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ABSTRACT 

 

Research was about the correlation between semen pH 

and sperm quality of Bali and Madura bull on frozen semen 

processing stage. Research conducted at Balai Besar 

Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari from January 5
th
 to 17

th
, 

2015. Materials that used were 10 Bali and 10 Madura’s bull 

fresh semen with egg yolk tris diluent. Selection of the bull 

based on the standard fresh semen motility ≥ 70%. Parameters 

that used were pH semen, motility, viability and abnormality 

sperm on fresh semen stage, liquid semen stage and frozen 

semen stage which analyzed using correlation analysis. 

Results showed that significant and positive correlation 

between pH and motility were moderate correlation (0.521) on 

liquid semen stage and strong correlation (0.635) on frozen 

semen stage, but no correlation (0) on fresh semen stage. 

Significant and positive correlations between pH and viability 

were moderate correlation (0.588) on fresh semen stage, 

moderate correlation (0.506) on liquid semen stage and strong 

correlation (0.635) on frozen semen stage. Significant and 
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negative correlation between pH and abnormality was 

moderate correlation (-0.599) on fresh semen stage, while no 

significant and negative correlation was very weak correlation 

(-0.144) on liquid semen stage and weak correlation (-0.319) 

on frozen semen stage. Suggestion for this research is the fresh 

semen with less than 6 of pH should be discarded or not 

continued to next step because it is not compatible.   

Keywords: Bull Semen, Sperm Quality, and Semen Processing 
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RINGKASAN 

 

Selama proses pembuatan semen beku, motilitas 

spermatozoa akan mengalami penurunan yang diakibatkan 

meningkatnya kematian spermatozoa. Asam laktat yang 

tertimbun akibat hasil metabolisme spermatozoa dapat 

menjadikan racun bagi spermatozoa dan menyebabkan 

penurunan pH semen (pH < 7,0). 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara pH semen terhadap kualitas spermatozoa sapi 

Bali dan Madura mulai dari tahapan semen segar, pengenceran 

hingga pembekuan. Kegunaan penelitian ini adalah hasil 

penelitian dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti dan 

kalangan akademisi atau instansi yang berhubungan dengan 

kualitas semen untuk digunakan dalam penanganan semen 

beku. 

 Materi penelitian yang digunakan adalah semen segar 

dari 10 pejantan sapi Bali dan 10 pejantan sapi Madura dengan 

pengencer tris kuning telur. Pemilihan pejantan sesuai dengan 

standar motilitas semen segar ≥ 70%. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode observasi dengan pengujian pH dan 

evaluasi mikroskopis (motilitas, viabilitas dan abnormalitas) 
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pada tiga tahap proses semen beku mulai dari semen segar, 

semen cair hingga semen beku. Data hasil evaluasi dianalisis 

menggunakan analisis korelasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan pH semen 

dari tiga tahap proses semen beku secara berurutan sebesar 

6,54±0,2; 6,34±0,1 dan 6,12±0,1. Rataan motilitas 

spermatozoa secara berurutan 70±0; 53,8±4,8 dan 41,0±3,8%. 

Rataan viabilitas spermatozoa secara berurutan 85,7±2,1; 

64,7±4,4 dan 54,5±3,0%. Rataan abnormalitas spermatozoa 

secara berurutan 12,3±4,0; 14,9±3,8 dan 16,1±1,8%.  Korelasi 

antara pH semen dengan motilitas spermatozoa pada tiga tahap 

proses semen beku secara berurutan yaitu tidak ada korelasi 

(0); korelasi sedang (0,521 (P < 0,05)) dan korelasi kuat (0,627 

(P < 0,01)). Korelasi antara pH semen dengan viabilitas 

spermatozoa dari tiga tahap proses semen beku secara 

berurutan yaitu korelasi sedang (0,588 (P < 0,01)); korelasi 

sedang (0,506 (P < 0,05)) dan korelasi kuat (0,635 (P < 0,01)). 

Korelasi antara pH semen dengan abnormalitas spermatozoa 

dari tiga tahap proses semen beku secara berurutan yaitu 

korelasi sedang (-0,559 (P < 0,05)); korelasi sangat lemah      

(-0,144 (P > 0,05)) dan korelasi lemah (-0,319 (P > 0,05)).  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah hubungan 

antara pH semen dengan motilitas spermatozoa menunjukkan 

hubungan yang positif. Hubungan antara pH semen dengan 

viabilitas spermatozoa menunjukkan hubungan yang positif 

pula, sedangkan hubungan antara pH semen dengan 

abnormalitas spermatozoa menunjukkan hubungan yang 

negatif. Saran untuk penelitian ini adalah dalam penanganan 

semen segar yang memiliki pH > 6 sebaiknya dibuang atau 

tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya dikarenakan semen 

tidak layak. 



 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

RIWAYAT HIDUP ............................................................     i 

KATA PENGANTAR ........................................................   iii 

ABSTRACT ........................................................................   vi 

RINGKASAN ...................................................................... viii 

DAFTAR ISI .......................................................................    x 

DAFTAR TABEL ............................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................  xv 

DAFTAR SINGKATAN .................................................... xvi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .....................................................    1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................    2 

1.3 Tujuan Penelitian..................................................    3 

1.4 Kegunaan Penelitian .............................................    3 

1.5 Kerangka Pikiran ..................................................    3 

1.6 Hipotesis ...............................................................    4 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Review Penelitian Terdahulu ...............................    5 

2.2 Landasan Teori .....................................................    8 

2.2.1 Sapi Bali dan Sapi Madura ...........................    8 

2.2.2 Fisiologi Semen dan Spermatozoa ...............    9 

2.2.3 Evaluasi Kualitas Semen ..............................  10 

2.2.3.1 Evaluasi Makroskopis .......................  10 

2.2.3.1.1 Volume .................................  10 

2.2.3.1.2 Bau .......................................  11 

2.2.3.1.3 Warna ...................................  11 



 

xi 
 

2.2.3.1.4 pH ........................................  11 

2.2.3.2 Evaluasi Mikroskopis ........................  12 

2.2.3.2.1 Konsistensi dan Konsentrasi  12 

2.2.3.2.2 Motilitas ...............................  12 

2.2.3.2.3 Viabilitas ..............................  13 

2.2.3.2.4 Abnormalitas ........................  13 

 

BAB III MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .............................  15 

3.2 Materi Penelitian ...............................................  15 

3.3 Metode Penelitian ..............................................  15 

3.3.1 Pembuatan Tris Kuning Telur ...................  15 

3.3.2 Evaluasi Kualitas Semen ...........................  17 

3.3.2.1 Kualitas Makroskopis ..................  17 

3.3.2.2 Kualitas Mikroskopis ...................  18 

3.4 Parameter Pengamatan ......................................  20 

3.5 Analisis Data .....................................................  21 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Identifikasi Karakteristik Semen Segar .............  22 

4.2 Kualitas Spermatozoa pada Tahapan Semen    

Beku .................................................................  26 

4.2.1 Derajat Keasaman (pH) Semen pada Tahapan 

Proses Semen Beku ..................................  26 

4.2.2 Motilitas Spermatozoa pada Tahapan Proses 

Semen Beku .............................................  28 

4.2.3 Viabilitas Spermatozoa pada Tahapan Proses 

Semen Beku .............................................  30 

4.2.4 Abnormalitas Spermatozoa pada Tahapan 

Proses Semen Beku .................................. .32 



 

xii 
 

4.3 Hubungan pH Semen terhadap Kualitas 

Spermatozoa .......................................................  35 

4.3.1 Hubungan pH Semen terhadap Motilitas 

Spermatozoa ...............................................  35 

4.3.2 Hubungan pH Semen terhadap Viabilitas 

Spermatozoa ...............................................  38 

4.3.3 Hubungan pH Semen terhadap Abnormalitas 

Spermatozoa ...............................................  40 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ..........................................................  43                                                                                                                                                                                                 

5.2 Saran ..................................................................... 43 

 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................  44 

LAMPIRAN ........................................................................  50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

1. Karakteristik semen segar sapi Bali  .......................... 8 

2. Karakteristik semen sapi Madura  .............................. 9 

3. Rataan karakteristik semem segar sapi Bali  

dan sapi Madur ................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar Halaman 

1. Skema kerangka pikir penelitian .............................   4 

2. Skema parameter pengamatan ................................. 21 

3. Sapi Bali  ................................................................. 22 

4. Sapi Madura  ............................................................ 22 

5. Perubahan pH semen dari tiga tahap proses semen 

beku  ........................................................................ 27 

6. Perubahan motilitas spermatozoa dari tiga tahap 

proses semen beku  .................................................. 29 

7. a. Spermatozoa yang masih hidup  

b. Spermatozoa yang sudah mati  ............................ 30 

8. Perubahan viabilitas spermatozoa dari tiga tahap 

proses semen beku ................................................... 31 

9. a. Spermatozoa dengan ekor melengkung  

b. Spermatozoa dengan kepala absent  .................... 33 

10. Perubahan abnormalitas spermatozoa dari tiga 

tahap proses semen beku ......................................... 34 

11. Sebaran data hubungan pH semen dengan  

motilitas spermatozoa .............................................. 37 

12. Sebaran data hubungan pH semen dengan  

viabilitas spermatozoa ............................................. 39 

13. Sebaran data hubungan pH semen dengan 

abnormalitas spermatozoa ....................................... 41 

 

 

 

 



 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Dokumentasi ........................................................... 50 

2. Proses pembuatan semen beku  ............................... 51 

3. Data kualitas semen sapi Bali dan Madura  ............ 52 

4. Korelasi pH semen dengan kualitas spermatozoa  

pada tahapan proses semen beku ............................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

DAFTAR SINGKATAN 

 

IB : Inseminasi Buatan 

pH : Power of Hydrogen 

SS : Semen Segar 

SC : Semen Cair 

SB : Semen Beku 

BTB : Bromothymol Blue 

ATP : Adenosine Tri Phosphate 

ROS : Reaktive Oxygen Spesies 

DNA : Deoxyribonucleic Acid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan pelaksanan Inseminasi Buatan (IB) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan dan 

keterampilan peternak untuk mendeteksi birahi, kondisi betina 

yang akan diinseminasi buatan, keterampilan inseminator dan 

kualitas semen yang digunakan. Kualitas semen sangat 

dipengaruhi oleh cara pengolahan dan pengawetan semen 

dalam bentuk cair dan beku.  

Sapi lokal Indonesia memiliki keunggulan dalam daya 

adaptasi yang sangat baik terhadap cuaca dan kualitas pakan 

yang rendah. Bangsa sapi Bali dan Madura merupakan bangsa 

sapi lokal Indonesia yang memegang peranan penting sebagai 

sumber daging dalam negeri. Bangsa sapi Bali dan Madura 

memiliki daya adaptasi yang sangat baik terhadap cuaca 

sehingga pejantan bangsa Bali dan Madura memiliki kondisi 

kesehatan termasuk kondisi reproduksi yang cukup baik 

(Sarastina, Susilawati dan Ciptadi, 2006). Selain adaptasi yang 

baik, sapi-sapi lokal ini perlu dipertahankan kelestariannya 

karena sapi-sapi tersebut merupakan salah satu plasma nutfah 

yang dimiliki Indonesia sehingga diperlukan pengembangan 

salah satunya dalam hal kualitas semennya. 

