
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 Salah satu ternak kambing penghasil daging yang 

sangat baik adalah kambing Boer. Umumnya Kambing 
Boer tubuhnya berwarna putih dan kepala berwarna coklat. 
Kambing ini bertubuh lebar, panjang, berkaki pendek, 
berhidung cembung dan bertelinga panjang menggantung. 
 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
populasi ternak kambing Boer adalah dengan cara 
melakukan inseminasi buatan (IB). Inseminasi buatan 
adalah salah satu teknologi reproduksi yang mampu dan 
telah berhasil meningkatkan perbaikan mutu genetik ternak 
serta menghindari penyebaran penyakit kelamin. Teknologi 
IB diharapakan mampu mengoptimalkan penggunaan 
semen. Kualitas semen ditentukan oleh volume ejakulat, 
warna semen, pH, konsistensi, persentase spermatozoa 
hidup, persentase abnormalitas spermatozoa, motilitas 
spermatozoa, dan konsentrasi spermatozoa. Volume  
ejakulat semen domba atau kambing berkisar 0,8 – 1,2 ml, 
pH 5,9 – 7,3, konsentrasi 2.000 – 3.000 juta/ml, motilitas 
60 – 80% dan spermatozoa normal 80 – 95%. 
 Pada dasarnya kualitas semen cair cepat menurun 
pada proses penyimpanan pada suhu kamar baik dengan 
adanya bahan pengencer maupun tanpa bahan pengencer. 
Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penurunan 
kualitas selama penyimpanan pada suhu kamar yaitu 
dengan pengenceran semen menggunakan pengencer yang 
mengandung komposisi yang sesuai dengan perbandingan 
yang tepat antara pengencer dengan semen. 
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 Hasil penelitian Tiku (2014) tentang pengaruh  dan 
susu skim  sebagai sumber energi pada semen kambing 
peranakan etawa menghasilkan persentase motilitas 
individu semen segar 84,50%, selama pendinginan 33,05% 
dan post thawing 36,97%. Toelihere (1993) menyatakan 
bahwa semen normal mempunyai persentase hidup minimal 
50%. Abnormalitas semen segar 4±1% setelah proses 
pendinginan 4,67±0,57% dan pembekuan 5,6±1,07%. 

Teknik IB yang sudah umum dipakai yaitu 
menggunakan semen beku maupun semen cair. Pada 
umumnya program IB dilakukan dengan menggunakan 
semen beku. Permasalahannya semen beku kambing 
memiliki kualitas yang rendah setelah dilakukan thawing. 
yang ditandai dengan terjadinya perubahan fungsional 
spermatozoa ultrastruktur, kerusakan membran plasma dan 
tudung akrosom yang menyebabkan terjadinya penurunan 
motilitas dan daya hidup yang berakibat kegagalan transpor 
dan fertilisasi (Sumeidiana dan Mawarti, 2007). Oleh 
karena itu pelaksanaan IB membutuhkan informasi data 
tentang kualitas semen cair dari ternak. Data kualitas semen 
cair kambing Boer dengan pengencer susu skim  pada 
penyimpanan suhu ruang masih belum banyak diteliti dan 
sebagian besar informasi yang ada adalah data kualitas 
semen beku. 

 
1.2 Rumusan Masalah 
 Bagaimana pengaruh lama simpan semen segar 
kambing Boer menggunakan pengencer susu skim  yang 
disimpan pada suhu ruang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh lama simpan semen segar kambing Boer 
menggunakan pengencer susu skim pada suhu ruang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan informasi ilmiah mengenai pengaruh lama simpan 
semen segar kambing Boer menggunakan pengencer susu 
skim  pada suhu ruang. 

1.5 Kerangka Pikir 
 Inseminasi Buatan merupakan teknologi reproduksi 
ternak yang dapat diterima secara luas oleh seluruh lapisan 
masyarakat karena biayanya yang murah dan sangat efektif 
untuk menyebarkan bibit unggul. Dalam menunjang 
program IB perlu persediaan semen yang cukup secara 
kualitas dan kuantitas. Pada dasarnya kualitas semen cair 
cepat menurun pada proses penyimpanan pada suhu kamar 
baik dengan adanya bahan pengencer maupun tanpa bahan 
pengencer. Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 
penurunan kualitas selama penyimpanan pada suhu kamar 
yaitu dengan pengenceran semen menggunakan pengencer 
yang mengandung komposisi yang sesuai dengan 
perbandingan yang tepat antara pengencer dengan semen 
(Winarto dan Isnaini, 2008). 
 Semen yang tidak diproses lebih lanjut hanya dapat 
bertahan tidak lebih dari dua jam setelah diejakulasikan, 
keadaan ini menjadi kendala dalam pelaksanaan inseminasi 
buatan. Masalah ini dapat diatasi apabila semen 
ditambahkan dengan suatu bahan pengencer (Siahaan, 
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2009). Selain dapat mempertahankan kualitas spermatozoa 
dalam waktu tertentu, pengencer semen juga dapat 
meningkatkan volume semen sehingga dapat digunakan 
untuk mengiseminasi betina lebih banyak. 
 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 
bertahan hidup. Susu skim mengandung lemak 1,0%, 
protein 35,5%, karbohidrat 52g dan kalori 362 Kal. Susu 
skim diperlukan spermatozoa untuk memenuhi kebutuhan 
fisik maupun kimiawi misalnya untuk energi gerak maupun 
untuk proses metabolisme spematozoa. Susu skim dapat 
menggantikan peran tris aminomethan sebagai pengencer 
semen karena harga tris aminomethan di pasaran sangat 
mahal, harganya tidak terjangkau. Susu skim digunakan 
sebagai bahan pengencer semen karena memiliki beberapa 
kelebihan dibanding pengencer-pengencer lain, kelebihan 
pengencer susu skim adalah bahannya murah, cepat dibuat, 
bahannya mudah didapat dan kadar lemaknya rendah yang 
memudahkan pemeriksaan spermatozoa dengan mikroskop 
(Mar’ati, 2007).  
 Berdasarkan hasil penelitian Tiku (2014) tentang 
pengaruh  dan susu skim  sebagai sumber energi pada 
semen kambing peranakan etawa menghasilkan persentase 
motilitas individu semen segar 84,50%, selama 
pendinginan 33,05% dan post thawing 36,97%. Toelihere 
(1993) menyatakan bahwa semen normal mempunyai 
persentase hidup minimal 50%. Abnormalitas semen segar 
4±1% setelah proses pendinginan 4,67±0,57% dan 
pembekuan 5,6±1,07%. Namun penambahan pengencer 
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susu skim  pada semen kambing Boer belum diketahui 
berapa lama dapat mempertahankan kualitas semen pada 
suhu ruang hingga layak untuk diinseminasikan. Untuk itu 
perlu dilakukan penelitian mengenai waktu optimal yang 
dibutuhkan terhadap pengaruh lama simpan pada suhu 
ruang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualitas cepat menurun 
bila disimpan pada suhu 

Kualitas menurun setelah 
dilakukan thawing 

Disimpan dalam bentuk 
beku

Ditambahkan pengencer 
susu skim 

Efektifitas daya hambat pengencer susu skim  terhadap 
penurunan kualitas semen Kambing Boer pada suhu ruang 

Semen

Pelaksanaan Inseminasi 
Buatan (IB) 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian.  

