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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pemeriksaan Kualitas Semen Segar Kambing 

Peranakan Ettawa 

Semen segar yang digunakan adalah semen hasil 

penampungan dari kambing PE yang dipelihara di Unit 

Pelayanan Teknis Pembibitan Ternak dan Hijauan 

Makanan Ternak (UPT PT dan HMT) Singosari, kambing 

yang digunakan sebanyak satu ekor dengan umur 3,5 tahun. 

Pemeriksaan semen segar dalam penelitian ini meliputi 

pemeriksaan secara makroskopik yang meliputi volume, 

bau, pH, warna, dan konsistensi. Evaluasi semen segar 

dilakukan untuk melihat kelayakan kualitas dari semen 

guna dilakukan proses pengenceran selanjutnya. Adapun 

data hasil pengamatan pada semen segar tertera pada Tabel      

4. 

 

Tabel 4. Hasil uji kualitas semen segar kambing PE 

 

Sumber : Data Primer (2012) 

Parameter       Rata-rata±Sd 

Volume (ml) 

Warna 

pH 

Konsistensi 

Bau 

Motilitas Massa 

Motilitas Individu (%) 

Viabilitas (%) 

Abnormalitas (%) 

Konsentrasi (juta/ml) 

       0,90±0,09 

       Putih Kuning 

       7,00±0,00 

       Kental 

       Khas 

       3+ 

       76,5+4,12 

      83,07+0,77 

      10,03+0,68 

      4576 x 10
6
+140,497 
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Penentuan kualitas semen perlu dilakukan untuk 

menentukan kadar pengenceran semen. Hasil pemeriksaan 

semen segar yang didapatkan pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa semen tersebut mempunyai kualitas 

yang bagus dan layak untuk diproses lebih lanjut. Volume 

ejakulat yang didapatkan dalam penelitian ini sebesar 

0,90±0,09 ml, volume tersebut bisa dikatakan dalam 

kisaran normal sesuai dengan pendapat Suwarso (1999) 

volume semen pada kambing PE adalah 0,96 ml, Tambing 

(1999) 1,08 ml, 0,5-2,5 ml (Partodiharjo, 1992). 

Partodihardjo (1992), menjelaskan bahwa volume semen 

yang dihasilkan oleh ternak jantan berbeda-beda hal ini 

tergantung umur, besar tubuh (bobot badan), status 

kesehatan, status reproduksi, kualitas pakan dan frekuensi 

penampungan. 

Warna semen segar yang diperoleh selama 

penelitian adalah putih kekuningan dengan konsistensi 

kental. Sanjaya dkk., (2005) menyatakan bahwa warna 

semen kambing yang normal berwarna putih susu, putih 

krem dan kekuningan. Warna merah muda pada semen 

mengindikasikan bahwa semen tersebut tercampur dengan 

darah. Ax dkk.,  (2000) menyatakan bahwa warna kuning 

pada semen disebabkan oleh pigmen riboflafin. 

Partodihardjo (1992) menambahkan bahwa abnormalitas 

spermatozoa juga dapat terdeteksi apabila terdapat warna 

kemerahan atau terdapat gumpalan kuning pada saat 

pengamatan warna semen. Semen yang berwarna 

kemerahan menunjukkan bahwa telah terkontaminasi darah 

(Kartasudjana, 2001). Warna semen pada pengamatan 

adalah putih kekuningan menunjukkan semen tersebut 

normal karena tidak terdapat warna kemerahan yang 
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menandakan adanya kontaminasi darah dan putih 

kekuningan mengindikasikan konsentrasi spermatozoa 

semen tinggi. 

Pengukuran pH diperoleh kisaran 7±0,0. Hasil 

yang diperoleh termasuk memiliki pH normal. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Tambing (1999) yang menyatakan 

bahwa pH semen kambing PE adalah 7,07. Suwarso (1999) 

menjelaskan bahwa derajat keasaman (pH) pada semen 

yang normal berkisar antara 6,5-6,9 dengan rata-rata pH 

normal 6,75, pH semen kambing PE adalah 6,71. 

Konsistensi semen mempunyai korelasi positif terhadap 

konsentrasi spermatozoa yang dikandungnya. Semakin 

kental dan keruh semen mengindikasikan semakin tinggi 

konsentrasi spermatozoa permilimeter semen. 

