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BAB I. PENDAHULUAN 
 

 1.1 Latar Belakang  
Upaya untuk mempertahankan dan menunjang 

peningkatan populasi usaha ternak sapi di Indonesia 

membutuhkan perhatian khusus, teknologi tepat guna 

khususnya di bidang reproduksi dapat diterapkan secara 

mudah dan efesien. Guna peningkatan populasi maka 

dilakukan pemanfaatan bioteknologi reproduksi peternakan 

melalui teknik Inseminasi Buatan (IB) (Kaiin dkk, 2005). 

Optimalisasi penggunaan IB diantaranya adalah 

mengupayakan setiap sapi induk mampu menghasilkan anak 

setiap tahun dengan jenis kelamin sesuai keinginan, yakni 

jantan atau betina. Hal itu dapat dilakukan dengan upaya 

pemisahan spermatozoa X dan Y yang berguna untuk 

penentuan jenis kelamin anak sesuai dengan tujuan 

pemeliharaan. Pemisahan sperma X diarahkan pada 

peternakan sapi perah untuk memperoleh lebih banyak anak 

sapi betina, sedangkan pemisahan sperma Y diarahkan pada 

peternakan sapi potong untuk memperoleh anak sapi jantan 

(Kaiin dkk., 2005).  

Salah satu metode yang saat ini sering digunakan 

untuk sexing spermatozoa X dan Y adalah  sentifugasi gradien 

densitas percoll dengan cara sentrifugasi atas dasar perbedaan 

berat jenis spermatozoa X dan Y. Spermatozoa X mengandung 

kromatin lebih banyak di kepalanya, sehingga mengakibatkan 

ukuran spermatozoa X lebih besar (Garner and Hafez, 2008). 

Metode ini dilakukan dengan cara membuat gradien densitas 

dan memisahkan spermatozoa dengan alat sentrifugasi dalam 

waktu dan kecepatan tertentu (Susilawati, 2002).  

Program IB untuk mendapatkan anak sapi dengan 
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jenis kelamin sesuai harapan dapat dilakukan dengan IB 

menggunakan spermatozoa hasil sexing, yaitu spermatozoa 

yang berkromosom X (spermatozoa X) dan spermatozoa yang 

berkromosom Y (spermatozoa Y). Spermatozoa X akan 

menjadi keturunan yang berjenis kelamin betina dan 

spermatozoa Y akan menjadi keturunan yang berkelamin 

jantan (Susilawati dan Sumitro, 1997). Penelitian ini 

menggunakan perbedaan waktu sentrifugasi 5 menit dan 7 

menit sehingga dapat diketahui waktu sentrifugasi yang efektif 

untuk mendapatkan kualitas spermatozoa yang baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Keberhasilan pemisahan spermatozoa menggunakan 

metode sentrifugasi gradien densitas percoll akan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah lama sentrifugasi dan 

kecepatannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan materi yang 

terdapat pada spermatozoa X dan Y. Berdasarkan hal tersebut 

dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pengaruh lama 

sentrifugasi terhadap kualitas semen sexing setelah 

pendinginan. 

 

 1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian  ini adalah  untuk  menganalisa 

perbedaan  kualitas  semen hasil sexing menggunakan 

sentrifugasi gradien densitas percoll dengan  lama sentrifugasi 

yang berbeda setelah pendinginan 5
0
C. 

 

 1.4 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman 

dalam menentukan waktu sentrifugasi yang tepat dan 

membantu penanganan dalam proses pembekuan spermatozoa 
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sexing yang menghasilkan jenis kelamin sesuai dengan 

harapan. 

   

1.5 Kerangka Pemikiran 
Peningkatan efisiensi reproduksi dalam arti 

optimalisasi penggunaan IB diantaranya adalah mengupayakan 

setiap sapi induk mampu menghasilkan anak setiap tahun 

dengan jenis kelamin sesuai keinginan, yakni jantan dan 

betina. Peternak ruminansia besar dan kecil telah memikirkan 

masalah gender ternaknya. Terkait dengan tipe usaha yakni 

apakah ternak yang diusahakannya berkelamin jantan ataukah 

betina. Ternak jantan menjadi pilihan peternak untuk 

dipelihara mengingat kemampuan tumbuh dan berkembang 

sel-sel tubuhnya yang lebih cepat dibanding betina, sehingga 

sangatlah tepat apabila ternak jantan dibudidayakan untuk 

tujuan digemukkan (fattening), sedangkan ternak betina 

dipelihara karena kemampuannya untuk menghasilkan anak 

dan susu (Kaiin dkk, 2005). 

Teknologi IB dapat ditingkatkan nilainya dengan 

mendapatkan anak dengan jenis kelamin sesuai harapan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara pemisahan spermatozoa 

berkromosom X dan Y yang disebut sexing. Pemisahan ini 

berdasarkan atas perbedaan karakteristik dari spermatozoa X 

dan Y. Berbagai metode sexing yang telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya antara lain pengendapan 

spermatozoa dalam berbagai media sedimentasi, albumin 

column, sentrifugasi densitas percoll, elektroforesis, H.Y. 

antigen, flow cytometri dan filtrasi dengan spandex column 

(Hafez and Hafez, 2008). 

Pemisahan spermatozoa menggunakan sentrifugasi 

gradien densitas percoll lebih baik jika dibandingkan media 
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lain karena densitas percoll dapat dengan mudah dibuat 

(Mohri, et al, 1987; Susilawati, 2011). Pemisahan 

menggunakan sentrifugasi lebih baik dilakukan pada waktu 

yang cepat karena untuk menghindari besarnya gesekan akibat 

sentrifugasi dan terjadinya difusi medium pengencer kedalam 

spermatozoa (Hafez, 2008). 

Hasil penelitian Susilawati, dkk (1997) dengan metode 

sentrifugasi gradien densitas percoll discontinuous gradien 

terdiri dari 10 lapisan masing-masing 0,6 ml larutan percoll 

dengan densitas antara 1,034 dan 1,068 g/ml. Medium gradien 

adalah TCM 199 ditambah buffer bikarbonat 0,35 g/liter. 

Selanjutnya disentrifugasi 2250 rpm selama 5 menit 

menghasilkan ratio spermatozoa atas dasar ukuran kepala 

spermatozoa sebesar 83,1% dengan penurunan motilitas 

sekitar 10%. Perlakuan ini menunjukkan proporsi spermatozoa 

X yang tertinggi dengan motilitas yang paling baik sehingga 

untuk selanjutnya perlakuan dengan lama sentrifugasi 5 menit 

yang digunakan. 

Penelitian sebelumnya tentang metode pemisahan 

dengan 10 gradien densitas percoll pada semen sapi 

menggunakan pengencer andromed dengan lama pendinginan 

2 jam menghasilkan motilitas sebesar 34% dan abnormalitas 

sebesar 11,5% (Kusumawati, 2006). Berdasarkan uraian 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengaruh lama sentrifugasi yaitu 5 menit dan 7 menit terhadap 

kualitas semen sexing sapi pendinginan setelah pendinginan, 

sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

tentang waktu sentrifugasi yang efektif dan pengaruhnya 

terhadap kualitas spermatozoa. Diagram alir kerangka 

konseptual penelitan dijelaskan pada Gambar 1. 
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 Peran IB 

Sexing spermatozoa 

Sentrifugasi 

gradien densitas 

percoll 

Lama sentrifugasi 

5 menit dan 7 menit 

Kualitas spermatozoa yang baik 

 Pemisahan menggunakan 

sentrifugasi lebih baik 

dilakukan dengan waktu 
cepat untuk menghindari 

besarnya gesekan akibat 

sentrifugasi dan terjadinya 

difusi medium pengencer 

ke dalam spermatozoa 

(Hafez, 2008) 

 Sexing dengan 10 

gradien densitas percoll 

menggunakan 
pengencer andromed 

menghasilkan motilitas 

sebesar 34% dan 
abnormalitas sebesar 

11,5% (Kusumawati, 

2006). 

 Medium yang mudah 

diterapkan, tidak 
menembus membran sel 

dan mempunyai 

viskositas rendah. 

 Pemisahan dengan 

percoll dianggap 
metode yang sederhana, 

relatif lebih cepat dan 

dapat menghasilkan 
spermatozoa dengan 

motilitas dan fungsi 

yang baik (Ulaan, 
2007). 

Dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya lama sentrifugasi dan 

kecepatan. Hal ini disebabkan  oleh 

perbedaan materi yang ada pada 

spermatozoa X dan Y 

Penyimpanan 

pada suhu 

5  . 

Keterangan : 

----- = fokus penelitian 

 

Gambar 1. Diagram alir kerangka konseptual penelitian 
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 1.6 Hipotesis 
Kualitas semen hasil sexing menggunakan metode 

sentrifugasi gradien densitas percoll setelah pendinginan 5  

selama + 3 jam pada lama sentrifugasi 5 menit lebih baik 

daripada sentrifugasi 7 menit.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Semen Sapi dan Fisiologi Spermatozoa 
Semen adalah sekresi kelenjar aksesoris pada saluran 

reproduksi jantan yang secara normal diejakulasikan kedalam 

saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat 

ditampung dengan berbagai cara untuk keperluan IB. Semen 

terdiri dari spermatozoa atau sel – sel kelamin jantan yang 

bersuspensi didalam suatu cairan sekresi atau medium yang 

semi gelatinous yang disebut plasma semen. Sekresi tersebut 

berfungsi sebagai buffer dan medium bagi spermatozoa agar 

daya hidupnya dapat dipertahankan secara normal setelah 

ejakulasi.  Semen sapi biasanya berwarna keputih-putihan 

meskipun ada beberapa sapi jantan yang menghasilkan semen 

berwarna kuning. Kepekatan semen bervariasi dari kental, 

sedikit kental dan cair tergantung dari konsentrasi spermatozoa 

(Hafez dan Hafez, 2008). 

Spermatozoa dibentuk di tubuli seminiferi didalam 

testis. Tubuli seminiferi tersebut berisi serangkaian komplek 

perkembangan germ sel yang akhirnya membentuk gamet 

jantan. Spermatozoa yang normal terdiri dari kepala yang 

berisi nukleus dan ekor yang berisi aparatus yang dibutuhkan 

untuk menggerakkan spermatozoa dan dibagi menjadi bagian 

tengah atau leher, bagian utama dan bagian ujung. Kepala 

berbentuk oval, memanjang dan lebar dengan bagian paling 

tebal pada pangkal kepala. Semua sarana yang diperlukan 

untuk motilitas terletak di bagian ekor sehingga ekor yang 

terpisah dari kepala menyebabkan spermatozoa tidak dapat 

bergerak (Toelihere, 1993). Dijelaskan lebih lanjut oleh 

Susilawati (2011) bahwa bagian pokok pada ekor yang 

merupakan lanjutan dan memanjang mendekati bagian akhir 



8 
 

ekor terdiri dari aksonema yang bertanggung jawab pada 

pergerakan spermatozoa. Panjang dan lebar spermatozoa sapi 

kira – kira berukuran 8-10 x 4-4,5 mikron, tebal kepala 0,5-1,5 

mikron, bagian tengah spermatozoa mempunyai panjang 10-15 

mikron dan diameternya sekitar 1 mikron, panjang ekor 34-45 

mikron dengan diameter 0,4-0,8 mikron. Sedangkan panjang 

keseluruhan mencapai 50-70 mikron (Toelihere, 1993). 

Spermatozoa tidak dapat bertahan hidup untuk waktu 

yang lama kecuali bila ditambahkan berbagai unsur kedalam 

semen yang berfungsi untuk menyediakan zat-zat makanan 

sebagai sumber energi bagi spermatozoa, melindungi 

spermatozoa terhadap cold shock, menyediakan suatu 

penyanggah untuk mencegah perubahan pH akibat 

pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa. 

Upaya menghambat metabolisme spermatozoa dapat 

mempertahankan viabilitasnya beberapa hari sampai saat 

digunakan untuk IB (Priastomo dkk, 2009). Garner dan Hafez 

(2008) menyatakan bahwa semen Sapi Simental mempunyai 

karakteristik yaitu volume ejakulasi 5-8 ml, konsentrasi 

800x10
6
 2000x10

6
/ml, jumlah spermatozoa per ejakulasi 5x10

9 

-
15x10

9
, spermatozoa motil 40-75%, morfologi normal 65-

95% dan pH 6,4-7,8. Spermatozoa yang mampu membuahi 

oosit merupakan spermatozoa yang memiliki kualitas bagus. 

 

2.2 Pemisahan Spermatozoa X dan Y 
 Mamalia pada umumnya mempunyai sepasang 

kromosom yang menentukan jenis kelamin hewan tersebut. 