1.6 Hipotesis 
 Waktu simpan pada suhu ruang memberikan 
pengaruh  positiv terhadap kualitas spermatozoa kambing 
Boer. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kambing Boer 
 Kambing Boer merupakan kambing yang berasal 
dari Hottentot yaitu daerah iklim semi arid di Negara Cape 
Peninsula, kambing Boer merupakan kambing pedaging 
yang memiliki ciri – ciri : bulu agak panjang, bertanduk, 
warna bulu coklat pada bagian leher dan kepala, pada 
bagian badan dan kaki berwarna putih. Telinganya panjang 
dan terkulai dan berat badan betina dewasa 60 – 70 kg 
(Wijaseno, Luh, Tanda, Achmad dan Nurul, 2009). 

Kambing Boer dikembangkan intensif dengan 
sistem perkawinan yang selektif sejak 50 tahun yang lalu 
oleh para breeder di Afrika Selatan sehingga kambing Boer 
dikenal sebagai kambing yang superior diantara beberapa 
jenis kambing untuk produksi daging. Kambing Boer 
mempunyai tanda umum yaitu tanduk melengkung keatas 
dan kebawah, telinga lebar dan menggantung, hidung 
cembung (Mahmilia dan Tarigan, 2012). 

Pejantan kambing Boer yang bagus memiliki warna 
tubuh ideal, yaitu putih dengan warna merah dibagian 
kepala, namun adanya sedikit warna merah dibagian lain 
masih bisa diterima. Pejantan memiliki konformasi tubuh 
tegap, kaki kokoh, dengan otot yang bagus pada paha dan 
seperempat belakang yang menunjukan tipe penghasil 
karkas yang baik. Berat badan kambing jantan umur 7 
bulan 40 – 50 kg, umur 12 bulan 50 – 70 kg dan dewasa 90 
– 130 kg (Sue and Patrick, 2001). 
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2.2.  Semen Kambing 
 Semen merupakan cairan setengah pekat yang 

terbentuk setelah ejakulasi pada ternak jantan. Semen 
kambing berwarna abu – abu hingga kekuningan dan 
diantara pejantan warna bervariasi juga pada pejantan yang 
sama. Volume ejakulasi rata – rata 1 ml (Susilawati, 2011). 
Semen segar kambing Boer secara kuantitas dan kualitas 
mempunyai karakteristik cukup baik, dan memenuhi syarat 
untuk diproses sebagai semen beku. Tidak ada perbedaan 
volume, motilitas dan konsentrasi spermatozoa dari 
ejakulat pertama sampai ejakulat ketiga (Mahmilia, 
Doloksaribu dan Pamungkas, 2006). 

Semen mengandung dua unsur utama yaitu plasma 
semen dan spermatozoa. Plasma semen merupakan cairan 
yang sebagian besar disekresikan oleh kelenjar vesikularis 
dan dalam jumlah kecil disekresikan oleh testis. Plasma 
semen kambing umumnya berwarna kuning yang mungkin 
disebabkan oleh adanya sekresi ribovlavin oleh kelenjar 
vesikularis (Kostaman dan Sutama, 2004). 

Uji kualitas semen segera dilakukan setelah 
dilakukan penampungan atau sebelum diencerkan yang 
meliputi pemeriksaan makroskopis : volume, warna, 
konsistensi, pH, dan pemeriksaan mikroskopis meliputi : 
motilitas massa, motilitas individu, persentase hidup, 
konsentrasi dan abnormalitas (Susilawati, 2011). 

2.3.  Penampungan Semen 
 Penampungan semen terdapat 3 metode yaitu (1) 

Massage (pemijatan), (2) Vagina buatan dan (3) Elektro 
ejakulator. Metode massage digunakan pada unggas, babi 
dan yang lainnya, vagina buatan digunakan untuk 
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penampungan semen ternak secara rutin sedangkan elektro 
ejaculator digunakan untuk ternak langka atau ternak yang 
tidak dapat ditampung menggunakan vagina buatan 
misalkan karena kecelakaan. Penampungan semen kambing 
menggunakan vagina buatan. Vagina buatan yang sudah 
dipersiapkan sesuai dengan suhu badan dan telah diberi 
vaselin dibagian ujung karetnya, dengan menggunakan 
sudut kemiringan 45o dan ujungnya terdapat tabung reaksi 
yang ditutup dengan bahan gelap agar semen yang 
dihasilkan tidak terkena sinar matahari. Sebelum dilakukan 
penampungan pejantan dilakukan false mounting 3-5 kali 
dengan tujuan untuk meningkatkan libido. Persiapan 
penampungan dengan vagina buatan yaitu temperatur 
vagina buatan lebih penting dari pada tekanan di penis, 
sehingga suhu air perlu dikontrol. Tekanan perlu 
dipertahankan hingga selesai, temperatur air yang 
digunakan didalam vagina buatan 450C atau berkisar antara 
38-550C (Susilawati, 2011). 

2.4.  Spermatozoa 
Spermatozoa ditutupi oleh membran sel dari kepala 

sampai ekor dan secara umum memiliki susunan molekul 
dan fungsi yang komplek. Membran bagian kepala 
berfungsi dalam proses kapasitasi, reaksi akrosom dan 
penembusan zona pelusida, sedangkan membran bagian 
ekor berfungsi mendapatkan substrat energi dan 
menggerakkan spermatozoa (Pamungkas, Mahmilia dan 
Eljeser, 2009). 

Bentuk morfologi spermatozoa tersusun atas 
kepala, ekor dan akrosom. Kepala spermatozoa memiliki 
bentuk oval, tumpul mengandung nucleus dengan kromatin 
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yang sangat padat. Akrosom merupakan lapisan 
pembungkus 2/3 bagian kepala dari spermatozoa yang 
terbentuk saat spermatogenesis. Ekor spermatozoa terbagi 
menjadi bagian leher, bagian tengah, pokok dan akhir 
(Susilawati, 2011). 

