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BAB IV 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kualitas Semen Segar 

Evaluasi kualitas semen segar perlu dilakukan 

untuk mengetahui apakah kualitas spermatozoa yang 

digunakan memenuhi syarat untuk penelitian, serta sebagai 

acuan untuk mengetahui apakah kualitas spermatozoa 

setelah pengenceran mengalami penurunan. Evaluasi yang 

dilakukan adalah evaluasi makroskopis yang meliputi 

volume, pH, warna, dan konsistensi spermatozoa. 

Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi mikroskopis yang 

meliputi motilitas massa, persentase motilitas individu, 

persentase viabilitas, persentase abnormalitas, dan 

konsentrasi. Rata-rata dan simpangan baku dari kualitas 

semen segar sapi FH yang dinilai dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Tabel 1. Rata-rata Kualitas Semen Segar Sapi FH yang 

digunakan dalam penelitian 
 

Parameter Rata-rata ± sd 

Kondisi Umum  

Umur (th) 7,2 ± 0,42 

Bobot Badan (kg) 912,8 ± 136,12 

Makroskopis  

Volume per ejakulat (ml) 6,96 ± 0,64 

Warna Putih kekuningan-putih 

susu 

pH 6,44 ± 0,18 

Konsistensi Sedang 
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Mikroskopis  

Motilitas Massa ++ 

Persentase Motilitas Individu 

(%) 

57 ± 4,22 

Persentase Viabilitas (%) 87,77 ± 0,97 

Persentase Abnormalitas (%) 3,36 ± 0,49 

Konsentrasi (juta/ml) 1106,60 ± 195,79 

 

Volume semen yang dihasilkan oleh seekor sapi 

dapat berbeda dengan sapi yang lain. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan evaluasi terhadap volume semen. Melita dkk., 

(2014) menyatakan bahwa volume semen adalah salah satu 

standar minimum untuk evaluasi kualitas semen yang akan 

digunakan untuk inseminasi buatan.  Garner and Hafez 

(2008) menambahkan bahwa volume semen sapi hasil 

penampungan berkisar antara 5-8 ml. Rata-rata hasil 

evaluasi volume semen segar dari sapi FH yang digunakan 

untuk penelitian adalah 6,96 ± 0,64 ml. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa volume semen sapi yang digunakan 

dalam penelitian ini termasuk normal. Ax et al., (2008) 

menjelaskan bahwa volume semen sapi hasil ejakulasi 

dapat dipengaruhi oleh faktor usia serta frekuensi 

penampungan. Sapi muda akan menghasilkan semen lebih 

sedikit dari sapi dewasa. Begitu juga bila frekuensi 

penampungan semen terlalu tinggi, maka akan menurunkan 

volume semen ejakulasi. 

Warna semen sapi yang digunakan untuk 

penelitian dari putih kekuningan hingga putih susu. 

Susilawati (2011) menyatakan bahwa semen sapi pada 

umumnya berwarna putih kekuning-kuningan atau hampir 
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seputih susu. Hal tersebut karena adanya riboflavin di 

dalam semen. Warna tersebut sering dikacaukan apabila 

semen tercampur dengan urine, akan tetapi dapat dibedakan 

dengan bau. Ismaya (2014) menambahkan bahwa semen 

bisa berwarna hijau kekuning-kuningan disebabkan oleh 

Pseudomonas aeruginosa. Jika warna merah mudah-gelap 

biasanya disebabkan oleh darah. Jika berwarna kecoklatan 

disebabkan oleh darah yang telah mengalami dekomposisi. 

Sedangkan jika berwarna coklat mudah atau hijau biasanya 

semen bercampur dengan kotoran ternak. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa warna semen sapi FH yang digunakan 

dalam penelitian adalah normal. 

Semen segar dari sapi FH yang digunakan untuk 

penelitian memiliki pH dengan rata-rata 6,44 ± 0,18. Hal 

tersebut menunjukkan pH semen yang digunakan untuk 

penelitian adalah normal, sebagaimana yang disampaikan 

oleh Ax et al., (2008) bahwa pH semen sapi berkisar antara 

6,4 sampai 7,8. Sedangkan menurut Ismaya (2014), semen 

sapi mempunyai pH 6,2 sampai 6,8. 