Pada hewan betina didapatkan sepasang kromosom XX, 

sedangkan pada jantan didapatkan kromosom XY (Klinc and 

Rath, 2006). Kromosom dalam spermatozoa merupakan 

penentu pembentukan jenis kelamin.  Spermatozoa dapat 
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dibedakan atas spermatozoa yang mengandung kromosom X 

(spermatozoa X) dan spermatozoa yang mengandung 

kromosom Y (spermatozoa Y). Pada saat fertilisasi, gamet X 

pada betina bertemu dengan gamet X pada jantan maka anak 

yang dilahirkan adalah betina, sebaliknya jika gamet X pada 

betina bertemu dengan gamet Y pada jantan maka anak yang 

dilahirkan adalah jantan (Hafez and Hafez, 2008). 

 Dasar pemisahan spermatozoa didasarkan pada 

perbedaan antara kromosom X dan Y. Perbedaan  tersebut atas 

dasar karekteristik yang dimiliki oleh masing-masing jenis 

spermatozoa antara lain ukuran kepala spermatozoa X lebih 

besar, kandungan DNA nya lebih banyak daripada 

spermatozoa Y ( Hossain, et al 2001). DNA Spermatozoa X 

lebih besar 2,8-7,5% daripada spermatozoa Y. Spermatozoa Y 

kepalanya lebih ringan dan lebih pendek dibandingkan dengan 

spermatozoa  X, sehingga spermatozoa Y lebih cepat dan lebih 

banyak bergerak (Sonjaya, dkk 2005). 

 Berdasarkan perbedaan tersebut, maka berkembang 

berbagai metode pemisahan spermatozoa X dan Y antara lain 

sedimentasi, albumin, column, sentrifugasi gradien densitas 

percoll, elektroforesis, H.Y. antigen, flow cytometri dan filtrasi 

dengan spandex column (Hafez and Hafez, 2008). Pemisahan 

spermatozoa ini sangat bermanfaat untuk menghasilkan pedet 

sesuai dengan harapan yaitu pedet betina dibutuhkan dalam 

menghasilkan produksi susunya dan pedet jantan yang 

dibutuhkan dalam menghasilkan produksi dagingnya. 

 

2.3 Pemisahan Spermatozoa X dan Y menggunakan 

Sentrifugasi Gradien Densitas Percoll 
 Berbagai metode pemisahan untuk memperoleh 

motilitas dan fungsi yang baik menggunakan teknik migrasi 
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sedimentasi, swim up dan sentrifugasi gradien percoll. 

Pemisahan dengan percoll dianggap metode yang sederhana, 

relatif lebih cepat dan dapat menghasilkan spermatozoa 

dengan motilitas dan fungsi yang baik (Ulaan, 2007). 

Penggunaan metode gradien densitas percoll dalam pemisahan 

spermatozoa menghasilkan spermatozoa normal lebih tinggi 

dibandingkan menggunakan metode swim up dan sephadex 

coloums (Tucker and Jansen, 2002). 

Samardjizan et al, (2001) mengungkapkan bahwa 

komposisi percoll mengandung partikel koloid silica yang 

dilapisi dengan polyvenilpyrrolidone (PVP). Ditambahkan 

lebih lanjut oleh Wolf, et al (2008) bahwa kandungan partikel 

koloid yang dilapisi dengan PVP ini dapat meningkatkan 

motilitas spermatozoa. Penggunaan percoll dalam pemisahan 

spermatozoa menurut  Kaneko (1983) dalam Susilawati (2011) 

dianggap memenuhi syarat karena percoll mempunyai sifat 

yang diperlukan antara lain dapat dibuat dengan berbagai 

densitas, memiliki viskositas rendah, tidak toksik, tidak dapat 

menembus membran sel, dapat disterilkan, tidak mempunyai 

efek negatif pada pemisahan spermatozoa, mudah dilepaskan 

dari zat yang dipisahkan dan mudah membentuk gradien 

sendiri meskipun dengan pemutaran rendah. 

Sifat viskositas percoll yaitu 10 + 5 sentipois pada 

suhu 20
0
C, Viskositas percoll lebih rendah dari larutan garam 

(0,15 M NaCL) daripada dalam air maupun dalam 0,25 M 

sukrosa sehingga pembentukan gradiennya lebih cepat. Percoll 

memiliki pH 8,9 + 0,3 dalam suhu 20
0 

C tetapi memiliki 

kapasitas buffer yang rendah sehingga dengan mudah dapat 

disesuaikan menjadi pH 5,5-10,0 tanpa merubah sifat-sifatnya. 

Osmolaritasnya rendah (lebih rendah dari 20 mOs/kg H2O) 

sehingga dapat membentuk gradien densitas tanpa terbentuk 
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gradien osmolitas yang berarti, sehingga didapat gradien yang 

isoosmotik dan betul-betul sesuai dengan keadaan fisiologis. 

Oleh karena itu bisa diperoleh sel dengan viabilitas tinggi dan 

morfologi yang utuh (Downson, et al 1986; Susilawati, 2011). 

Percoll mempunyai densitas 1,130 + 0,005 g/ml dan 

dapat membentuk gradien densitas dibawah 1,130 g/ml. 

Percoll diencerkan dengan garam fisiologis atau medium 

kultur jaringan sehingga densitasnya lebih rendah agar dapat 

digunakan dalam pemisahan sel-sel. Gradien dibuat dengan 

cara membuat lapisan-lapisan larutan percoll yang densitasnya 

berbeda-beda (Discontinous Gradien) atau disentrifugasi 

dengan kecepatan tinggi sehingga terbentuk gradien densitas. 

Pemisahan dengan menggunakan sentrifugasi lebih baik 

dilakukan pada waktu yang cepat karena untuk menghindari 

besarnya gesekan akibat sentrifugasi dan terjadinya difusi 

medium pengencer kedalam spermatozoa (Hafez, 2008). 

Hasil penelitian Susilawati dkk (1997) yang 

melakukan sentrifugasi menggunakan gradien densitas percoll 

discontinuous gradien terdiri dari 10 lapisan masing-masing 

0,6 ml larutan percoll dengan densitas antara 1,034 dan 1,068 

g/ml dengan kecepatan sentrifugasi 2250 rpm selama 5 menit 

mampu menghasilkan rasio spermatozoa atas dasar ukuran 

kepala spermatozoa sebesar 83,1% dengan penurunan 

motilitas sekitar 10%. Selain itu, motilitas yang dihasilkan 

adalah 65% sehingga untuk selanjutnya perlakuan ini yang 

digunakan dengan dibandingkan dengan lama waktu 

sentrifugasi 7 menit dan diamati pengaruhnya terhadap 

kualitas spermatozoa setelah pendinginan. 
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2.4 Pengenceran Semen 
 Pengenceran adalah salah satu upaya yang dilakukan 

dalam  mempertahankan kualitas semen. Pengenceran semen 

ini membutuhkan pengencer yang dapat menjamin terjadinya 

proses metabolisme dan respirasi spermatozoa selama proses 

pendinginan, pencetakan kedalam straw maupun pembekuan. 

Penambahan pengencer mampu meningkatkan volume, 

menghasilkan jumlah dosis inseminasi yang lebih banyak, 

sehingga jumlah betina yang dapat difertilisasi secara buatan 

menjadi lebih banyak. Susilawati (2011) menambahkan bahwa 

pengenceran semen dapat melindungi spermatozoa dari 

kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, membantu 

mencegah potensi transmisi organisme pathogen dan 

memperpanjang hidup spermatozoa. 

 Bahan pengencer harus memiliki syarat yaitu dapat 

menyediakan nutrisi bagai kebutuhan spermatozoa selama 

penyimpanan, tidak bersifat toksik bagi spermatozoa, 

memungkinkan spermatozoa bergerak secara progresif dan 

dapat melindungi spermatozoa dari kejutan dingin (cold shock) 

(Solihati dan Kune, 2008). Toelihere (1993) menambahkan 

bahwa pengencer harus berfungsi sebagai penyanggah untuk 

mencegah perubahan pH setelah pembentukan asam laktat dari 

hasil metabolisme spermatozoa, mempertahankan tekanan 

osmotik dan keseimbangan elektrolit yang sesuai, mencegah 

pertumbuhan kuman dan memperbanyak volume semen. 

 AndroMed® adalah pengencer alternatif baru yang 

tidak mempunyai resiko kontaminasi mikroba jika 

dibandingkan dengan media tris kuning telur. Semen dengan 

pengencer AndroMed® menghasilkan motilitas dan ketahanan 

spermatozoa yang lebih baik dan pengencer ini mudah dalam 

penanganan dan waktu penyimpanan (Kusumawati, 2006). 
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Bahan pengencer instan ini berupa cairan yang tersusun atas 

aquabidest, fruktosa, gliserol, asam sitrat, buffer, fosfolipid, 

spectinomycine 30 mg, lincomycine 15 mg, tyloicyne 5 mg dan 

gentamicyne 25 mg (Simmet, 2005). 

 Salah satu komposisi AndroMed® adalah gliserol 

yang merupakan suatu zat yang dapat berdifusi kedalam sel-sel 

spermatozoa dan dapat dimetabolisir dalam proses-proses yang 

menghasilkan energi dan membentuk fruktosa. Gliserol 

berfungsi sebagai penghasil fruktosa, memiliki lebih sedikit 

asam laktat yang terbentuk, tetapi spermatozoa menunjukkan 

aktifitas yang optimum (Susilawati, 2011). 

 Pengencer AndroMed® menggunakan lesitin dari 

kacang kedelai. Lesitin  digunakan sebagai bahan anti cold 

shock yang dapat melindungi spermatozoa pada saat 

perubahan suhu dari suhu ruang (28
0
C) ke suhu ekuilibrasi 

(5
0
C) pada saat pengolahan. Periode ekuilibrasi yaitu proses 

dimana terjadi penyesuaian dengan pengencer pada suhu 5
0
C 

selama selang waktu tertentu supaya saat pembekuan dapat 

mencegah kematian sperma yang berlebih dan kerusakan pada 

alat gerak sperma akibat cold shock (Umar dan Maharani, 

2005). Khasiat utama kandungan lesitin (phosphatidil cholin) 

yang dapat bersifat membran couting adalah tetap 

mempertahankan konfigurasi normal phospholipid bilayer 

yang merupakan susunan utama membran sel spermatozoa 

(Aboagla and Terada, 2004). 

 

2.5 Pendinginan 
 Cooling adalah proses pendinginan semen setelah 

diencerkan, dimasukkan dalam gelas ukur tertutup dan 

ditempatkan pada beaker glass berisi air dengan suhu 37
0
C 

kemudian diletakkan didalam alat pendingin (cool top) 
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(Bearden dan Fuquay, 1984; Susilawati, 2011). Cooling harus 

berjalan secara perlahan dan minimal 1 jam untuk menurunkan 

suhu semen 37
0
C menjadi 5

0
C dan semen harus direndam air 

untuk mencegah cold shock. Proses pendinginan menyebabkan 

kerusakan pada membran spermatozoa yang dapat 

menurunkan viabilitas dan kemampuan fertilisasi spermatozoa 

(Susilawati, 2011). Proses pendinginan dan penyimpanan 

semen mengakibatkan ketidaksinambungan membran dari sel-

sel yang motil sehingga menurunkan ketahanan spermatozoa 

dan kualitas semen menjadi rendah. Hal ini disebabkan 

spermatozoa mengalami ultrastruktur, biokimia dan fungsional 

sehingga terjadi penurunan motilitas dan daya hidup (Maxwell 

and Watson, 1996). Hafez (2008) merekomendasikan proses 

pendinginan selama 30 menit dalam suhu 30
0
C agar antibiotik 

dapat bekerja didalam pengencer, kemudian diturunkan pelan-

pelan hingga 5
0
C. 

 Hasil pemisahan spermatozoa dengan gradien putih 

telur menggunakan pengencer tris aminomethan-kuning telur 

dan disimpan pada suhu 5
0
C menghasilkan penurunan 

motilitas pada spermatozoa fraksi bawah dari 86,0% (segar) ke 

56% dan pada spermatozoa fraksi dari 86,0% (segar) ke 46,3% 

dan terjadi peningkatan abnormalitas pada spermatozoa fraksi 

bawah yaitu dari 1,0% (segar) ke 2,4% dan pada spermatozoa 

fraksi atas dari 1,0% (segar) ke 2,2% (Cahya, dkk 2006). 

