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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pemeriksaan Kualitas Semen Segar 

Hasil pemeriksaan semen segar yang dilakukan pada 

penelitian meliputi volume semen, warna, konsistensi, pH, 

motilitas massa, motilitas individu, konsentrasi, viabilitas dan 

abnormalitas dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan Hasil Pemeriksaan Semen Segar Sapi 

Limousin 

Variabel n=4 Rata-rata 

SDRataan ± SD 

Sapi Sampel 

Umur (th) 6,75 ± 0,50 

Bobot Badan (Kg) 988 ± 37,9 

1 

Uji Kualitas Semen Secara Makroskopis 

Volume per ejakulasi 

(ml) 

6,75 ± 0,68 

Warna Putih Susu 

pH 6,60 ± 0,16 

Konsistensi Sedang 

 

Uji Kualitas Semen Secara Mikroskopis 

Motilitas Massa ++ 

Motilitas Individu (%) 55 ± 0 

Konsentrasi (juta/ml) 1144,25 ± 556,48 

Viabilitas (%) 78,30 ± 1,69 

Abnormalitas (%) 8,54 ± 1,83 
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Berdasarkan hasil uji kualitas semen segar dapat 

diketahui bahwa volume ejakulat Sapi Limousin yang 

digunakan dalam penelitian adalah  6,75 ± 0,680 ml. Garner 

dan Hafez (2008) menjelaskan bahwa volume semen sapi per 

ejakulasi rata-rata 1-15 ml atau 5-8 ml namun umumnya 

bervariasi tiap jenis, bangsa, umur, bobot badan serta libido 

sapi tersebut. Warna semen segar yang diperoleh dari 

pengamatan adalah putih susu, warna ini merupakan warna 

normal semen yaitu putih susu atau putih kekuningan karena 

semen mengandung riboflavin (Susilawati, 2011). 

Rataan konsentrasi semen segar yang digunakan adalah 

1144,25 ± 556,48 juta/ml. Viswanath dan Shanon (2000) 

menyatakan bahwa konsentrasi spermatozoa segar berkisar 

1000-2000 juta/ml. Susilawati (2000) juga menjelaskan 

standar konsentrasi semen segar yaitu konsistensi berkorelasi 

dengan konsentrasi spermatozoa encer (<1000.10
6 

sperma/ml 

), sedang (1000.10
6 

- 1500.10
6
sperma/ml), pekat (>1500.10

6 

spermatozoa/ml), sehingga konsentrasi semen segar yang 

digunakan masih dalam jumlah yang layak dengan konsistensi 

sedang. 

Persentase hidup atau viabilitas spermatozoa dari semen 

segar Sapi Limousin adalah 78,30 ± 1,691%. Toelihere (1993) 

menjelaskan bahwa standar persentase viabilitas hidup 

minimal 70% dari perhitungan minimal 200 sel spermatozoa 

per preparat. Hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan 

mikroskopis menggunakan pewarnaan eosin-negrosin dan 

jumlah spermatozoa yang tidak menyerap warna. Persentase 

abnormalitas semen segar Sapi Limousin adalah 8,54 ± 

1,833%, artinya semen tersebut memiliki sel spermatozoa 

yang baik. Abnormalitas semen maksimal berkisar 20% 

Susilawati (2011) ; Garner and Hafez (2008).  
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4.2  Motilitas Individu Spermatozoa selama Pendinginan 

3-5
o
C 

Motilitas spermatozoa selama pendinginan terus 

mengalami penurunan, dikarenakan spermatozoa 

menghasilkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat toksik bagi 

spermatozoa itu sendiri. Tris Aminomethan + 20% kuning 

telur memberikan perbedaan motilitas yang meningkat atau 

lebih tinggi daripada pengencer CEP-2 + 10% kuning telur dan 

Skim + 10% kuning telur, hal ini membuktikan bahwa 

hipotesis 1 diterima. Motilitas spermatozoa dengan perbedaan 

perlakuan dan lama pendinginan pada suhu 3-5
o
C dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Persentase Motilitas Individu pada Tiga Pengencer 

