
v 

 

KUALITAS SEMEN SAPI LIMOUSIN SELAMA 
PENDINGINAN MENGGUNAKAN PENGENCER CEP-2 
DENGAN PENAMBAHAN BERBAGAI KONSENTRASI 
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RINGKASAN 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 8 Mei 2014 
sampai dengan 27 Mei 2014, kegiatan penelitian dilaksanakan di 
Laboratorium Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Kabupaten 
Malang. 

  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
penambahan berbagai konsentrasi santan pada pengencer dasar CEP-
2 terhadap kualitas semen Sapi Limousin selama pendinginan. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah serta sumber 
informasi bagi akademisi dan bagi unit pelaksana teknis inseminasi 
buatan tentang pengaruh penambahan berbagai konsentrasi santan 
kelapa sebagai bahan krioprotektan ektraseluler pengganti kuning 
telur pada pengencer basal CEP-2. 

Materi penelitian yang digunakan yaitu semen segar dari lima 
ekor Sapi Limousin yang dipelihara di BBIB Singosari Malang, 
dikoleksi setiap seminggu dua kali menggunakan vagina buatan. 
Semen yang digunakan harus memiliki kriteria motilitas massa ++ 
dan motilitas individu ≥55%. Semen segar setelah ditampung, 
dilakukan pengamatan makroskopis yakni volume, warna, bau, 
konsistensi, dan pH. Santan dibuat dengan rasio santan dengan 
pelarut aquadest sebesar 1:1. Kuning telur yang dipakai sebagai 
perlakuan kontrol berasal dari ayam ras petelur berumur kurang dari 
4 hari. Metode penelitian adalah dengan menggunakan Analisis 
Ragam dalam Rancangan Acak Kelompok yang terdiri dari 4 
perlakuan, yaitu pengencer CEP-2+ Kuning telur 10%; CEP-2+ 
santan 5%; CEP-2+ santan 10%; dan CEP-2+ santan 15%. 
Pengelompokkan berdasarkan waktu penampungan semen. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
eksperimental laboratorium yang dibagi menjadi empat perlakuan, 
yakni P0 sebagai kontrol (CEP-2+ Kuning telur 10%); P1 (CEP-2+ 
Santan 5%); P2 (CEP-2+ Santan 10%); dan P3 (CEP-2+ Santan 
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15%). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analisis 
Ragam dalam Rancangan Acak Kelompok, lalu dilakukan dengan 
Uji Jarak Berganda Duncan. Pengencer penambahan santan dengan 
motilitas terbaik dan pengencer dengan penambahan kuning telur 
dianalisis menggunakan Pearson’s Chi Square dengan nilai harapan 
40%, selanjutnya dilakukan penghitungan total spermatozoa motil 
dengan nilai harapan 40 juta spermatozoa motil per mililiter. 

Hasil penelitian untuk rataan dan SD motilitas pada P0 
memberikan hasil yang terbaik (42 ± 3,07) berbeda sangat nyata 
(P<0,01) dari perlakuan yang lain, bila diurutkan pengencr CEP-2 
dengan penambahan santan yang paling baik yaitu P2 (36,25 ± 2,43), 
P1 (29 ± 1,75), dan yang terendah yaitu P3 (28 ± 1,58). Analisis 
menggunakan pearson’s Chi Square menunjukkan setelah 
pendinginan 24 jam, terdapat perbedaan antara P0 dan P2. Pengencer 
dengan rataan viabilitas terbaik sampai pada jam ke 24 yakni P0 
(70,09± 0,78) dan berbeda sangat nyata (P<0,01) jika dibanding 
perlakuan lain. Begitu pula abnormalitas yang terbaik yaitu P0 
(16,59± 0,76). 

Disimpulkan bahwa pengencer yang mampu mempertahankan 
spermatozoa dan total spermatozoa motil yang paling baik yaitu P0 
sedangkan diantara pengencer dengan penambahan santan, P2 lebih 
baik dari P1 dan P3. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan 
penambahan lama waktu simpan sampai motilitas 0% untuk 
mengetahui lamanya kemampuan CEP-2 dengan kuning telur dan 
santan dalam mempertahankan kualitas spermatozoa. 


