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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pemeriksaan Semen Segar 
Semen segar setelah ditampung dilakukan pemeriksaan 

kualitas secara makroskopis yang meliputi volume, warna, 
konsistensi, dan pH. Pemeriksaan secara mikroskopis meliputi 
motilitas massa, motilitas individu, viabilitas, abnormalitas, 
dan konsentrasi. 

 Tabel 1. Hasil Rataan Pemeriksaan Semen Segar Sapi 
Limousin 

Variabel (n=5) Rataan ±SD 
Kondisi Umum  
Umur (tahun) 7,6 ± 2,30 
BB(kg) 986 ± 113,46 
Makroskopis  
Volume (ml) 6,72 ± 1,14 
Warna Putih Susu 
pH 6,4 ± 0,14 
Konsistensi Sedang 
Mikroskopis  
Motilitas Massa ++ 
Motilitas Individu (%) 
Viabilitas (%) 
Abnormalitas (%) 

57 ± 2,74 
80,13 ± 0,36 
10,71 ±2,09 

Konsentrasi (106/ml) 1152 ± 407,38 
 
 Hasil evaluasi volume semen segar dalam penelitian ini 
berkisar antara 5,4-8 ml dengan rataan 6,72 ± 1,14. Semen 
segar menunjukkan warna putih susu dengan pH 6,4 ± 0,14 
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dan konsistensi sedang. Warna dan pH semen segar yang 
diperoleh termasuk dalam kategori normal. Rata- rata pH 
semen yang normal adalah 6,4-7,8 dengan warna putih 
kekuningan (Garner dan Hafez, 2008). Variasi warna semen 
sapi dimulai dari warna putih kekuningan sampai hampir 
menyerupai warna susu, hal ini disebabkan karena adanya 
riboflavin pada semen (Susilawati, 2011). Konsistensi semen 
segar dalam kategori sedang. Konsistensi berkolerasi dengan 
banyaknya spermatozoa yang ada pada semen, konsistensi 
dapat dikatakan sedang bila konsentrasi 1000.106-1500.106 
spermatozoa/ml semen (Susilawati, 2011) 

Hasil pemeriksaan secara mikroskopis menunjukkan 
motilitas massa ++, sedangkan motilitas individu 
menunjukkan rataan 57 ± 2,74% dengan viabilitas 80,13 ± 
0,36% dan abnormalitas  sebesar 10,71 ± 2,09%. Kualitas 
semen segar yang diperoleh sudah memenuhi Standar 
Nasional Indonesia (SNI) untuk IB yaitu motilitas massa 
minimal 2+ dan abnormalitas kurang dari 20% (Hafez, 2000) 
dengan viabilitas ≥70% yang dapat dikategorikan masih baik, 
karena memiliki kisaran persentase antara 50-69% (Lopes, 
2002). Rataan konsentrasi semen segar yang didapat yaitu 
1152 ±  407,38. Konsentrasi tersebut sudah sesuai dengan 
standar yaitu berjumlah ≥1000juta/ml (Susilawati, 2000).  
Hasil evaluasi semen segar yang telah diperoleh menunjukkan 
bahwa kualitas semen segar dapat dipakai sebagai bahan 
penelitian semen cair. 

4.2 Persentase Motilitas Spermatozoa selama Pendinginan  
 Pola persentase motilitas spermatozoa  selama 

penyimpanan suhu dingin 4°-5°C tertera pada Gambar 1. 
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pengencer 
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P0(CEP-2+10% KT) berada paling tinggi bila dibandingkan 
dengan perlakuan lain sampai pada jam ke-24. Pengencer P0 
menunjukkan persentase motilitas ≥40% yang masih 
memenuhi standar dari SNI. Persentase motilitas pada P1,P2, 
dan P3 pada jam ke-24 menunjukkan angka yang lebih rendah 
dari P0(CEP-2+10%KT) yaitu dengan kisaran 25-35%, dengan 
urutan P2 yang lebih baik disusul dengan P1 dan P3.  