Konsistensi semen segar yang diperoleh selama 

penelitian memiliki rataan kental. Semen segar yang 

dipakai dalam penelitian tergolong baik yaitu memiliki 

konsistensi kental yang mengindikasikan bahwa 

spermatozoa yang terkandung dalam semen berjumlah 

banyak sesuai dengan pendapat Kartasudjana (2001) yang 

menyebutkan konsistensi semen kambing adalah kental, 

sedang dan encer. Semakin kental semen menunjukkan 

semakin tinggi konsentrasi spermatozoa yang terkandung 

dalam semen tersebut. 

 

4.2 Pemeriksaan Kualitas Semen Cair Kambing PE  

pada  Suhu 5°C  

Perubahan kualitas semen setelah pendinginan 

diketahui dari hasil pengamatan dalam selang waktu 3 jam. 

Pemeriksaan kualitas semen pada suhu 5°C meliputi 

motilitas individu, viabilitas spermatozoa dan 

abnorrmalitas spermatozoa. 
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4.2.1 Pengaruh Metode Penyimpanan 

terhadap Persentase Motilitas Individu  

Semen Cair Kambing PE 

Pemeriksaan motilitas sangat penting 

dilakukan untuk mengetahui kualitas semen segar. 

Motilitas tinggi dari suatu semen akan memberikan 

peluang terjadinya fertilisasi yang lebih besar 

dibandingkan semen dengan motilitas rendah karena 

hanya spermatozoa yang motil saja yang bisa 

menembus sel telur. Motilitas umumnya digunakan 

sebagai parameter kesanggupan membuahi 

(Toelihere,1993). Rataan motilitas individu 

spermatozoa dengan perbedaan metode penyimpanan 

ditunjukkan pada   Tabel 5. 

 

Tabel 5. Motilitas individu dari semen cair kambing 

PE dengan metode penyimpanan yang 

berbeda 

Notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

(P>0.05) 

 

Rataan nilai persentase motilitas individu 

menggunakan metode free water jacket (54%) dan 

metode water jacket (48%) secara umum 

menggambarkan motilitas individu menggunakan 

metode free water jacket lebih tinggi dibandingkan 

menggunakan metode water jacket. Hasil analisis 

Perlakuan                     Rataan (%) 

P0                     54±8.76
a 

P1                     48±8.56
a 
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ragam menunjukan perbedaan yang tidak nyata  

(P>0,05) pada metode penyimpanan. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode 

free water jacket (P0) memberikan nilai yang lebih 

baik pada persentase motilitas individu di banding 

menggunakan metode water jacket. 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa 

perbedaan motilitas antara metode water jacket dan 

free water jacket  yang sangat kecil.  Dalam hal ini 

kemungkinan tidak terjadi cold shock meskipun 

dengan metode yang berbeda. Tampaknya hal ini 

terjadi karena adanya peran komposisi dari 

pengencer yang mampu mencegah terjadinya  cold 

shock sehingga mampu mempertahankan motilitas 

spermatozoa meskipun penyimpanan kering atau free 

water jacket. Hal ini berbeda dengan penelitian 

Yusuf dkk.,  (2006) yang melaporkan bahwa 

penyimpanan metode water jacket lebih baik, karena 

penambahan media air menciptakan lingkungan 

mikro yang  bisa beradaptasi terhadap perubahan 

suhu. Penelitian yang dilakukan Indriani dkk., (2013) 

memperlihatkan bahwa metode penyimpanan free 

water jacket lebih baik dalam mempertahankan 

motilitas spermatozoa, viabilitas, abnormalitas, dan 

integritas membran spermatozoa dibanding metode 

water jacket yang dipreservasi pada suhu 5°C. 

Pengencer  AndroMed® yang mengandung 

protein, karbohidrat  (fruktosa,  glukosa, manosa dan  

maltotriosa),  mineral  (natrium, kalsium,  kalium,  

magnesium,  klorida,  fosfor dan  mangan),  asam  

sitrat,  gliserol,  lemak, lesitin,  dan  glyseril  

phosporyl  cloin  (GPC). Fruktosa  sebagai  substrat  
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energi  utama  yang terkandung  dalam  bahan  

pengencer dasar AndroMed® dapat  

mempertahankan  daya hidup  spermatozoa  selama  

penyimpanan (Arifiantini dkk, 2005). Ditambahkan 

oleh Achilis dkk., (2013) menyatakan bahwa 

presentase motilitas, viabilitas, dan integritas  

membran spermatozoa tertinggi diperoleh pada 

pengencer Andromed® yang mengandung lesitin  

nabati. 