Uji kualitas semen segar merupakan aspek awal yang 

dijadikan parameter untuk menentukan semen tersebut layak 

atau tidak untuk diproses. Semen segar yang lolos uji kualitas 

akan diproses dengan penambahan pengencer kemudian 

dilakukan pembekuan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup spermatozoa dalam jangka waktu yang lebih lama. Uji 

kualitas semen ada yang secara makroskopis dan mikroskopis. 
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Secara makroskopis parameter yang di uji adalah volume, bau, 

warna, konsistensi dan pH, sedangkan secara mikroskopis 

parameter yang di uji adalah konsentrasi, motilitas, viabilitas 

dan abnormalitas. Parameter yang sering digunakan sebagai 

penentu kelayakan semen segar adalah motilitas. Motilitas 

menentukan persentase spermatozoa yang motil dan kualitas 

pergerakan spermatozoa. 

Permasalahan yang terjadi selama proses pembuatan 

semen beku adalah motilitas semen mengalami penurunan 

yang diakibatkan peningkatan kematian spermatozoa. 

Penurunan motilitas juga diakibatkan asam laktat yang 

tertimbun akibat hasil metabolisme spermatozoa sehingga 

asam laktat tersebut dapat menjadi racun bagi spermatozoa. 

Asam laktat yang tertimbun akan memberikan pengaruh 

terhadap pH semen. Akibat penimbunan asam laktat dari hasil 

akhir metabolisme, pH akan mengalami perubahan kearah 

yang asam (pH < 7,0) (Hoesin, 2013). 

Selama ini pengukuran pH hanya dilakukan pada 

tahapan awal semen segar, sedangkan pada tahapan semen cair 

dan semen beku tidak dilakukan pengukuran pH. Berdasarkan 

penjelasan diatas, dilakukanlah penelitian yang mengarah pada 

uji kualitas pH pada setiap tahapan proses semen beku untuk 

mengetahui hubungan pH semen dengan penurunan kualitas 

mikroskopis (motilitas, viabilitas dan abnormaltas) pada sapi 

lokal Bali dan Madura.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana 

hubungan pH semen terhadap kualitas spermatozoa sapi Bali 

dan Madura pada tahapan proses semen beku. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara pH semen terhadap kualitas spermatozoa sapi 

Bali dan Madura mulai dari tahapan semen segar, pengenceran 

hingga pembekuan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi bagi peneliti dan kalangan akademisi atau instansi 

yang berhubungan dengan kualitas semen untuk digunakan 

dalam penanganan semen beku. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Inseminasi Buatan merupakan teknologi reproduksi 

ternak yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat 

karena biayanya murah dan efektif untuk menyebarkan bibit 

unggul. Program IB perlu persediaan semen yang cukup secara 

kualitas dan kuantitas. Secara kuantitatif semen yang 

ditampung akan ditambahkan pengencer untuk meningkatkan 

volume semen dan secara kualitatif dilakukan pengujian 

kualitas makroskopis dan mikroskopis semen.  



 

4 
 

 
 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis 1: Hubungan antara pH semen dengan motilitas 

spermatozoa pada tahapan proses semen beku 

adalah positif. 

Hipotesis 2: Hubungan antara pH semen dengan 

viabilitasspermatozoa pada tahapan proses 

semen beku adalah positif. 

Hipotesis 3: Hubungan antara pH semen dengan 

abnormalitas spermatozoa pada tahapan proses 

semen beku adalah negatif. 

Penampungan semen sapi 

Semen yang memenuhi standar ditambahkan pengencer 
dan dibekukan 

Kualitas mikroskopis mengalami penurunan dari saat uji 
semen segar, semen cair, hingga semen beku 

Aktifitas metabolisme spermatozoa yang meningkat akan 
menghasilkan asam laktat berlebih yang mampu 

membunuh spermatozoa tersebut (Varasofiari, Setianti 
dan Sutopo, 2013). Asam laktat akibat hasil metabolisme 

spermatozoa tersebut dapat mempengaruhi pH semen. 

Hubungan pH dengan penurunan kualitas mikroskopis 
spermatozoa (motilitas, viabilitas dan abnormalitas).  

Menurut Sundari, Taswin dan Maidaswar (2013) terdapat 
hubungan yang sangat nyata antara pH semen dengan 
motilitas spermatozoa, gerak massa spermatozoa dan 

konsentrasi spermatozoa pada semen segar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Permadi, Taswin dan 

Pambudi (2013) didapatkan rata-rata volume semen antar 

bangsa tidak berbeda nyata (P > 0,05), volume semen yang 

dihasilkan dari setiap bangsa relatif sama. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh klasifikasi taksonomi yang 

sama yaitu genus Bos dari setiap pejantan yang digunakan. 

Hasil penelitian Siahaan, dkk (2012) menyebutkan bahwa 

warna semen sapi Bali adalah putih susu dan menurut 

Romadhoni, dkk (2014) warna semen sapi Madura adalah 

putih susu. Besarnya hubungan antara pH semen dengan 

konsentrasi spermatozoa ditunjukkan dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,022 yang artinya sebanyak 0,022 atau 

2,2% konsentrasi dipengaruhi oleh pH semen sedangkan 

sisanya 97,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya konsentrasi spermatozoa 

adalah umur dan bobot badan pejantan (Sundari, dkk, 2013). 

Berdasarkan penelitian Rahman, Nasrin, Jalal, 

Raihana, Sumen, Zinnu, and Abu (2014) nilai pH semen dari 

keturunan banteng yang berbeda menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan dengan keturunan dan musim. 

Penurunan pH akibat meningkatnya asam laktat dapat 

melumpukan spermatozoa. pH seminal plasma umumnya 

berkisar antara 6,7 - 7,4 dan memiliki potensi untuk 

menetralkan asam dalam vagina. Menurut Siahaan, dkk (2012) 

bahwa pH dari semen sapi Bali sebesar ±6,8 dan dalam 

penelitian Rokhana (2008) didapatkan pH semen sapi Madura 

sebesar 6,37±0,11, sedangkan menurut Susilawati (2011) pH 
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normal semen 6,2 - 6,8. Menurut penelitian Sundari, dkk 

(2013) besarnya hubungan antara pH semen dengan motilitas 

spermatozoa ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,055, artinya sebanyak 0,055 atau 5,5% motilitas 

spermatozoa dipengaruhi oleh pH semen sedangkan sisanya 

94,5% motilitas spermatozoa dipengaruhi oleh faktor lain. 

Penurunan motilitas diakibatkan asam laktat yang 

tertimbun akibat hasil metabolisme spermatozoa sehingga 

asam laktat tersebut dapat menjadi racun bagi spermatozoa. 

Asam laktat yang tertimbun akan memberikan pengaruh 

terhadap pH semen. Akibat penimbunan asam laktat dari hasil 

akhir metabolisme, pH akan mengalami perubahan kearah 

yang asam (pH < 7,0) (Hoesin, 2013). Menurut Sundari, 

Taswin dan Maidaswar (2013) terdapat hubungan yang sangat 

nyata antara pH semen dengan motilitas spermatozoa, gerak 

massa spermatozoa dan konsentrasi spermatozoa pada semen 

segar. Arifiantini and Purwantara (2010) menyatakan bahwa 

karbohidrat sangat dibutuhkan oleh spermatozoa sebagai 

energi untuk bergerak. Karbohidrat akan dipecah dalam proses 

glikolisis / fruktolisis kemudian akan menghasilkan ATP 

sebagai energi bagi spermatozoa. Spermatozoa akan berhenti 

bergerak ketika karbohidrat pada pengencer sudah tidak ada / 

habis. Standar kualitas semen beku yang baik yang digunakan 

untuk IB adalah untuk motilitas spermatozoa setelah thawing 

≥ 40% (SNI 01-4869-1,1998).  

Daya tahan hidup spermatozoa dipengaruhi oleh pH 

semen. Perubahan pH ke arah yang lebih asam terjadi karena 

tertimbunnya asam laktat yang merupakan hasil metabolisme 

sel, yakni pemecahan fruktosa (Triwulanningsih, Situmorang, 

Sianturi dan Kusumaningrum, 2004). Hilangnya viabilitas 

spermatozoa tidak bisa dihindari karena selama pengolahan 
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semen, spermatozoa mengalami perubahan kondisi lingkungan 

yang sangat ekstrim (Sukmawati, dkk, 2014). Penurunan 

kualitas spermatozoa sesudah pembekuan sangat tinggi sekitar 

50% spermatozoa mati selama pembekuan dan spermatozoa 

yang bertahan hidup umumnya mempunyai fertilitas yang 

rendah (Lessard, Parent, Leclerc, Bailey, and Sullivan, 2000). 

Lama penyimpanan pada suhu ruang berpengaruh 

sangat nyata (P < 0,01) terhadap abnormalitas spermatozoa. 

Hal ini diduga semakin lama waktu penyimpanan pada suhu 

ruang, menyebabkan hasil samping proses metabolisme 

spermatozoa, yaitu asam laktat yang bersifat racun, yang dapat 

menyebabkan peningkatan abnormalitas. Selain itu, 

dimungkinkan semakin lama waktu penyimpanan 

kemungkinan masuknya mikroorganisme ke dalam semen 

sehingga dapat meningkatkan abnormalitas (Fauzi, 

Rachmawati dan Edy, 2001). Berdasarkan penelitian dari 

Rokhana (2008) abnormalitas spermatozoa sapi Madura 

sebesar 6,78±3,33%. Berdasarkan hasil pengamatan 

Arifiantini, dkk (2006) diperoleh abnormalitas total 

spermatozoa sebesar 9,38% dengan presentase abnormalitas 

pada bagian kepal sebesar 2,7% dan abnormalitas pada bagian 

ekor sebesar 6,68%. Abnormalitas sekunder yang terdapat 

pada ekor sebagian besar disebabkan oleh kesalahan preparasi 

sehingga menyebabkan tingginya persentase. Abnormalitas 

bentuk sekunder seperti ekor putus biasanya terjadi akibat 

kesalahan perlakuan setelah semen meninggalkan testes, 

misalnya seperti terlalu keras mengocok saat pengenceran, 

pengeringan preparat yang terlalu cepat, atau penggesekan 

yang kurang hati-hati saat mengulas (Partodiharjo, 1982). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sapi Lokal 