Selama Pendinginan 3-5
o
C 
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Persentase motilitas semakin menurun, namun tidak 

signifikan. Penurunan motilitas mulai signifikan pada jam ke-5 

dan ke-24 baik pada perlakuan CEP-2, Tris Aminomethan 

maupun Skim. Hasil analisa ragam menunjukan Tris 

Aminomethan + 20% kuning telur menunjukan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) meningkat terhadap P0 dan P2 

pada semen Sapi Limousin yang disimpan pada suhu 3-5
o
C 

pada jam ke-5 dan 24, artinya kemampuan Tris Aminomethan 

+ 20% kuning telur mampu memberikan nutrisi bagi 

metabolisme spermatozoa dan melindungi lebih lama dari 

pengencer perlakuan lainya (memiliki daya preservasi paling 

baik). Penurunan motilitas individu sejalan dengan lama 

penyimpanan, karena terdapat sisa sisa metabolisme semen 

yang menyebabkan kondisi semakin asam dan berakibat pada 

kematian sel spermatozoa itu sendiri. Motilitas individu 

spermatozoa hasil pengamatan selama pendinginan dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rata-rata Persentase Motilitas Individu Pada Tiga 

Pengencer Selama Penyimpanan Suhu 3-5
o
C 

Perla

kuan 

Lama Penyimpanan (Jam) 

0 1 2 3 4 5 24 

P0 55±0a 54±1,2

9a 

53,75±

1,76a 

51,75±

1,68a 

51,25±

1,76a 

50,5±1,

97a 

39±3,0

7b 

P1 55±0a 54,4±1,

05a 

54±1,2

9a 

53±1,9

7a 

52,25±

1,84a 

51,25±

2,12a 

42,75±

2,55a 

P2 54,25±

1,20a 

53,25±

2,05a 

53±1,9

7a 

51±1,7

4b 

50,5±2,

58b 

49,25±

2,37b 

36,50±

4,32b 

Taraf 

Nyata 

*** * * *** ** *** *** 
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Keterangan : 

* : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama    

menunjukan tidak berbeda nyata (P>0,05) 

** : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan berbeda nyata (P<0,05) 

*** : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga perlakuan, hasil 

yang ditunjukkan berbeda sangat  nyata (P< 0,01) pada jam 

ke-5 dan 24. Perlakuan  P1 yaitu Tris Aminomethan + 20% 

kuning telur memberikan hasil yang paling baik dari tiap jam 

nya dibandingkan dengan CEP-2 + 10% kuning telur  dan 

Skim+10% kuning telur. Berdasarkan ketiga pengencer 

tersebut layak digunakan untuk IB hingga penyimpanan jam 

ke-24 sesuai dengan standar, yaitu lebih besar sama dengan 

40%. 

Arifiantini dan Yusuf (2010) menyatakan dalam 

penelitiannya yang membandingkan tiga pengencer yaitu Tris 

kuning telur, Andromed dan Tris Soymilk menghasilkan 

persentase motilitas tertinggi pada Tris kuning telur (49,10%), 

Andromed (50,21%) dimana berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan Tris Soymilk (41,53%). Aminah dan Layla (2001) juga 

melaporkan bahwa hasil penelitian tentang pengenceran semen 

kambing dengan pengencer tris, air kelapa, skim dan susu 

murni disimpulkan pengencer yang terbaik dalam 

mempertahankan motilitas dan daya tahan hidup spermatozoa 

adalah tris, kemudian diikuti oleh air kelapa, susu murni dan 

susu bubuk skim. Hasil pengamatan spermatozoa dari masing - 

masing ternak dengan larutan pengencer tris berkisar antara 3-

6 hari dengan nilai motilitas atau skor 2-3. Spermatozoa dalam 

larutan pengencer air kelapa, daya tahan hidup masing – 
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masing ternak berkisar antara 4-6 hari dengan skor nilai 2-3, 

sedangkan pada larutan pengencer susu bubuk adalah 4-5 hari 

dengan skor nilai 1-2 dan dalam larutan pengencer susu murni 

tanpa lemak, sekitar 3-7 hari dengan nilai  skor  1-3. 

Spermatozoa dengan nilai motilitas 2, kurang dari 50% 

bergerak progresif dan tidak ada gelombang, kurang baik dan 

tidak digunakan untuk keperluan IB. Penggunaan susu skim 

pada pengencer memberikan hasil yang kurang baik terhadap 

motilitas, hal ini didukung oleh pendapat Suharyanti, dkk. 