2.5.  Pengenceran Semen 
 Pengenceran semen adalah upaya untuk 

memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan 
spermatozoa serta menjaga kelangsungan hidup 
spermatozoa sampai batas waktu penyimpanan tertentu 
pada kondisi penyimpanan dibawah atau diatas titik beku 
(Ridwan, 2008). Syarat penting yang harus dimiliki oleh 
setiap pengencer adalah : 1) mempunyai daya preservasi 
tinggi, 2) mengandung unsur yang sifat fisik dan kimianya 
hampir sama dengan semen dan tidak mengandung zat 
yang bersifat racun bagi spermatozoa dan saluran kelamin 
betina dan 3) tetap dapat mempertahankan daya fertilisasi 
spermatozoa, tidak terlalu kental sehingga menghambat 
fertilisasi (Susilawati, 2011). 
 Larutan pengencer semen yang memiliki komposisi 
kimia lebih lengkap akan memberikan fungsi yang baik 
bagi spermatozoa yang diencerkan, substrat – substrat 
nutrisi diperlukan spermatozoa untuk mempertahankan 
hidupnya, terutama bagi spermatozoa yang disimpan 
terlebih dahulu sebelum diinseminasikan (Ridwan, 2008). 
Penambahan antibiotik seperti streptomycin dan penicillin 
akan menambah kenaikan daya hidup spermatozoa dan 
mencegah pertumbuhan mikroorganisme (Mar’ati, 2007). 
Kuning telur mengandung substansi lipoprotein dan lesitin 
yang merupakan pelindung terhadap cold shock bagi 
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spermatozoa dan juga kuning telur dapat menyumbangkan 
zat – zat makanan bagi spermatozoa berupa karbohidrat, 
protein dan beberapa vitamin (Siahaan, 2009). 
 Penambahan antibiotik seperti streptomycin dan 
penicillin akan menambah kenaikan daya hidup 
spermatozoa dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme 
tetapi jika jumlah antibiotik berlebihan dalam sperma maka 
akan bersifat toksik bagi spermatozoa (Toelihere, 1981).  

2.5.1. Pengencer Susu Skim Kuning Telur 
 Susu skim digunakan sebagai bahan pengencer 
semen karena memiliki beberapa kelebihan dibanding 
pengencer – pengencer lain, kelebihan pengencer susu skim 
adalah bahannya murah, cepat dibuat, bahannya mudah 
didapat dan kadar lemaknya rendah yang memudahkan 
pemeriksaan spermatozoa dengan menggunakan mikroskop 
(Mar’ati, 2007). 
 Food and Drug Administration (FDA) komposisi 
susu skim (Tropicana slim) sebagai berikut (Anonimous, 
2010): 

Tabel 1. Komposisi 100 gram susu skim (Tropicana slim). 
Komposisi Jumlah 
Kalori (kal) 347 
Kalsium (mg) 1920 
Total lemak (g) <0,21 
Karbohidrat (g) 50,5 
Protein (g) 33,8 
Vit A (IU) 5550 
Vit D (IU) 445 
Vit E (IU) 22 
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 Kuning telur akan mengurangi terjadinya 
kerusakan membran plasma dan akrosom sehingga akan 
menekan terjadinya penurunan fertilitas, motilitas dan 
kecepatan gerakan spermatozoa. Setelah dilakukan 
pengawetan, spermatozoa mengembang sehingga akrosom 
pecah dan menyebabkan berkurangnya kandungan akrosin 
dan proakrosin dimana kerusakan fisik akrosom merupakan 
salah satu penyebab kematian sel spermatozoa (Ihsan, 
2011). 
 Kuning telur mengandung lipoprotein dan lesitin 
yang dapat mempertahankan dan melindungi integritas 
selubung lipoprotein spermatozoa. Kuning telur juga 
mengandung glukosa, yang lebih suka dipergunakan oleh 
sel – sel sperma untuk metabolismenya dari pada fruktosa 
yang terdapat di dalam semen, berbagai protein, vitamin – 
vitamin yang larut dalam air maupun yang larut dalam 
minyak, dan memiliki viskositas yang mungkin 
menguntungkan spermatozoa (Siahaan, 2009). 
 Minimal pemakaian kuning telur sebanyak 5 % 
dari zat pengencer bila langsung digunakan, sedangkan bila 
akan disimpan pemakaian kuning telur maksimum 20 % 
dari zat pengencer (Toellihere, 1993).  
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Tabel 2. Kandungan gizi kuning telur ayam 
Kandungan Gizi Jumlah 
Kalori (Kal) 361 
Protein (g) 16,3 
Lemak (g) 31,9 
Karbohidrat (g) 0,7 
Kalsium (g) 147 
Fosfor (mg) 586 
Besi (mg) 7,2 
Vitamin A (SI) 2000 
Vitamin B1 (mg) 0,27 
Vitamin C (mg) 0 
Air (ml) 49,4 
Sumber : Manik, Suada dan Rudyanto (2013). 

2.6. Penilaian Kualitas Semen 
2.6.1.  Volume 
 Susilawati (2011) menyatakan volume semen 
kambing berkisar 0,5 - 1,2 ml dengan rata-rata 1,0 ml per 
ejakulat. Volume semen kambing per ejakulat dipengaruhi 
oleh adanya perbedaan bangsa, umur, ukuran badan, 
nutrisi, frekuensi penampungan dan berbagai faktor lain. 

2.6.2.  Warna 
 Semen pada kambing yaitu putih dan krem jika 
konsentrasi spermatozoa tinggi. Biasanya berwarna kuning, 
karena mengandung riboflavin yang disekresikan oleh 
kelenjar vesikula (Herdis dan Rizal, 2008). 

2.6.3.  pH (Derajat Keasaman) 
 Menurut Kostaman dan Sutama (2004) melaporkan 
bahwa rataan pH semen kambing Boer sebesar 7,04 
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sedangkan menurut Susilawati (2011) pH normal semen 6,2 
– 6,8. 

2.6.4.  Konsistensi 
Konsistensi berkorelasi dengan konsentrasi 

spermatozoa. Penilaiannya encer (<1000 x 106 
spermatozoa/ ml semen), sedang (1000 x 106 – 1500 x 106 

spermatozoa/ ml semen), dan pekat (> 1500 x 106 

spermatozoa/ml semen) (Susilawati, 2011). 