Sapi lokal Indonesia merupakan sapi asli asal 

Indonesia. Beberapa bangsa sapi lokal Indonesia adalah 

bangsa sapi Bali dan Madura. Sapi Bali (Bos sondaicus) 

merupakan salah satu sapi potong asli Indonesia hasil 

domestikasi dari banteng (Bos-bibos banteng) dan memiliki 

potensi yang besar untuk mensuplai kebutuhan protein 

masyarakat Indonesia (Arifiantini, Wresdiyanti dan Retnani, 

2006). Sapi Bali murni mempunyai ciri – ciri yang seragam 

secara umumnya, warna sapi jantan yaitu coklat ketika muda 

tetapi kemudian berubah warna agak gelap pada umur 12-18 

bulan sampai mendekati hitam pada saat dewasa, kecuali sapi 

jantan yang telah dikebiri akan tetap berwarna coklat (Baco, 

Ratmawati dan Lellah, 2013). Karakteristik semen segar sapi 

Bali yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik semen segar sapi Bali 

Parameter Ukuran 

Volume (mL) 8 

Warna Putih susu 

Derajat keasaman (pH) ±6,8 

Konsistensi (kekentalan) Kental 

Gerakan massa +++ 

Konsentrasi (x 10⁶/ mL) 1310 

Motilitas (%) 75% 

Daya hidup (%) 85% 

Sumber: Siahaan, Laksmi dan Bebas (2012) 

Sapi Madura merupakan salah satu bangsa sapi asli 

Indonesia yang banyak dikembangbiakkan di Jawa Timur, 
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khususnya di Pulau Madura. Keunggulan sapi Madura adalah 

secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan 

lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan caplak, 

kemampuan adaptasi tinggi terhadap kualitas pakan yang 

rendah, serta kebutuhan pakan lebih sedikit dibandingkan 

dengan sapi impor (Nurgiartiningsih, 2010). Karakteristik 

semen sapi Madura ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik semen segar sapi Madura 

Parameter Rata-rata±SD 

Jumlah Sampel 

Volume (mL) 

Konsentrasi (x 10
6
/ mL) 

Motilitas (%) 

Viabilitas (%) 

Abnormalitas (%) 

pH 

51 

4,786±1,489 

1134,863±460,640 

62,451±15,112 

69,737±16,690 

6,780±3,339 

6,373±0,113 

Sumber: Rokhana (2008) 

 

2.2.2 Fisiologi Semen dan Spermatozoa  

Menurut Nuryadi (2014) plasma semen merupakan 

sekresi kelenjar – kelenjar tambahan yang mengandung larutan 

buffers, zat-zat makanan dan substansi lain yang diperlukan 

bagi motilitas dan fertilitas spermatozoa. Kelenjar - kelenjar 

tersebut terdiri dari kelenjar vesicular, kelenjar prostate dan 

kelenjar bulbourethral atau kelenjar cowper. Menurut Barszcz, 

Dariusz, Michal, and Marta (2012) semen terdiri dari 50% 

sekresi kelenjar vesicular, 25% sekresi kelenjar bulbourethral, 

7% sekresi epididimis, 5% sekresi kelenjar prostate dan 14% 

spermatozoa. 
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Spermatozoa dibentuk di dalam testis tepatnya di 

tubuli seminiferi. Tubuli seminiferi tersebut berisi serangkaian 

komplek perkembangan germ sel yang akhirnya membentuk 

gamet jantan. Bentuk spermatozoa terdiri dari kepala yang 

berisi nukleus dan ekor yang berisi aparatus yang dibutuhkan 

untuk pergerakan spermatozoa (Garner and Hafez, 2000).  

 

2.2.3 Evaluasi Kualitas Semen 

 Kualitas semen segar perlu diketahui untuk 

menentukan apakah semen tersebut layak untuk diproses 

sampai ke tahap pembekuan. Terdapat dua langkah evaluasi 

kualitas semen yaitu evaluasi makroskopis dan evaluasi 

mikroskopi. 

1. Evaluasi makroskopis yaitu pengujian semen dengan 

melihat dan membau yang parameternya terdiri dari 

pengukuran volume, bau, warna, pH dan konsistensi. 

2. Evaluasi mikroskopis yaitu pengujian semen dengan 

menggunakan alat mikroskop yang parameternya terdiri 

dari pengukuran motilitas, viabilitas, abnormalitas dan 

konsentrasi. 

Semen yang layak diproses untuk preservasi (produk 

semen cair) maupun kriopreservasi (produksi semen beku) 

adalah semen dengan motilitas ≥ 70%, konsentrasi >2000 juta 

sel per mL, gerakan massa ++ atau +++ dan abnormalitas < 

15% (Rizal, 2002).   

 

2.2.3.1 Evaluasi Makroskopis 

2.2.3.1.1 Volume 

Volume semen sapi antara 5 - 8 mL, domba 0,8 - 1,2 

mL, babi 150 - 200 mL dan kuda 60-100 mL. Volume semen 



 

11 
 

yang rendah tidak merugikan apabila disertai dengan 

konsentrasi yang tinggi (Feradis, 2010).  

 

2.2.3.1.2 Bau 

Bau semen segar sapi Madura pada saat penelitian 

menunjukkan bau khas semen disertai bau dari hewan tersebut. 

Bau semen segar tersebut tergolong normal dan tidak terdapat 

kontaminasi (Romadhoni, Rachmawati dan Suyadi, 2014). 

 

2.2.3.1.3 Warna 

Semen sapi memiliki warna yang bervariasi antara 

putih susu atau krem atau kekuningan dan hanya 10% sapi 

menghasilkan warna semen kekuningan. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh pigmen lipochrome yang berasal dari epitel 

ampula selama sekresi semen dan dianggap sebagai warna 

normal, tidak berbahaya untuk spermatozoa dan tidak 

mempengaruhi fertilitas (Patel and Siddiquee, 2013).  

 

2.2.3.1.4 pH 

pH semen yang mencapai 7,0 atau lebih ditemukan 

pada sapi yang terlalu sering dipakai, pada ejakulasi yang 

tidak sempurna dan pada kondisi patologik atau pendarahan 

pada testes, epididimis, ampula, atau kelenjar-kelenjar 

vesikulares. Apabila pH semen lebih cenderung bersifat alkali, 

maka hal ini disebabkan oleh cairan-cairan yang lebih banyak 

dihasilkan oleh kelenjar accessories, sedangkan pH semen 

yang bersifat asam disebabkan banyak spermatozoa yang mati 

(Dewi, 2004).  
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2.2.3.2 Evaluasi Mikroskopis 

2.2.3.2.1 Konsistensi dan Konsentrasi 

Konsistensi berkorelasi dengan konsentrasi 

spermatozoa. Penilaiannya encer (< 1000 x 10
6
 spermatozoa/ 

mL semen), sedang (1000 x 10
6
 – 1500 x 10

6 
spermatozoa/ mL 

semen) dan pekat (> 1500 x 10
6
 spermatozoa/ mL semen) 

(Susilawati, 2011).  

 

2.2.3.2.2 Motilitas  

Dibawah perbesaran 400 x pada selapis tipis semen di 

atas object glass yang ditutup cover glass akan terlihat 

gerakan-gerakan individual spermatozoa. Pada umumnya dan 

yang terbaik adalah pergerakan progresif atau gerakan aktif 

maju ke depan. Gerakan melingkar dan gerakan mundur sering 

merupakan tanda-tanda cold shock. Gerakan berayun atau 

berputar di tempat sering terlihat pada semen yang tua, apabila 

kebanyakan spermatozoa telah berhenti bergerak maka 

dianggap mati (Feradis, 2010). 

Motilitas merupakan salah satu parameter yang paling 

sering digunakan untuk mengevaluasi fertilitas spermatozoa. 

Motilitas spermatozoa bergantung pada fungsi mitokondria. 

Adenosine Tri Phosphate (ATP) dihasilkan oleh fosforilasi 

oksidatif di dalam membran mitokondria dan ditransfer ke 

mikrotubulus untuk motilitas. Oleh karena itu menurunnya 

motilitas spermatozoa akibat pembekuan diyakini terkait 

dengan kerusakan mitokondria (Januskauskas and Zillinskas, 

2002). Rizal (2002) menyatakan bahwa penurunan kualitas 

spermatozoa selama penyimpanan, baik persentase motilitas 

progresif maupun keutuhan membran plasma diduga akibat 

banyaknya spermatozoa yang mati dan menjadi toksik 

terhadap spermatozoa lain yang masih hidup, sehingga secara 
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umum kualitasnya menjadi menurun. Aktifitas metabolisme 

spermatozoa yang meningkat akan menghasilkan asam laktat 

berlebih yang mampu membunuh spermatozoa tersebut. 

Demikian pula suplai energi akan menurun yang 

mengakibatkan penurunan motilitas dan gerak massa 

spermatozoa (Varasofiari, Setianti dan Sutopo, 2013). Faktor 

lain yang mempengaruhi motilitas adalah kemampuan libido 

sapi. Jika libidonya besar maka proses ejakulasi bisa 

berlangsung dengan cepat, sehingga semen tidak terpapar 

oksigen. Libido yang besar ditandai dengan cepatnya proses 

menaiki sampai ejakulasi (Salim, Susilawati dan 

Wahyuningsih, 2012). 

 

2.2.3.2.3 Viabilitas 

  Persentase daya hidup (viabilitas) normal semen segar 

sapi sebesar 60-80% (Garner and Hafez, 2000). Viabilitas 

spermatozoa setelah thawing lebih sedikit bila dibandingkan 

dengan semen segar. Hal ini disebabkan suhu yang sangat 

rendah saat pembekuan mengakibatkan bocornya substansi 

vital dalam sperma sehingga enzim intraseluler, lipoprotein, 

ATP dan kalium intraseluler berkurang menyebabkan 

kerusakan membran plasma sehingga nilai viabilitas menurun 

(Sukmawati, Arifiantini, Purwantara, 2014). Sugiarti,  

 

2.2.3.2.4 Abnormalitas 

Herdiawan (2004) menyatakan bahwa abnormalitas 

spermatozoa dapat diakibatkan oleh perubahan fisik media 

hidupnya yaitu berupa perubahan tekanan osmotik. Peristiwa 

tersebut dapat menyebabkan perubahan struktur spermatozoa 

seperti bentuk spermatozoa dengan ekor yang bengkok atau 

kepala terlepas. Ihsan (2012) menjelaskan bahwa semen yang 
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dapat dipakai IB memiliki abnormalitas spermatozoanya tidak 

boleh lebih dari 15% dan jika abnormalitas spermatozoa lebih 

dari 25% akan menurunkan fertilitasnya. Lama simpan yang 

panjang menghasilkan hasil samping metabolisme 

spermatozoa.  