 

Gambar 1. Rataan Persentase Motilitas Spermatozoa pada 
Berbagai Pengencer selama Pendinginan 

Keterangan: 
P0 = CEP-2 + 10% Kuning Telur  
P1 = CEP-2 + 5% Santan  
P2 = CEP-2 + 10% Santan 
P3 = CEP-2 + 15% Santan 

Tabel 2. Rataan ±SD Persentase Motilitas pada Berbagai 
Perlakuan Pengencer Selama Proses Pendinginan 
(%) 
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Keterangan : 
*: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 
**: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Pengencer P0 pada jam ke-24 menunjukkan persentase di 
atas syarat motilitas SNI digunakan untuk IB yaitu sebesar 
42,25 ± 3,07% sedangkan motilitas  pada P1 sebesar 29 ± 
1,75%, P2 sebesar 36,25 ± 2,43% dan pada P3 sebesar 28 ± 
1,58%. Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan P0 merupakan 
perlakuan dengan motilitas paling baik, disusul dengan P2 , 
lalu P1 dan P3. Perlakuan dengan menggunakan santan belum 
mampu mempertahankan motilitas sebaik kuning telur seperti 
pada P0. Kemampuan santan dalam mempertahankan motilitas 
spermatozoa terlihat sampai pada jam ke-3, persentase P2 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan P0, namun 
setelah didinginkan selama 24 jam mengalami penurunan 
persentase. Motilitas pada P1,P2, dan P3 berada di bawah 
standar SNI namun masih dapat digunakan untuk IB, sesuai 
dengan Susilawati (2011) yang melaporkan bahwa semen 
dengan PTM 20-30%, 30-40%, dan ≥40% menunjukkan 
tingkat kebuntingan yang tinggi antara 90-100%. Rataan 
persentase motilitas pada jam ke-24 P1(29 ± 1,75%), P2 
(36,25 ± 2,43%), dan P3 (28 ± 1,58%) menunjukkan perlakuan 
tersebut masih dapat digunakan dalam IB. Penelitian dengan 
menggunakan pengencer CEP-2 ini menunjukkan bahwa 
penambahan kuning telur 10% lebih baik dalam 
mempertahankan persentase spermatozoa hingga jam ke-24 
jika dibandingkan dengan penambahan berbagai konsentrasi 
santan. Hasil uji Pearson’s Chi Square dengan nilai harapan 
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persentase motilitas sebesar 40% menunjukkan terdapat 
perbedaan (H0 diterima) antara P0 dengan P2 dalam 
mempertahankan motilitas spermatozoa selama 24 jam 
penyimpanan suhu dingin. 

Persentase motilitas spermatozoa cauda epididimis domba 
Garut di dalam berbagai jenis pengencer pada penyimpanan 
5°C menunjukkan pengencer santan-kuning telur memiliki 
angka yang lebih rendah daripada pengencer lain baik pada 
hari pertama sampai hari ke 4. Pada hari pertama santan-
kuning telur menunjukkan nilai 66,33%, sedangkan pada 
pengencer tris-kuning telur 76,67%; Sitrat-KT 76,00%; NaCl 
fisiologis-KT 74,33%; Susu-skim-KT 73,67%; dan air kelapa-
KT 67,33%. Pengencer santan menunjukkan hanya mampu 
bertahan sampai pada hari pertama (jam ke-24) dengan 
persentase sebesar 43,33%, sedangkan pengencer yang 
memiliki nilai terbaik terdapat pada Tris-KT dengan 
persentase 65,67%. Pada hari ke 2 pengencer santan-KT hanya 
menunjukkan persentase 18,00% (Solihati, 2008), sedangkan 
standar motilitas yang banyak digunakan untuk IB yaitu ≥40% 
(Toelihere, 1993). 