Konsistensi atau tingkat kekentalan semen 

berkisar mulai dari kental hingga encer. Susilawati (2011) 

menyatakan bahwa konsistensi semen berkorelasi positif 

dengan konsentrasi spermatozoa. Penilaian bisa encer 

(perkiraan konsentrasi <1.000 x 106 spermatozoa/ ml 

semen), sedang (perkiraan konsentrasi 1.000 x 106 sampai 

1.500 x 106 spematozoa/ ml semen), pekat (perkiraan 

konsentrasi >1.500 x 106 spermatozoa/ ml semen). Hasil 

pengamatan konsistensi semen sapi FH yang digunakan 

untuk penelitian adalah sedang. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa konsistensi semen sapi FH yang digunakan adalah 

normal dan baik digunakan untuk penelitian. 
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Evaluasi mikroskopis meliputi motilitas massa, 

persentase motilitas individu, persentase viabilitas, 

persentase abnormalitas, dan konsentrasi. Rata-rata 

persentase motilitas massa semen sapi FH yang digunakan 

untuk penelitian adalah ++. Persyaratan motilitas massa 

semen sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah 

minimal ++ (Ducha dkk., 2013). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semen segar yang digunakan berdasarkan penilaian 

motilitas massa layak digunakan untuk penelitian. 

Rata-rata persentase motilitas individu semen 

segar sapi FH yang digunakan untuk penelitian adalah 

57,00 ± 4,22 %. Persentase motilitas tersebut tergolong 

semen kualitas rendah (low quality). Akan tetapi semen 

tersebut masih bisa digunakan untuk penelitian 

sebagaimana yang disampaikan oleh Toelihere (1993) yang 

menyatakan bahwa persentase motilitas spermatozoa 

dibawah 40% menunjukkan semen yang kurang baik dan 

berhubungan dengan infertilitas. Kebanyakan pejantan 

yang fertil mempunyai persentase motilitas individu 50-

80%. 

Rata-rata konsentrasi spermatozoa semen segar 

sapi FH yang digunakan dalam penelitian adalah 1.106,60 

± 195,79 juta/ml. Hal tersebut menunjukkan bahwa semen 

yang digunakan untuk penelitian memiliki konsentrasi 

normal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Garner and 

Hafez (2008) bahwa konsentrasi semen sapi bervariasi dari 

1.000-1.800 juta spermatozoa setiap milliliter atau 800-

2.000 juta spermatozoa setiap milliliter. Susilawati (2011) 

menjelaskan bahwa perhitungan konsentrasi spermatozoa 

tiap milliliter sangat penting dilakukan, karena faktor ini 

dipakai sebagai penentu kualitas semen dan menentukan 
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tingkat pengenceran yang akan dilakukan terhadap semen 

tersebut. 

Rata-rata persentase viabilitas spermatozoa sapi 

FH yang digunakan untuk penelitian adalah 87,77 ± 0,77 

%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semen sapi yang 

digunakan dalam penelitian dalam kategori layak 

digunakan. Hal tersebut sesuai dengan Ducha dkk., (2013) 

yang menyatakan bahwa semen segar yang akan diproses 

harus mengandung spermatozoa yang hidup minimal 70%. 

Rata-rata persentase abnormalitas semen segar 

sapi FH yang digunakan untuk penelitian adalah 3,36 ± 

0,49%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa spermatozoa 

yang memiliki morfologi normal sebanyak 96,64%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan persentase 

normalitas semen segar yang digunakan untuk penelitian 

memiliki kategori yang baik. Ismaya (2014) menyatakan 

bahwa kualitas semen termasuk rendah dan daya 

konsepsinya rendah apabila persentase abnormalitasnya 

lebih dari 20%. Pada sapi, jika abnormalitas mencapai 30-

35% dapat berakibat infertilitas. 

 

4.2 Persentase Motilitas Spermatozoa 

Setelah pengenceran, evaluasi yang pertama kali 

dilakukan adalah persentase motilitas, karena persentase 

motilitas merupakan indikator terpenting dalam 

penggunaan semen untuk inseminasi buatan. Rata-rata dan 

simpang baku persentase motilitas spermatozoa sapi FH 

dengan pengencer CEP-2 dan kuning dengan konsentrasi 

10%, 15%, 20% selama penyimpanan pada suhu 4-5 oC 

terlihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-rata Persentase Motilitas Spermatozoa Sapi FH 

dalam Pengencer CEP-2 dengan Kuning Telur pada 

berbagai Level Selama Penyimpanan Suhu 4-5 OC 

PERLAKUAN 

Rata-rata motilitas selama penyimpanan (%) ± Simpang baku Rata-
rata 

(%) 
Jam 

1 

Jam 

2 

Jam 

3 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 

P1 (CEP-2 + 

KT 10%) 

49,5 47,5 43,5 36,0 27,5 19,5 15,0 10,0 5,0 28,2 

± ± ± ± ± ± ± ± ±  

1,6 2,6 3,4 4,6 6,3 5,0 4,4 3,3 3,3  

           

P2 (CEP-2 + 
KT 15%) 

47,5 47,5 45,5 37,0 31,5 20,5 17,5 12,5 6,5 29,6 

± ± ± ± ± ± ± ± ±  

4,9 4,9 3,7 4,2 3,4 3,2 3,5 4,2 4,1  

           

P3 (CEP-2 + 

KT 20%) 

49,0 48,5 46,0 37,5 31,5 22,5 18,0 13,0 7,0 30,3 

± ± ± ± ± ± ± ± ±  

5,7 5,3 5,2 4,9 3,4 3,5 4,8 3,5 4,3  
  

Keterangan:  KT = Kuning Telur, H = Hari 

  Tidak berbeda nyata (P > 0,05) 

 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) persentase 

motilitas spermatozoa sapi FH dalam pengencer CEP-2 dan 

kuning telur pada berbagai level selama disimpan dalam 

suhu 4-5 oC tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan P1 (CEP-2 + KT 10%), P2 (CEP-2 + 

KT 15%) dan P3 (CEP-2 + KT 20%).  