Suyadi, Rachmawati dan Iswanto (2012) yang 

menjelaskan bahwa peningkatan angka abnormalitas 

disebabkan pada saat pembuatan preparat sebelum dilakukan 

pengamatan dan juga disebabkan peroksidasi lipid. Oksidasi 

fosforilasi yang terganggu menyebabkan peningkatan Reaktive 

Oxygen Spesies (ROS) semen. Kadar ROS yang tinggi dalam 

sel dapat mengoksidasi lipid, protein dan Deoxyribonucleic 

Acid (DNA). Lipid membran plasma semen sangat rentan 

terhadap ROS (Sanocka and Maciej, 2004). 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 – 17 Januari 

2015 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), kecamatan 

Singosari, kabupaten Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan adalah semen dari masing-

masing 10 pejantan bangsa sapi lokal yaitu sapi Bali dan 

Madura. Pemilihan pejantan sesuai dengan standar motilitas 

spermatozoa pada semen segar ≥ 70%. Alat yang digunakan 

vagina buatan, pipet mikro, mikroskop, object glass, cover 

glass, spektrofotometer, tabung reaksi, tabung ukur, 
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erlenmeyer, waterbath, kawat ose atau spatula, tissue, pH 

paper BTB, hand tally counter, thermometer, straw, alat 

filling and sealing, refrigerator dan kontainer. Bahan yang 

digunakan adalah pengencer tris kuning telur, gliserol, NaCl 

fisiologis, N2 cair dan pewarna eosin. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

observasi laboratorium dengan pengujian pH dan evaluasi 

mikroskopis (motilitas, viabilitas dan abnormalitas) pada 

setiap tahapan proses semen beku yaitu pada saat semen segar, 

semen cair dan semen beku.  

 

3.3.1 Pembuatan Pengencer Tris Kuning Telur 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

pengencer Tris Kuning Telur      (2200 mL): 

 Kuning telur  440 mL 

 Tris amino methane 28,25 gr 

 Citric Acid  19,3 gr 

 Lactose    31,3 gr 

 Raffinose  55,9 gr 

 Penicillin   100.000 IU/ 100 mL 

 Streptomycin  0,1 gr/ 100 mL 

 Destilled water  1760 mL 

 Glycerin  1914 mL 

Cara membuat: 

Pengencer A 

 Dicuci telur dengan air mengalir dan 

disterilisasi menggunakan alkohol 70%. 
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 Dipisahkan kuning telur dengan albumin 

menggunakan kertas saring sebanyak 440 mL. 

 Ditambahkan Destilled water sebanyak 1760 

mL yang telah dicampur dengan 28,25 gram 

tris amino methane, 19, 3 gram citric acid, 

31,1 gram lactose dan 55,9 gram raffinose. 

 Dihomogenasi dengan cara dipindah – 

pindahkan dari satu tabung ketabung lain 

secara berulang – ulang. 

 Ditambahkan penicillin serta streptomycin. 

 Dihomogenasi dengan stirer selama 15 menit, 

selanjutnya disimpan dalam kulkas selama 

satu hari. 

 Diamati apabila sudah terdapat endapan 

berwarna putih, pengencer dapat digunakan. 

Pengencer B 

 Pengencer A ditambah 13% glycerin 

(gliserol). Pembuatan pengencer B dilakukan 

sehari sebelum pengencer tersebut digunakan. 

 

3.3.2 Evaluasi Kualitas Semen 

  Kualitas semen diukur secara makroskopis dan 

mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi: volume, 

konsistensi, warna, bau dan pH, sedangkan pemeriksaan 

mikroskopis meliputi: konsentrasi, motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas. Evaluasi kualitas semen dilakukan pada saat 

semen segar, semen cair, hingga semen beku (Post thawing 

motility). 
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3.3.2.1 Kualitas Makroskopis 

Volume semen dapat diukur dengan melihat skala 

pada tabung pengumpul. Warna semen dapat dilihat dengan 

mata telanjang. Kriteria untuk warna semen normal adalah 

putih  susu, putih bening, putih krem atau putih kekuningan. 

Warna semen selain itu diduga adanya kontaminasi dengan zat 

lain. Bau semen diuji dengan cara menghirup aroma semen. 

Kriteria bau semen normal adalah khas semen disertai bau 

hewan tersebut. Pengujian pH semen dilakukan dengan 

menggunakan pH paper BTB. Langkah pertama yang 

dilakukan pada pengujian ini adalah dengan meneteskan 

sedikit semen pada pH paper BTB dan diamati perubahan 

warna yang terjadi pada kertas tersebut. Adanya perubahan 

warna pada kertas dicocokkan dengan indikator yang tertera 

pada kemasan pH paper BTB dengan range pH 6,2 – 7,8. 

Nilai konsistensi dapat ditentukan berdasakan konsentrasi 

spermatozoa. Kriteria konsistensi semen berdasarkan 

konsentrasinya adalah sebagai berikut: 

- < 1000 x 10
6
  : encer 

- 1000-1500 x 10
6
 : sedang 

- > 1500 x 10
6
  : pekat 

 

3.3.2.2 Kualitas Mikroskopis 

a. Konsentrasi 

 Konsentrasi semen dapat diketahui secara pasti 

dengan melihat nilai absorbansi yang tertera pada 

spektrofotometer. Langkah pertama adalah 0,04 mL semen 

dicampur dengan NaCl fisiologis, kemudian dilakukan 

homogenisasi menggunakan vortex. Campuran tersebut 

kemudian dipindahkan kedalam kuvet dan dilakukan 
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pembacaan konsentrasi berdasarkan nilai absorbansi yang 

tertera pada spektrofotometer. 

 

b. Motilitas 

Pada motilitas massa spermatozoa dalam suatu 

kelompok mempunyai kecenderungan untuk bergerak bersama 

ke satu arah yang menyerupai gelombang-gelombang yang 

tebal dan tipis, pergerakan cepat atau lamban tergantung dari 

konsentrasi spermatozoa hidup di dalamnya. Pemeriksaan 

motilitas spermatozoa diamati dengan menempatkan semen 

diatas object glass dan ditutup dengan cover glass serta 

diamati dengan perbesaran 100x di bawah mikroskop. 

Berdasarkan penilaian gerakan massa, kualitas spermatozoa 

dapat ditentukan sebagai berikut: 

a. Sangat baik (+++), jika terlihat gelombang-gelombang 

besar, banyak, gelap, tebal dan aktif yang bergerak cepat 

dan berpindah-pindah tempat. 

b. Baik (++), jika terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, 

jarang, kurang jelas dan bergerak lamban. 

c. Cukup (+), jika terlihat gelombang melainkan hanya 

gerakan-gerakan individual aktif progresif. 

d. Buruk (0), jika hanya sedikit atau tidak ada gerakan-gerakan 

individual. 

  Penilaian motilitas individu dilihat dari spermatozoa 

yang bergerak progresif kedepan (pergerakan mundur dan 

melingkar tidak diikut sertakan) dengan mikroskopis 

perbesaran 400x. Penilaian motilitas individu dalam bentuk 

presentase spermatozoa yang bergerak dan dinyatakan dalam 

persen (%) mulai dari 0% sampai 100%. 

 

c. Viabilitas 



 

19 
 

  Pemeriksaan viabilitas merupakan pemeriksaan 

spermatozoa hidup atau mati yang dapat diamati dengan 

menggunakan preparat ulas. Semen ditempatkan di atas object 

glass yang kemudian disamping semen diberi pewarna eosin. 

Semen dan pewarna eosin dicampur dengan menggunakan 

ujung object glass yang lain dan kemudian di ulas dengan 

membentuk sudut 30
o
. Ulasan dikeringkan dan kemudian 

diamati dengan mikroskop perbesaran 400x. Spermatozoa 

yang mati ditandai dengan adanya warna eosin-negrosin pada 

bagian kepala spermatozoa, sedangkan spermatozoa yang 

masih hidup tidak ada warna di bagian kepalanya. Total 

spermatozoa hidup dan mati dihitung dengan alat bantu hand 

tally counter. Spermatozoa hidup dan mati minimal berjumlah 

200 spermatozoa. Penilaian viabilitas dinyatakan dalam bentuk 

persen (%) dengan persamaan: 

Viabilitas = 
                        

                                   
 x 100% 

d. Abnormalitas 

  Pemeriksaan abnormalitas adalah pemeriksaan 

spermatozoa yang memiliki gangguan atau kelainan baik yang 

masih hidup maupun sudah mati. Metode untuk pemeriksaan 

abnormalitas sama dengan viabilitas yaitu dengan preparat 

ulas pada perbesaran 400x. Spermatozoa yang abnormal dapat 

diamati dari bentuk morfologinya, diantaranya kepala besar, 

ekor putus, ekor bercabang, ekor melintang dan bentuk yang 

abnormal lainnya. Penilaian abnormalitas dinyatakan dalam 

bentuk persen (%) dengan persamaan: 

Abnormalitas = 
                           

                                        
 x 

100% 
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3.4 Parameter Pengamatan 

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah 

derajat keasaman (pH), motilitas, viabilitas dan abnormalitas 

pada semen sapi Bali dan Madura, mulai dari tahapan semen 

segar (SS), semen cair (SC) dan semen beku (SB). Skema 

parameter pengamatan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semen Sapi Bali dan Madura (masing-masing dari 10 pejantan) 

 

pH Motilitas Viabilitas Abnormalitas 

SS SC SB 
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Gambar 2. Skema parameter pengamatan 

 

3.5 Analisis Data 

 Data hasil evaluasi makroskopis (pH) dan mikroskopis 

(motilitas, viabilitas dan abnormalitas) dianalisis 

menggunakan korelasi pearson dengan apllikasi SPSS 16.0 

untuk mengetahui hubungan antara pH dengan beberapa 

parameter pengamatan mikroskopis dari tiap proses semen 

beku. Menurut Sugiyono (2013) nilai korelasi dapat diketahui 

kekuatannya berdasarkan interval kekuatan dibawah ini: 

0 = Tidak ada korelasi 

0,00 – 0,199 = Korelasi sangat lemah 

0,20 – 0,399 = Korelasi lemah 

0,40 – 0,599 = Korelasi sedang  

0,60 – 0,799 = Korelasi kuat 

0,80 – 1,000 = Korelasi sangat kuat 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Identifikasi Karakteristik Semen Segar  

  Karakteristik sapi Bali dan sapi Madura dapat dilihat 

pada perbedaan warna badannya. Warna tubuh sapi Bali 

adalah hitam dengan putih area pantat dan kaki. Menurut 

Baco, dkk, 2013) Sapi Bali murni mempunyai ciri – ciri yang 

seragam secara umumnya, warna sapi jantan yaitu coklat 

ketika muda tetapi kemudian berubah warna agak gelap pada 

umur 12-18 bulan sampai mendekati hitam pada saat dewasa, 

kecuali sapi jantan yang telah dikebiri akan tetap berwarna 

coklat. Pada sapi Madura memiliki warna tubuh merah bata 

dan berpunuk. 