 Pamungkas, dkk (2005) mengungkapkan bahwa 

proses cooling, freezing dan thawing sangat mempengaruhi 

stabilitas dan fungsi hidup sel membran. Kerusakan pada 

membran mengakibatkan kemampuan memfertilisasi 

menurun. Selama proses pendinginan terjadi pengeluaran ion-

ion, dehidrasi yang hebat sehingga menyebabkan sel 
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mengkerut dan akan merusak membran sel (Acker and 

McGann, 2003). 

Proses pendinginan mempunyai pengaruh terhadap 

kelangsungan hidup spermatozoa. Pengaruh tersebut 

tergantung pada apakah tingkat pendinginan cukup tinggi 

untuk menginduksi pembekuan intraseluler atau cukup rendah 

untuk menyebahkan dehidrasi sel (Park dan Graham, 1992; 

Rahman, 2008). Tujuan  proses pendinginan adalah untuk 

menghambat aktifitas spermatozoa sehingga bisa menghemat 

penggunaan energi metabolis yang akhirnya dapat 

memperpanjang daya hidup spermatozoa tersebut 

(Situmorang, dkk 2002) . 

 

2.6 Kualitas Semen 
Beberapa variabel yang biasa digunakan dalam 

menentukan kualitas semen segar yaitu pH, warna, 

konsentrasi, motilitas, viabilitas dan abnormalitas 

spermatozoa. 

 

2.6.1 pH Semen 
Kisaran pH semen menurut Garner and Hafez (2008) 

yaitu antara 6,4-7,8. pH dilihat dengan cara mencocokkan 

warna kertas lakmus yang telah ditetesi semen dengan warna 

standar pH pada kemasan kertas lakmus.  

 

2.6.2 Warna Semen 
Setiap semen yang diejakulasikan memiliki warna. 

Warna semen normal adalah abu-abu keputihan hingga krem 

kepucatan, tetapi beberapa sapi menghasilkan semen berwarna 

kuning. Hal ini disebabkan adanya riboflavin dan merupakan 

keadaan yang normal (Hafez, 2008). Susilawati, dkk (2003) 
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menyebutkan bahwa warna semen dari ejakulasi normal 

adalah putih susu dan 10% saja yang berwarna krem. 

 

2.6.3 Konsentrasi 
Konsentrasi spermatozoa digunakan untuk 

memprediksi fertilitas sapi jantan (Correa, et al 1997; Herdis, 

dkk 2005). Konsentrasi spermatozoa sapi berkisar antara 800-

2000 juta/ml (Hafez, 2008). Hasil yang tidak jauh berbeda 

juga terdapat pada penelitian Sianturi dkk. (2004) yang 

memperoleh konsentrasi sebesar 1351 ± 330 juta/ml. 

Perbedaan konsentrasi spermatozoa antar pejantan diduga 

disebabkan karena kualitas genetik pada masing-masing 

pejantan (Situmorang, 2002). 

Konsentrasi spermatozoa dapat dihitung dengan 

menggunakan haemocytometer (Zenichiro, dkk 2002). 

Caranya yaitu semen disedot menggunakan pipet erythrocyt 

sampai menunjukkan angka 0,5 pada skala ukur, kemudian 

larutan NaCl disedot pada pipet yang sama sampai 

menunjukkan angka 10,1 pada skala pipet. Setelah itu 

campuran tesebut dikocok dengan membentuk angka delapan 

selama 3-5 menit dan kemudian diteteskan di kamar hitung 

haemocytometer. Spermatozoa diamati dan dihitung dalam 5 

kamar. Dalam setiap kamar terdapat 16 ruang kecil, maka 

didalam 5 kamar terdapat 80 ruang kecil. Haemocytometer 

memiliki 400 ruang kecil dengan volume setiap ruang kecil 

adalah 0,1 mm
3
 dan pengenceran 200 kali. Apabila didalam 5 

kamar atau 80 ruang kecil terdapat X sperma, maka 

konsentrasi sperma keseluruhan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus :  

X × 
   

  
 × 10 × 200 = 10000 = X × 0,01 juta sperma per mm

3
 

atau X × 10 juta sperma per ml (Toelihere, 1993). 
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2.6.4 Motilitas Spermatozoa 
Motalitas massa dapat ditentukan sebagai berikut : 

1. Sangat baik (+++), jika terlihat adanya gelombang-

gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif seperti 

gumpalan awan hitam dekat waktu hujan yang 

bergerak cepat berpindah-pindah tempat. 

2. Baik (++), bila terlihat gelombang-gelombang kecil, 

tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban. 

3. Lumayan (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan 

hanya gerakan-gerakan individual aktif progresif. 

4. Buruk (0), bila hanya sedikit atau ada gerakan-gerakan 

individual. Penilaian gerakan individual ini dapat 

diketahui melalui pengamatan secara visual dimana 

gerakan progresif atau gerakan aktif maju kedepan 

merupakan gerakan terbaik. Gerakan melingkar atau 

gerakan mundur merupakan tanda cold shock atau 

media yang kurang isotonik terhadap semen. Gerakan 

berayun dan berputar-putar di tempat biasanya terlihat 

pada semen yang sudah tua dan apabila kebanyakan 

spermatozoa berhenti bergerak dianggap mati 

(Toelihere,1993). 

Motilitas individu adalah perhitungan spermatozoa 

yang progresif dalam satuan persen yaitu 50% atau kurang jika 

tidak ada gelombang pergerakan atau pergerakannya berputar, 

50-80% bila ada gerakan massa dan bergerak lurus kedepan 

dan 90% bila terjadi gelombang pergerakan yang cepat 

(Partodihardjo, 1992). 

  

2.6.5 Viabilitas Spermatozoa 
Viabilitas atau pengamatan hidup mati spermatozoa 

dilakukan dengan metode pewarnaan diferensial menggunakan 
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zat warna eosin-nigrosin. Eosin adalah zat warna khusus untuk 

spermatozoa, sedangkan negrosin hanya dipakai sebagai 

pewarnaan dasar untuk memudahkan melihat perbedaan antara 

spermatozoa yang berwarna dan tidak berwarna. Pemberian 

zat warna ini untuk mengetahui perbedaan afinitas zat warna 

antara sel-sel sperma yang mati dan yang hidup 

(Partodihardjo, 1992). Takaran zat warna untuk eosin-negrosin 

terdiri dari eosin B 1 g, negrosin 5 g, citrus Na 3 g dan aquades 

100 ml (Toelihere, 1993). 

Prinsip metode pewarnaan eosin-nigrosin adalah 

terjadinya penyerapan zat warna. Sel-sel sperma yang hidup 

tidak atau sedikit sekali menghisap warna sedangkan sel-sel 

yang mati akan mengambil warna karena permeabilitas 

dinding sel meninggi sewaktu mati. Zat warna eosin akan 

mewarnai spermatozoa menjadi merah atau merah muda, 

sedangkan spermatozoa yang hidup tetap tidak berwarna 

(Susilawati, 2011). Hasil penelitian Pratiwi, dkk (2006) 

menunjukkan persentase viabilitas spermatozoa semen segar 

adalah 93,5±2,1%. 

 

2.6.6 Abnormalitas Spermatozoa 
Semen dari berbagai pejantan mengandung beberapa 

bentuk spermatozoa yang abnormal. Hal ini tidak 

menunjukkan fertilitas yang rendah sampai jumlah 

spermatozoa abnormal lebih dari 20%. Demikian juga tipe-tipe 

abnormalitas tidak berhubungan dengan infertilitas. Jumlah 

spermatozoa abnormal dapat dideteksi dengan sampel saat 

menghitung persentase viabilitas spermatozoa (Pena, et al, 

1998). Abnormalitas morfologi spermatozoa dibedakan 

menjadi tiga yaitu primer, sekunder dan tersier. Abnormalitas 

primer adalah abnormalitas karena kegagalan spermatogenesis 



19 
 

dan abnormalitas sekunder terjadi selama spermatozoa melalui 

epididimis. Kerusakan spermatozoa setelah ejakulasi atau 

penanganan yang salah pada saat inseminasi buatan disebut 

abnormalitas tersier. Abnormalitas primer meliputi kepala 

yang terlampau besar (macrocephlalic), kepala terlampau kecil 

(microcephalic), kepala pendek melebar, pipih memanjang dan 

piriformis, kepala rangkap, ekor ganda, bagian tengah melipat, 

membengkok, membesar, piriformis, atau bertaut abaxial pada 

pangkal kepala, dan ekor melingkar, putus atau terbelah. 

Abnormalitas sekunder termasuk ekor yang putus, kepala 

tanpa ekor, bagian tengah yang melipat, adanya butiran-

butiran protoplasma proksimal atau distal dan akrosom yang 

terlepas (Hafez, 2008). 

Pada kondisi tropis, musim memberikan pengaruh 

yang signifikan pada karakteristik semen bangsa sapi eksotis 

(Bos taurus) yang terlihat pada abnormalitas sel spermatozoa 

yang tinggi, persentase hidup spermatozoa yang rendah dan 

konsentrasi spermatozoa yang rendah selama musim panas 

(Salah, et al, 1992). Sekoni dan Gustafsson (1987) melaporkan 

bahwa puncak abnormalitas spermatozoa terjadi selama musim 

panas. Frekuensi abnormalitas yang tinggi berhubungan 

dengan fertilitas pejantan.   
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BAB III. MATERI DAN METODE PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium BIBD 

Ungaran, Jawa Tengah pada tanggal 19 dan 23 Juli 2012. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Sampel Semen 
 Sampel semen yang digunakan yaitu semen segar 

yang berasal dari seekor sapi Simental yang dipelihara di 

BIBD Ungaran berumur 6 tahun dan memiliki bobot 868 kg. 

Frekuensi penampungan seminggu 2 kali setiap hari Senin dan 

Kamis. Sampel semen diperoleh menggunakan vagina buatan. 

 

3.2.2 Alat dan Bahan 
 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dapat 

diuraikan dalam setiap kegiatan yaitu : 

1) Pemeriksaan kualitas semen 

Alat  : Mikroskop cahaya binokuler, tabung 

reaksi, object glass, cover glass, ose, 

haemocytometer, nampan dan tissue. 

Bahan : Semen segar, pewarna eosin negrosin, 

aquabidest dan NaCl 3%. 

2) Pengenceran semen  

Alat : Mikropipet kapasitas 200 µl dan 1000 

µl, tip, tabung reaksi, rak tabung reaksi 

dan kertas label. 

Bahan : Semen dan Pengencer AndroMed®. 

3) Sexing spermatozoa dengan metode sentrifugasi 

gradien densitas percoll 

Alat : Tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

erlenmeyer 500-100 ml, beaker glass 100 
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ml, alumunium foil, sentrifuse, 

mikropipet kapasitas 200 µl dan1000 µl, 

tip, kertas label dan tissue. 

Bahan : Percoll dan aquabidest. 

4) Pencucian 

Alat : Sentrifuse, tabung reaksi, rak tabung 

reaksi, mikropipet kapasitas 200 µl 

dan1000 µl, tip, kertas label, tissue dan 

beaker glass 100 ml. 

Bahan : Semen hasil sexing dan pengencer 

andromed 

5) Pemeriksaan kualitas spermatozoa X dan Y 

Alat  : Mikroskop cahaya binokuler, tabung 

reaksi, object glass,   cover glass, ose, 

haemocytometer, nampan, tissue dan 

kertas label. 

Bahan : Semen hasil sexing, pewarna eosin 

negrosin, aquabidest dan NaCl 3%. 

6) Pendinginan 

Alat : Tabung reaksi, thermometer, beaker 

glass, refrigerator dan baskom. 

Bahan : Semen hasil sexing, air bersih dan es 

batu. 

 

3.3. Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan laboratorium. Percobaan dilakukan dengan 2 

perlakuan yaitu sentrifugasi selama 5 menit dan 7 menit. 

Masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 10 

kali. Hasil sexing yang berada didalam tabung reaksi 

kemudian didinginkan dengan cara memasukkan kedalam 
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beaker glass berisi air dan es batu, dimasukkan dalam cool top 

sampai suhu mencapai 5
0
C selama + 3 jam. 

 Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi pembuatan 

pengencer andromed, penampungan semen, pemeriksaan 

semen segar, pemisahan semen menggunakan sentrifugasi 

gradien densitas percoll, pendinginan semen hasil sexing dan 

pemeriksaan kualitas setelah sexing, serta pemeriksaan setelah 

pendinginan. 

 

3.4. Variabel Pengamatan 
 Parameter yang diamati dalam penelitian ini antara 

lain :  

1. pH semen 

pH dilihat dengan cara mencocokkan warna kertas 

lakmus yang telah ditetesi semen dengan warna 

standar pH pada kemasan kertas lakmus (Yudi dkk, 

2007). 