Rata-rata persentase motilitas spermatozoa sapi 

FH dari nilai terbesar hingga terkecil selama penyimpanan 

hingga hari ke 6 pada suhu 4-5 oC berturut-turut adalah P3 

(CEP-2 + KT 20%) sebesar 30,3%, P2 (CEP-2 + KT 15%) 

sebesar 29,6% dan P1 (CEP-2 + KT 10%) sebesar 28,2%. 

Meskipun tidak berbeda secara signifikan akan tetapi P3 
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mampu mempertahankan persentase motilitas lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan yang lainnya. Ducha dkk., (2013) 

yang menyatakan bahwa penambahan kuning telur dengan 

konsentrasi 20% pada pengencer CEP-2 mampu 

mempertahankan motilitas spermatozoa sapi Limousin 

lebih baik dibandingkan dengan pengencer yang memiliki 

konsentrasi kuning telur di bawah 20%. Pengencer CEP-2 

yang dikembangkan oleh Verbackmoes et al., (2004) 

disesuaikan dengan kondisi epididimis pada saluran 

reproduksi jantan baik dari komposisi ion, pH, maupun 

osmolaritasnya. Pengencer semen masih membutuhkan 

makromolekul seperti kuning telur yang memiliki fungsi 

untuk melindungi spermatozoa selama penyimpanan pada 

suhu dingin. Ismaya (2014) menyatakan bahwa kuning telur 

bisa digunakan sebagai bahan makromolekul dalam 

pengencer karena mampu melindungi kesempurnaan koloid 

pelindung spermatozoa. Bergeron and Puttaswamy (2006) 

menjelaskan bahwa komponen utama kuning telur yang 

memberikan perlindungan spermatozoa selama 

penyimpanan diantaranya adalah low density lipoprotein 

(LDL), fosfolipid, dan kolesterol. LDL dapat berikatan 

dengan faktor merugikan dari seminal plasma sapi sehingga 

dapat mencegah hilangkanya membran lipid dan kolesterol. 

Zeron et al., (2002) fosfolipid dari kuning telur mampu 

berasosiasi dengan membran spermatozoa. Oleh karena itu, 

fosfolipid memiliki peran saat terjadi fase transisi lipid (fase 

cair menjadi fase gel) selama terjadi perubahan suhu, 

sehingga dapat mengurangi sensitifitas terhadap suhu 

dingin. Sedangkan kolesterol dari kuning telur menurut 

Moce and Graham (2006) dapat meningkatkan daya hidup 

spermatozoa setelah proses pembekuan. 
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Tabel 2 menunjukkan penggunaan CEP-2 dan 

kuning telur dengan konsentrasi 10%, 15%, 20% mampu 

mempertahankan persentase motilitas spermatozoa selama 

penyimpanan pada suhu 4-5 oC, akan tetapi nilai motilitas 

yang dihasilkan dari waktu penyimpanan dari jam ke 1 

hingga hari ke 6 selalu mengalami penurunan, sehingga 

nilai motilitas pada penyimpanan hari ke 6 sangat rendah 

yaitu antara 5-7%. Pola penurunan persentase motilitas 

spermatozoa dapat dilihat pada Gambar 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3. Grafik Persentase Motilitas Spermatozoa Sapi 

FH dalam Pengencer CEP-2 dan Kuning 

Telur pada Berbagai Level Selama 

Penyimpanan Suhu 4-5 oC 

 

Fenomena tersebut dijelaskan oleh Mumu (2009) 

sebagai efek yang ditimbulkan oleh kejutan osmotik pada 

spermatozoa, yang ditandai dengan kerusakan pada 

membran plasma sperma, sehingga proses metabolisme 

terganggu dan pada akhirnya menurunkan motilitas 
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spermatozoa. Salim, Susilawati, Wahyuningsih (2012) 

menambahkan bahwa saat perubahan suhu terjadi persitiwa 

tekanan osmotik pada spermatozoa sehingga menyebabkan 

konfigurasi lipid-protein membran spermatozoa menjadi 

tidak seimbang, kemudian mempengaruhi keseimbangan 

osmotik. Jika terjadi perubahan suhu yang tidak sesuai 

secara ekstraseluler, maka permiabilitas fosfolipid 

hidrofilik rusak dan menyebabkan fluiditas membran 

terganggu sehingga terjadi kematian spermatozoa. 