 Gambar 3. Sapi Bali         Gambar 4. Sapi Madura 

  Semen yang baru diejakulasi oleh pejantan sapi baik 

yang langsung digunakan untuk pembuahan ovum atau 

ditampung terlebih dahulu disebut semen segar. Semen segar 

yang ditampung kemudian dievaluasi kualitas makroskopis 

dan mikroskopis untuk mengetahui apakah semen tersebut 

layak atau tidak (afkir) untuk dilanjutkan ke tahapan 

pengenceran. Kelayakan semen segar dapat dilihat pada nilai 

motilitasnya. Nilai motilitas yang menentukan semen segar 
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tersebut layak adalah ≥ 70%. Karakteristik semen segar sapi 

Bali dan Madura dari hasil penelitian ditunjukkan pada Tabel 

3. Karakteristik semen terdiri dari pengamatan makroskopis 

dan mikroskopis dan data tersebut menyatakan bahwa semen 

segar sapi Bali dan Madura layak untuk diproses ketahap 

pengenceran karena sesuai dengan pernyataan Rizal (2002) 

bahwa semen yang layak diproses untuk preservasi (produk 

semen cair) maupun kriopreservasi (produksi semen beku) 

adalah semen dengan motilitas ≥ 70%, konsentrasi >2000 juta 

sel per mL, gerakan massa ++ atau +++ dan abnormalitas < 

15%.  

Tabel 3. Rataan karakteristik semen segar sapi Bali dan sapi 

Madura 

Pengamatan Sapi Bali 

(Rataan±SD) 

Sapi Madura 

(Rataan±SD) 

Makroskopis   

Volume (mL) 5,43±2,23 4,64±1,2 

Bau Khas Khas 

Warna Putih susu Putih susu 

pH 6,52±0,2 6,56±0,2 

Konsistensi Encer Encer 

Mikroskopis   

Motilitas Massa ++ ++ 

Motilitas Individu (%) 70±0 70±0 

Viabilitas (%) 85,8±2,7 85,5±1,4 

Abnormalitas (%) 14,1±4,1 10,4±3,2 

Konsentrasi (x 10
6
/ 

mL) 

987,2±240, 8 847,1±319,1 
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  Volume merupakan salah satu standar awal yang 

mudah diamati untuk mengevaluasi kualitas semen segar. 

Besarnya volume semen belum menentukan semen tersebut 

memiliki banyak spermatozoa jika tidak diimbangi dengan 

konsentrasi yang besar pula. Volume semen yang rendah tidak 

akan merugikan apabila disertai dengan konsentrasi yang 

tinggi (Feradis, 2010). Rataan volume semen segar sapi Bali 

per ejakulasi sebesar 5,43±2,23 mL, sedangkan pada sapi 

Madura per ejakulasi 4,64±1,2 mL. Masing-masing volume 

semen segar sapi Bali dan sapi Madura masih dalam kisaran 

volume yang normal. Menurut Garner and Hafez (2000) rata-

rata per ejakulasi sapi pejantan menghasilkan volume semen 

antara 5-8 mL. Volume semen sapi Madura menurut Rokhana 

(2008) yaitu 4,786±1,489. Berdasarkan hasil penelitian 

Permadi, dkk (2013) didapatkan rata-rata volume semen antar 

bangsa tidak berbeda nyata (P>0,05), volume semen yang 

dihasilkan dari setiap bangsa relatif sama. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh klasifikasi taksonomi yang 

sama yaitu yang berasal dari genus Bos. 

Bau semen sapi Bali dan sapi Madura pada penelitian 

didapatkan bau khas ternak. Bau tersebut menunjukkan semen 

tersebut normal dan tidak terkontaminasi darah maupun nanah. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ramadhoni, 

Rachmawati dan Suyadi (2012) yang menyatakan bahwa bau 

semen segar menunjukkan bau khas semen disertai bau dari 

hewan tersebut. Bau semen segar tersebut tergolong normal 

dan tidak terdapat kontaminasi.  

Warna semen sapi Bali dan sapi Madura sama-sama 

berwarna putih susu yang menandakan semen tersebut normal. 

Semen sapi memiliki warna yang bervariasi antara putih krim 

atau krem atau kekuningan dan hanya 10% sapi menghasilkan 
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warna semen kekuningan. Hal ini mungkin disebabkan oleh 

pigmen lipochrome yang berasal dari epitel ampula selama 

sekresi semen dan dianggap sebagai warna normal, tidak 

berbahaya untuk spermatozoa dan tidak mempengaruhi 

fertilitas (Patel and Siddiquee, 2013).  

Hasil penelitian didapatkan rataan pH semen segar 

sapi Bali adalah 6,52±0,2 dan rataan pH semen segar sapi 

Madura adalah 6,56±0,2. pH semen dari kedua bangsa sapi 

menunjukkan angka yang masih dalam batas normal untuk pH 

semen sapi. Menurut Siahaan, dkk (2012) bahwa pH semen 

sapi Bali sebesar ±6,8 dan dalam penelitian Rokhana (2008) 

didapatkan pH semen sapi Madura sebesar 6,37±0,11, 

sedangkan menurut Susilawati (2011) pH normal semen 6,2 - 

6,8.   

Konsistensi adalah derajat kekentalan yang erat 

hubungannya dengan konsentrasi spermatozoa. Berdasarkan 

hasil penelitian didapatkan konsentrasi spermatozoa sapi Bali 

dan sapi Madura secara berurutan 987,2±240,8 x 10
6
/ mL dan 

847,1±319,1 x 10
6
/ mL dan konsistensinya termasuk dalam 

kategori encer. Menurut Rizal (2002), ada ketidaksesuaian 

pada nilai kelayakan untuk konsentrasi yaitu konsentrasi > 

2000 juta sel per mL, tetapi tinggi rendahnya nilai konsentrasi 

tidak mempengaruhi kualitas pergerakan atau hidup 

spermatozoa melainkan berpengaruh terhadap volume 

pengencer pada tahapan pengenceran semen nantinya. 

Penilaian konsistensi dibagi 3 kategori yaitu encer (<1000 x 

10
6
 spermatozoa/ mL semen), sedang (1000 x 10

6
 – 1500 x 10

6 

spermatozoa/ mL semen) dan pekat (> 1500 x 10
6
 

spermatozoa/ mL semen) (Susilawati, 2011).  

Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan persentase 

rataan motilitas pada semen segar sapi Bali dan sapi Madura 
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adalah sama-sama 70% dengan motilitas massa sama-sama 

baik (++), sehingga semen tersebut menunjukkan semen yang 

normal dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengenceran. 

Motilitas merupakan salah satu parameter yang paling sering 

digunakan untuk mengevaluasi fertilitas spermatozoa 

(Januskauskas and Zillinskas, 2002). Rizal (2002) menyatakan 

bahwa semen yang layak diproses untuk produk semen cair 

dan beku adalah semen dengan motilitas ≥ 70%.  

Viabilitas adalah hasil persentase daya hidup 

spermatozoa. Rataan viabilitas semen segar sapi Bali sebesar 

85,8±2,7% dan sapi Madura sebesar 85,5±1,4%. Hasil ini 

masih dalam persentase normal karena menurut Garner and 

Hafez (2000), persentase hidup (viabilitas) normal semen 

segar sapi sebesar 60-80%.  

Abnormalitas salah satu parameter mengevaluasi 

fertilitas spermatozoa. Rataan abnormalitas spermatozoa sapi 

Bali dan Madura selama penelitian secara berurutan adalah 

14,1±4,1% dan 10,4±3,2%. Hasil ini menunjukkan semen 

tersebut masih dalam batas normal. Menurut Ihsan (2012), 

semen yang dapat dipakai IB memiliki abnormalitas 

spermatozoa yang tidak boleh lebih dari 15% dan jika 

abnormalitas spermatozoa lebih dari 25% akan menurunkan 

fertilitasnya. 

  

4.2 Kualitas Spermatozoa pada Tahapan Proses Semen 

Beku 

4.2.1 Derajat Keasaaman (pH) Spermatozoa pada 

Tahapan Proses Semen Beku  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rataan pH 

semen dari dua bangsa sapi Bali dan Madura pada tiga tahap 

proses semen beku secara berurutan yaitu 6,54±0,2; 6,34±0,1 
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dan 6,12±0,1. Pada semen sapi Bali mengalami penurunan pH 

dari semen segar, semen cair hingga semen beku secara 

berurutan yaitu 6,52; 6,36 dan 6,12 dan pada sapi Madura juga 

mengalami penurunan pH yaitu 6,56; 6,32 dan 6,12. Data 

tersebut diambil dari hasil rataan nilai pH yang terdapat pada 

Lampiran 3 dan penurunan pH dari tiap tahapan proses dapat 

dilihat pada Gambar 5. Penurunan tersebut masih dalam batas 

normal karena pH normal semen sendiri berada pada 6,2 – 6,8 

(Susilawati, 2011). 

Penurunan pH selama proses pembuatan semen beku 

diakibatkan tertimbunnya asam laktat akibat hasil metabolisme 

spermatozoa yang memecah fruktosa dalam keadaan anaerob 

sehingga mengakibatkan racun bagi spermatozoa tersebut. 

Racun tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi 

spermatozoa (Hoesin, 2013).  

Gambar 5. Perubahan pH semen dari tiga tahap proses semen 

beku 
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Kualitas pH semen merupakan parameter yang 

penting untuk menunjukkan hidup mati spermatozoa dan 

keadaan kesehatan dari sapi tersebut seperti pada pernyataan 

Dewi (2004) bahwa pH semen yang mencapai 7,0 atau lebih 

ditemukan pada sapi yang terlalu sering dipakai, pada 

ejakulasi yang tidak sempurna dan pada kondisi patologik atau 

pendarahan pada testes, epididimis, ampula, atau kelenjar-

kelenjar vesikulares. Apabila pH semen lebih cenderung 

bersifat alkali, maka hal ini disebabkan oleh cairan-cairan 

yang lebih banyak dihasilkan oleh kelenjar accessories, 

sedangkan pH semen yang bersifat asam disebabkan banyak 

spermatozoa yang mati.  

 

4.2.2 Motilitas Spermatozoa pada Tahapan Proses Semen 

Beku 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rataan 

motilitas spermatozoa dari dua bangsa sapi Bali dan Madura 

pada tiga tahap proses semen beku secara berurutan adalah 

70±0%; 53,8±4,8% dan 41,0±3,8%. Pada semen sapi Bali 

mengalami penurunan motilitas mulai dari semen segar, semen 

cair hingga semen beku yang secara berurutan yaitu 70%; 54% 

dan 41,5% dan pada sapi Madura juga mengalami penurunan 

yaitu 70%; 53,5% dan 40,5%. Data tersebut diambil dari hasil 

rataan nilai motilitas yang terdapat pada Lampiran 3 dan 

penurunan motilitas dari tiap tahapan proses dapat dilihat pada 

Gambar 6.  