2. Warna semen 

Warna semen dilihat secara obyektif pada ruangan 

yang cerah. Warna semen normal adalah abu-abu 

keputihan hingga krem kepucatan, tetapi beberapa sapi 

menghasilkan semen berwarna kuning (Bearden and 

Fuquay, 1984; Arifianti dkk., 2005). 

3. Motilitas massa spermatozoa (%) 

Semen segar diambil satu tetes diletakkan diatas 

obyek glass tanpa ditutup cover glass. Semen diamati 

dengan mikroskop menggunakan perbesaran 100x dan 

diamati pergerakan spermatozoanya (Sugiarti dkk., 

2004). Penilaian motilitas massa adalah: (+++) jika 

spermatozoa kelihatan seperti kumpulan awan gelap 

yang bergerak aktif, (++) jika spermatozoa tersebut 
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kelihatan seperti awan gelap tetapi pergerakannya 

tidak terlalu cepat, (+) jika yang terlihat hanya 

pergerakan individu saja dan tidak ada kumpulan 

spermatozoa dan (0) jika spermatozoa tidak bergerak.  

4. Motilitas individu spermatozoa (%) 

Pengamatan motilitas individu dilakukan dengan 

meneteskan semen pada object glass kemudian ditutup 

dengan cover glass dan diamati menggunakan 

mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Perhitungan 

spermatozoa yang progresif dalam satuan persen yaitu 

50% atau kurang jika tidak ada gelombang pergerakan 

atau pergerakannya berputar, 50-80% bila ada gerakan 

massa dan bergerak lurus kedepan dan 90% bila 

terjadi gelombang pergerakan yang cepat 

(Partodihardjo, 1992). 

5. Viabilitas spermatozoa (%) 

Perhitungan viabilitas (spermatozoa hidup) dilakukan 

dengan pemberian zat warna eosin negrosin. 

Spermatozoa hidup dapat dihitung dengan pembuatan 

smear terlebih dahulu. Semen diteteskan pada ujung 

object glass menggunakan ose sebanyak satu tetes. 

Larutan eosin negrosin diteteskan satu tetes didekat 

semen dengan ose lainnya, kemudian kedua larutan 

dicampur hingga homogen. Campuran tersebut 

diratakan menggunakan cover glass dengan 

membentuk sudut 45
0
, kemudian ditarik ke ujung 

object glass lainnya. Selanjutnya ditunggu hingga 

kering dan dilakukan pengamatan menggunakan 

mikroskop pada pembesaran 400 kali. Spermatozoa 

yang hidup ditandai dengan tidak berwarna, 

sedangkan yang mati ditandai dengan warna merah 



25 
 

karena menyerap warna dari eosin negrosin. 

Perhitungan dilakukan hingga spermatozoa yang 

hidup dan mati berjumlah 100 spermatozoa (Zenichiro 

dkk., 2002). 

Perhitungan spermatozoa hidup adalah :  

% spermatozoa hidup = 
     

           
×100% 

6. Konsentrasi spermatozoa (jt/ml) 

Konsentrasi spermatozoa dihitung menggunakan 

haemocytometer dengan langkah kerja yaitu pertama-

tama semen dihisap dengan pipet eritrosit sampai 

angka 0,5 kemudian dilanjutkan dengan menghisap 

NaCl 3% sampai angka 10,1. Pipet eritrosit 

digoyangkan membentuk angka delapan selama 3-5 

menit. Kemudian buang 1-2 tetes dan digoyangkan 

kembali selama 2 menit. Siapkan kamar hitung 

haemocytometer dan larutan dalam pipet eritrosit 

diteteskan sebanyak 1 tetes, kemudian tutup dengan 

cover glass. Spermatozoa dihitung pada 5 tempat yaitu 

di bagian sudut kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri 

bawah dan di bagian tengah, jumlah kelima tempat 

tersebut dikalikan 10
7 
(Zenichiro dkk., 2002). 

7. Abnormalitas spermatozoa (%) 

Perhitungan abnormalitas spermatozoa dilakukan 

dengan membuat smear yang ditambahkan eosin 

negrosin. Perhitungannya adalah dengan menghitung 

spermatozoa yang abnormal dengan spermatozoa yang 

normal pada luas pandang yang sama menggunakan 

mikroskop pada perbesaran 400 kali. Selanjutnya 

dihitung hingga spermatozoa abnormal dan 

spermatozoa normal berjumlah 100 spermatozoa 

(Susilawati, 2011). 
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Perhitungan spermatozoa abnormal adalah : 

% spermatozoa Abnormal = 
        

                
×100% 

8. Total spermatozoa motil (jt/ml) 

Total spermatozoa motil merupakan hasil perkalian 

antara motilitas spermatozoa dengan konsentrasi 

spermatozoa dalam jt/ml (Brandeis and Manuel, 

1993). 

 

3.5. Analisa Data 
 Analisa data hasil penelitian tentang motilitas, 

abnormalitas, konsentrasi spermatozoa dan total spermatozoa 

motil dilakukan menggunakan uji t. Prinsipnya bahwa dua 

macam perlakuan yang dilakukan dapat diketahui dari 

perbandingan t hitung (calculated) dan t tabel.  

 Hasil data yang didapatkan dalam bentuk nilai 

persentase, kemudian nilai ditransformasikan dengan 

ketentuan jika ditemukan nilai 0-30% atau 70-100% maka cara 

transformasinya adalah √        dan jika nilai yang 

ditemukan adalah 0-100% maka tranformasi yang dilakukan 

menggunakan tabel arcsin. Namun jika nilai yang ditemukan 

antara 30-70% maka tidak perlu dilakukan transformasi 

(Sastrosupadi, 2000). 

 Hasil transformasi dimasukkan dalam rumus untuk 

membandingkan kedua perlakuan tersebut. Rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

SSD = ∑D
2 
- 
     

 

 

SD = √
   

       
 

t hitung (a) = 
           

  
 

t 0,05 (n-1) = 2,262 
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 t hitung dibandingkan dengan t 0,05. Jika (a) < 2,262 

maka hipotesis H0 diterima (tidak berbeda nyata) dan 

sebaliknya jika (a) > 2,262 maka H1 diterima (berbeda nyata). 

 

3.6. Kerangka Operasional 

 

3.6.1 Diagram Alir Kerangka Operasional Penelitian  
 Diagram alir kerangka operasional penelitian 

dijelaskan pada Gambar 2. 

 

  

  
Semen sapi segar 

Pengenceran dengan Andromed 1 : 1 

Evaluasi :  

Volume, warna, pH, 
konsistensi, motilitas, 

abnormalitas,  viabilitas, 

konsentrasi 

Kecepatan sentrifugasi 
2250 rpm 

selama 5 menit  

dan 7 menit 

Pemisahan spermatozoa X dan 
Y dengan sentrifugasi gradien 

densitas percoll 

Semen hasil sexing 

Pendinginan 

Selama +  3 jam 

Evaluasi :  
Motilitas, viabilitas abnormalitas, 

konsentrasi 

Gambar 2. Kerangka operasional penelitian 
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3.6.2 Diagram Alir Prosedur Pemisahan Spermatozoa 

X dan Y 
 Diagram alir prosedur pemisahan spermatozoa X dan 

Y dijelaskan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur pemisahan spermatozoa X dan Y 

dengan sentrifugasi gradien densitas percoll 

Pencucian  

1500 rpm selama 3 menit 

Larutan pencuci: 

1 ml lapisan atas/bawah + 

3 ml pengencer Andromed 

7 menit 

Lapisan atas 

Lapisan bawah 

 

5 menit 

Lapisan atas 

Lapisan bawah 

Pembuatan gradien densitas percoll 

Gradien densitas 
percoll 

  

 

20 % Percoll + 80 % 

Andromed 

25 % Percoll + 75 % 
Andromed 

30 % Percoll + 70 % 

Andromed 
35 % Percoll + 65 % 

Andromed 

40 % Percoll + 60 % 
Andromed 

45 % Percoll + 55 % 

Andromed 
50 % Percoll + 50 % 

Andromed 

55 % Percoll + 45 % 
Andromed 

60 % Percoll + 40 % 

Andromed 
65 % Percoll + 35 % 

Andromed 

Diteteskan semen segar 1 ml 

Sentrifugasi 2250 rpm selama 5 menit 

dan 7 menit 

Spermatozoa hasil sexing 

(Supernatan dibuang sisakan 3 ml) 
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3.6.3 Diagram Alir Proses Pendinginan 
 Diagram alir proses pendinginan dijelaskan pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram alir proses pendinginan 

  

 

 

Evaluasi :  

Motilitas, viabilitas 

abnormalitas, 

konsentrasi 

Semen hasil sexing 

Ditaruh didalam air 

dengan suhu 330C 

Dimasukkan kedalam 

refrigerator selama +  3 jam 

suhu 50C 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Indentifikasi Sampel Semen  
Pengujian semen segar secara makroskopis dan 

mikroskopis perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas semen 

yang dikoleksi. Hasil pemeriksaan semen segar terdapat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil pemeriksaan semen segar  
No Parameter Rerata ± SD 

1 pH 7±0,00 

2 Warna Putih kekuningan 

3 Motilitas massa +++ 

4 Motilitas individu (%) 70±0,00 

5 Viabilitas (%) 84,96±3,96 

6 Abnormalitas (%) 11,43±0,03 

7 Konsentrasi (10⁶/ml) 1389,50±147,78 

 

pH semen segar yang diperoleh dari hasil pemeriksaan 

secara makroskopis adalah 7±0,00 dengan warna putih 

kekuningan. Sesuai dengan pendapat Garner dan Hafez (2008) 

bahwa rata-rata pH semen yang normal adalah 6,4 - 7,8. 

Warna semen segar putih susu atau putih kekuningan 

merupakan warna normal. Susilawati, dkk (2003) menyatakan 

bahwa semen segar sapi normal berwarna seperti susu atau 

krem keputih-putihan dan keruh. Selain itu 10% sapi-sapi 

jantan menghasilkan semen yang normal berwarna 

kekuningan. 

Persentase motilitas spermatozoa semen segar sapi 

Simental yang diperoleh dari hasil pemeriksaan mikroskopis 

berkisar 70±0,0% dengan motilitas massa +++. Persentase 

motilitas semen segar yang digunakan sudah memenuhi 
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persyaratan untuk proses lebih lanjut. Menurut Hafez (2008), 

spermatozoa segar yang digunakan harus mempunyai 

persentase motilitas minimal 65%. Hal ini dikarenakan 

persentase motilitas yang tinggi akan meningkatkan 

kemampuan spermatozoa untuk dapat menggunakan medium 

pengencer dengan optimal, sehingga dapat meningkatkan 

ketahanan hidup dan meminimalkan penurunan persentase 

motilitas spermatozoa selama proses berlangsung. 

Rataan persentase viabilitas spermatozoa semen segar 

sapi Simental sebesar 84,96±3,96%. Persentase hidup 

spermatozoa hasil penelitian ini termasuk normal karena 

menurut Foote (2001), semen normal memiliki spermatozoa 

yang hidup sekitar 60-80%. Pada semen segar masih memiliki 

nilai persentase hidup spermatozoa tinggi karena seminal 

plasma belum terpisah dari spermatozoa. Hal tersebut mampu 

mempertahankan kondisi derajat keasamaan tetap normal (pH 

7,0) dengan tekanan osmotik sama dengan darah dan mampu 

bertahan hidup lama dalam kondisi tersebut (Bearden and 

Fuquay, 1984; Arifianti, dkk., 2005). 

Hasil pengamatan uji mikroskopis menunjukkan 

abnormalitas spermatozoa semen segar adalah 11,43±0,03%. 

Nilai tersebut tergolong rendah karena kurang dari 20%. 

Semen yang memiliki proporsi abnormalitas yang tinggi akan 

berpengaruh terhadap fertilitas. Jika abnormalitas spermatozoa 

lebih dari 20% menunjukkan kualitas semen yang rendah dan 

tidak layak untuk proses lebih lanjut (Hafez and Hafez, 2008). 

Konsentrasi semen segar adalah 1389,50±147,78 

juta/ml dan nilai konsentrasi tersebut tergolong normal. 

Persentase motilitas dan konsentrasi semen segar yang 

digunakan sudah memenuhi persyaratan untuk proses lebih 

lanjut karena persentase minimal motilitas dan konsentrasi 
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yang dihasilkan harus 70% dan tidak kurang dari 500 juta 

spermatozoa/ml (Zenichiro, et al, 2002). Hasil penelitian ini 

tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Sianturi dkk., 

(2004) yang memperoleh konsentrasi sebesar 1351±330 

juta/ml. Kualitas genetik pada masing-masing pejantan diduga 

sebagai penyebab perbedaan konsentrasi spermatozoa 

(Situmorang, 2002). Kualitas semen segar pada penelitian 

menunjukkan bahwa semen yang digunakan mempunyai 

kualitas baik, sehingga dapat dilakukan pada perlakuan 

selanjutnya.  