2.6.5.  Motilitas Individu 
Persentase motilitas individu spermatozoa semen 

segar kambing Boer menurut Pamungkas, Mahmilia dan 
Eljeser (2009) adalah sebesar 87,00%. Penilaian motilitas 
individu dengan melihat pergerakan progresif atau aktif 
maju kedepan merupakan gerakan terbaik, gerakan 
melingkar atau gerakan mundur merupakan tanda-tanda 
cold shock, gerakan berayun atau berputar-putar di tempat 
terlihat pada semen tua (Toelihere, 1993). Gerakan individu 
dilihat dengan menggunakan mikroskop perbesaran 400x.  

2.6.6.  Motilitas Massa 
Motilitas massa diamati dengan menggunakan 

mikroskop perbesaran 100 x. Kriteria penilaian gerak 
massa spermatozoa antara lain : 

a. Sangat baik (+++) terlihat adanya gelombang 
besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif seperti 
gumpalan awan hitam dekat waktu hujan yang 
bergerak cepat berpindah-pindah tempat 

b. Baik (++) bila terdapat gelombang kecil tipis, 
jarang, kurang, jelas dan bergerak lamban. 
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c. Kurang baik (+) jika tidak terlihat gelombang 
melainkan gerakan individual aktif progresif 

d. Buruk (0) bila hanya sedikit ada gerakan 
individual (Susilawati, 2011). 

2.6.7.  Viabilitas 
 Perhitungan persentase hidup mati spermatozoa 
digunakan zat warna eosin negrosin, yaitu bila semen 
dicampur dengan zat warna tersebut maka spermatozoa 
hidup tidak akan menyerap warna. Macam – macam zat 
warna yang digunakan adalah campuran eosin – negrosin 
dan eosin – aniline (Partodihardjo, 1992). 

2.6.8.  Abnormalitas 
 Abnormalitas spermatozoa dibedakan menjadi dua 
yaitu abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. 
Abnormalitas primer terjadi karena kelainan yang terjadi 
pada tubuli seminiferi dan gangguan testikuler yang 
ditandai oleh kepala yang terlampau kecil atau terlalu 
besar, kepala terlalu lebar, berganda dan berbentuk seperti 
buah per, badan atau ekor berganda, pembesaran pada 
bagian tengah dan ekor melingkar. Abnormalitas sekunder 
terjadi setelah bakal sel kelamin jantan meninggalkan epitel 
kecambah pada tubuli seminiferi, selama perjalanan 
melalui uretra dan manipulasi ejakulat (Toelihere, 1993). 

2.7.  Penyimpanan Semen Pada Suhu Ruang 
 Pada dasarnya kualitas semen cair cepat menurun 
pada proses penyimpanan pada suhu kamar baik dengan 
adanya bahan pengencer maupun tanpa bahan pengencer. 
Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penurunan 
kualitas selama penyimpanan pada suhu kamar yaitu 
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dengan pengenceran semen menggunakan pengencer yang 
mengandung komposisi yang sesuai dengan perbandingan 
yang tepat antara pengencer dengan semen (Winarto dan 
Isnaini, 2008).  
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Laboratorium Lapang 
Sumber Sekar, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 20 Mei sampai 
10 Juni 2014. 

3.2. Materi Penelitian 
 Materi penelitian adalah semen segar kambing 
Boer yang ditampung dari pejantan yang berumur 3 tahun 
yang mempunyai bobot badan 75 kg. 

3.3. Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan adalah 
percobaan laboratorium dengan  5  perlakuan yaitu : 

1. P0: Penyimpanan semen pada Jam ke-0 (0 menit) 
setelah pengenceran pada suhu ruang. 

2. P1: Penyimpanan semen pada Jam ke-1 (60 menit)  
setelah pengenceran pada suhu ruang. 

3. P2: Penyimpanan semen pada Jam ke-2 (120 menit) 
setelah pengenceran pada suhu ruang. 

4. P3: Penyimpanan semen pada Jam ke-3 (180 menit) 
setelah pengenceran pada suhu ruang. 

5. P4: Penyimpanan semen pada Jam ke-4 (240 menit) 
setelah pengenceran pada suhu ruang. 

3.3.1. Pembuatan Pengencer Susu Skim Kuning Telur 
Komposisi 100 ml pengencer susu skim kuning 

telur : 
• Skim  10 gr 
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• Fruktosa 1 gr 
• Peniciline 0,34 gr 
• Streptomicine 0,16 gr 
• Kuning telur 5 ml 
• Aquabidest 95 ml 

Cara membuat : 
• Aquabidest dimasukkan erlenmayer dan 

dipanaskan 450 C. 
• Aquabidest yang sudah dipanaskan 

diletakkan stearer.  
• Dimasukkan susu skim lalu dihomogenkan 

selama 10 – 15 menit. 
• Dimasukkan fruktosa dan kuning telur. 

Lalu dihomogenkan 10 menit. 
• Larutan ditim sampai muncul embun di 

erlenmayer. 
• Larutan didinginkan pada suhu ruang 

sampai 370 C. 
• Peniciline dan streptomicine dimasukkan 

dan dihomogenkan, kemudian larutan 
disimpan didalam refrigerator dan 
diendapkan selama 1 hari (supernatan saja 
yang digunakan). 

• Apabila langsung digunakan maka 
disentrifugasi 1500 rpm selama 1 jam. 

3.3.2. Penampungan Semen 
 Penampungan semen kambing Boer menggunakan 
vagina buatan yang dilakukan tiga kali seminggu dengan 
betina pemancing. Metode penampungan semen kambing 
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Boer adalah disiapkan betina pemancing dan alat – alat 
untuk penampungan yaitu vagina buatan, kambing pejantan 
yang akan diambil semennya didekatkan dengan betina 
pemancing. Dibiarkan pejantan menaiki betina 3 – 5 kali 
kemudian semen ditampung menggunakan vagina buatan 
dengan suhu 450 C kemudian dievaluasi secara 
makroskopis dan mikroskopis. 

3.3.3. Evaluasi Semen Segar 
 Semen segar dievaluasi kualitasnya secara 
makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis 
meliputi : volume, warna, bau, pH dan konsistensi 
spermatozoa, sedangkan pemeriksaan mikroskopis meliputi 
: konsentrasi, motilitas massa dan individu, viabilitas dan 
abnormalitas spermatozoa. 

3.3.3.1. Pemeriksaan Makroskopis 
 Volume semen segar diukur dengan melihat skala 

pada tabung penampung. Warna semen dilihat dengan mata 
telanjang dengan warna tertentu meliputi : putih, putih 
susu, putih kekuningan dan krem. Bau semen diamati 
dengan mencium semen dan semen yang normal memiliki 
bau khas semen. pH semen diamati dengan menggunakan 
kertas lakmus, kemudian ditunggu satu menit. Konsistensi 
semen segar dapat dievaluasi dengan cara menggoyangkan 
tabung penampungan semen kemudian dinilai dengan 
pedoman meliputi kental, sedang dan encer. 