Motilitas spermatozoa pada tahap semen cair berada 

dibawah standar motilitas semen cair BBIB Singosari yaitu 

55%. Hal ini dikarenakan penelitian hanya bertujuan untuk 

mengetahui hubungan pH semen dengan motilitas 

spermatozoa, sehingga nilai motilitas yang dibawah standar 
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tetap dimasukkan sebagai data penelitian. Menururt Arifiantini 

and Purwantara (2010), karbohidrat sangat dibutuhkan oleh 

spermatozoa sebagai energi untuk bergerak. Karbohidrat akan 

dipecah dalam proses glikolisis / fruktolisis kemudian akan 

menghasilkan ATP sebagai energi bagi spermatozoa. 

Spermatozoa akan berhenti bergerak ketika karbohidrat pada 

pengencer sudah tidak ada / habis. Semakin menipisnya 

kandungan karbohidrat dalam pengencer maka motilitas 

spermatozoa akan menurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Perubahan motilitas spermatozoa dari tiga tahap 

proses semen beku 

 

Motilitas spermatozoa bergantung pada fungsi 

mitokondria. Adenosine Tri Phosphate (ATP) dihasilkan oleh 

fosforilasi oksidatif di dalam membran mitokondria dan 

ditransfer ke mikrotubulus untuk motilitas. Oleh karena itu, 

menurunnya motilitas spermatozoa akibat pembekuan diyakini 
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terkait dengan kerusakan mitokondria (Januskauskas and 

Zillinskas 2002). Motilitas dari semen segar, semen cair dan 

semen beku walaupun mengalami penurunan, tetapi harus 

sesuai dengan standar dalam proses pembuatan semen beku. 

Standar kualitas semen beku yang baik yang digunakan untuk 

IB adalah untuk motilitas spermatozoa setelah thawing ≥ 40% 

(SNI 01-4869-1, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa 

penurunan motilitas yang terjadi masih dalam standar yang 

normal.  

 

4.2.3 Viabilitas Spermatozoa pada Tahapan Proses Semen 

Beku 

 Spermatozoa yang mati ditandai dengan adanya warna 

eosin-negrosin pada bagian kepala spermatozoa, sedangkan 

spermatozoa yang masih hidup tidak terdapat warna di bagian 

kepalanya seperti pada Gambar 7 adalah Gambar spermatozoa 

yang hidup dan mati diamati dengan perbesaran 400x.  

    

Gambar 7. a. Spermatozoa yang masih hidup 

b. Spermatozoa yang sudah mati 

a

. 
b

. 
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rataan 

viabilitas spermatozoa dari dua bangsa sapi Bali dan Madura 

pada tiga tahap proses semen beku secara berurutan adalah 

85,7±2,1%; 64,7±4,4% dan 54,5±3,0%. Pada semen sapi Bali 

mengalami penurunan viabilitas dari mulai semen segar, 

semen cair hingga semen beku yang secara berurutan yaitu 

85,8%; 64,7% dan 54,5% dan pada sapi Madura juga 

mengalami penurunan viabilitas yaitu 85,5%; 64,6% dan 

54,5%. Data tersebut diambil dari hasil rataan nilai viabilitas 

yang terdapat pada Lampiran 3 dan penurunan viabilitas dari 

tiap tahapan proses dapat dilihat pada Gambar 8. Nilai 

viabilitas spermatozoa akan mengikuti nilai motilitas 

spermatozoa. Penurunannya daya gerak spermatozoa akan 

mengakibatkan banyaknya spermatozoa yang mati sehingga 

viabilitas spermatozoa akan mengalami penurunan pula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Perubahan viabilitas spermatozoa dari tiga tahap 

proses semen beku 
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Penurunan yang terjadi dikarenakan spermatozoa 

menghasilkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun bagi 

spermatozoa itu sendiri sehingga dapat mengakibatkan 

kematian spermatozoa dan mempengaruhi persentase 

viabilitas. Persentase hidup (viabilitas) normal semen segar 

sapi sebesar 60-80% (Garner and Hafez, 2000). Viabilitas 

spermatozoa setelah thawing lebih sedikit bila dibandingkan 

dengan semen segar. Hal ini disebabkan suhu yang sangat 

rendah saat pembekuan mengakibatkan bocornya substansi 

vital dalam sperma sehingga enzim intraseluler, lipoprotein, 

ATP dan kalium intraseluler berkurang menyebabkan 

kerusakan membran plasma sehingga nilai viabilitas menurun 

(Sukmawati, Arifiantini, Purwantara, 2014). Penurunan 

kualitas spermatozoa sesudah pembekuan sangat tinggi sekitar 

50% spermatozoa mati selama pembekuan dan spermatozoa 

yang bertahan hidup umumnya mempunyai fertilitas yang 

rendah (Lessard, et al., 2000). 

 

4.2.4 Abnormalitas Spermatozoa pada Tahapan Proses 

Semen Beku 

Pemeriksaan abnormalitas adalah pemeriksaan 

spermatozoa yang memiliki gangguan atau kelainan baik yang 

masih hidup maupun sudah mati. Menurut Herdiawan (2004) 

bahwa abnormalitas spermatozoa dapat diakibatkan oleh 

terjadinya perubahan fisik media hidupnya, berupa perubahan 

tekanan osmotik. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan 

perubahan struktur spermatozoa seperti bentuk spermatozoa 

dengan ekor yang bengkok atau kepala terlepas. Salah satu 

keabnormalitasan spermatozoa yaitu ekor yang melengkung 

atau ekor yang berganda seperti pada Gambar 9 yang diamati 

dengan perbesaran 400x.  
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Gambar 9. a. Spermatozoa dengan ekor melengkung,  

b. Spermatozoa dengan kepala absent 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rataan 

abnormalitas spermatozoa dari dua bangsa sapi Bali dan 

Madura pada tiga tahap proses semen beku secara berurutan 

adalah 12,3±4,0%; 14,9±3,8% dan 16,1±1,8%. Abnormalitas 

semen sapi Bali mengalami fluktuasi dari semen segar ke 

semen cair mengalami kenaikan dan kemudian terjadi 

penurunan pada semen beku yaitu secara berurutan 14,1%; 

17,2% dan 16,4%. Pada semen sapi Madura, persentase 

abnormalitas mengalami kenaikan yaitu mulai dari semen 

segar, semen cair hingga semen beku secara berurutan 10,4%; 

12,5% dan 15,7%. Data tersebut diambil dari hasil rataan nilai 

abnormalitas yang terdapat pada Lampiran 3 dan perubahan 

abnormalitas dari tiap tahapan proses dapat dilihat pada 

Gambar 10.  

a

b
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Gambar 10. Perubahan abnormalitas spermatozoa dari tiga 

tahap proses semen beku 

 Berdasarkan hasil penelitian dari Fauzi, dkk (2001) 

bahwa lama penyimpanan pada suhu ruang berpengaruh 

sangat nyata (P < 0,01) terhadap abnormalitas spermatozoa. 

Hal ini diduga semakin lama waktu penyimpanan pada suhu 

ruang, menyebabkan hasil samping proses metabolisme 

spermatozoa, yaitu asam laktat yang bersifat racun, yang dapat 

menyebabkan peningkatan abnormalitas. Hasil rataan 

persentase abnormalitas dari semen segar hingga semen beku 

pada sapi Madura sesuai dengan pernyataan dari Fauzi, dkk 

(2001) tetapi pada sapi Bali tidak sesuai. Pada tahap semen 

beku nilai abnormalitas mengalami penurunan. Hal ini diduga 

dari pengaruh selama proses pengenceran. Abnormalitas 

bentuk sekunder seperti ekor putus biasanya terjadi akibat 
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kesalahan perlakuan setelah semen meninggalkan testes, 

misalnya seperti terlalu keras mengocok saat pengenceran, 

pengeringan preparat yang terlalu cepat, atau penggesekan 

yang kurang hati-hati saat mengulas (Partodiharjo, 1982). 

Berdasarkan hasil pengamatan Arifiantini, dkk (2006) 

diperoleh abnormalitas total spermatozoa sebesar 9,38% 

dengan presentase abnormalitas pada bagian kepala sebesar 

2,7% dan abnormalitas pada bagian ekor sebesar 6,68%. 

Abnormalitas sekunder yang terdapat pada ekor sebagian besar 

disebabkan oleh kesalahan preparasi sehingga menyebabkan 

tingginya persentase.  

 

4.3 Hubungan pH Semen terhadap Kualitas Spermatozoa 

4.3.1 Hubungan pH Semen terhadap Motilitas 

Spermatozoa 

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara pH semen 

dengan motilitas spermatozoa pada tahapan semen segar 

didapatkan nilai korelasi pH dengan motilitas adalah 0 (tidak 

ada korelasi), karena motilitas spermatozoa pada tahap semen 

segar nilainya konstan 70%. Hal ini dikarenakan dalam 

penilaian motilitas di BBIB Singosari sebuah semen yang akan 

dilanjutkan ketahapan pengencer harus lebih dari sama dengan 

70%. Pada tahapan semen cair nilai korelasinya sebesar 0,521 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 yang menunjukkan 

terdapat hubungan yang nyata antara pH semen dengan 

motilitas spermatozoa (P < 0,05). Nilai korelasi ini sedang 

karena berada diantara 0,4 – 0,5999 dan memiliki arah yang 

positif. Pada tahap semen beku nilai korelasinya sebesar 0,627 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang menunjukkan 

terdapat hubungan yang sangat nyata antara pH semen dengan 

motilitas spermatozoa (P < 0,01). Nilai korelasi ini kuat karena 
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berada diantara 0,6 – 0,7999 dan memiliki arah yang positif. 

Hubungan antara pH semen dengan motilitas spermatozoa dari 

tiga tahap pengujian semen terdapat hubungan positif yang 

berarti jika pH semakin menurun, maka motilitas akan 

menurun. Akibat penurunan pH semen kearah yang lebih 

asam, proses metabolisme spermatozoa berkurang sehingga 

pergerakan (motilitas) melemah. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis 1 yaitu diduga terdapat hubungan yang positif antara 

pH semen dengan motilitas spermatozoa. Hasil analisis 

korelasi pH semen dengan motilitas spermatozoa dapat dilihat 

pada Lampiran 4 dan sebaran data hubungan pH semen 

dengan motilitas spermatozoa dapat dilihat pada Gambar 11. 

Tingkat keeratan yang sedang hingga kuat antara pH 

semen dengan motilitas spermatozoa selanjutnya dapat 

diketahui nilai koefisien determinasinya yang  ditunjukkan 

berdasarkan penelitian dari Sundari, dkk (2013) bahwa 

besarnya korelasi antara pH semen dengan motilitas 

spermatozoa ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,055, artinya sebanyak 0,055 atau 5,5% motilitas 

dipengaruhi oleh pH sedangkan sisanya 94,5% motilitas 

dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain yang mempengaruhi 

motilitas salah satunya adalah libido ternak. Jika libido ternak 

besar maka proses ejakulasi bisa berlangsung dengan cepat, 

sehingga semen tidak terpapar oksigen dan terkontaminasi 

bakteri. Semen yang terkontaminasi bakteri akan memiliki 

motilitas yang rendah (Salim, dkk, 2012).  
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Gambar 11. Sebaran data hubungan pH semen dengan 

motilitas spermatozoa 

Berdasarkan tiga tahap pengujian proses semen beku 

antara pH dengan motilitas terdapat hubungan yang positif. 