 

4.2  Kualitas Spermatozoa Sapi Simental Hasil Sexing 

Pada Suhu 5  Dengan Lama Sentrifugasi Yang 

Berbeda 
 

4.2.1 Persentase Motilitas Spermatozoa 
Persentase motilitas spermatozoa hasil sexing pada 

lapisan atas dan bawah dengan lama sentrifugasi 5 menit dan 7 

menit setelah pendinginan 5
0
C dapat dilihat pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Rata-rata persentase motilitas spermatozoa 

setelah sexing pada suhu 5  
 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata persentase 

motilitas spermatozoa dengan lama sentrifugasi 5 menit dan 7 

menit pada lapisan bawah lebih tinggi dibandingkan dengan 

lapisan atas. Nilai rata-rata persentase motilitas dengan lama 

setrifugasi 5 menit lebih tinggi daripada sentrifugasi 7 menit.  

Data rata-rata motilitas spermatozoa sapi Simental 

hasil sexing dengan lama sentrifugasi yang berbeda pada suhu 
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5
0
C pada lapisan atas dan lapisan bawah terdapat pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Rata-rata persentase motilitas spermatozoa 

setelah sexing pada suhu 5  

Perlakuan Lapisan atas (%) 
Lapisan bawah 

(%) 

Sentrifugasi 5 

menit 
49,5±14,62 60±5,27 

Sentrifugasi 7 

menit 
47,5±11,07 56,5±13,55 

 

Hasil uji t menunjukkan bahwa motilitas spermatozoa 

sapi Simental hasil sexing pada suhu 5  pada lapisan atas 

dengan sentrifugasi 5 menit tidak berbeda nyata (P>0,05) 

dengan sentrifugasi 7 menit. Demikian juga motilitas pada 

lapisan bawah dengan sentrifugasi 5 menit tidak berbeda nyata 

( P>0,05) dengan sentrifugasi 7 menit (lihat Lampiran 1). 

Motilitas spermatozoa hasil sexing dengan sentrifugasi 

5 menit dan 7 menit pada lapisan bawah berturut-turut adalah 

60±5,27% dan 56,5±13,55% sedangkan lapisan atas berturut-

turut adalah 49,5±14,62% dan 47,5±11,07%. Lapisan bawah 

adalah lapisan dengan densitas tinggi. Lapisan ini diisi oleh 

spermatozoa X yang mempunyai densitas tinggi, sedangkan 

lapisan atas dengan densitas lebih rendah diisi oleh 

spermatozoa Y.  Spermatozoa Y ukurannya lebih kecil dan 

lebih ringan dibandingkan spermatozoa X, sehingga lebih 

banyak bergerak dan banyak menghabiskan energi (Hossain, 

dkk., 2001). Spermatozoa yang banyak menggunakan energi 

pada gilirannya motilitasnya akan turun bahkan tidak bergerak 

sama sekali (Saili, 2000). Ditambahkan lebih lanjut oleh 
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Sonjaya, dkk. (2005) bahwa spermatozoa Y lebih cepat dan 

lebih banyak bergerak karena spermatozoa Y kepalanya lebih 

ringan dan lebih pendek dibandingkan dengan spermatozoa  X 

dan DNA spermatozoa X lebih besar 2,8-7,5% daripada 

spermatozoa Y. 

 Motilitas spermatozoa dengan lama sentrifugasi 5 

menit lebih tinggi dibandingkan dengan lama sentrifugasi 7 

menit karena dengan lama sentrifugasi 5 menit menghindari 

spermatozoa mengalami benturan yang lebih lama. Hafez 

(2008) berpendapat bahwa pemisahan menggunakan 

sentrifugasi lebih baik dilakukan pada waktu yang cepat untuk 

menghindari besarnya gesekan akibat sentrifugasi dan 

terjadinya difusi medium pengencer kedalam spermatozoa. 

Pada saat sentrifugasi terjadi pergerakan melingkar pada 

spermatozoa yang disebabkan oleh gaya sentrifugal. 

Pergerakan ini menyebabkan spermatozoa mengalami 

benturan baik dengan medium maupun dengan dinding tabung. 

Benturan yang dialami spermatozoa akan mempengaruhi 

keutuhan spermatozoa.  

Motilitas spermatozoa setelah sexing dengan 

sentrifugasi gradient densitas percoll yang disimpan pada suhu 

5  mengalami penurunan dari motilitas semen segar.  

Penurunan ini terjadi karena spermatozoa telah mengalami 

beberapa proses perlakuan. Proses pemisahan dilakukan 

dengan cara sentrifugasi. Susilawati (2003) menyatakan bahwa 

sentrifugasi dapat mengakibatkan kerusakan membran yang 

berfungsi sebagai pelindung sel. Apabila membran rusak dapat 

menyebabkan rusaknya organel-organel yang ada didalam sel 

seperti mitokondria yang merupakan tempat berlangsungnya 

respirasi sebagai penghasil energi dan apabila terjadi 

kerusakan maka dapat mengganggu proses metabolisme yang 
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nantinya dapat mempengaruhi pergerakan spermatozoa.  

  

4.2.2 Persentase Viabilitas Spermatozoa 
Penghitungan viabilitas bertujuan untuk menghitung 

jumlah spermatozoa yang hidup dan mati menggunakan 

pewarna khusus. Pewarna yang biasanya digunakan adalah 

eosin negrosin atau eosin. Prinsip metode pewarnaan eosin-

nigrosin adalah terjadinya penyerapan zat warna.  Sel-sel 

sperma yang hidup tidak atau sedikit sekali menghisap warna 

sedangkan sel-sel yang mati akan mengambil warna karena 

permeabilitas dinding sel meningkat sewaktu mati. Zat warna 

eosin akan mewarnai spermatozoa menjadi merah atau merah 

muda, sedangkan spermatozoa yang hidup tetap tidak 

berwarna (Susilawati, 2011). Persentase viabilitas spermatozoa 

hasil sexing pada lapisan atas dan bawah dengan lama 

sentrifugasi 5 menit dan 7 menit setelah pendinginan 5
0
C 

dapat dilihat pada Gambar 6.  
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Gambar 6. Rata-rata persentase viabilitas spermatozoa 

setelah sexing pada suhu 5  
 

Gambar 6 menunjukkan rata-rata persentase viabilitas 

spermatozoa dengan lama sentrifugasi 5 menit dan 7 menit 

pada lapisan bawah lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan 

atas. Nilai rata-rata persentase viabilitas dengan lama 

sentrifugasi 5 menit lebih tinggi daripada sentrifugasi 7 menit. 

Data rata-rata viabilitas spermatozoa sapi Simental 

hasil sexing dengan lama sentrifugasi yang berbeda pada suhu 

5
0
C pada lapisan atas dan lapisan bawah terdapat pada Tabel 
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Tabel 3. Rata–rata presentase viabilitas spermatozoa 

setelah sexing pada  suhu 5  

Perlakuan Lapisan atas (%) 
Lapisan bawah 

(%) 

Sentrifugasi 5 

menit 
     67,55±7,51 69,92±6,11 

Sentrifugasi 7 

menit 
67,37±5,93 70,99±4,38 

 

Viabilitas spermatozoa sapi Simental hasil sexing pada 

suhu 5  pada lapisan atas dengan sentrifugasi 5 menit tidak 

berbeda nyata (P>0,05) dengan sentrifugasi 7 menit. Demikian 

juga viabilitas pada lapisan bawah dengan sentrifugasi 5 menit 

tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan sentrifugasi 7 menit 

(lihat Lampiran 2). 

Viabilitas  spermatozoa hasil sexing dengan 

sentrifugasi 5 menit dan 7 menit pada lapisan bawah berturut-

turut adalah 69,92±6,11% dan 70,99±4,38% sedangkan lapisan 

atas berturut-turut adalah 67,55±7,51% dan 67,37±5,93%. 

Viabilitas spermatozoa hasil sexing menunjukkan bahwa pada 

lapisan bawah memiliki viabilitas yang lebih tinggi daripada 

lapisan atas dan viabilitas pada lama sentrifugasi 5 menit lebih 

tinggi daripada lama sentrifugasi 7 menit. Lapisan bawah 

adalah lapisan yang kaya spermatozoa X yang memiliki 

ukuran yang lebih besar. Hafez and Hafez (2008) menyatakan 

bahwa spermatozoa X biasanya lebih besar kepalanya, lebih 

berat dan lebih panjang dibandingkan spermatozoa Y dan 

spermatozoa X lebih lambat bergerak sehingga lebih sedikit 

menghabiskan energi dibandingkan dengan spermatozoa Y. 

Rendahnya nilai viabilitas spermatozoa pada lapisan atas 

daripada lapisan bawah disebabkan karena spermatozoa Y 
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memerlukan energi lebih banyak untuk bergerak sehingga 

dapat menurunkan viabilitasnya (Sianturi, 2004). Susilawati, 

dkk. (2003) menambahkan bahwa apabila pasokan energi yang 

dibutuhkan spermatozoa kurang maka akan mengganggu 

kelangsungan hidup spermatozoa karena salah satu kandungan 

yang ada didalam seminal plasma yaitu fruktosa berfungsi 

sebagai salah satu energi dalam proses metabolisme 

spermatozoa. 

Viabilitas spermatozoa tergantung pada keutuhan 

membran (Malmgrer, 1996), sedangkan menurut Susilawati 

(2000), pemisahan spermatozoa dengan metode sentrifugasi 

mengakibatkan kerusakan struktur membran spermatozoa. 

Kerusakan membran spermatozoa mengakibatkan 

terganggunya proses metabolisme infraseluler spermatozoa, 

sehingga dengan adanya gangguan metabolisme maka 

spermatozoa akan melemah dan bahkan bisa menyebabkan 

kematian. 

Rataan persentase hidup spermatozoa lapisan atas dan 

lapisan bawah hasil pemisahan pada suhu 5
0
C mengalami 

penurunan dari persentase hidup spermatozoa semen segar. 

Hafez (2008) menyatakan bahwa penurunan motilitas dan 

persentase daya hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

medium pemisahan, waktu pelaksanaan, temperatur dan 

terpisahnya spermatozoa dengan seminal plasma. Pengencer 

AndroMed® menggunakan lesitin dari kacang kedelai. Lesitin  

digunakan sebagai bahan anti cold shock yang dapat 

melindungi spermatozoa pada saat perubahan suhu dari suhu 

ruang (28
0
C) pada saat pengolahan ke suhu ekuilibrasi (5

0
C). 

Spermatozoa hidup dan  mati hasil pewarnaan menggunakan 

eosin negrosin terdapat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Hasil pengamatan viabilitas spermatozoa 
 

4.2.3 Persentase Abnormalitas Spermatozoa 
Persentase abnormalitas spermatozoa hasil sexing 

pada lapisan atas dan bawah dengan lama sentrifugasi 5 menit 

dan 7 menit setelah pendinginan 5
0
C dapat dilihat pada 

Gambar 8.  

 

Gambar 8. Rata-rata persentase abnormalitas 

spermatozoa setelah sexing pada suhu 5  
Gambar 8 menunjukkan rata-rata persentase 
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abnormalitas spermatozoa dengan lama sentrifugasi 5 menit 

dan 7 menit pada lapisan atas lebih tinggi dibandingkan 

dengan lapisan bawah. Nilai rata-rata persentase abnormalitas 

dengan lama setrifugasi 7 menit lebih tinggi daripada 

sentrifugasi 5 menit. 

Data rata-rata persentase abnormalitas spermatozoa 

sapi Simental hasil sexing dengan lama sentrifugasi yang 

berbeda pada suhu 5
0
C pada lapisan atas dan lapisan bawah 

terdapat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata–rata persentase abnormalitas spermatozoa 

setelah sexing pada suhu 5  

Perlakuan Lapisan atas (%) 
Lapisan bawah 

(%) 

Sentrifugasi 5 menit 18,34±1,05 18,28±0,68 

Sentrifugasi 7 menit 19,53±0,61 18,40±0,11 

  

Persentase abnormalitas spermatozoa sapi Simental 

hasil sexing pada suhu 5  pada lapisan atas dengan 

sentrifugasi 5 menit berbeda nyata (P<0,05) dengan 

sentrifugasi 7 menit. Sedangkan abnormalitas pada lapisan 

bawah dengan sentrifugasi 5 menit tidak berbeda nyata ( 

P>0,05) dengan sentrifugasi 7 menit (lihat Lampiran 3). 