Penurunan persentase motilitas selama penyimpanan 

diduga juga karena penurunan suplai energi spermatozoa. 

Rizal (2006) menyatakan bahwa persentase motilitas 

spermatozoa sangat bergantung pada suplai energi berupa 

ATP hasil metabolisme. Ihsan (2008) menegaskan bahwa 

penurunan motilitas disebabkan oleh semakin sedikitnya 

spermatozoa yang memiliki cadangan energi untuk 

digunakan bergerak. 

Persentase motilitas spermatozoa dari P1, P2 dan 

P3 yang memenuhi syarat sesuai SNI untuk dapat 

digunakan dalam inseminasi buatan (motilitas ≥ 40%) 

hanya bertahan hingga waktu penyimpanan jam ke 3, yaitu 

P1 sebesar 43,50 ± 3,37%, P2 sebesar 45,50 ± 3,69%, P3 

sebesar 46,00 ± 5,16%. Meskipun motilitas dari semua 

perlakuan (P1, P2, P3) mampu bertahan sesuai SNI hanya 

sampai jam ke 3, akan tetapi masih memungkinkan 

digunakan untuk IB hingga penyimpanan hari ke 1. Hasil 

uji Chi Square (Lampiran 11) menunjukkan bahwa 

persentase motilitas spermatozoa dengan perlakuan P1, P2, 

P3 pada hari penyimpanan ke 1 tidak berbeda secara 

signifikan dengan nilai SNI (40%), sehingga masih dapat 

digunakan untuk IB. Hal tersebut sesuai dengan Susilawati 
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(2011) yang menyatakan bahwa semen beku yang 

mempunyai kualitas PTM di bawah standar SNI (20-40%) 

masih dapat menghasilkan kebuntingan pada ternak 

akseptor inseminasi buatan yaitu berhasil bunting 85-95%. 

Semen beku yang mempunyai kualitas PTM di atas 20% 

dapat digunakan untuk inseminasi buatan, dan sebaiknya 

dilakukan pada posisi 4+ karena menghasilkan kebuntingan 

yang lebih tinggi dari pada posisi 4. Hal tersebut berarti 

bahwa semen cair dalam penelitian ini masih bisa 

digunakan untuk inseminasi buatan dan berpeluang 

menghasilkan kebuntingan hingga penyimpanan sekitar 

hari ke 3. 

Hasil penelitian (Tabel 2) menunjukkan hasil yang 

lebih rendah dari pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Hal ini diduga karena semen segar sapi FH yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki kualitas yang lebih rendah 

dari pada penelitian-penelitian sebelumnya. Ducha dkk., 

(2013) yang menyatakan hal yang berbeda, bahwa motilitas 

spermatozoa sapi Limousin pada pengencer CEP-2 + 

kuning telur mampu mempertahankan persentase motilitas 

diatas 40% hingga hari ke 8. Sedangkan Verbackmoes et 

al., (2004) menyatakan bahwa penambahan kuning telur 

10% dalam pengencer CEP-2 dapat mempertahankan 

persentase motilitas 40% sampai penyimpanan hari ke 6. 

Kemudian Zhao, Han, Xu, Luo, Chang, and Tan (2009) 

menambahkan bahwa penggunaan kuning telur pada 

pengencer dapat mempertahankan persentase motilitas 

spermatozoa kambing 40% sampai penyimpanan hari ke 

13. 
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4.3 Persentase Viabilitas Spermatozoa Selama 

Penyimpanan  

Persentase viabilitas (daya hidup) spermatozoa 

dapat diketahui dengan pewarnaan eosin-negrosin. 

Spermatozoa yang hidup masih memiliki membran yang 

dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan spermatozoa yang 

mati membrannya tidak dapat berfungsi dengan baik, 

sehingga saat dilakukan pewarnaan menggunakan eosin-

negrosin spermatozoa yang mati akan berwarna merah, 

sedangkan yang hidup berwarna transparan (Gambar 4). 

Susilawati (2013) menyatakan bahwa spermatozoa yang 

hidup dan yang mati dapat dibedakan reaksinya terhadap 

warna tertentu. Spermatozoa yang hidup membrannya 

masih baik, sehingga pewarna tidak masuk, sedangkan 

spermatozoa yang mati membrannya tidak berfungsi 

sehingga pewarna dapat masuk ke dalam sel spermatozoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Viabilitas spermatozoa diamati dengan 

mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali. 

