  dingin,  
ketersediaan energi  dalam  bahan  pengencer  semakin  
berkurang,  meningkatnya tingkat keasamaan (pH) semen. 

 
Gambar 2.  Morfologi abnormalitas spermatozoa ayam 

kampung. 
Keterangan : angka 1 menunjukkan morfologi 
spermatozoa normal, angka 2 menunjukkan 
spermatozoa abnormal. 

Bentuk abnormal spermatozoa yang ditemukan selama 
penelitian rata-rata adalah abnormal tersier, yang berbentuk 
ekor melingkar dan kepala membesar. Bentuk abnormal ini 
menunjukaan bahwa abnormal tersebut disebabkan oleh faktor 
lingkungan, yang berupa perlakuan penyimpanan pada sushu 4 



0C, sesuai dengan pendapat Hafez (2000) yang menyatakan 
bahwa abnormalitas sperma dikelompokan menjadi 3 yaitu 
abnormalitas primer, abnormalitas sekunder dan abnormalitas 
tersier. Abnormalitas primer terjadi pada testis saat proses 
spermatogenesis tepatnya di tubuli semiferi. Abnormalitas 
primer ditandai oleh kepala yang terlampau kecil 
(microcephalic) atau terlalu besar (macrocephalic), kepala 
yang lebar, ekor atau badan berganda. Abnormalitas sekunder 
terjadi di epididymis sewaktu ejakulasi. Abnormalitas sperma 
ditandai dengan adanya butiran protoplasma pada pangkal 
ekor sperma tepatnya di caput epididymis. Abnormal tersier 
ditandai dengan ekor putus, ekor melingkar, dan kepala 
membesar yang disebabkan bukan faktor pejantan yang 
mengeluarkan ejakulat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase 
abnormalitas spermatozoa yang memenuhi standar IB dimulai 
dari P0 (0 jam) sampai P3 (18 jam) dengan rataan bawah 15%, 
sesuai dengan yang dinyatakan Evans dan Maxwell (2009) 
bahwa standar abnormalitas spermatozoa yang akan digunakan 
IB yaitu berada dibawah 15%. Tingginya abnormalitas yang 
ada pada P4 dan P5 disebabkan karena adanya kandungan  
asam laktat yang disebabkan oleh kematian spermatozoa, 
sehingga dapat menjadi racun dan morfologi spermatozoa 
berubah. 

 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  
1. Lama simpan dapat menurunkan motilitas dan 

viabilitas, serta meningkatkan abnormalitas 
spermatozoa.  

2. Larutan pengencer NaCl fisiologis yang digunakan 
sebagai pengencer dapat memperlambat penurunan 
kualitas semen pada suhu 4 0C. 

5.2 Saran  
1. Disarankan bahwa sebaiknya semen ayam kampung yang 

diencerkan dengan NaCl fisiologis dan disimpan pada suhu 
4 0C segera diinseminasikan untuk menghindari penurunan 
kualitas spermatozoa. 

2. Penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik 
dan sarannya sebagai perbaikan tulisan.  
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