(2011) bahwa persentase spermatozoa hidup pada pengencer 

susu skim lebih rendah karena kandungan laktosa yang tinggi 

mempercepat metabolisme spermatozoa dan terjadi 

penumpukan asam laktat menyebabkan spermatozoa mati, 

selain itu lemak pada susu skim juga menghambat gerak 

spermatozoa.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penambahan 

kuning telur sebanyak 20% berpengaruh lebih baik daripada 

pengencer yang hanya ditambahkan 10% kuning telur. Ducha 

dkk. (2013) dalam penelitianya membandingkan CEP-2  tanpa 

kuning telur dan berbagai konsentrasi penambahan kuning 

telur. Rata-rata persentase motilitas spermatozoa sapi 

Limousin mulai dari terbesar sampai terkecil pada hari ke-8 

penyimpanan masing-masing adalah CEP-2 + KT20% 

(44,25%±3,92), CEP-2 + KT15% (42,25%±42,25), CEP-2 + 

KT10% (38,50%±6,99), dan CEP-2 (0,35%±0,58). Kelompok 

CEP-2 berbeda nyata (P<0,05) dengan CEP-2-KT10%, CEP-

2-KT15%, dan CEP-2-KT20%. Dari penelitian tersebut, 

diketahui bahwa penambahan 20% kuning telur menghasilkan 

rataan persentase motilitas yang paling baik. 
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4.3 Viabilitas Spermatozoa selama Pendinginan 3-5
o
C 

Daya hidup spermatozoa pada saat pendinginan akan 

mengalami penurunan disebabkan oleh membran spermatozoa 

mengalami kerusakan, baik akibat suhu dingin maupun 

perlakuan. Kerusakan membran spermatozoa dapat 

mempengaruhi proses metabolisme sel. Pengamatan viabilitas 

dilakukan untuk mengetahui tingkat persentase penurunan 

daya hidup spermatozoa, pengamatan dengan membuat ulasan 

dengan eosin-negrosin sebagai pewarna sehingga dapat 

dibedakan antara spermatozoa mati (menyerap warna) dengan 

spermatozoa hidup (tidak menyerap warna), karena membran 

masih utuh. Tris Aminomethan + 20% kuning telur 

memberikan perbedaan viabilitas yang meningkat atau lebih 

tinggi daripada pengencer CEP-2 + 10% kuning telur dan 

Skim + 10% kuning telur, hal ini membuktikan bahwa 

hipotesis 2 diterima. Viabilitas spermatozoa dengan perbedaan 

perlakuan dan lama penyimpanan pada suhu 3-5
o
C dapat 

dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Persentase Viabilitas pada Tiga Pengencer Selama  

Pendinginan 3-5
o
C 

Persentase viabilitas menurun secara signifikan mulai jam 

ke-5 dan menurun tajam pada jam ke-24. Pengencer P1 (Tris 

Aminomethan + 20% kuning telur) dapat mempertahankan 

viabilitas spermatozoa paling baik diantara pengencer P0 

(CEP-2+10% kuning telur) dan P2 (Skim +10% kuning telur). 

Hasil tersebut juga menyatakan bahwa P0 masih memiliki 

kemampuan mempertahankan viabilitas spermatozoa lebih 

baik dibandingkan P2, hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 

9. 
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Tabel 9. Rata-rata Persentase Viabilitas Pada Tiga Pengencer 

Selama Penyimpanan Suhu 3-5
o
C 

Perla

kuan 

Lama Penyimpanan (Jam) 

0 1 2 3 4 5 24 

P0 78,97±

1,03a 

78,51±

1,18b 

76,44±

1,83a 

75,93±

1,71a 

75,3±1,

60b 

74,88±

1,48b 

66,83±

1,00b 

P1 79,26±

0,75a 

79,07±

0,53a 

77,23±

1,71a 

76,6±2,

04a 

76,24±

1,68a 

75,84±

1,62a 

68,94±

1,22a 

P2 78,27±

0,74b 

77,55±

0,80b 

76,04±

1,42b 

75,3±1,

49b 

74,95±

1,34b 

73,85±

0,96c 

64,93±

0,85c 

Taraf 

Nyata 

*** *** *** *** *** *** *** 

Keterangan :  

***: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan 

berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil analisis statistik menunjukan nilai viabilitas 

mengalami perbedaan sangat nyata (P<0,01) mulai dari jam 

ke-0 hingga jam ke-24, artinya P1 (Tris Aminomethan + 20% 

kuning telur) menunjukan hasil yang paling baik dalam 

mempertahankan viabilitas spermatozoa yang didinginkan 

sampai jam ke-24. Tingginya peresentase viabilitas pada 

pengencer Tris Aminomethan + 20% kuning telur disebabkan 

oleh  kandungan kuning telur 20% ada pada P1. Kandungan 

lipoprotein dan fosfolipid yang terkandung pada kuning telur 

mampu melindungi sel spermatozoa. Rendahnya viabilitas 

pada pengencer Skim + 10% kuning telur berdasarkan hasil 

penelitian Suharyanti, dkk. (2000) disebabkan oleh kandungan 
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laktosa tinggi yang dapat mempercepat metabolisme 

spermatozoa dan selajutnya mempercepat terbentuknya asam 

laktat dan menjadi racun bagi spermatozoa tersebut. 