Persentase Abnormalitas spermatozoa hasil sexing 

dengan sentrifugasi 5 menit dan 7 menit pada lapisan atas 

berturut-turut adalah 18,34±1,05% dan 19,53±0,61% 

sedangkan  lapisan bawah berturut-turut adalah 18,28±0,68% 

dan 18,40±0,11%. Abnormalitas dipengaruhi oleh adanya 

kerusakan morfologis spermatozoa baik kepala, ekor maupun 

leher. Beberapa penyimpangan dari morfologi normal 
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dianggap sebagai abnormalitas, antara lain spermatozoa 

dengan kepala raksasa atau terputus antara kepala dan ekor. 

Menurut Susilawati (2000), spermatozoa setelah mengalami 

sentrifugasi tampak adanya jarak antara kepala dan ekor juga 

tampak terkelupasnya membran kepala maupun ekor. 

Peningkatan abnormalitas spermatozoa disebabkan 

akibat pengaruh dari sentrifugasi yang mengakibatkan 

kerusakan struktur membran akibat terjadi benturan antara 

spermatozoa dengan medium dan dinding tabung oleh gaya 

sentrifugal. Hal ini didukung Susilawati (2000) bahwa 

pemisahan dengan metode sentrifugasi mengakibatkan 

kerusakan struktur membran spermatozoa. Rata-rata 

abnormalitas spermatozoa setelah sexing berada pada kisaran 

normal karena tidak lebih dari 20% (Hafez, 2008).  

Selama proses pendinginan, spermatozoa yang 

mempunyai daya tahan lemah akan mengalami kematian atau 

hanya kerusakan sel yang mengakibatkan terjadinya 

keabnormalan pada spermatozoa karena tidak mampu 

menahan kondisi cold shock. Dijelaskan lebih lanjut oleh 

Garner and Hafez (2008) bahwa proses pendinginan 

menyebabkan spermatozoa mengalami cold shock, sehingga 

mengakibatkan kerusakan morfologi khususnya pada ekor. 

Abnormalitas umumnya adalah penyimpangan morfologi dari 

kerangka normal spermatozoa. Perubahan tekanan osmose dan 

dehidrasi yang hebat saat pendinginan dapat meningkatkan 

abnormalitas (Kusumawati, 2006). Gambar spermatozoa 

normal dan abnormal dapat dilihat pada Gambar 9. 



44 
 

   

Gambar 9. Hasil pengamatan abnormalitas spermatozoa 
 

Abnormalitas spermatozoa yang ditemui dalam 

penelitian ini termasuk abnormalitas tersier yaitu abnormalitas 

yang terjadi  setelah spermatozoa diejakulasikan dan  saat 

prosesing spermatozoa (Garner dan Hafez, 2008). 

Abnormalitas spermatozoa tersier berupa kepala terlepas dari 

ekor dan ekor spermatozoa  menggulung yang diduga 

dikarenakan proses sexing dan pembuatan preparat ulas. 

Sujoko dkk., (2009) mengungkapkan bahwa abnormalitas 

spermatozoa setelah proses sexing diantaranya adalah kepala 

terpisah dengan ekor, ekor patah dan melengkung. 

          

4.2.4 Konsentrasi Spermatozoa 
Konsentrasi spermatozoa hasil sexing pada lapisan 

atas dan bawah dengan lama sentrifugasi 5 menit dan 7 menit 

setelah pendinginan 5
0
C dapat dilihat pada Gambar 10.  
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Gambar 10. Rata-rata konsentrasi spermatozoa setelah 

sexing pada suhu 5  

 

Gambar 10 menunjukkan rata-rata konsentrasi 

spermatozoa dengan lama sentrifugasi 5 menit dan 7 menit 

pada lapisan atas lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan 

bawah. Nilai rata-rata konsentrasi dengan lama sentrifugasi 7 

menit lebih tinggi daripada sentrifugasi 5 menit. 

Data rata-rata konsentrasi spermatozoa sapi Simental 

hasil sexing dengan lama sentrifugasi yang berbeda pada suhu 

5
0
C pada sentrifugasi 5 dan 7 menit terdapat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata–rata konsentrasi spermatozoa setelah 

sexing pada suhu 5  

Perlakuan 
Sentrifugasi 5 

menit 

Sentrifugasi 7 

menit 

Lapisan atas 

(jt/ml) 
457±144,76 445+133,10 

Lapisan bawah 

(jt/ml) 
482+98,75 572±71,46 

 

Konsentrasi spermatozoa sapi Simental hasil sexing 

pada suhu 5  dengan sentrifugasi 5 menit pada lapisan atas 

tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan sentrifugasi 7 menit. 

Demikian juga konsentrasi dengan sentrifugasi 5 menit pada 

lapisan bawah tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan 

sentrifugasi 7 menit. Konsentrasi spermatozoa hasil sexing 

dengan sentrifugasi 5 menit dan 7 menit pada lapisan bawah 

berturut-turut adalah 482±98,75% dan 572±71,46% sedangkan 

lapisan atas berturut-turut adalah 457±144,76% dan 

445±133,10% (lihat Lampiran 4).  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebaran 

lapisan atas dan lapisan bawah lebih merata pada lama 

sentrifugasi 5 menit dibandingkan sentifugasi 7 menit.  

Konsentrasi lapisan bawah (spermatozoa X) setelah pemisahan 

lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan atas (spermatozoa 

Y). Hal ini dikarenakan spermatozoa X mempunyai berat dan 

ukuran lebih besar daripada spermatozoa Y, sehingga apabila 

dilakukan sentrifugasi spermatozoa yang memiliki berat lebih 

besar memiliki kemampuan untuk menembus densitas 

cenderung jauh lebih cepat membentuk endapan. Berat dan 

ukuran lebih besar ini disebabkan oleh adanya kandungan 

DNA pada kepala spermatozoa X sekitar 2-3% lebih besar 
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daripada DNA yang terkandung dalam kepala spermatozoa Y, 

sehingga dengan sentrifugasi maka spermatozoa X lebih cepat 

membentuk endapan dibandingkan spermatozoa Y (Cui, 

1997). 

Susilawati (2001) menyatakan bahwa kecepatan dan 

lama sentrifugasi yang sesuai mempunyai kemampuan yang 

baik untuk memisahkan spermatozoa berdasarkan besarnya, 

yaitu spermatozoa yang kecil akan keatas sedangkan yang 

besar akan kebawah. Hal ini yang menyebabkan lama 

sentrifugasi 7 menit memiliki rata-rata persentase konsentrasi 

lebih besar dan tidak merata dibandingkan dengan lama 

sentrifugasi 5 menit.  Gaya sentrifugal yang terjadi saat 

sentrifugasi menyebabkan spermatozoa tertarik kebawah, 

sehingga pada lapisan bawah terdapat endapan lebih banyak 

dibandingkan pada lapisan atas. Lama sentrifugasi memegang 

peranan yang penting. Semakin lama waktu sentrifugasi dapat 

mengakibatkan jumlah spermatozoa yang turun semakin 

banyak. 

 

4.2.5 Total Spermatozoa Motil 
Total spermatozoa motil hasil sexing pada lapisan atas 

dan bawah dengan lama sentrifugasi 5 menit dan 7 menit 

setelah pendinginan 5
0
C dapat dilihat pada Gambar 11.  
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Gambar 11. Rata-rata total spermatozoa motil setelah 

sexing pada suhu 5  
 

Gambar 11 menunjukkan rata-rata total spermatozoa 

motil dengan lama sentrifugasi 5 menit dan 7 menit pada 

lapisan bawah lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan atas. 

Nilai rata-rata total spermatozoa motil dengan lama setrifugasi 

7 menit lebih tinggi daripada sentrifugasi 5 menit. 

Rata-rata total spermatozoa motil hasil sexing dengan 

lama sentrifugasi yang berbeda pada suhu 5
0
C pada lapisan 

atas dan lapisan bawah terdapat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rata–rata total spermatozoa motil setelah sexing 

pada suhu 5 . 

Perlakuan 
Lapisan atas 

(jt/ml) 

Lapisan bawah 

(jt/ml) 

Sentrifugasi 5 

menit 
121,58±68,03 138,38±48,41 

Sentrifugasi 7 

menit 
143,43±25,72 160,78±41,24 

 

Hasil uji t menunjukkan bahwa total spermatozoa 

motil hasil sexing pada suhu 5  pada lapisan atas dengan 

sentrifugasi 5 menit tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan 

sentrifugasi 7 menit. Demikian juga konsentrasi pada lapisan 

bawah dengan sentrifugasi 5 menit tidak berbeda nyata 

(P>0,05) dengan sentrifugasi 7 menit. Konsentrasi 

spermatozoa hasil sexing dengan sentrifugasi 5 menit dan 7 

menit pada lapisan bawah berturut-turut adalah 

138,38±48,41% dan 160,78±41,24% dan lapisan atas berturut-

turut adalah 121,58±68,03% dan 143,43±25,72% (lihat 

Lampiran 5).  

Total spermatozoa motil merupakan hasil perkalian 

antara volume semen dengan konsentrasi spermatozoa dan 

persentase motilitas. Berdasarkan hal tersebut maka total 

spermatozoa motil sangat ditentukan oleh konsentrasi 

spermatozoa. Apabila konsentrasi tinggi maka total 

spermatozoa motil juga tinggi. Pengamatan total spermatozoa 

motil perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah spermatozoa 

yang motil dalam setiap ml semen yang bertujuan untuk 

keberhasilan IB.  

Faktor yang berpengaruh terhadap jumlah total 

spermatozoa motil salah satunya adalah konsentrasi karena 
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akan berpengaruh secara langsung terhadap perhitungan total 

spermatozoa motil (Udrayana, 2009). Ditambahkan lebih 

lanjut oleh Hafez and Hafez (2008) bahwa daya fertilitas 

spermatozoa sangat ditentukan oleh jumlah total spermatozoa 

yang hidup dan mampu bergerak aktif kedepan. Menurut 

Zenichiro, dkk (2002), jumlah spermatozoa motil yang harus 

terkandung dalam satu straw adalah 12x10
6
 pada saat semen 

siap diinseminasikan.   
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Kualitas semen hasil sexing pada suhu 5

0
C 

menggunakan sentrifugasi gradien densitas percoll dengan 

lama sentrifugasi 5 menit lebih baik daripada 7 menit karena 

motilitasnya lebih baik dan perbedaan konsentrasi antara 

lapisan atas dan lapisan bawah rendah atau sebaran 

spermatozoa keatas dan kebawah seimbang. Motilitas 

spermatozoa dengan sentrifugasi selama 5 menit pada lapisan 

atas 49,5%; lapisan bawah 60% dan sentrifugasi selama 7 

menit pada lapisan atas 47,5%; lapisan bawah 56,5%. 

Konsentrasi spermatozoa dengan sentrifugasi 5 menit pada 

lapisan atas 482 jt/ml; lapisan bawah 457 jt/ml dan sentrifugasi 

selama 7 menit pada lapisan atas 572 jt/ml; lapisan bawah 445 

jt/ml. 