Menurut Hoesin (2013) hubungan positif tersebut diakibatkan 

adanya timbunan asam laktat dari hasil akhir metabolisme, 

yakni pemecahan fruktosa (fruktolisis) dalam keadaan 

anaerob. Asam laktat yang terkandung dalam pengencer 

mengakibatkan racun bagi spermatozoa dan pada akhirnya 

dapat mengalami kematian, sehingga mengakibatkan 

penurunan pH kearah yang lebih asam yang dapat 

mengakibatkan penurunan persentase motilitas. Sugiarti, dkk 

(2004) juga menyatakan bahwa aktifitas metabolisme 

spermatozoa yang meningkat akan menghasilkan asam laktat 

berlebih yang mampu membunuh spermatozoa tersebut. 

Demikian pula suplai energi mengalami penurunan yang 

mengakibatkan pula penurunan motilitas dan gerak massa 

spermatozoa (Varasofiari, Setianti dan Sutopo, 2013).  
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4.3.2 Hubungan pH Semen terhadap Viabilitas 

Spermatozoa 

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara pH semen 

dengan viabilitas spermatozoa pada tahapan semen segar 

didapatkan nilai korelasi sebesar 0,588 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,006 yang menunjukkan terdapat 

hubungan yang sangat nyata antara pH semen dengan 

viabilitas spermatozoa (P < 0,01). Nilai korelasi ini sedang 

karena berada diantara 0,4 – 0,5999 dan memiliki arah positif. 

Pada tahapan semen cair nilai korelasinya sebesar 0,506 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023 yang menunjukkan 

terdapat hubungan yang nyata antara pH semen dengan 

viabilitas spermatozoa (P < 0,05). Nilai korelasi ini sedang 

karena berada diantara 0,4 – 0,5999 dan memiliki arah positif. 

Pada tahap semen beku nilai korelasinya sebesar 0,635 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang menunjukkan terdapat 

hubungan yang sangat nyata antara pH semen dengan 

viabilitas spermatozoa (P < 0,01). Nilai korelasi ini kuat 

karena berada diantara 0,6 – 0,7999 dan memiliki arah positif.  

Berdasarkan tiga tahap pengujian proses semen beku 

antara pH dengan viabilitas terdapat hubungan positif  yang 

berarti jika pH semakin menurun, maka viabilitas akan 

menurun. Akibat perubahan pH semen kearah lebih asam, 

daya tahan hidup (viabilitas) spermatozoa menurun karena 

proses metabolisme spermatozoa menurun. Hal ini sesuai 

dengan hipotesis 2 yaitu diduga terdapat hubungan yang 

positif antara pH semen dengan viabilitas spermatozoa. Hasil 

analisis korelasi pH semen dengan viabilitas spermatozoa 

dapat dilihat pada Lampiran 4 dan sebaran data hubungan pH 

semen dengan viabilitas spermatozoa dapat dilihat pada 

Gambar 12.  
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Gambar 12. Sebaran data hubungan pH semen dengan 

viabilitas spermatozoa 

 

Berdasarkan tiga tahap semen antara pH dengan 

viabilitas terdapat hubungan yang positif yang berarti jika pH 

semakin menurun (asam), maka daya tahan hidup spermatozoa 

semakin menurun pula. Hilangnya viabilitas spermatozoa tidak 

bisa dihindari karena selama pengolahan semen, spermatozoa 

mengalami perubahan kondisi lingkungan (pengencer) 

(Sukmawati, dkk, 2014). Perubahan kondisi pengencer 

tersebut berhubungan dengan kandungan karbohidrat dalam 

pengencer. Karbohidrat semakin lama akan semakin berkurang 

karena telah digunakan sebagai energi pergerakan 

spermatozoa. Selama proses semen beku asam laktat yang 

berasal dari hasil akhir metabolisme semakin meningkat dan 

mengakibatkan pH semen semakin asam. Penimbunan asam 

laktat ini merupakan racun bagi spermatozoa yang pada 

akhirnya dapat mengalami kematian dan nilai viabilitas 

menjadi semakin menurun (Hoesin, 2013). Sugiarti, dkk 

(2004) juga menyatakan bahwa daya tahan hidup spermatozoa 
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dipengaruhi oleh pH semen. Perubahan pH ke arah yang lebih 

asam terjadi karena tertimbunnya asam laktat yang merupakan 

hasil metabolisme sel, yakni pemecahan fruktosa.  

 

4.3.3 Hubungan pH Semen terhadap Abnormalitas 

Spermatozoa 

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara pH semen 

dengan abnormalitas spermatozoa pada tahapan semen segar 

didapatkan nilai korelasi sebesar -0,559 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,010 yang menunjukkan terdapat 

hubungan yang nyata antara pH semen dengan abnormalitas 

spermatozoa (P < 0,05). Nilai korelasi ini sedang karena 

berada diantara 0,4 – 0,5999 dan memilih arah negatif. Pada 

tahapan semen cair nilai korelasinya sebesar -0,144 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,545 yang menunjukkan terdapat 

hubungan yang tidak nyata antara pH semen dengan 

abnormalitas spermatozoa (P > 0,05). Nilai korelasi ini sangat 

lemah karena berada diantara 0 – 0,1999 dan memiliki arah 

negatif. Pada tahap semen beku nilai korelasinya sebesar -

0,319 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,171 yang 

menunjukkan terdapat hubungan yang tidak nyata antara pH 

semen dengan abnormalitas spermatozoa (P > 0,05). Nilai 

korelasi ini lemah karena berada diantara 0,2 – 0,3999 dan 

memiliki arah negatif.  

Nilai abnormalitas berkebalikan dengan nilai motilitas 

dan viabilitas. Antara pH dengan abnormalitas memiliki 

hubungan negatif yang berarti jika pH semakin menurun, 

maka abnormalitas akan meningkat. Akibat perubahan pH 

semen kearah yang lebih asam mengakibatkan daya hidup 

spermatozoa menurun sehingga banyak spematozoa yang letal 

dan abnormal. Hal ini sesuai dengan hipotesis 3 yaitu terdapat 
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hubungan yang negatif antara pH semen dengan abnormalitas 

spermatozoa. Hasil analisis korelasi pH semen dengan 

abnormalitas spermatozoa dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 

sebaran data hubungan pH semen dengan abnormalitas 

spermatozoa dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Sebaran data hubungan pH semen dengan 

abnormalitas spermatozoa 

Nilai abnormalitas berkebalikan dengan nilai motilitas 

dan viabilitas. Antara pH dengan abnormalitas memiliki 

hubungan yang negatif yang berarti semakin menurunnya pH 

ke arah asam, abnormalitas spermatozoa akan meningkat. 

Fauzi, dkk (2011) menjelaskan bahwa semakin lama waktu 

penyimpanan pada suhu ruang menyebabkan hasil samping 

proses metabolisme spermatozoa, yaitu asam laktat yang 

bersifat racun yang dapat menyebabkan peningkatan 

abnormalitas. Nilai signifikansi dari dua parameter 

menunjukkan hubungan yang tidak nyata yang berarti nilai 

korelasi ini hanya berlaku pada semen sampel yang diuji dan 

tidak berlaku terhadap populasi. Nilai Abnormalitas dapat 
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bersifat sementara atau permanen, oleh karena itu perlu 

dilakukan pengujian berulang. Abnormalitas spermatozoa 

dapat diakibatkan oleh terjadinya perubahan fisik media 

hidupnya, berupa perubahan tekanan osmotik. Peristiwa 

tersebut dapat menyebabkan perubahan struktur spermatozoa 

seperti bentuk spermatozoa dengan ekor yang bengkok atau 

kepala terlepas (Herdiawan, 2004). Nilai abnormalitas yang 

meningkat disebabkan peroksidasi lipid (Suyadi, dkk, 2012). 

Oksidasi fosforilasi yang terganggu menyebabkan peningkatan 

Reaktive Oxygen Spesies (ROS) semen. Kadar ROS yang 

tinggi dalam sel dapat mengoksidasi lipid, protein dan 

Deoxyribonucleic Acid (DNA). Lipid membran plasma semen 

sangat rentan terhadap ROS (Sanocka and Maciej, 2004). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi abnormalitas adalah 

ejakulasi semen dan kesalahan preparasi. Abnormalitas 

sekunder yang terdapat pada ekor sebagian besar disebabkan 

oleh kesalahan preparasi atau ejkulasi sehingga menyebabkan 

tingginya persentase (Arifiantini, dkk, 2006).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Hubungan yang positif dan signifikan antara pH 

semen dengan motilitas spermatozoa menunjukkan 

korelasi yang sedang (0,521) pada tahap semen cair 

dan korelasi yang kuat (0,627) pada tahap semen 

beku, sedangkan tidak ada korelasi (0) pada tahap 

semen segar. 

2. Hubungan yang positif dan signifikan antara pH 

semen dengan viabilitas spermatozoa menunjukkan 

korelasi yang sedang (0,588) pada tahap semen segar, 

korelasi yang sedang (0,506) pada tahap semen cair 

dan korelasi yang kuat (0,635) pada tahap semen 

beku. 

3. Hubungan yang negatif dan signifikan antara pH 

semen dengan viabilitas spermatozoa menunjukkan 

korelasi yang sedang (-0,559) pada tahap semen segar, 

tetapi hubungan yang negatif dan tidak signifikan 

menunjukkan korelasi yang sangat lemah (-0,144) 

pada tahap semen cair dan korelasi yang lemah          

(-0,319) pada tahap semen beku. 

 

5.2 Saran 

  Saran untuk penelitian ini adalah dalam penanganan 

semen segar yang memiliki pH > 6 sebaiknya dibuang atau 

tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya dikarenakan semen 

tersebut tidak layak. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Dokumentasi 

Gambar. Preparat ulas  Gambar. BTB paper test 
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Lampiran 2. Proses pembuatan semen beku 

 

Penampungan semen dari sapi Bali dan Madura yang masing-
masing diambil 10 pejantan sebagai ulangan 

Evaluasi kualitas semen segar secara makroskopis (warna, bau, 
pH, volume dan konsistensi) dan mikroskopis (konsentrasi, 

motilitas, viabilitas, abnormalitas) 

Penambahan pengencer A1 dengan perbandingan semen dan 
pengencer (Tris kuning telur) adalah 1:1 pada suhu 33°C dan 

disimpan selama 5 - 10 menit di waterbath 

Penyimpanan dilakukan di alat pendingin pada suhu 7ºC - 4ºC 
selama 1,5 - 2 jam 

Penambahan pengencer A2 (Tris kuning telur) dan disimpan 
selama 20 - 24 jam  

Penambahan pengencer B (Tris kuning  telur + Gliserol) pada 
suhu 5º-4°C 

Evaluasi kualitas semen cair secara makroskopis (pH) dan 
mikroskopis (motilitas, viabilitas, abnormalitas)  

Persiapan straw, kemudian semen yang telah diencerkan di 
filling dan sealing dengan alat filling sealing. Straw yang berisi 
semen disimpan di dalam kontainer untuk proses pra-freezing 

selama 5 menit pada suhu -130ºC 

Straw dikeluarkan dari dalam kontainer untuk dilakukan 
freezing dengan merendam straw didalam N2 cair dengan suhu -

196°C secara cepat. Straw kemudian disimpan kembali di 
dalam kontainer.  