a = spermatozoa hidup, b = spermatozoa mati 

   

a 

b 
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Data dan analisis ragam persentase viabilitas 

spermatozoa sapi FH dalam pengencer CEP-2 dan kuning 

telur pada berbagai level selama penyimpanan pada suhu 4-

5 oC dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 9. Rata-rata dan 

simpang baku viabilitas spermatozoa sapi FH dalam 

pengencer CEP-2 dan kuning telur pada level 10%, 15% 

dan 20% terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Persentase Viabilitas Spermatozoa Sapi FH 

dalam Pengencer CEP-2 dengan Kuning Telur pada 

Berbagai Level Selama Penyimpanan Suhu 4-5 OC 

PERLA 
KUAN 

Rata-rata viabilitas selama penyimpanan (%) ± Simpang baku 

Rata-
rata 

(%) 

Jam 
1 

Jam 
2 

Jam 
3 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 

P1 (CEP-2 
+ KT 10%) 

85,6 88,7 83,9 83,8 82,1 78,5 73,4 68,2 53,0 75,5 

± ± ± ± ± ± ± ± ±  

5,6 6,5 5,2 2,2 1,8 1,4 2,0 3,0 2,8  

           

P2 (CEP-2 

+ KT 15%) 

85,7 86,9 84,1 84,2 83,4 78,7 73,8 67,6 53,1 75,5 

± ± ± ± ± ± ± ± ±  

4,4 2,1 3,7 2,0 3,5 3,6 3,2 6,7 3,9  

           

P3 (CEP-2 
+ KT 20%) 

87,3 88,4 85,9 85,9 84,1 79,5 73,9 70,9 54,3 78,9 

± ± ± ± ± ± ± ± ±  

3,0 5,6 4,2 2,5 3,7 2,1 2,1 2,9 3,3  

Keterangan:  KT = Kuning Telur, H = Hari. 

  Tidak berbeda nyata (P > 0,05) 

 

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan 

bahwa perbedaan level kuning telur dalam pengencer CEP-

2 tidak berpengaruh nyata terhadap persentase viabilitas 

spermatozoa sapi FH selama penyimpanan suhu 4-5oC. 

Perlakuan P3 (CEP-2 + KT 20%) memberikan rata-rata 



48 

 

persentase viabilitas dengan nilai tertinggi selama 

penyimpanan pada suhu 4-5 oC yaitu sebesar 78,9%. 

Kemudian diikuti perlakuan P2 (CEP-2 + KT 15%) sebesar 

75,5% dan P1 (CEP-2 + KT 10%) sebesar 75,5%. Ducha 

dkk., (2013) menyatakan bahwa penggunaan kuning telur 

dengan konsentrasi 20% dalam pengencer CEP-2 

memberikan hasil yang terbaik dalam mempertahankan 

persentase viabilitas spermatozoa sapi Limousin selama 

pendinginan. 

Persentase viabilitas spermatozoa dalam 

pengencer CEP-2 dan kuning telur pada level 10%, 15% 

dan 20% menunjukkan masih diatas 70% sampai hari ke 4. 

Hal ini menunjukkan bahwa semen tersebut memiliki 

persentase viabilitas sesuai standar untuk inseminasi 

buatan hingga hari ke 4. Ax et al., (2008) menyatakan 

bahwa standar minimal persentase viabilitas untuk 

inseminasi buatan sapi berkisar 60-75%. 

Persentase viabilitas spermatozoa dapat 

mengalami penurunan selama penyimpanan. Pereira, 

Becker, Siqueira, Ferreira, Severo, Truzzi, Oliveira, and 

Goncalves (2010) menyatakan bahwa persentase viabilitas 

spermatozoa mengalami penurunan karena terjadi 

kerusakan membran plasma dan membran akrosom akibat 

dari pengaruh cold shock. Ihsan (2008) menambahkan 

bahwa persentase viabilitas spermatozoa tergantung pada 

keutuhan membran spermatozoa. Kerusakan membran 

spermatozoa akan menyebabkan terganggunya 

metabolisme intraseluler spermatozoa sehingga 

spermatozoa akan melemah dan bahkan bisa mengalami 

kematian. Susilawati (2011) juga menegaskan bahwa 

membran merupakan bagian terluar spermatozoa yang 



49 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

J A M  

1

J A M  

2

J A M  

3

H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6

V
IA

B
IL

IT
A

S
 (

%
)

WAKTU PENYIMPANAN PADA SUHU 4-5 ° C

P1 P2 P3

berfungsi untuk melindungi spermatozoa, sehingga apabila 

membran rusak maka spermatozoa akan mati, dan hanya 

spermatozoa yang memiliki membran utuh yang akan 

mampu melakukan fertilisasi. 