3.3.3.2 Pemeriksaan Mikroskopis 
a. Motilitas 

Pemeriksaan motilitas massa spermatozoa 
diamati dengan menempatkan satu tetes semen diatas 

18 
 



object glass tanpa ditutup cover glass dan diamati dengan 
mikoroskop perbesaran 100x. Motilitas massa dinilai 
dengan :  

• (+++) jika spermatozoa tersebut kelihatan 
seperti kumpulan awan gelap yang bergerak 
aktif dan sangat cepat. 

• (++) jika spermatozoa tersebut kelihatan seperti 
awan gelap tetapi pergerakannya tidak terlalu 
cepat. 

• (+) jika yang terlihat hanya pergerakan individu 
saja dan tidak ada kumpulan spermatozoa. 

• (0) jika spermatozoa tidak bergerak. 
Pemeriksaan motilitas individu spermatozoa 

diamati dengan menempatkan semen diatas object glass 
dan ditutup cover glass serta diamati dengan perbesaran 
400x. Penilaian motilitas individu ini dilihat dari 
spermatozoa yang bergerak progresif kedepan (pergerakan 
mundur dan melingkar tidak diikut sertakan). Penilaian 
motilitas individu ini dalam bentuk presentase spermatozoa 
yang bergerak dan dinyatakan dalam persen (%) mulai dari 
0% sampai 100%. 

b. Konsentrasi 
Konsentrasi spermatozoa merupakan perhitungan 

jumlah spermatozoa per ml semen dilakukan dengan 
menggunakan haemocytometer. Semen segar dihisap 
dengan pipa eritrosit sampai angka 0,5 kemudian disedot 
cairan NaCl 3% sampai angka 10,1 atau 11. Ujung pipet 
eritrosit ditutup dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk 
untuk menggoyang – goyangakan dengan membentuk 
angka delapan agar semen dan cairan NaCl tercampur. 
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Setelah 2 menit cairan dibuang 2 – 3 tetes pada kertas 
tissue kemudian digoyang lagi selama 1 menit. Setelah 1 
menit cairan dibuang satu tetes. Ujung pipet eritrosit 
didekatkan dengan thoma kemudian diteteskan dan ditutup 
dengan cover glass dan diamati dengan mikroskop 
perbesaran 400x. Jumlah total spermatozoa  yang dihitung 
adalah yang terdapat pada 5 kotak dengan menjumlahkan 
hasil perhitungan pada kelima kotak lalu dikalikan 106 
Konsentrasi = Jumlah spermatozoa × 106  

c. Viabilitas 
Pemeriksaan viabilitas merupakan pemeriksaan 

spermatozoa hidup dan mati yang digunakan dengan 
menggunakan preparat ulas yang menggunakan pewarna 
eosin – negrosin. Cara pembuatan ulasan adalah semen 
diletakkan diatas object glass dengan menggunakan ose 
kemudian disampingnya diberi eosin – negrosin. Semen 
diaduk dengan eosin – negrosin menggunakan ose dan 
diulas dengan menggunakan cover glass dengan 
membentuk sudut 300

  
    

. Ulasan dikeringkan dan selanjutnya 
diamati dengan mikroskop perbesaran 400x. Spermatozoa 
yang hidup adalah yang tidak menyerap warna atau 
berwarna terang, sedangkan spermatozoa yang mati adalah 
yang menyerap warna. Total spermatozoa hidup dan mati 
dihitung. Jumlah spermatozoa hidup dan mati minimal 200 
spermatozoa. Presentase spermatozoa hidup dapat dihitung 
dengan persamaan :  

Viabilitas   x 100% 
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d. Abnormalitas 
 abnormalitas adalah dengan 

mengam

 
    

Cara perhitungan
ati abnormalitas spermatozoa pada preparat ulas 

untuk uji viabilitas dan diamati dengan mikroskop 
perbesaran 400x. Spermatozoa abnormal bisa dilihat dari 
bentuk morfologinya itu sendiri, diantaranya adalah kepala 
besar, ekornya putus, ekor bercabang, ekor melingkar dan 
sebagainya. Presentase abnormalitas spermatozoa dapat 
dihitung dengan persamaan : 

Abnormal   x 

men 
ar yang ditampung setelah 

ihitung

n Pada 

ang sudah diencerkan dengan susu skim 
uning 

mati dalam penelitian ini 
dalah mo

 diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan analisis ragam dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL). Apabila hasil yang diperoleh dari analisis 

100% 

3.3.4. Pengenceran Se
 Volume semen seg
d  konsentrasinya kemudian diencerkan dengan 
menggunakan pengencer susu skim kuning telur. 

3.3.5. Penyimpanan Semen Setelah Pengencera
Suhu Ruang 
 Semen y
k telur disimpan pada suhu ruang yaitu 27 – 290 C dan 
diamati pada jam ke 0, 1, 2, 3 dan 4. 

3.4. Variabel Pengamatan 
 Variabel yang dia
a tilitas individu  spermatozoa, viabilitas 
spermatozoa dan abnormalitas spermatozoa. 

3.5. Analisis Data 
 Data yang
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ragam m

a kerangka opera

enunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) atau sangat 
nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan uji Duncan. 

3.6.  Skema Kerangka Operasional Penelitian 

 Pembuatan pengencer. 

 
Pe ing Boer nampungan semen kamb

 

 Evaluasi semen segar 

 
M arna, bau, konsistensi, pH 
 
Mikroskopis : motilitas massa dan individu, viabilitas, 

akroskopis : volume, w
 

 abnormalitas dan konsentrasi. 

Penambahan larutan 
pengencer susu skim. 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Skem sional penelitian 

 

Simpan di suhu ruang. 

Diamati pada jam ke 0, 
1, 2, 3 dan  4. 