Evaluasi kualitas semen beku secara makroskopis (pH) dan 
mikroskopis (motilitas, viabilitas, abnormalitas) 
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Lampiran 3. Data kualitas semen sapi Bali dan Madura  

N

o 

Bangsa 

Sapi 

Makroskopis Mikroskopis 

Wa

rna 
Bau 

Volu

me 

(mL) 

Konse

ntrasi 

(x10
6
/ 

mL) 

pH Motilitas (%) Viabilitas (%) 
Abnormalitas 

(%) 

S.S BF AF S.S BF AF S.S BF AF S.S BF AF 

1 
Sapi 

Bali 
Ps  Khas 5,4 1102 6,4 6,4 6 70,0 55,0 40,0 87,0 70,8 50,4 17,9 11,4 16,3 

2 
Sapi 

Bali 
Ps  Khas 4,2 813 6,4 6,4 6,2 70,0 55,0 40,0 86,6 64,9 56,0 18,9 13,5 15,7 

3 
Sapi 

Bali 
Ps  Khas 10 1349 6,4 6,4 6,2 70,0 55,0 45,0 83,3 68,3 56,1 15,8 17,1 15,9 

4 
Sapi 

Bali 
Ps  Khas 3,6 1055 6,6 6,4 6,2 70,0 55,0 45,0 87,9 65,7 56,8 6,4 16,7 16,2 

5 
Sapi 

Bali 
Pb  Khas 7 540 6,6 6,4 6,2 70,0 55,0 40,0 86,1 65,0 55,8 13,9 16,0 15,6 

6 
Sapi 

Bali 
Ps  Khas 5 1076 6,4 6,4 6 70,0 55,0 40,0 80,0 64,2 53,6 17,7 16,3 17,9 

7 
Sapi 

Bali 
Pb  Khas 2,2 891 6,6 6,2 6 70,0 40,0 35,0 87,4 50,5 46,7 16,5 22,8 16,2 

8 
Sapi 

Bali 
Ps  Khas 7,6 829 7 6,4 6 70,0 55,0 40,0 89,3 64,1 54,4 8,9 19,8 17,5 
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N

o 

Bangsa 

Sapi 

Makroskopis Mikroskopis 

Wa

rna 
Bau 

Volu

me 

(mL) 

Konse

ntrasi 

(x10
6
/ 

mL) 

pH Motilitas (%) Viabilitas (%) 
Abnormalitas 

(%) 

S.S BF AF S.S BF AF S.S BF AF S.S BF AF 

9 
Sapi 

Bali 
ps  Khas 4,8 920 6,4 6,4 6,2 70,0 60,0 45,0 84,2 70,6 58,7 12,5 16,5 14,3 

10 
Sapi 

Bali 
ps  Khas 4,5 1297 6,4 6,2 6,2 70,0 55,0 45,0 86,0 63,2 57,1 12,4 22,4 18,8 

Rataan (Sapi 

Bali) 
  5,43 987,2 6,52 6,36 6,12 70,0 54,0 41,5 85,8 64,7 54,5 14,1 17,2 16,4 

SD   2,23 240,75 0,19 0,08 0,1 0,0 5,2 3,4 2,7 5,7 3,6 4,1 3,6 1,3 

1 
Sapi 

Madura 
pb  Khas 4,2 568 6,4 6,4 6 70,0 55,0 40,0 84,8 64,5 57,2 9,9 11,2 15,7 

2 
Sapi 

Madura 
ps  Khas 5,2 1267 6,8 6,4 6,2 70,0 55,0 45,0 85,3 65,4 55,0 4,7 11,5 13,3 

3 
Sapi 

Madura 
ps  Khas 3,8 262 6,8 6,4 6,2 70,0 55,0 40,0 87,3 62,4 52,8 11,1 15,8 14,8 

4 
Sapi 

Madura 
ps  Khas 3,4 1151 6,2 6,2 6 70,0 55,0 40,0 84,8 62,8 52,8 15,2 11,5 20,3 
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N

o 

Bangsa 

Sapi 

Makroskopis Mikroskopis 

Wa

rna 
Bau 

Volu

me 

(mL) 

Konse

ntrasi 

(x10
6
/ 

mL) 

pH Motilitas (%) Viabilitas (%) 
Abnormalitas 

(%) 

S.S BF AF S.S BF AF S.S BF AF S.S BF AF 

5 
Sapi 

Madura 
ps  Khas 4 719 6,8 6,2 6,2 70,0 55,0 40,0 87,0 63,3 54,7 9,6 17,0 17,9 

6 
Sapi 

Madura 
pb  Khas 7,6 697 6,6 6,2 6,2 70,0 55,0 40,0 86,4 66,9 54,8 10,6 10,8 17,0 

7 
Sapi 

Madura 
ps  Khas 4 824 6,4 6,2 6 70,0 40,0 30,0 82,4 61,4 49,6 15,4 9,6 15,7 

8 
Sapi 

Madura 
ps  Khas 5 752 6,4 6,4 6,2 70,0 55,0 45,0 85,5 66,4 57,1 7,7 11,5 14,3 

9 
Sapi 

Madura 
ps  Khas 4,2 1248 6,6 6,4 6,2 70,0 55,0 45,0 85,3 71,1 57,5 9,3 12,6 13,3 

10 
Sapi 

Madura 
ps  Khas 5 983 6,6 6,4 6 70,0 55,0 40,0 86,5 61,9 53,4 10,7 13,3 14,3 

Rataan (Sapi 

Madura) 
  4,64 847,1 6,56 6,32 6,12 70,0 53,5 40,5 85,5 64,6 54,5 10,4 12,5 15,7 

SD   1,19 319,13 0,21 0,10 0,10 0,0 4,7 4,4 1,4 2,9 2,5 3,2 2,3 2,2 



 

55 
 

Rataan (20 

sampel) 
  5,04 917,15 6,54 6,34 6,12 70,0 53,8 41,0 85,7 64,7 54,5 12,3 14,9 16,1 

SD   
1,79 284,37 0,19 0,09 0,10 0,0 4,8 3,8 2,1 4,4 3,0 4,0 3,8 1,8 
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Lampiran 4. Korelasi pH semen dengan kualitas 

spermatozoa pada tahapan proses semen beku 

  pH 

SS 

pH 

SC 

pH 

SB 

Mot 

SS 

Mot 

SC 

Mot 

SB 

Via 

SS 

Via 

SC 

Via 

SB 
Ab SS Ab SC Ab SB 

pH 

SS 

Korelasi 

Pearson 
1 0,137 0,171 .a 0,028 0,014 0,588*

* 

-

0,153 

-

0,053 

-0,559* 0,290 -0,235 

Signifikansi  0,564 0,471 . 0,907 0,953 0,006 0,518 0,824 0,010 0,215 0,318 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

pH 

SC 

Korelasi 

Pearson 
0,137 1 0,134 .a 0,521* 0,467* -0,004 0,506

* 

0,430 -0,171 -0,144 -0,595** 

Signifikansi 0,564  0,574 . 0,018 0,038 0,987 0,023 0,059 0,470 0,545 0,006 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

pH 

SB 

Korelasi 

Pearson 
0,171 0,134 1 .a 0,433 0,627*

* 

0,153 0,408 0,635
** 

-0,368 0,083 -0,319 

Signifikansi 0,471 0,574  . 0,056 0,003 0,519 0,075 0,003 0,111 0,728 0,171 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Mot 

SS 

Korelasi 

Pearson 
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Signifikansi . . .  . . . . . . . . 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Mot 

SC 

Korelasi 

Pearson 
0,028 0,521* 0,433 .a 1 0,780*

* 

0,081 0,719
** 

0,774
** 

-0,296 -0,091 -0,035 

Signifikansi 0,907 0,018 0,056 .  0,000 0,736 0,000 0,000 0,205 0,703 0,885 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Mot 
SB 

Korelasi 

Pearson 
0,014 0,467* 0,627*

* 
.a 0,780*

* 
1 0,088 0,602

** 
0,788

** 
-0,468* 0,123 -0,216 

Signifikansi 0,953 0,038 0,003 . 0,000  0,711 0,005 0,000 0,037 0,606 0,360 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Via 
SS 

Korelasi 

Pearson 
0,588

** 
-0,004 0,153 .a 0,081 0,088 1 -

0,158 
-

0,051 
-0,359 0,286 -0,017 

Signifikansi 0,006 0,987 0,519 . 0,736 0,711  0,505 0,831 0,120 0,222 0,942 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Via 
SC 

Korelasi 

Pearson 
-

0,153 
0,506* 0,408 .a 0,719*

* 
0,602*

* 
-0,158 1 0,665

** 
-0,169 -0,428 -0,261 

Signifikansi 0,518 0,023 0,075 . 0,000 0,005 0,505  0,001 0,477 0,060 0,266 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Via 
SB 

Korelasi 

Pearson 
-

0,053 
0,430 0,635*

* 
.a 0,774*

* 
0,788*

* 
-0,051 0,665

** 
1 -0,454* -0,056 -0,206 

Signifikansi 0,824 0,059 0,003 . 0,000 0,000 0,831 0,001  0,044 0,816 0,383 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ab 

SS 

Korelasi 

Pearson 
-

0,559
* 

-0,171 -0,368 .a -0,296 -

0,468* 

-0,359 -

0,169 

-

0,454
* 

1 0,099 0,358 

Signifikansi 0,010 0,470 0,111 . 0,205 0,037 0,120 0,477 0,044  0,679 0,121 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ab 
SC 

Korelasi 

Pearson 
0,290 -0,144 0,083 .a -0,091 0,123 0,286 -

0,428 
-

0,056 
0,099 1 0,303 

Signifikansi 0,215 0,545 0,728 . 0,703 0,606 0,222 0,060 0,816 0,679  0,194 

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ab 

SB 

Korelasi 

Pearson 
-

0,235 

-

0,595*

* 

-0,319 .a -0,035 -0,216 -0,017 -

0,261 

-

0,206 

0,358 0,303 1 

Signifikansi 0,318 0,006 0,171 . 0,885 0,360 0,942 0,266 0,383 0,121 0,194  

Jumlah 

Sampel 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Keterangan: SS = Semen Segar 

 SC = Semen Cair 

 AF = Semen Beku 