Penggunaan santan kelapa sebagai bahan yang 
disubstitusikan pada pengencer tris dapat mempertahankan 
kualitas motilitas spermatozoa kambing sampai pada jam ke 
48 dengan penyimpanan diatas suhu 6°C (Yani dkk., 2001 
dalam Widia, 2005), hampir sama dengan data yang didapat 
dari penelitian ini bahwa pengencer santan hanya dapat 
mempertahankan motilitas spermatozoa tidak sampai pada jam 
ke 24. Menurut pernyataan Solihati (2008) bahwa santan yang 
digunakan dalam penelitiannya mengandung banyak lemak 
yang cukup tinggi sehingga meningkatkan viskositas larutan 
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yang akan meghambat gerakan dari sperma. Lemak yang 
relatif tinggi mengakibatkan ketengikan yang berpengaruh 
pada kestabilan pH larutan, dan menyebabkan kematian 
spermatozoa yang lebih cepat. 

Penggunaan pengencer CEP-2 dengan Kuning telur 10% 
dapat mempertahankan motilitas spermatozoa sampai pada 
jam ke 24.  BSA dan kuning telur yang terkandung di dalam 
CEP-2 mempunyai peran sebagai pelindung dan pertahanan 
permeabilitas dan integritas lipoprotein yang menyusun 
membran spermatozoa (Yamashiro et al., 2006; Susilawati, 
2002). 

Santan pernah digunakan dalam pertahanan fertilitas 
spermatozoa sapi tetapi kuning telur lebih umum dan telah 
banyak diaplikasikan dalam preservasi spermatozoa 
(Vishwanath dan Shannon., 2000). Pengencer santan memiliki 
kesamaan dengan skim-gliserol dalam mempertahankan 
motilitas dan viabilitas spermatozoa, pembuatan pengencernya 
cukup mudah dengan menggunakan 15% santan, 2,2% 
Natrium sitrat, antibiotik, dan 5% kuning telur. Adanya kuning 
telur sangat penting untuk menyediakan komponen lipid ke 
media (Pangestu, 2002). 

4.3 Persentase Viabilitas Spermatozoa selama Pendinginan 
Pola persentase viabilitas spermatozoa selama 

penyimpanan suhu dingin 4-5°C tertera pada Gambar 2. 
Pengencer P0 menunjukkan grafik paling tinggi bila 
dibandingkan dengan perlakuan lain, baik pada jam ke 0,1,2,3, 
dan 24, dengan posisi grafik P0 berada tepat pada 70%, 
sedangkan perlakuan dengan menggunakan santan yaitu P1, 
P2, dan P3 menunjukkan antara kisaran 40-60%. Pengencer P0 
mampu mempertahankan persentase viabilitas hingga pada 
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jam ke-24 terjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan. Pada 
perlakuan lainnya terjadi pola penurunan yang tajam pada jam 
ke-24. Hasil analisa berdasarkan grafik tersebut menunjukkan 
P0 memiliki nilai viabilitas tertinggi, diikuti P2, sedangkan P1 
dan P3 lebih rendah lagi. 

 

  
Gambar 2. Rataan persentase Viabilitas Sermatozoa 

pada Berbagai Pengencer selama 
Pendinginan  

Tabel 3. Rataan ±SD Persentase Viabilitas pada Berbagai 
Perlakuan Pengencer Selama Proses Pendinginan 
(%). 