Penurunan viabilitas juga disebabkan oleh meningkatnya 

jumlah spermatozoa rusak dan mati akibat suhu dingin, 

ketersediaan energi dalam pengencer juga semakin berkurang 

serta peningkatan pH.  

Penelitian Arifiantini (2010) melaporkan bahwa hasil 

analisa statistik post thawing menunjukan persentase viabilitas 

tertinggi pada pengencer Tris Kuning telur (65,10 ± 4,26%), 

kemudian Andromed (65,06 ± 5,86%) dan Tris soymilk (58,30 

± 4,14%). Kemampuan Tris Aminomethan yang ditambahkan 

kuning telur memang memiliki daya preservasi yang sangat 

baik, sehingga dapat mempertahankan viabilitas lebih baik 

pula dibandingkan pengencer Tris soymilk. Suharyanti, dkk. 

(2000) juga mendapatkan hasil serupa pada penelitian dengan 

membandingkan tiga jenis pengencer yaitu Andromed, Tris 

kuning telur dan susu skim. Penyimpanan 18 jam memberi 

hasil viabilitas pengencer Andromed paling tinggi, yaitu 

83,25%, Tris kuning telur sebesar 79,00% dan susu skim 

sebesar 74,25%. 

 

4.4 Abnormalitas Spermatozoa selama Pendinginan 3-5
o
C 

Abnormalitas spermatozoa diketahui ada dua macam, 

yaitu abnormalitas primer (kelainan pada kepala yang tanpa 

ekor, ekor ganda, kerusakan akrosom, makrocephalus, 

mikrocephalus, ekor melingkar dan kepala pyriform) dan 

abnormalitas sekunder (kerusakan seperti ekor melipat, butiran 

sisa sitoplasma, kepala tanpa ekor (putus) ataupun ekor tanpa 

kepala) (Susilawati, 2011 dan Arifiantini dkk., 2005). 

Abnormalitas yang terjadi selama penyimpanan disebabkan 
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oleh perlakuan, perubahan suhu maupun pada saat pembuatan 

preparat ulas. Tris Aminomethan + 20% kuning telur 

memberikan perbedaan abnormalitas yang menurun atau lebih 

rendah daripada pengencer CEP-2 + 10% kuning telur dan 

disusul oleh  Skim + 10% kuning telur, hal ini membuktikan 

bahwa hipotesis 3  diterima. Abnormalitas spermatozoa 

dengan perbedaan perlakuan dan lama penyimpanan dalam 

refrigerator dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5.  Persentase Abnormalitas  pada Tiga Pengencer   

Selama Pendinginan 3-5
o
C 

Kenaikan persentase abnormalitas cukup signifikan 

selama pendinginan 3-5
o
C. Hasil analisis ragam diketahui 

bahwa abnormalitas semen Sapi Limousin yang diencerkan 

dengan tiga jenis pengencer yang berbeda menunjukan hasil 

yang sangat berbeda nyata (P< 0,01). Pengencer Tris 

Aminomethan + 20% kuning telur memberikan hasil yang 
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paling rendah untuk presentase abnormalitas, karena 

kandungan kuning telur dalam Tris Aminomethan lebih 

banyak daripada pengencer lain sebanyak 20%. Kerusakan sel 

dan abnormalitas akan meningkat saat pendinginan 

berlangsung, namun pengencer yang mengandung kuning telur 

akan melindungi dan mempertahankan integritas selubung 

spermatozoa karena adanya lesitin dan lipoprotein.  

Berdasarkan penelitian Suharyanti, dkk. (2011) bahwa 

jenis pengencer berbahan Skim menunjukan abnormalitas 

lebih tinggi daripada pengencer Tris maupun Andromed, 

karena kandungan laktosa yang tinggi, kerusakan spermatozoa 

juga disebabkan oleh gesekan-gesekan dengan globula-globula 

lemak. Persentase abnormalitas pada spermatozoa 8-10% tidak 

memberikan bengaruh terhadap kualitas semen, namun jika 

lebih dari 25%, maka akan berpengaruh terhadap penurunan 

fertilitas (Parera dkk, 2009). Pada penelitian ini jumlah 

spermatozoa abnormal pada jam ke 24 masih berkisar pada 

angka 19% sehingga masih layak untuk IB. Rata – rata 

abnormalitas spermatozoa selama pendinginan dapat dilihat 

pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Rata-rata Persentase Abnormalitas Pada Tiga  