Gambar 5 menunjukkan pola penurunan 

persentase viabilitas spermatozoa sapi FH dalam 

pengencer CEP-2 dan kuning telur pada berbagai level 

(10%, 15% dan 20%) selama penyimpanan suhu 4-5 oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Persentase Viabilitas Spermatozoa Sapi 

FH dalam Pengencer CEP-2 dan Kuning Telur 

pada Berbagai Level Selama Penyimpanan 

Suhu 4-5 oC 

 

Berdasarkan grafik di atas spermatozoa yang 

memenuni syarat untuk inseminasi buatan berdasarkan 

persentase viabilitas (viabilitas ≥ 70%) hanya bertahan 

hingga hari ke 4. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kuning telur dalam pengencer CEP-2 mampu 
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memberikan perlindungan dan mempertahankan daya 

hidup spermatozoa sapi FH selama penyimpanan pada 

suhu 4-5 oC. Crespilho, Safilho, Dell’aqua, Nichi, 

Monteiro, Avanzi, Martins, and Papa (2012) menyatakan 

bahwa viabilitas spermatozoa dalam pengencer dengan 

kuning telur mampu bertahan dengan baik karena 

kandungan lipoprotein dan fosfolipid yang terdapat pada 

kuning telur. Kandungan tersebut mampu melindungi 

membran spermatozoa karena terjadi peningkatan proporsi 

kolesterol dan fosfolopid yang melindungi spermatozoa 

dari cold shock. Bergeron and Puttaswamy (2006) 

menegaskan bahwa Low Density Lipoprotein (LDL) dari 

kuning telur dapat mengikat faktor merugikan dari seminal 

plasma dalam semen sapi, sehingga mencegah 

berkurangnya membran lipid dan kolesterol pada membran 

spermatozoa. Zeron et al., (2002) fosfolipid dari kuning 

telur memiliki peran mengubah fase transisi lipid selama 

terjadi perubahan suhu, sehingga dapat mengurangi 

sensitifitas terhadap suhu dingin. Situmorang (2002) 

menambahkan bahwa kolesterol dapat mengatur aktivitas 

protein membran selama fluktuasi temperatur (regulator 

fluiditas). Kolesterol juga ikut menjaga integritas membran 

plasma. Kandungan kolesterol yang rendah dalam plasma 

semen dan spermatozoa sebagai salah satu penyebab 

kerentanan spermatozoa terhadap cold shock dan 

kehilangan viabilitas spermatozoa setelah pembekuan. 

 

4.4 Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

Abnormalitas spermatozoa menunjukkan 

persentase spermatozoa yang memiliki morfologi tidak 

normal. Ketidaknormalan tersebut bisa disebabkan oleh 
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faktor internal maupun eksternal. Menurut Ismaya (2014), 

abnormalitas spermatozoa dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. 

Abnormalitas primer diakibatkan karena adanya gangguan 

testikuler (tubulus seminiferus). Sedangkan abnormalitas 

sekunder terjadi setelah meninggalkan tubulus 

seminiferous atau karena kurang matangnya sel 

spermatozoa di dalam epididimis (Cytoplasmic droplet), 

serta dapat pula disebabkan oleh pengaruh pendinginan 

atau pemanasan. Untuk mengetahui persentase 

abnormalitas spermatozoa sapi FH dalam penelitian 

dilakukan menggunakan metode pewarnaan eosin-

negrosin. Susilawati (2013) menyatakan bahwa eosin-

negrosin adalah pewarna sel yang baik dipergunakan untuk 

pengamatan abnormalitas spermatozoa karena spermatozoa 

menjadi tampak lebih jelas. Gambar 6 menunjukkan hasil 

pewarnaan eosin-negrosin semen untuk mengamati 

spermatozoa yang abnormal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Abnormalitas spermatozoa diamati dengan 

mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali. a = 

spermatozoa normal, b = spermatozoa abnormal 

tanpa ekor 

a 
b 
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Abnormalitas spermatozoa dalam penelitian ini 

dapat dijumpai terdapat beberapa macam. Susilawati 

(2013) menyatakan bahwa spermatozoa abnormal antara 

lain kepala terlalu besar, kepala dua dalam satu ekor 

spermatozoa, ekor putus, ekor bercabang, ekor melingkar, 

dan lain sebagainya. Ismaya (2013) menambahkan bahwa 

spermatozoa yang normal mempunyai ukuran yang 

proporsional yaitu panjang total adalah 60-70 µm. Adapun 

rinciannya yaitu panjang kepala 8-10 µm, lebar kepala 4 

µm, tebal kepala 1 µm, panjang middle piece 8-10 µm, 

panjang main piece 40-50 µm, panjang end piece 3 µm. 

