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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 3 Februari 

2015 di Laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggantian Bovine Plasma 

Albumin (BSA) menggunakan berbagai konsentrasi plasma darah pada pengencer dasar CEP-

2 (Cauda Epididymal Plasma 2) terhadap kualitas semen sapi Limousin selama penyimpanan 

pada suhu 3-5°C. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi akademisi 

dan bagi unit pelaksana teknis  inseminasi buatan tentang pengaruh berbagai konsentrasi 

plasma darah sebagai pengganti BSA pada pengencer CEP-2. 

Materi penelitian yang digunakan yaitu semen segar dari lima ekor sapi Limousin 

(Audi, Asset, Mark, Architech dan Arion) yang dipelihara di BBIB Singosari Malang, 

berumur 5-6 tahun yang dikoleksi seminggu dua kali menggunakan vagina buatan. Semen 

yang digunakan harus memiliki kriteria motilitas massa ++ dan motilitas individu ≥50 %. 

Plasma darah dikoleksi dari darah sapi yang diambil dari Laboratorium Lapang Sumber Sekar 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Kuning telur yang dipakai sebagai tambahan 

perlakuan berasal dari ayam ras petelur dengan umur tidak lebih dari 3 hari. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah percobaan laboratorium, rancangan 

penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (Randomized Block Design) 

yang terdiri dari lima perlakuan, yaitu P0 sebagai kontrol (CEP-2 dengan BSA + 10% KT); P1 

(CEP-2 + 0,054 ml plasma darah + 10% KT); P2 (CEP-2 + 0,104 ml plasma darah + 10% 

KT); P3 (CEP-2 + 0,154 ml plasma darah + 10% KT) dan P4 (CEP-2 tanpa BSA + 10% KT). 

Apabila diantara perlakuan menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat nyata 

akan dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan. Pengelompokkan berdasarkan waktu 

pengamatan semen. Variabel yang diamati antara lain uji makroskopis yang meliputi volume, 

warna, bau, konsistensi dan pH. Uji mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas individu, 

viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi. 

Hasil penelitian untuk rataan dan Standar Deviasi (SD) motilitas pada penyimpanan 

hingga hari ke-5, P0 (CEP-2 dengan BSA + 10% KT) menunjukkan nilai rataan persentase 

motilitas paling baik jika dibandingkan perlakuan yang lain. Rataan motilitas P0 (9,5±4,38)%, 

pada P1 (9,5±2,84) %; P2 (9±2,11) % selanjutnya P4 (7±3,50) % dan terakhir P3 (7±2,58) %. 

Pengencer dengan rataan viabilitas terbaik pada hari ke-5 pada P0 (CEP-2 dengan BSA + 

10% KT) dengan nilai rataan (68,39±3,84) % selanjutnya P2 (66,85±4,88) %; P4 (66,42±5,19) 

%; P3 (66,41±4,17) % dan P1 (65,92±3,55) %. Nilai rataan abnormalitas pada hari ke-5 

menunjukkan bahwa rataan abnormalitas paling rendah terdapat pada P0 (8,00±2,57) % dan 

berturut-turut P2 (8,12±3,05) %; P1 (8,38±3,83) %; P4 (9,03±2,91) % dan P3 (9,33±4,52) %. 



v 

 

Disimpulkan bahwa penggunaan plasma darah sebagai pengganti BSA dalam 

pengencer CEP-2 belum dapat menjaga dan mempertahankan kualitas spermatozoa selama 

penyimpanan suhu 3-5°C namun pada P1 dapat mempertahankan kualitas spermatozoa hingga 

hari ke 2 berdasarkan motilitasnya. Saran dari penelitian ini adalah perlakuan P1 dengan 

kandungan plasma darah sebesar 2,17 % dapat digunakan untuk menggantikan BSA didalam 

CEP-2 hingga hari ke-2 

 