Mikroskopis : motilitas 
massa dan individu, 
viabilitas dan  abnormalitas
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kualitas Semen Sega
 Rataa  Boer hasil 

pat dilihat pada Tabel 3. 

rt 

r 
n kualitas semen segar kambing

pengamatan selama penelitian da

Tabel 3. Rataan Kualitas Semen Segar Kambing Boer. 
Pengamatan  Hasil Standa
Volume (ml/ejakulasi) 1±0,24 0,5 – 1,2 
Konsistensi  Kental Encer – Kent

 – Kekunin
al  

Putih ngan Putih gan  

6  
 massa 

tas individu (%) 6  
ilitas (%) 

3,5 55 
4190 5,45 20 0  

Warna  kekuni
Bau  Khas Khas 
pH ,75±0,26 6,2 – 6,8   
Motilitas 3+ 2+ – 3+ 
Motili 80 0 – 80
Viab 89,25±2,64 80 – 90 
Abnormalitas (%) 
Konsentrasi (juta/ml) 

6±0, 5 – 20 
±10 00 – 300

 
Volume seme

hasil penelitian adalah
n seg oer be
 1±0 si. Ihs

menyebutkan volume semen segar kambing Boer sebesar 
1,00±0,

a B
,24 ml/ejakula
r kambing rda

an (2011) 
sarkan 

30ml/ejakulasi. Volume yang didapatkan saat 
penelitian masih dalam kisaran normal untuk volume 
semen segar kambing Boer. Perbedaan volume tersebut 
disebabkan oleh waktu penampungan yang dilakuakan 
selama seminggu tiga kali dengan vagina buatan dan 
kambing betina sebagai pemancing. 

Konsistensi semen segar kambing Boer dari hasil 
pengamatan adalah kental, hal ini sesuai dengan hasil 
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peneliti

 menyebutkan bahwa 
warna 

 semen 
tersebut

an Ihsan (2011) 
yang m

an Mahmilia dkk. (2006) yang menyebutkan bahwa 
konsistensi semen segar kambing Boer kental sampai encer. 
Susilawati (2011) menyebutkan bahwa konsistensi 
berkorelasi dengan konsentrasi spermatozoa. Penilaiannya 
encer (<1000 x 106 spermatozoa/ ml semen), sedang (1000 
x 106 – 1500 x 106 spermatozoa/ ml semen), dan pekat (> 
1500 x 106 spermatozoa/ml semen). 

Warna semen segar hasil pengamatan adalah putih 
kekuningan. Mahmilia dkk. (2006)

semen segar kambing Boer adalah krem sampai 
putih susu, apabila warna semen kambing Boer semakin 
pudar, maka konsentrasi spermatozoa semakin menurun 
dan semen akan semakin encer. Warna semen hasil 
pengamatan adalah putih kekuningan, hal ini menunjukan 
bahwa konsentrasi semen segar kambing boer cukup tinggi. 
Warna kekuningan disebabkan oleh adanya riboflavin. 
Warna semen dikatakan abnormal jika mengandung air, 
darah, rambut preputium, nanah, air kotor dan bau yang 
tidak normal. Sedangkan warna normal semen adalah putih 
kekuningan sampai putih susu  (Susilawati, 2011). 

Bau semen segar kambing Boer hasil pengamatan 
adalah bau khas semen, menunjukkan bahwa

 normal dan tidak terdapat kontaminasi sehingga 
dapat dilakukan prosesing semen. Kartasudjana (2001) 
menyebutkan bahwa semen yang normal umumnya 
memiliki bau yang khas dari hewan tersebut, apabila 
berbau busuk menunjukkan adanya nanah. 

pH semen segar kambing Boer hasil pengamatan 
adalah 6,75±0,26. Sesuai dengan pengamat

enyebutkan bahwa pH semen segar kambing Boer 
sebesar 6,60±0,50. 
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Rataan konsentrasi spermatozoa yang didapat saat 
pengamatan sebesar 4190±105,45 juta/ml. Hasil ini lebih 
besar d

 rata – rata adalah 3+ sesuai dengan 
pengam

 
motilita

ari penelitian Ihsan (2011) yang menyebutkan 
bahwa konsentrasi spermatozoa kambing Boer sebesar 
3029±113.8 juta/ml. Mahmilia dkk. (2006) dan Hartono 
(2008) menambahkan bahwa konsentrasi spermatozoa 
berturut – turut sebesar 2575±431,46 dan 4242±1201,54 
juta/ml. Perbedaan antara rataan konsentrasi yang jauh 
lebih besar diduga adanya perbedaan habitat, hal ini sesuai 
dengan pendapat Husin, Suteki dan Kususiyah (2007) 
menyebutkan bahwa konsentrasi spermatozoa dipengaruhi 
oleh pakan, bangsa ternak, umur, suhu dan frekuensi 
ejakulasi.  

Motilitas massa semen segar kambing Boer hasil 
pengamatan

atan Mahmilia dkk. (2006) bahwa motilitas massa 
semen kambing Boer antara 2+ sampai 3+. Susilawati 
(2011) menyebutkan bahwa kriteria penilaian gerak massa 
spermatozoa antara lain 1) Sangat baik (+++) terlihat 
adanya gelombang besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif 
seperti gumpalan awan hitam dekat waktu hujan yang 
bergerak cepat berpindah - pindah tempat, 2) Baik (++) bila 
terdapat gelombang kecil tipis, jarang, kurang, jelas dan 
bergerak lamban, 3) Kurang baik (+) jika tidak terlihat 
gelombang melainkan gerakan individual aktif progresif 
dan 4) Buruk (0) bila hanya sedikit ada gerakan individual. 

Pemeriksaan motilitas sangatlah penting dilakukan 
untuk mengetahui kualitas dari semen segar. Pemeriksaan

s individu dilakukan dengan meneteskan semen 
segar diatas object glass dan tutup dengan cover glass dan 
diamati menggunakan mikroskop perbesaran 400x. 
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Motilitas individu hasil pengamatan sebesar 80%. Hal 
tersebut sesuai dengan pengamatan Mahmilia dkk. (2006) 
yang menyebutkan rataan motilitas individu semen segar 
kambing Boer sebesar 80,03±6,83%. 

Viabilitas merupakan salah satu parameter penentu 
kualitas semen, karena dari presentase viabilitas dapat 
diketahu

0,55%. Menurut pendapat 
Susilaw

i berapa persen spermatozoa yang hidup. Rataan 
viabilitas semen segar kambing Boer hasil pengamatan 
sebesar 89,25±2,64%. Hasil ini lebih tinggi dari penelitian 
Husin dkk. (2007) yang menyebutkan bahwa nilai viabilitas 
semen segar kambing Boer sebesar 83,64±0,65%. Nilai 
viabilitas berhubungan erat dengan kemampuan fertilisasi 
spermatozoa, apabila nilai viabilitas tinggi maka 
kemampuan fertilitas akan tinggi. Penentuan spermatozoa 
yang hidup dapat dilakukan dengan pewarnaan eosin 
negrosin, kemudian diamati menggunakan mikroskop 
perbesaran 400x. Bila semen dicampur dengan zat warna 
tersebut maka spermatozoa hidup tidak akan menyerap 
warna (Partodihardjo, 1992). 