 
Keterangan: 
**: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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Perlakuan P0 pada Tabel 3. tersebut menunjukkan nilai 
viabilitas tertinggi daripada perlakuan yang lain, baik pada jam 
ke 0,1,2,3, maupun 24, terjadi perbedaan sangat nyata 
(P<0,01) jika dibandingkan dengan perlakuan menggunakan 
pengencer santan. Nilai viabilitas yang didapat dari P0 pada 
jam ke 0,1,2,dan 3 meliputi (78,14± 0,40%; 76,52± 0,52%; 
76,18± 0,55%; 75,91± 0,73%), sedangkan persentase viabilitas 
yang didapat dari P2 meliputi (77,41± 0,66%; 75,56± 0,49%; 
75,41± 0,74%; 75,02± 0,39%), menunjukkan pengaruh yang 
tidak berbeda pada jam ke 2 dan 3 antara P0 dengan P2, 
sedangkan pada jam ke 0, 1, dan 24 menunjukkan pengaruh 
yang berbeda. Pada pengencer P1 didapatkan nilai viabilitas 
pada jam ke 0, 1, 2,dan 3 (75,45± 0,38%; 74,25± 0,55%; 
73,87± 0,61%; 73,5± 0,85%), sedangkan pada P3 didapatkan 
persentase sebesar (74,37± 0,42%; 73,49± 0,55%; 72,38± 
1,10%; 72,06± 1,09%), dari data tersebut menunjukkan 
pengaruh yang berbeda antara P1 dengan P3. Pada saat jam ke 
24 terjadi penurunan nilai viabilitas yang tajam pada perlakuan 
dengan menggunakan berbagai konsentrasi santan, perlakuan 
dengan menggunakan kuning telur memberikan nilai yang 
terbaik yaitu 70,09± 0,78%. 

Pengencer santan-kuning telur mempunyai kualitas rendah 
dalam mempertahankan sperma yang hidup dibandingkan 
pengencer lainnya (NaCl fisiologis-KT; air kelapa-KT; susu 
skim-KT; sitrat-KT; dan tris-KT). Nilai viabilitas santan-KT 
pada H0 sebesar 71,33%, sedangkan pada pengencer yang lain 
memiliki nilai viabilitas sebesar 80,33- 74,67%. Pada H1 
didapatkan nilai viabilitas pada santan yaitu 66,00%, 
sedangkan perlakuan yang lain kisaran nilainya antara 71,33 – 
68,67%. Begitu pula dengan hari- hari selanjutnya H2, H3, H4 
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didapatkan nilai viabilitas paling rendah,sehingga pada H4 
didapatkan 13%. Ketengikan yang diakibatkan karena 
tingginya kadar lemak akan mempengaruhi kestabilan pH dan 
menyebakan cepatnya kematian sperma yang berimbas pada 
rendahnya nilai viabilitas santan (Solihati, 2008), sedangkan 
kuning telur yang ditambahkan pada pengencer CEP-2 
memiliki kandungan lesitin dan lipoprotein dengan molekul- 
molekul besar sehingga membran sel tidak dapat ditembus dan 
dapat melindungi integritas lipoprotein penyusun membran 
spermatozoa (Susilawati, 2002). Data yang didapat pada 
pengencer P2 menunjukkan bahwa santan tetap mampu 
mempertahankan nilai viabilitas, pada jam ke 0,1,2, dan 3 
dengan adanya pengaruh yang sangat nyata antara P0 dengan 
perlakuan penambahan santan. 

4.4 Persentase Abnormalitas Spermatozoa selama 
Pendinginan 

Pola persentase motilitas spermatozoa  selama 
penyimpanan suhu dingin 4°-5°C tertera pada gambar 3. 
Grafik yang tertera pada gambar di atas menunjukkan bahwa 
pengencer P0 memiliki nilai abnormalitas paling rendah 
diantara perlakuan lain yang menggunakan santan. Pola grafik 
yang tertera pada gambar di atas menunjukkan adanya tren 
peningkatan, semakin lama semen cair disimpan ada suhu 
dingin,maka semakin tinggi nilai abnormalitas spermatozoa 
pada masing- masing perlakuan. Pada jam ke 24, semua 
perlakuan mengalami peningkatan nilai abnormalitas dengan 
kisaran 16- 18%. 
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Gambar 3. Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa pada 
Berbagai Pengencer selama Pendinginan. 

Tabel 4. Rataan ±SD Persentase Abnormalitas pada 
Berbagai Perlakuan Pengencer Selama Proses 
Pendinginan (%). 