Pengencer Selama Penyimpanan Suhu 3-5
o
C 

Perla

kuan 

Lama Penyimpanan (Jam) 

0  1 2 3  4 5 24 

P0 10,42

±0,64b 

11,44

±0,69b 

12,51

±0,61b 

13,25

±0,39b 

14,07

±0,36b 

14,99

±0,37b 

19,01

±0,46b 

P1 9,23±

0,42a 

9,86±

0,26a 

10,91

±0,50a 

11,53

±0,44a 

12,55

±0,34a 

13,21

±0,25a 

17,08

±0,76a 

P2 10,75 

±0,63b 

11,75

±0,71b 

12,83

±0,78b 

13,74

±0,59c 

14,47

±0,46b 

15,45

±0,26c 

19,04

±0,50c 

Taraf 

Nyata  

*** *** *** *** *** *** *** 

Keterangan : 

*** : Notasi yang berbeda menunjukan berbeda sangat 

nyata (P< 0,01) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa abnormalitas 

menunjukan hasil yang berbeda sangat nyata (P<0,01) pada 

semua jam. Abnormalitas mengalami peningkatan setiap jam, 

dipengaruhi oleh spermatogenesis dari ternak tersebut dan 

perlakuan semen setelah ejakulasi, seperti penanganan semen 

segar, pencampuran semen dengan pengencer, lamanya 

penyimpanan (pendinginan) dan pada saat pembuatan ulasan. 

Lamanya waktu penyimpanan juga mempengaruhi jumlah 

spermatozoa abnormal, seperti yang disampaikan Solihati dan 

Kune (2008) bahwa semakin lama waktu penyimpanan, maka 

peresentase abnormalitas akan semakin tinggi.  

Pengencer P1(Tris Aminomethan+20% kuning telur) 

menunjukan abnormalitas yang paling rendah, dibandingkan 
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dengan CEP-2+10% kuning telur dan hasil yang paling tinggi 

pada Skim+10% kuning telur. Abnormalitas setelah 

pendinginan suhu 3-5
o
C selama 24 jam masih dibawah 20%, 

sesuai dengan pendapat Parera, dkk. (2009) bahwa 

abnormalitas yang berpengaruh terhadap fertilitas jika lebih 

dari 25%. Penelitian Suharyanti, dkk. (2000) menyatakan hasil 

abnormalitas selama penyimpanan 18 jam pada pengencer 

Andromed sebesar 4,6% , Tris kuning telur sebesar 5,43% dan 

skim sebesar 4,50%, namun pada abnormalitas spermatozoa 

setelah ekuilibrasi menunjukkan pada pengencer Andromed 

10,73% , Tris kuning telur sebesar 12,80% dan Skim sebesar 

20,38%. Hasil penelitian tersebut menunjukan abnormalitas 

pada pengencer skim paling tinggi, namun masih tetap dalam 

batas layak digunakan untik IB sesuai dengan pendapat Parera, 

dkk. (2009). 

 

4.5 Total Spermatozoa Motil 

Salah satu faktor keberhasilan IB yang paling sering 

dijadikan pedoman adalah motilitas, karena fertilitas juga 

ditentukan oleh jumlah spermatozoa motil yang bergerak 

progresif. Penentuan nilai harapan 40 juta spermatozoa 

motil/milliliter ditetapkan berdasarkan ketentuan SNI semen 

beku sapi, yaitu semen yang diinseminasikan memiliki 

konsentrasi spermatozoa 100 juta/ml dengan motilitas individu 

40% (BSN, 2005). Total spermatozoa yang motil pada 

berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Total Spermatozoa Motil pada Pendinginan Jam ke 

24 

Perlakuan Total Spermatozoa Motil (juta/ml) 

P0 75,69 ± 19,24 

P1 74,10 ± 14,92 

P2 68,35 ± 14,82 

Nilai Harapan 40,00 

Analisis menggunakan Pearson’s Chi Square dengan 

nilai harapan 40 juta spermatozoa motil menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata(P<0,01) lebih tinggi pada semua 

perlakuan selama pendinginan 24 jam. Berdasarkan hasil 

tersebut diketahui bahwa total spermatozoa motil lebih besar 

dari 40% (standar SNI), sehingga layak untuk diaplikasikan 

pada IB. Nikbakht and Saharkhiz (2011), menjelaskan bahwa 

untuk mengetahui Total Motile Sperm Count (TMSC) dalam 

ejakulat yaitu mengalikan konsentrasi spermatozoa dengan 

persentase sperma motil progresif. Hasil terbaik dicapai bila 

jumlah TMSC melebihi ambang batas sekitar 10 juta/ml.  

 