Abnormalitas yang sering ditemukan dalam 

penelitian ini adalah abnormalitas sekunder yaitu putusnya 

ekor. Diduga penyebab abnormalitas tersebut salah satunya 

adalah keterampilan membuat ulasan dan pengaruh 

perubahan suhu. Ismaya (2014) menyatakan bahwa 

abnormalitas sekunder dapat disebabkan oleh pengaruh 

pendinginan atau pemanasan. Susilawati (2011) 

menambahkan bahwa stres panas pada ternak adalah faktor 

yang paling banyak pengaruhnya terhadap kerusakan 

spermatozoa. 
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Tabel 4. Rata-rata Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

Sapi FH dalam Pengencer CEP-2 dengan 

Kuning Telur pada Berbagai Level Selama 

Penyimpanan Suhu 4-5 OC 

PERLA 

KUAN 

Rata-rata abnormalitas selama penyimpanan (%) ± 

Simpang baku 
Rata-

rata 

(%) 
Jam 

1 

Jam 

2 

Jam 

3 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 

P1 (CEP-2 

+ KT 

10%) 

6,4 6,0 6,7 7,1 7,3 7,2 7,2 13,1 22,4 9,3 

± ± ± ± ± ± ± ± ±  

1,6 2,1 0,6 0,8 0,7 1,4 1,4 3,2 1,7  

           

P2 (CEP-2 

+ KT 

15%) 

8,37 6,0 6,8 7,5 7,5 7,9 7,9 15,7 21,5 9,9 

± ± ± ± ± ± ± ± ±  

1,1 1,5 1,3 0,9 0,7 0,6 1,3 2,0 1,6  

           

P3 (CEP-2 

+ KT 

20%) 

6,7 4,9 6,2 6,4 6,8 7,1 7,1 14,2 21,1 9,0 

± ± ± ± ± ± ± ± ±  

2,6 1,7 1,5 1,3 0,7 0,7 1,0 2,4 0,9  

Keterangan:  KT = Kuning Telur, H = Hari. 

  Tidak berbeda nyata (P > 0,05) 

 

Hasil analisis ragam (Lampiran 10) menunjukkan 

bahwa perbedaan level kuning telur dalam pengancer CEP-

2 tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

persentase abnormalitas spermatozoa sapi FH selama 

pendinginan 4-5 oC. Perlakuan P3 (CEP-2 + KT 20%) 

menghasilkan rata-rata persentase abnormalitas sebesar 9,0 

%, kemudian diikuti P1 (CEP-2 + KT 10%) sebesar 9,3%, 

selanjutnya P2 (CEP-2 + KT 15%) sebesar 9,9%. Ihsan 

(2008) menyatakan bahwa pendinginan menyebabkan 

peningkatan abnormalitas dan kerusakan sel spermatozoa 

namun masih dapat teratasi dengan adanya pengencer yang 
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mengadung kuning telur, karena di dalam kuning telur 

terdapat lesitin dan lipoprotein yang berfungsi untuk 

melindungi dan mempertahankan integritas selubung 

lipoprotein sel spermatozoa serta mencegah cekaman 

dingin. 

Seluruh perlakuan (P1, P2 dan P3) yang 

menunjukkan persentase abnormalitas dibawah 10% hanya 

sampai waktu penyimpanan hari ke 4, yaitu P3 sebesar 7,13  

± 1,04%, P1 sebesar 7,23 ± 1,44% dan P2 sebesar 8,17 ± 

1,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase 

abnormalitas spermatozoa sapi FH selama penyimpanan 

dalam pengencer CEP-2 dan kuning telur pada suhu 4-5 oC 

masih memenuhi standar untuk inseminasi buatan hingga 

hari ke 4. Hal tersebut sesuai dengan Ax et al., (2008) yang 

menyatakan bahwa persentase abnormalitas spermatozoa 

apabila sudah lebih dari 20%, maka fertilitas pejantan 

diragukan. Semen yang mempunyai abnormalitas 15% atau 

lebih tidak dapat digunakan untuk inseminasi buatan. 

Susilawati (2011) menambahkan bahwa semen domba 

dengan kualitas tinggi memiliki persentase abnormalitas 

sebesar < 10%. Akan tetapi berbeda Alawiyah dan Hartono 

(2006) yang menyatakan bahwa spermatozoa yang 

memiliki persentase abnormalitas dibawah 20% masih bisa 

digunakan untuk inseminasi buatan. Parera, Prihatiny, 

Souhoka, dan Rizal (2009) menambahkan bahwa 

abnormalitas spermatozoa dengan nilai 8-10% tidak 

memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap 

fertilitas, namun apabila melebihi dari 25% makan 

penurunan fertilitas tidak dapat diantisipasi. 
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Gambar 7. Grafik Persentase Abnormalitas Spermatozoa Sapi 

FH dalam Pengencer CEP-2 dan Kuning Telur 

pada Berbagai Level Selama Penyimpanan pada 

Suhu 4-5 oC 

Pola grafik di atas menunjukkan bahwa 

abnormalitas cenderung mengalami peningkatan selama 

penyimpanan dan mengalami peningkatan yang cukup 

tajam dari hari penyimpanan ke 4 hingga ke 6. Peningkatan 

persentase abnormalitas yang terjadi adalah jenis 

abnormalitas sekunder yaitu ekor melingkar dan ekor putus. 