 
Keterangan : 
*: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 
**: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai abnormalitas 
terbaik ada pada P0. Pengencer P0 pada jam ke 0,1,2,3, dan 24 
menunjukkan perbedaan sangat nyata dengan P1, P2, dan P3 
(P<0,01). Namun, pada jam ke 24 semua perlakuan 
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menunjukkan nilai abnormalitas di bawah 20%, maka semen 
masih dapat digunakan untuk IB (Alawiyah dan Hartono, 
2006). 
 Rusaknya membran plasma spermatozoa karena membran 
spermatozoa banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang 
rentan terhadap kerusakan peroksidase. Hal ini sering terjadi 
saat preservasi semen (Maxwell dan Waktson., 1996 dalam 
Fitria dkk.,2013). Selain itu kerusakan juga dapat diakibatkan 
saat pembuatan ulasan pada object glass, sehingga 
abnormalitas yang terbentuk yaitu sperma dengan ekor yang 
patah atau kepala tanpa ekor. Pada pengencer CEP-2+10% KT 
memiliki nilai abnormalitas paling rendah karena pengencer 
tersebut dapat meminimalisir abnormalitas spermatozoa, 
adanya lesitin dan kuning telur yang berfungsi sebagai 
pelindung dalam mepertahankan integritas selubung 
lipoprotein dari sel spermatozoa (Susilawati, 2002). 

4.5 Total Spermatozoa Motil pada Pendinginan Selama 24 
Jam 
 Efektivitas fertilitas tergantung pada kualitas semen, yang 
dinilai dari jumlah spermatozoa yang motil. Jumlah 
spermatozoa motil dapat dihitung dengan mengalikan 
konsentrasi spermatozoa dengan spermatozoa yang motil 
progresif (Nikbakht and Saharkhiz, 2011). Rataan hasil 
penghitungan total spermatozoa yang motil pada berbagai 
perlakuan pada penyimpanan suhu dingin jam ke 24 tertera 
pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Total Spermatozoa Motil pada Pendinginan Jam ke 
24 

Perlakuan 
Total Spermatozoa 

Motil (juta/ml) SD 

P0 81,36 18,35 
P1 58,28 14,36 
P2 67,79 16,32 
P3 53,29 10,67 

Nilai Harapan 40,00  

 Total spermatozoa motil tertinggi ditunjukkan oleh 
P0(81,36 ± 18,35 juta/ml), lalu P2(67,79 ± 16,32 juta/ml), 
P1(58,28 ± 14,36 juta/ml), dan P3(53,29 ± 10,67 juta/ml). 
Penambahan kuning telur dalam pengencer CEP-2 lebih baik 
dalam mempertahankan spermatozoa yang motil dibandingkan 
dengan perlakuan dengan penambahan santan. Penambahan 
berbagai konsentrasi santan pada pengencer CEP-2 
menunjukkan hasil yang lebih besar dari standar yang telah 
ditetapkan oleh SNI yaitu 40 juta/ml spermatozoa yang motil, 
sehingga dapat diaplikasikan untuk IB. Hasil analisis 
menggunakan Pearson’s Chi Square dengan nilai harapan 40 
juta spermatozoa motil menunjukkan perbedaan sangat nyata 
pada semua perlakuan selama pendinginan jam ke 24 
(P<0,01). Konsentrasi santan pada P2 merupakan konsentrasi 
yang optimal dalam mempertahankan total spermatozoa motil.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
1. Penyimpanan pada jam ke 24 yang mampu bertahan 

adalah pengencer CEP-2+ kuning telur 10%, 
sedangkan pengencer dengan santan hanya bertahan 
sampai jam ke 3. 

2. Pengencer CEP-2 dengan penambahan kuning telur 
10% (P0) lebih baik dari pengencer CEP-2+ santan 
5% (P1) dan CEP-2+ santan 15% (P2) , perlakuan 
yang memiliki kualitas penyimpanan spermatozoa 
paling rendah yaitu CEP-2+ santan 15% (P3) 

5.2 Saran 
Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan 
penambahan lama waktu simpan sampai motilitas 
menunjukkan tidak ada pergerakan sama sekali (0%) 
untuk mengetahui lamanya kemampuan pengencer 
CEP-2 dengan penambahan kuning telur dan santan 
dalam mempertahankan kualitas spermatozoa. 

 