 

4.2.2 Pengaruh Metode Penyimpanan 

terhadap Persentasse Viabilitas Semen 

Cair Kambing PE 

Viabilitas spermatozoa diamati dengan 

menggunakan mikroskop binokuler perbesaran 

400X. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah 

spermatozoa hidup dan mati dari satu lapang 

pandang dan dinyatakan dalam persen dengan 

prinsip metode pewarnaan eosin-negrosin yakni 

terjadinya penyerapan zat warna eosin pada 

spermatozoa yang mati pada saat pewarnaan 

tersebut dilakukan. Hal ini karena membran pada 

spermatozoa yang mati tidak permeabel (tidak 

selektif) terhadap zat warna atau memiliki afinitas 

yang rendah sehingga menyebabkan spermatozoa 

yang mati berwarna merah (Partodihardjo, 1992). 

Rataan viabilitas spermatozoa dengan perbedaan 

metode penyimpanan ditunjukkan pada   Tabel 6. 
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Tabel 6. Viabilitas semen cair kambing PE dengan metode 

penyimpanan yang berbeda 

 

Perlakuan  Rataan (%) 

             P0 70.97±6.72
a
 

             P1 72.73±7.52
a
 

Notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda 

(P>0.05) 

 

Perbedaan spermatozoa hidup dan spermatozoa mati 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Viabilitas spermatozoa kambing PE.               

(1) Spermatozoa hidup dan (2) spermatozoa mati. 

 

Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada pengaruh 

yang nyata (P>0.05) antara semen kambing PE 

menggunakan metode yang berbeda. Meskipun dari hasil 

analisis ragam menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0.05) 

terhadap viabilitas semen cair tetapi dari rata-rata nilai 

menunjukkan bahwa nilai P1 (72.73%)  lebih tinggi 

1 

2 
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dibandingkan P0 (70.97%). Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa penggunaan metode water jacket (P1) memberikan 

nilai yang lebih baik pada persentase viabilitas 

sepermatozoa dibandingkan metode free water jacket (P0). 

 Penyimpanan dengan melibatkan media air secara 

teknis mampu beradaptasi terhadap terhadap perubahan 

suhu drastis (Yusuf dkk., 2005). Insulasi sangat penting 

untuk mencegah pendinginan secara cepat karena 

spermatozoa pada mamalia sangat peka terhadap perubahan 

suhu rendah. Penggunaan water jacket pada penyimpanan, 

mampu menurunkan suhu secara perlahan-lahan dengan 

memanfaatkan media air media penghantar dalam 

menurunkan suhu secara bertahap. Penurunan suhu secara 

drastis dan mendadak dapat menyebabkan spermatozoa 

mengalami kejutan dingin. 

 Rizal (2006) menyatakan bahwa permasalahan 

utama penyimpanan semen pada suhu rendah (umumnya 

pada suhu 3–5°C dan –196°C) adalah terjadinya suatu 

proses yang disebut kejutan dingin (cold shock) yang dapat 

merusak membran  plasma  sel  dan  berakibat kematian  

spermatozoa. Toelihere (1993), menyatakan bahwa daya 

hidup dari spermatozoa selama penyimpanan dalam waktu 

lama pada suhu 5°C dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

kualitas semen segar, kesetabilan suhu selama 

penyimpanan, pH, pengencer dan lingkungan.  

 

4.2.3 Abnormalitas Semen 5°C Kambing Kontrol dan 

Perlakuan 

Abnormalitas spermatozoa merupakan kelainan 

fisik dari spermatozoa yang terjadi karena pada saat proses 

pembentukan spermatozoa dalam tubuli seminiferi maupun 

karena proses perjalanan spermatozoa melalui saluran-
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saluran organ kelamin jantan. Penentuan abnormalitas 

spermatozoa dapat dihitung pada satu ejakulat bersamaan 

dengan penentuan motilitas dan konsentrasi spermatozoa. 