 

5.2 Saran 
Sexing spermatozoa dengan menggunakan sentrifugasi 

gradient densitas percoll disarankan sebaiknya menggunakan 

sentrifugasi 5 menit dalam upaya peningkatan kualitas semen 

dan keberhasilan pemisahan spermatozoa X dan Y. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Uji t independen persentase motilitas  

spermatozoa sesudah sexing pada suhu 

5
0
C 

 

Tabel persentase motilitas individu spermatozoa sesudah 

sexing pada suhu 5
0
C 

Ulangan 

Sentrifugasi 5 menit Sentrifugasi 7 menit 

LA (%) LB (%) LA (%) LB (%) 

1 60 60 65 65 

2 70 55 65 65 

3 65 60 55 70 

4 50 65 60 60 

5 65 65 60 70 

6 35 65 45 45 

7 30 60 35 60 

8 40 55 40 40 

9 45 50 50 60 

10 35 65 40 30 

Rata-

rata 
49,5 60 47,5 56,5 

SD 14,62 5,27 11,07 13,55 

Data menyebar antara 30%-70% sehingga tidak perlu 

dilakukan transformasi (Sastrosupadi, 2000). 
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A. Uji t independen persentase motilitas individu 

spermatozoa sexing setelah pendinginan 5
0
C pada lapisan 

atas 

Ulangan 
Lapisan atas 

A - B = D D
2 

5 Menit 

(A) 
7 Menit 

(B) 1 60 65 -5 25 
2 70 65 5 25,00 
3 65 55 10 100,00 
4 50 60 -10 100,00 
5 65 60 5 25,00 
6 35 45 -10 100,00 
7 30 35 -5 25,00 
8 40 40 0 0,00 
9 45 50 -5 25,00 
10 35 40 -5 25,00 
Σ 495 515 -20 450,00 

 ̅ 49,50 51,50 -2,00 45,00 
SD 14,62 11,07 6,75 38,73 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 450 –  

      

  
 = 450 – 40 = 410 

SD = √
   

      
 = √

   

        
 = 2,134 

t hitung = 
           

  
 = 

  

     
 = -0,937 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 0,937 < 2,262 

sehingga persentase motilitas spermatozoa 

hasil sexing pada lapisan atas dengan 

sentrifugasi selama 5 menit sama atau 

tidak berbeda nyata (P > 0,05) dengan 

sentrifugasi selama 7 menit. 
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B. Uji t independen persentase motilitas individu 

spermatozoa sexing setelah pendinginan 5
0
C pada lapisan 

bawah 

Ulangan 
Lapisan Bawah 

A - B = D D
2 

5 menit 

(A) 
7 menit 

(B) 1 60 65 -5 25 
2 55 65 -10 100,00 
3 60 70 -10 100,00 
4 65 60 5 25,00 
5 65 70 -5 25,00 
6 65 45 20 400,00 
7 60 60 0 0,00 
8 55 40 15 225,00 
9 50 60 -10 100,00 
10 65 30 35 1225,00 
Σ 600 565 35 2225,00 

 ̅ 60,00 56,50 3,50 222,50 
SD 5,27 13,55 15,28 372,39 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 2225 –  

     

  
 = 2225 – 122,5 = 2102,5 

SD = √
   

      
 = √

      

        
 = 4,833 

t hitung = 
           

  
 = 

   

     
 = 0,724 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 0,724 < 2,262 

sehingga persentase motilitas spermatozoa 

hasil sexing pada lapisan bawah dengan 

sentrifugasi selama 5 menit sama atau 

tidak berbeda nyata (P > 0,05) dengan 

sentrifugasi selama 7 menit. 



64 

 

C. Uji t independen persentase motilitas spermatozoa 

individu hasil sexing setelah pendinginan 5
0
C dengan 

sentrifugasi 5 menit 

Ulangan Sentrifugasi 5 menit A - B = D D
2 

 
LA (%) LB (%)   

1 60 60 0 0 
2 70 55 15 225,00 
3 65 60 5 25,00 
4 50 65 -15 225,00 
5 65 65 0 0,00 
6 35 65 -30 900,00 
7 30 60 -30 900,00 
8 40 55 -15 225,00 
9 45 50 -5 25,00 

10 35 65 -30 900,00 
Σ 495 600 -105 3425,00 

 ̅ 49,5 60 -10,50 342,50 
SD 14,62 5,27 16,06 395,82 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 3425 –  

       

  
 = 3425 – 1102,5 = 2322,5 

SD = √
   

      
 = √

      

        
 = 5,079 

t hitung = 
           

  
 = 

     

     
 = -2,066 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu -2,066 < 2,262 

sehingga persentase motilitas spermatozoa 

hasil sexing sentrifugasi selama 5 menit 

pada lapisan atas sama atau tidak berbeda 

nyata (P > 0,05) dengan lapisan bawah. 
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D. Uji t independen persentase motilitas spermatozoa 

individu hasil sexing setelah pendinginan 5
0
C dengan 

sentrifugasi 7 menit 

Ulangan Sentrifugasi 7 menit A - B = D D
2 

 
LA (%) LB (%) 

  
1 65 65 0 0 
2 65 65 0 0,00 
3 55 70 -15 225,00 
4 60 60 0 0,00 
5 60 70 -10 100,00 
6 45 45 0 0,00 
7 35 60 -25 625,00 
8 40 40 0 0,00 
9 50 60 -10 100,00 
10 40 30 10 100,00 
Σ 515 565 -50 1150,00 

 ̅ 47,5 56,5 -5,00 115,00 
SD 11,07 13,55 10,00 194,08 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 1150 –  

      

  
 = 1150 – 250 = 900 

SD = √
   

      
 = √

   

        
 = 3,162 

t hitung = 
           

  
 = 

  

     
 = -1,581 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu -1,581 < 2,262 

sehingga persentase motilitas spermatozoa 

hasil sexing sentrifugasi selama 7 menit 

pada lapisan atas sama atau tidak berbeda 

nyata (P > 0,05) dengan lapisan bawah. 
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Lampiran 2. Uji t independen persentase viabilitas 

spermatozoa sesudah sexing pada suhu 

5
0
C 

 

Tabel persentase viabilitas spermatozoa sesudah sexing 

pada suhu 5
0
C 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit Sentrifugasi 7 menit 

LA (%) LB (%) LA (%) LB (%) 

1 70,21 75,84 76,43 70,33 
2 80,23 74,38 77,88 66,36 
3 73,79 77,84 64,35 68,47 
4 66,67 69,91 68,00 74,55 
5 76,06 72,53 69,65 76,44 
6 61,50 66,84 65,81 76,07 
7 57,14 67,54 59,78 71,12 
8 64,88 61,18 61,50 68,33 
9 65,99 73,53 63,64 63,54 
10 59,02 59,60 66,67 74,71 

Rata-

rata 

67,55 69,92 67,37 70,99 
SD 7,51 6,11 5,93 4,38 

Data menyebar antara 57.14%-80.23% sehingga perlu 

dilakukan transformasi tabel arcsin (Sastrosupadi, 2000). 
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Tabel hasil transformasi tabel arcsin persentase viabilitas 

spermatozoa 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit Sentrifugasi 7 menit 

LA (%) LB (%) LA (%) LB (%) 

1 56,91 60,53 60,94 56,98 
2 63,58 59,54 61,89 54,51 
3 59,15 61,89 53,31 55,80 
4 54,70 56,73 55,55 59,67 
5 60,67 58,37 56,54 60,94 
6 51,65 54,82 54,21 60,67 
7 49,08 55,24 50,59 57,48 
8 53,61 51,41 51,65 55,73 
9 54,27 59,02 52,89 52,83 
10 50,16 50,53 54,70 59,80 
Σ 553,78 568,08 552,27 574,41 

 ̅ 55,38 56,81 55,23 57,44 
SD 4,68 3,79 3,71 2,77 
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A. Uji t independen persentase viabilitas spermatozoa sexing 

setelah pendinginan 5
0
C pada lapisan atas 

Ulangan 
Lapisan atas 

A - B = D D
2
 

5 menit 

(A) 

7 menit 

(B) 1 56,91 60,94 -4,03 16,2409 
2 63,58 61,89 1,69 2,86 
3 59,15 53,31 5,84 34,11 
4 54,70 55,55 -0,85 0,72 
5 60,67 56,54 4,13 17,06 
6 51,65 54,21 -2,56 6,55 
7 49,08 50,59 -1,51 2,28 
8 53,61 51,65 1,96 3,84 
9 54,27 52,89 1,38 1,90 
10 50,16 54,70 -4,54 20,61 
Σ 553,78 552,27 1,51 106,17 

 ̅ 55,38 55,23 0,15 10,62 
SD 4,68 3,71 3,43 11,01 
 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 106,1 –  

       

  
 = 106,1 – 0,228 = 105,9 

SD = √
   

      
 = √

     

        
 = 1,084 

t hitung = 
           

  
 = 

    

     
 = 0,139 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 0,139 < 2,262 

sehingga persentase viabilitas 

spermatozoa hasil sexing pada lapisan atas 

dengan sentrifugasi selama 5 menit sama 

atau tidak berbeda nyata (P > 0,05) 

dengan sentrifugasi selama 7 menit. 
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B. Uji t independen persentase viabilitas spermatozoa sexing 

setelah pendinginan 5
0
C pada lapisan bawah 

Ulangan 
Lapisan bawah 

A - B = D D
2
 

5 menit 

(A) 

7 menit 

(B) 1 60,53 56,98 3,55 12,6025 
2 59,54 54,51 5,03 25,30 
3 61,89 55,80 6,09 37,09 
4 56,73 59,67 -2,94 8,64 
5 58,37 60,94 -2,57 6,60 
6 54,82 60,67 -5,85 34,22 
7 55,24 57,48 -2,24 5,02 
8 51,41 55,73 -4,32 18,66 
9 59,02 52,83 6,19 38,32 
10 50,53 59,80 -9,27 85,93 
Σ 568,08 574,41 -6,33 272,39 

 ̅ 56,81 57,44 -0,63 27,24 
SD 3,79 2,77 5,46 24,20 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 272,39 –  

        

  
 = 272,39 – 4,006 = 268,3 

SD = √
   

      
 = √

     

        
 = 1,726 

t hitung = 
           

  
 = 

     

     
 = -0,336 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 0,336 < 2,262 

sehingga persentase viabilitas 

spermatozoa hasil sexing pada lapisan 

bawah dengan sentrifugasi selama 5 menit 

sama atau tidak berbeda nyata (P > 0,05) 

dengan sentrifugasi selama 7 menit. 
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C. Uji t independen persentase viabilitas spermatozoa sexing 

setelah pendinginan 5
0
C dengan sentrifugasi 5 menit 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit 

A - B = D D
2
 

LA (A) LB (B) 

1 56,91 60,53 -3,62 13,1044 

2 63,58 59,54 4,04 16,32 

3 59,15 61,89 -2,74 7,51 

4 54,70 56,73 -2,03 4,12 

5 60,67 58,37 2,3 5,29 

6 51,65 54,82 -3,17 10,05 

7 49,08 55,24 -6,16 37,95 

8 53,61 51,41 2,2 4,84 

9 54,27 59,02 -4,75 22,56 

10 50,16 50,53 -0,37 0,14 

Σ 553,78 568,08 -14,3 121,88 

 ̅ 55,38 56,81 -1,43 12,19 

SD 4,68 3,79 3,36 11,19 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 121,88 –  

        

  
 = 121,88 – 20,44 = 101,4 

SD = √
   

      
 = √

     

        
 = 1,061 

t hitung = 
           

  
 = 

     

     
 = -1,347 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 1,347 < 2,262 

sehingga persentase viabilitas 

spermatozoa hasil sexing sentrifugasi 

selama 5 menit pada lapisan atas sama 

atau tidak berbeda nyata (P > 0,05) 

dengan lapisan bawah. 
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D. Uji t independen persentase viabilitas spermatozoa sexing 

setelah pendinginan 5
0
C dengan sentrifugasi 7 menit 

Ulangan 
Sentrifugasi 7 menit 

A - B = D D
2
 

LA (A) LB (B) 

1 60,94 56,98 3,96 15,6816 

2 61,89 54,51 7,38 54,46 

3 53,31 55,80 -2,49 6,20 

4 55,55 59,67 -4,12 16,97 

5 56,54 60,94 -4,4 19,36 

6 54,21 60,67 -6,46 41,73 

7 50,59 57,48 -6,89 47,47 

8 51,65 55,73 -4,08 16,65 

9 52,89 52,83 0,06 0,00 

10 54,70 59,80 -5,1 26,01 

Σ 552,27 574,41 -22,14 244,54 

 ̅ 55,23 57,44 -2,21 24,45 

SD 3,71 2,77 4,66 17,90 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 244,54 –  

         

  
 = 244,54 – 49,01 = 195,5 

SD = √
   

      
 = √

     

        
 = 1,473 

t hitung = 
           

  
 = 

     

     
 = -1,502 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 1,502 < 2,262 

sehingga persentase viabilitas 

spermatozoa hasil sexing sentrifugasi 

selama 7 menit pada lapisan atas sama 

atau tidak berbeda nyata (P > 0,05) 

dengan lapisan bawah.  