 Kisaran rataan persentase abnormalitas hasil 
pengamatan sebesar 3,56±

ati (2011) menyebutkan bahwa abnormalitas 
spermatozoa pada kambing berkisar antara 5 – 20%. 
Semakin tinggi nilai abnormalitas spermatozoa maka 
fertilitas dari spermatozoa juga semakin rendah karena 
sperma tidak mampu membuahi sel telur. 
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4.2. Kualitas Semen Kambing Boer Setelah 
Pengenceran dengan Penyimpanan Pada Suhu 
Ruang 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kualitas semen 
segar kambing Boer, kemudian semen ditambahkan 
pengencer susu skim kuning telur berdasarkan perhitungan 
konsentrasi semen segar. Rasio semen dengan pengencer 
adalah 1 : 10 ml. Uji kualitas semen kambing boer 
menggunakan pengencer susu skim kuning telur dan 
disimpan pada suhu ruang meliputi persentase motilitas, 
viabilitas dan abnormalitas. 

4.2.1. Motilitas Spermatozoa 
 Hasil penelitian rata – rata motilitas individu 

spermatozoa kambing Boer dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata – rata motilitas  semen kambing Boer setelah 
pengenceran yang disimpan pada suhu ruang 

Perlakuan Rataan (%) 
 Jam ke 0 80,00±0,00a 
Jam ke 1 73,00±3,50b 
Jam ke 2 63,00±5,37c 
Jam ke 3 53,50±5,80d 
Jam ke 4 17,00±3,50e 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01). 

 Tabel 4. menunjukkan bahwa motilitas semen 
kambing Boer yang diencerkan dengan susu skim kuning 
telur dan disimpan pada suhu ruang mengalami penurunan 
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seiring dengan bertambahnya lama simpan. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa perlakuan lama simpan pada 
suhu ruang memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 
(P<0,01) terhadap motilitas spermatozoa kambing Boer. 
Pada penyimpanan 0 jam rataan motilitas masih sangat 
tinggi, hal ini diduga karena pada penyimpanan jam 
tersebut spermatozoa masih beradaptasi dengan pengencer 
yang baru ditambahkan dan belum adanya penurunan 
temperatur yang drastis yaitu dari suhu tubuh ke suhu ruang 
sehingga efek penyimpanan masih belum terlihat. 

Hasil rataan motilitas spermatozoa kambing Boer 
pada penyimpanan suhu ruang sampai jam ke 3 masih 
layak untuk dilakukan IB. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Alawiyah dan Hartono (2006) bahwa semen cair yang 
memiliki persentase motilitas tidak kurang dari 40% masih 
fertil dan masih bisa digunakan untuk IB. 

Penurunan persentase motilitas spermatozoa terjadi 
karena kerusakan membran spermatozoa yang disebabkan 
oleh tekanan osmotik sel. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Susilawati (2011) bahwa fungsi membran adalah sebagai 
pelindung sel. Kerusakan membran mengakibatkan 
terganggunya proses metabolisme intraseluler, sehingga 
spermatozoa akan lemah dan bahkan mengakibatkan  
kematian spermatozoa. 

4.2.2 Viabilitas Spermatozoa 
Hasil penelitian rata – rata viabilitas spermatozoa 

kambing Boer dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata – rata viabilitas semen kambing boer setelah 
pengenceran yang disimpan pada suhu ruang 

Perlakuan Rataan (%) 
Jam ke 0 87,06±2,79a 
Jam ke 1 83,68±4,87b 
Jam ke 2 77,01±4,74c 
Jam ke 3 71,93±1,79d 
Jam ke 4 47,12±2,29e 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01). 

 
Pada Tabel 5. menunjukkan adanya penurunan 

viabilitas spermatozoa kambing Boer seiring dengan 
lamanya penyimpanan pada suhu ruang. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan ada suhu 
ruang memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 
terhadap viabilitas semen kambing Boer setelah 
pengenceran. Menurut Lely (2009) semakin berkurangnya 
cadangan makanan, dan ketidakseimbangan cairan 
elektrolit akibat metabolisme spermatozoa, maka sperma 
akan kelelahan dan mati. Kusumaningrum, Situmorang, 
Triwulaningsih dan Sianturi (2007) menjelaskan bahwa 
persentase viabilitas spermatozoa lebih tinggi dari pada 
persentase motilitas adalah normal karena spermatozoa 
yang bergerak kurang progresif merupakan spermatozoa 
yang masih hidup dan masih dapat memfertilisasi oosit. 

Larutan pengencer semen yang memiliki 
kandungan komposisi kimia lengkap akan memberikan 
fungsi yang baik bagi spermatozoa yang diencerkan, 
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substrat – substrat nutrisi diperlukan spermatozoa untuk 
mempertahankan hidupnya, terutama bagi spermatozoa 
yang disimpan terlebih dahulu sebelum diinseminasikan 
(Ridwan, 2008). Adanya kuning telur akan mengurangi 
terjadinya kerusakan membran plasma dan akrosom 
sehingga akan menekan terjadinya penurunan fertilitas, 
motilitas dan kecepatan gerakan spermatozoa. Setelah 
dilakukan pengawetan, spermatozoa mengembang sehingga 
akrosom pecah dan menyebabkan berkurangnya kandungan 
akrosin dan proakrosin dimana kerusakan fisik akrosom 
merupakan salah satu penyebab kematian sel spermatozoa 
(Ihsan, 2011). 

Gambar viabilitas spermatozoa kambing  Boer 
yang diamati menggunakan pewarna eosin dapat dilihat 
pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Hasil pengamatan viabilitas spermatozoa 

kambing Boer perbesaran 400x (A. 
Spermatozoa mati ditandai dengan kepala 
spermatozoa menyerap warna dan B. 
Spermatozoa hidup ditandai dengan kepala 
spermatozoa berwarna bening). 
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4.2.3 Abnormalitas Spermatozoa 
Hasil penelitian rata – rata abnormalitas 

spermatozoa kambing Boer dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata – rata abnormalitas semen kambing Boer 
setelah pengenceran yang disimpan pada suhu 
ruang 
Perlakuan Rataan (%) 
Jam ke 0 4,61±0,67a 
Jam ke 1 5,09±0,49b 
Jam ke 2 7,32±0,43c 
Jam ke 3 9,47±0,46d 
Jam ke 4 13,04±1,06e 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01). 