Hal tersebut bisa terjadi karena pengaruh perubahan 

osmolaritas, pengaruh suhu, termasuk pengaruh fisik. Ihsan 

(2008) menyatakan bahwa peningkatan abnormalitas 

selama proses pendinginan dan pembekuan dapat 

diakibatkan pengenceran, perubahan suhu, adanya 

cekaman, kecepatan pendinginan dan proses pembuatan 

preparat ulas (fiksasi). Peningkatan persentase 

abnormalitas selama proses pendinginan adalah akibat 

perubahan tekanan osmosis karena adanya pengaruh ion-
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ion, dehidrasi yang hebat sehingga terjadi pengkerutan sel 

spermatozoa yang akan merusak membran sel. 

Pencampuran semen dengan pengencer atau pembuatan 

preparat yang kasar juga dapat meningkatkan kerusakan 

kepala spermatozoa. 

 

4.5 Total Spermatozoa Motil 

Total spermatozoa motil merupakan hasil 

perkalian antara konsentrasi spermatozoa dengan motilitas 

spermatozoa dalam suatu semen cair. Hal ini sesuai dengan 

Nikbakht and Saharkhiz (2011) yang menyatakan bahwa 

jumlah spermatozoa motil dapat dihitung dengan 

mengalikan konsentrasi spermatozoa dengan spermatozoa 

yang motil progresif. 

Apabila total spermatozoa yang motil diketahui, 

maka dapat diketahui pula apakah semen cair yang 

digunakan memenuhi syarat untuk inseminasi buatan. 

Salim dkk., (2012) menyatakan bahwa jumlah spermatozoa 

motil progresif dalam semen cair maupun semen beku 

menentukan tingkat keberhasilan terjadinya fertilisasi. 

Rata-rata total spermatozoa yang motil pada penyimpanan 

jam ke 3 (motilitas ≥ 40%) dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata Total Spermatozoa Motil Sapi FH dalam 

Pengencer CEP-2 dengan Kuning Telur pada 

Berbagai Level Selama Penyimpanan Suhu 4-5 
oC pada Jam ke 3 

Perlakuan 

Rata-rata Total 

Spermatozoa Motil 

(juta/ml) 

sd 

P1 (CEP-2 + KT 

10%) 

81,2 24,8 

P2 (CEP-2 + KT 

15%) 

76,5 11,3 

P3 (CEP-2 + KT 

20%) 

79,2 17,4 

Nilai Harapan 40,0 - 

Keterangan: KT = Kuning telur 

  

Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata total 

spermatozoa motil dari terbesar hingga terkecil secara 

berurutan yaitu P1 (CEP-2 + KT 10%) sebesar 81,2 ± 24,8 

juta/ ml, P3 (CEP-2 + KT 20%) sebesar 79,2 ± 17,4 juta/ ml 

dan P2 (CEP-2 + KT 15%) sebesar 76,5 ± 11,3 juta/ ml. P1 

menunjukkan hasil yang lebih tinggi karena konsentrasi 

semen cair pada perlakuan tersebut memiliki nilai yang 

lebih tinggi dari pada perlakuan P2 dan P3. Semua 

perlakuan (P1, P2 dan P3) memiliki nilai yang lebih tinggi 

dari pada nilai yang diharapkan yaitu 40 juta/ ml. Hal 

tersebut berarti bahwa total spermatozoa yang motil pada 

penyimpanan jam ke 3 masih memenuhi standart SNI 

sebagai semen untuk IB. Penentuan nilai harapan 40 juta/ 

ml ditetapkan berdasarkan ketentuan SNI tentang semen 

beku sapi. SNI menyaratkan bahwa konsentrasi 
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spermatozoa dalam dosis straw adalah 25 juta/dosis staw 

mini (100 juta/ ml) dengan motilitas individu sebesar 40% 

(BSN, 2005). Rata-rata total spermatozoa yang motil pada 

penyimpanan hari ke 1 dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata Total Spermatozoa Motil Sapi FH dalam 

Pengencer CEP-2 dengan Kuning Telur pada 

Berbagai Level Selama Penyimpanan Suhu 4-5 oC 

pada Hari ke 1 

Perlakuan 

Rata-rata Total 

Spermatozoa Motil 

(juta/ml) 

sd 

P1 (CEP-2 + KT 

10%) 

66,4 18,4 

P2 (CEP-2 + KT 

15%) 

62,0 9,3 

P3 (CEP-2 + KT 

20%) 

63,9 10,8 

Nilai Harapan 40,0 - 

Keterangan: KT = Kuning telur 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa semua perlakuan (P1, 

P2 dan P3) pada penyimpanan hari ke 1 memiliki nilai yang 

lebih tinggi dari pada nilai yang diharapkan yaitu 40 juta/ 

ml. Hal tersebut menunjukkan bahwa semen cair dari 

semua perlakuan yang disimpan hingga hari ke 1 pada suhu 

4-5 oC masih bisa digunakan untuk IB. 
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