Rataan abnormalitas spermatozoa dengan perbedaan 

metode penyimpanan ditunjukkan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Abnormalitas semen cair kambing PE dengan 

metode penyimpanan yang berbeda 

 

Perlakuan Rataan (%) 

P0               28.25±4.65
a 

P1               29.45±8.23
a 

Notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda (P>0.05) 

 

Abnormalitas spermatozoa dalam semen perlu 

diketahui karena tingkat abnormalitas tersebut akan 

berkaitan dengan kesuburan (fertilisasi) dari pejantan yang 

telah ditampung semennya. Tingkat abnormalitas dapat 

diketahui melalui pewarnaan. Semen kambing pada 

umumnya mengandung spermatozoa abnormal antara 5% - 

20% (Garner and Hafez, 2008). 

Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada pengaruh 

yang nyata (P>0.05) terhadap metode penyimpanan yang 

berbeda. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa 

abnormalitas spermatozoa menggunakan pengencer 

Andromed® dengan metode free water jacket 

menunjukkan abnormalitas yang lebih rendah (28.25%) 

dibandingkan dengan metode water jacket (29.45%). Hal 

ini sesuai dengan penleitian yang dilakukan oleh Indriani 

dkk., (2013) nilai abnormalitas spermatozoa yang 

dipreservasi pada suhu 5°C menunjukkan bahwa metode 

free water jacket  memiliki nilai rataan abnormalitas yang 
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lebih rendah (20,17%) dibanding dengan metode water 

jacket (28,23%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya peran 

dari pengencer yang mampu menjaga abnormalitas 

spermatozoa meskipun dengan metode penyimpanan 

berbeda. Pengencer Andromed® mampu melindungi 

membran spermatozoa selama proses pendinginan sehingga 

dapat meminimalisir abnormalitas spermatozoa. 

Andromed® merupakan suatu medium tanpa kuning telur 

untuk semen cair yang mempunyai angka fertilitas tinggi, 

walaupun tanpa kandungan seminal plasma (Susilawati, 

2011). 

Abnormalitas sepermatozoa kambing PE dengan 

menggunakan metode free water jacket dan water jacket 

lebih tinggi abnormalitasnya dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2009) sebesar 

4,3%. Abnormalitas spermatozoa dipengaruhi oleh 

spermatogenesis dari ternak tersebut, proses maturisasi 

dalam epididimis serta dipengaruhi oleh perlakuan semen 

setelah ejakulasi seperti penanganan semen segar, proses 

pendinginan dan proses pembuatan ulasan. 

Abnormalitas spermatozoa terdiri dari dua jenis, 

yaitu abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. 

Abnormalitas primer terjadi selama proses pembentukan 

spermatozoa di dalam testis. Sedangkan abnormalitas 

sekunder terjadi setelah proses spermatogenesis, atau akibat 

dari pengolahan semen. Contoh abnormalitas primer antara 

lain, ukuran kepala besar, berkepala ganda dan bentuk 

kepala tidak normal. Sedangkan contoh abnormalitas 

sekunder yaitu kepala pecah, dan ekor putus (Kartasudjana, 

2001). Perbedaan spermatozoa normal dan abnormal dapat 

dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Abnormalitas spermatozoa kambing PE.         

(1) spermatozoa normal dan (2) spermatozoa 

abnormal. 

 

Abnormalitas sepermatozoa merupakan bentuk 

spermatozoa tidak normal yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain spermatogenesis dari ternak tersebut, 

proses maturisasi dalam epididimis serta dipengaruhi oleh 

perlakuan semen setelah ejakulasi seperti penanganan 

semen segar, proses pendinginan dan proses pembuatan 

ulasan. Faktor yang mempengaruhi tingginya peningkatan 

abnormalitas kemungkinan besar faktor pendinginan yang 

menyebabkan kejutan dingin serta perlakuan saat 

pembuatan preparat ulas abnormalitas. Penyimpanan pada 

suhu dingin (4-5°C) akan memberikan efek kejutan dingin 

pada spermatozoa, kejutan dingin menyebabkan membran 

plasma rapuh. Membran plasma yang rapuh akan 

menyebabkan spermatozoa kehilangan progresivitas 

motilitas dan daya hidup. Ramadhan (2011) dalam 

Purwantara dkk., (2010) menyatakan bahwa motilitas yang 

tidak progresif dapat disebabkan ekor yang membengkok 

atau menggulung (abnormalitas sekunder dan tersier). 

1 

2 