Pada Tabel 6. menunjukkan adanya peningkatan 
abnormalitas spermatozoa kambing Boer seiring dengan 
lamanya penyimpanan pada suhu ruang. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan ada suhu 
ruang memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 
terhadap abnormalitas spermatozoa kambing Boer setelah 
pengenceran. Peningkatan abnormalitas diduga disebabkan 
pada saat pembuatan preparat ulas sebelum pengamatan 
dan juga disebabkan peroksidasi lipid. Sesuai pernyatan 
Rizal dan Herdis (2006) bahwa abnormalitas lebih banyak 
berupa terpisahnya ekor dengan kepala akibat terputus saat 
pembuatan preparat sebelum dilakukan pengamatan. 
Perubahan suhu selama penyimpanan menyebabkan 
perubahan permeabilitas sel membran sel dinding 
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spermatozoa, keadaan tersebut dapat menyebabkan 
meningkatnya abnormalitas spermatozoa (Avida, 2009). 
 Persentase abnormalitas sampai jam ke 4 masih 
menunjukkan angka 13,04% berarti masih layak untuk di 
IB kan. Menurut Toelihere (1993) Selama abnormalitas 
spermatozoa belum mencapai 20% dari contoh semen, 
maka semen tersebut masih dapat dipakai untuk inseminasi 

Bentuk abnormal spermatozoa yang ditemukan 
selama penelitian rata – rata adalah abnormal tersier, yang 
berbentuk ekor melingkar dan kepala membesar. Bentuk 
abnormal ini disebabkan oleh faktor lingkungan, yaitu 
berupa penyimpanan pada suhu ruang. Menurut Toelihere 
(1993) yang menyatakan bahwa abnormalitas sperma 
dikelompokkan menjadi 3 yaitu abnormalitas primer yang 
terjadi pada testis saat proses spermatogenesis. 
Abnormalitas primer ditandai oleh kepala yang terlampau 
kecil atau terlampau besar, 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 
mengeluarkan ejakulat. 

Gambar abnormalitas spermatozoa kambing Boer 
dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Hasil pengamatan abnormalitas spermatozoa 

kambing Boer perbesaran 400x (A. 
Spermatozoa normal ditandai dengan ekor 
lurus dan kepala normal dan B. Spermatozoa 
abnormal ditandai dengan ekor bengkok). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
 Lama penyimpanan sampai 3 jam pada suhu 
ruang semen kambing Boer masih bisa digunakan 
untuk IB. Hasil persentase motilitas, viabilitas dan 
abnormalitas spermatozoa kambing Boer pada 
penyimpanan suhu ruang sampai jam ke 3 berturut – 
turut adalah 53,50%, 71,93% dan 9,47%. 

5.2. Saran 
 Untuk meningkatkan kualitas penyimpanan 

spermatozoa kambing Boer pada suhu ruang 
disarankan untuk menggunakan waktu penyimpanan 3 
jam. 
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Lampiran 1. Data Hasil Uji Kualitas Semen Segar Kambing 
Boer  
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Lampiran 2. Data Hasil Motilitas Individu Spermatozoa 
Kambing Boer Setelah Pengenceran 
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Lampiran 3. Data Hasil Viabilitas Spermatozoa Kambing 
Boer Setelah Pengenceran 
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Lampiran 4. Data Hasil Abnormalitas Spermatozoa 
Kambing Boer Setelah Pengenceran 
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 Perhitungan Analisis Ragam Motilitas Individu Semen 
Kambing Boer Setelah Pengenceran 
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Tabel Sidik Ragam 

SK DB JK KT 
F 

Hitung 0,05 0,01 Sig 
Perlakuan 4 24328 6082,00 349,76 2,57 3,76 ** 

Galat 45 782,5 17,39     
Total 49 25110,5      

Kesimpulan :  tanda (**) = FHitung >FTabel 1%  menunjukkan 
penyimpanan pada suhu ruang jam ke 0, 1, 2, 
3 dan 4 memberikan pengaruh sangat  nyata 
(P<0,01) terhadap motilitas individu semen 
kambing boer setelah pengenceran.  

 
Uji berganda Duncan's untuk viabilitas semen 
SXP 0,42

Nilai 2 3 4 5 
JND 3,76 3,92 4,03 4,12 
JNT 1,57 1,63 1,68 1,72 

 
 

Perlakuan Rata - rata 
0 80,00±0,00a 
1 73,00±3,50b 
2 63,00±5,37c 
3 53,50±5,80d 
4 17,00±3,50e 
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 Perhitungan Analisis Ragam Viabilitas Semen 
Kambing Boer Setelah Pengenceran 
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Tabel Sidik Ragam 

SK DB JK KT 
F 
Hitung 0,05 0,01 Sig 

Perlakuan 4 1069,07 267,27 28,51 2,57 3,76 ** 
Galat 45 421,79 9,37     
Total 49 10490,9      

Kesimpulan :  tanda (**) = FHitung >FTabel 1%  menunjukkan 
penyimpanan pada suhu ruang jam ke 0, 1, 2, 
3 dan 4 memberikan pengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap viabilitas semen kambing 
boer setelah pengenceran.  

Uji berganda Duncan's untuk viabilitas semen 
SXP 0,31

Nilai 2 3 4 5 
JND 3,76 3,92 4,03 4,12 
JNT 1,15 1,20 1,23 1,26 

 

Perlakuan Rata - rata 
0 87,06±2,79 a 
1 83,68±4,87 b 
2 77,01±4,74 c 
3 71,93±1,79 d 
4 47,12±2,29 e 
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 Perhitungan Analisis Ragam Abnormalitas Semen 
Kambing Boer Setelah Pengenceran 
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Tabel Sidik Ragam 
 

SK DB JK KT 
F 

Hitung 0,05 0,01 Sig 
Perlakuan 4 479,41 119,85 269,40 2,57 3,76 ** 

Galat 45 20,02 0,44     
Total 49 499,43      

Kesimpulan :  tanda (**) = FHitung >FTabel 1%  menunjukkan 
penyimpanan pada suhu ruang jam ke 0, 1, 2, 
3 dan 4 memberikan pengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap abnormalitas semen 
kambing boer setelah pengenceran.  

Uji berganda Duncan's untuk viabilitas semen 
SXP 0,07

Nilai 2 3 4 5 

JND 3,76 3,92 4,03 4,12 

JNT 0,25 0,26 0,27 0,27 
 

Perlakuan Rataan 
0 4,61±0,67 a 
1 5,09±0,49 b 
2 7,32±0,43 c 
3 9,47±0,46 d 
4 13,04±1,06 e 
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