73 

 

Lampiran 3. Uji t independen persentase abnormalitas 

spermatozoa sesudah sexing pada suhu 5
0
C 

 

Tabel persentase abnormalitas spermatozoa sesudah 

sexing pada suhu 5
0
C 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit Sentrifugasi 7 menit 

LA (%) LB (%) LA (%) LB (%) 

1 17,69 18,59 18,62 18,18 
2 16,67 19,55 18,95 17,57 
3 17,79 18,13 19,51 16,67 
4 18,87 18,47 19,12 18,82 
5 17,05 18,67 19,35 16,46 
6 18,24 17,09 19,72 19,53 
7 19,44 17,83 20,81 19,42 
8 19,42 18,18 20,00 19,31 
9 18,49 18,70 19,75 18,83 
10 19,73 17,60 19,42 19,20 

Rata-

rata 

18,34 18,28 19,53 18,40 
SD 1,05 0,68 0,61 0,11 

Data menyebar antara 16.67%-20.81% sehingga perlu 

dilakukan transformasi akar kuadrat (Sastrosupadi, 

2000). 
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Tabel hasil transformasi akar kuadrat persentase 

abnormalitas spermatozoa 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit Sentrifugasi 7 menit 

LA (%) LB (%) LA (%) LB (%) 

1 4,27 4,37 4,37 4,32 
2 4,14 4,48 4,41 4,25 
3 4,28 4,32 4,47 4,14 
4 4,40 4,36 4,43 4,40 
5 4,19 4,38 4,46 4,12 
6 4,33 4,19 4,50 4,48 
7 4,47 4,28 4,62 4,46 
8 4,46 4,32 4,53 4,45 
9 4,36 4,38 4,50 4,40 

10 4,50 4,25 4,46 4,44 
Σ 43,39 43,33 44,75 43,45 

 ̅ 4,34 4,33 4,47 4,35 
SD 0,12 0,08 0,07 0,13 
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A. Uji t independen persentase abnormalitas spermatozoa 

sexing setelah pendinginan 5
0
C pada lapisan atas 

Ulangan 
Lapisan atas 

A - B = D D
2 

5 menit 

(A) 
7 menit 

(B) 1 4,27 4,37 -0,11 0,012 
2 4,14 4,41 -0,27 0,07 
3 4,28 4,47 -0,20 0,04 
4 4,40 4,43 -0,03 0,00 
5 4,19 4,46 -0,27 0,07 
6 4,33 4,50 -0,17 0,03 
7 4,47 4,62 -0,15 0,02 
8 4,46 4,53 -0,06 0,00 
9 4,36 4,50 -0,14 0,02 

10 4,50 4,46 0,03 0,00 
Σ 43,39 44,75 -1,36 0,27 

 ̅ 4,34 4,47 -0,14 0,03 
SD 0,12 0,07 0,10 0,03 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 0,27 –  

        

  
 = 0,27 – 0,18 = 0,09 

SD = √
   

      
 = √

    

        
 = 0,03 

t hitung = 
           

  
 = 

     

    
 = -4,393 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung > t 0,05 (9) yaitu 4,393 > 2,262 

sehingga persentase viabilitas 

spermatozoa hasil sexing pada lapisan atas 

dengan sentrifugasi selama 5 menit tidak 

sama atau berbeda nyata (P < 0,05) 

dengan sentrifugasi selama 7 menit. 
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B. Uji t independen persentase abnormalitas spermatozoa 

sexing setelah pendinginan 5
0
C pada lapisan bawah 

Ulangan 
Lapisan bawah 

A - B = D D
2 

5 menit 

(A) 
7 menit 

(B) 1 4,37 4,32 0,05 0,00 
2 4,48 4,25 0,23 0,05 
3 4,32 4,14 0,17 0,03 
4 4,36 4,40 -0,04 0,00 
5 4,38 4,12 0,26 0,07 
6 4,19 4,48 -0,28 0,08 
7 4,28 4,46 -0,18 0,03 
8 4,32 4,45 -0,13 0,02 
9 4,38 4,40 -0,02 0,00 
10 4,25 4,44 -0,18 0,03 
Σ 43,33 43,45 -0,12 0,32 

 ̅ 4,33 4,35 -0,01 0,03 
SD 0,08 0,13 0,19 0,03 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 0,32 –  

        

  
 = 0,32 – 0,0015 = 0,31 

SD = √
   

      
 = √

    

        
 = 0,059 

t hitung = 
           

  
 = 

     

     
 = -0,209 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 0,209 < 2,262 

sehingga persentase viabilitas 

spermatozoa hasil sexing pada lapisan 

bawah dengan sentrifugasi selama 5 menit 

sama atau tidak berbeda nyata (P > 0,05) 

dengan sentrifugasi selama 7 menit. 
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C. Uji t independen persentase abnormalitas spermatozoa 

sexing setelah pendinginan 5
0
C dengan sentrifugasi 5 

menit 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit 

A - B = D D
2
 

LA (A) LB (B) 

1 4,27 4,37 -0,10 0,01 

2 4,14 4,48 -0,34 0,12 

3 4,28 4,32 -0,04 0,00 

4 4,40 4,36 0,04 0,00 

5 4,19 4,38 -0,19 0,04 

6 4,33 4,19 0,14 0,02 

7 4,47 4,28 0,19 0,04 

8 4,46 4,32 0,14 0,02 

9 4,36 4,38 -0,02 0,00 

10 4,50 4,25 0,25 0,06 

Σ 43,39 43,33 0,07 0,30 

 ̅ 4,34 4,33 0,01 0,03 

SD 0,12 0,08 0,18 0,04 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 0,30 –  

       

  
 = 0,30 – 0,00049 = 0,30 

SD = √
   

      
 = √

    

        
 = 0,058 

t hitung = 
           

  
 = 

    

     
 = 0,120 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 0,120 < 2,262 

sehingga persentase viabilitas 

spermatozoa hasil sexing sentrifugasi 

selama 5 menit pada lapisan atas sama 

atau tidak berbeda nyata (P > 0,05) 

dengan lapisan bawah. 
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D. Uji t independen persentase abnormalitas spermatozoa 

sexing setelah pendinginan 5
0
C dengan sentrifugasi 7 

menit 

Ulangan 
Sentrifugasi 7 menit 

A - B = D D
2
 

LA (A) LB (B) 

1 4,37 4,32 0,05 0,00 

2 4,41 4,25 0,16 0,03 

3 4,47 4,14 0,33 0,11 

4 4,43 4,40 0,03 0,00 

5 4,46 4,12 0,34 0,12 

6 4,50 4,48 0,02 0,00 

7 4,62 4,46 0,16 0,03 

8 4,53 4,45 0,08 0,01 

9 4,50 4,40 0,10 0,01 

10 4,46 4,44 0,02 0,00 

Σ 44,75 43,45 1,29 0,30 

 ̅ 4,47 4,35 0,13 0,03 

SD 0,07 0,13 0,12 0,04 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 0,30 –  

       

  
 = 0,30 – 0,166 = 0,13 

SD = √
   

      
 = √

    

        
 = 0,038 

t hitung = 
           

  
 = 

    

     
 = 3,395 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung > t 0,05 (9) yaitu 3,395 > 2,262 

sehingga persentase viabilitas 

spermatozoa hasil sexing sentrifugasi 

selama 7 menit pada lapisan atas tidak 

sama atau berbeda nyata (P < 0,05) 

dengan lapisan bawah. 
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Lampiran 4. Uji t independen konsentrasi spermatozoa 

sesudah sexing pada suhu 5
0
C 

 

Tabel konsentrasi spermatozoa sesudah sexing pada suhu 

5
0
C 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit Sentrifugasi 7 menit 

LA 

(10⁶/ml) 

LB 

(10⁶/ml) 

LA 

(10⁶/ml) 

LB 

(10⁶/ml) 1 450 520 580 530 
2 620 670 600 550 
3 580 350 480 540 
4 530 420 570 620 
5 670 550 530 650 
6 420 440 350 690 
7 260 490 200 570 
8 300 530 310 560 
9 460 510 370 430 
10 280 340 460 580 

Rata-

rata 

457 482 445 572 
SD 144,76 98,75 133,10 71,46 
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A. Uji t independen konsentrasi spermatozoa sexing setelah 

pendinginan 5
0
C pada lapisan atas 

Ulangan 
Lapisan atas 

A - B = D D
2
 

5 menit 

(A) 

7 menit 

(B) 1 450 580 -130 16900 

2 620 600 20 400,00 

3 580 480 100 10000,00 

4 530 570 -40 1600,00 

5 670 530 140 19600,00 

6 420 350 70 4900,00 

7 260 200 60 3600,00 

8 300 310 -10 100,00 

9 460 370 90 8100,00 

10 280 460 -180 32400,00 

Σ 4570 4450 120 97600,00 

 ̅ 457,00 445,00 12,00 9760,00 

SD 144,76 133,10 103,37 10393,72 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 97600 –  

      

  
 = 97600 – 1440 = 96160 

SD = √
   

      
 = √

     

        
 = 32,687 

t hitung = 
           

  
 = 

  

      
 = 0,367 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 0,367 < 2,262 

sehingga konsentrasi spermatozoa hasil 

sexing pada lapisan atas dengan 

sentrifugasi selama 5 menit sama atau 

tidak berbeda nyata (P > 0,05) dengan 

sentrifugasi selama 7 menit. 
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B. Uji t independen konsentrasi spermatozoa sexing setelah 

pendinginan 5
0
C pada lapisan bawah 

Ulangan 
Lapisan bawah 

A - B = D D
2
 

5 menit 

(A) 

7 menit 

(B) 1 520 530 -10 100 

2 670 550 120 14400,00 

3 350 540 -190 36100,00 

4 420 620 -200 40000,00 

5 550 650 -100 10000,00 

6 440 690 -250 62500,00 

7 490 570 -80 6400,00 

8 530 560 -30 900,00 

9 510 430 80 6400,00 

10 340 580 -240 57600,00 

Σ 4820 5720 -900 234400,00 

 ̅ 482,00 572,00 -90,00 23440,00 

SD 98,75 71,46 130,55 23624,34 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 234400 –  

       

  
  

                            = 234400 – 81000 = 153400 

SD = √
   

      
 = √

      

        
 = 41,284 

t hitung = 
           

  
 = 

   

      
 = -2,179 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 2,179 < 2,262 

sehingga konsentrasi spermatozoa hasil 

sexing pada lapisan bawah dengan 

sentrifugasi selama 5 menit sama atau 

tidak berbeda nyata (P > 0,05) dengan 

sentrifugasi selama 7 menit. 
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C. Uji t independen konsentrasi spermatozoa sexing setelah 

pendinginan 5
0
C dengan sentrifugasi 5 menit 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit 

A - B = D D
2 

LA (A) LB (B) 
1 450 520 -70 4900 
2 620 670 -50 2500,00 
3 580 350 230 52900,00 
4 530 420 110 12100,00 
5 670 550 120 14400,00 
6 420 440 -20 400,00 
7 260 490 -230 52900,00 
8 300 530 -230 52900,00 
9 460 510 -50 2500,00 

10 280 340 -60 3600,00 
Σ 4570 4820 -250 199100,00 

 ̅ 457,00 482,00 -25,00 19910,00 
SD 144,76 98,75 146,38 23176,97 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 199100 –  

       

  
  

                       = 199100 – 6250 = 192850 

SD = √
   

      
 = √

      

        
 = 46,290 

t hitung = 
           

  
 = 

   

      
 = -0,540 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 0,540 < 2,262 

sehingga konsentrasi spermatozoa hasil 

sexing sentrifugasi selama 5 menit pada 

lapisan atas sama atau tidak berbeda nyata 

(P > 0,05) dengan lapisan bawah. 
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D. Uji t independen konsentrasi spermatozoa sexing setelah 

pendinginan 5
0
C dengan sentrifugasi 7 menit 

Ulangan 
Sentrifugasi 7 menit 

A - B = D D
2 

LA (A) LB (B) 
1 580 530 50 2500 
2 600 550 50 2500,00 
3 480 540 -60 3600,00 
4 570 620 -50 2500,00 
5 530 650 -120 14400,00 
6 350 690 -340 115600,00 
7 200 570 -370 136900,00 
8 310 560 -250 62500,00 
9 370 430 -60 3600,00 

10 460 580 -120 14400,00 
Σ 4450 5720 -1270 358500,00 

 ̅ 445,00 572,00 -127,00 35850,00 
SD 133,10 71,46 148,03 51227,58 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 358500 –  

        

  
  

                       = 358500 – 161290 = 197210 

 

SD = √
   

      
 = √

      

        
 = 46,810 

t hitung = 
           

  
 = 

    

      
 = -2,713 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung > t 0,05 (9) yaitu 2,713 > 2,262 

sehingga konsentrasi spermatozoa hasil 

sexing sentrifugasi selama 7 menit pada 

lapisan atas tidak sama atau berbeda nyata 

(P < 0,05) dengan lapisan bawah. 
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Lampiran 5. Uji t independen total spermatozoa motil 

sesudah sexing pada suhu 5
0
C 

 

Tabel total spermatozoa motil sesudah sexing pada suhu 

5
0
C 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit Sentrifugasi 7 menit 

LA 

(10⁶/ml) 
LB 

(10⁶/ml) 
LA 

(10⁶/ml) 
LB 

(10⁶/ml) 1 135 156 189 172 
2 217 184 195 179 
3 189 105 132 189 
4 133 137 171 186 
5 218 179 159 228 
6 74 143 79 155 
7 39 147 35 171 
8 60 146 62 112 
9 104 128 93 129 

10 49 111 92 87 

Rata-

rata 
121,58 143,43 120,58 160,78 

SD 68,03 25,72 56,18 41,24 
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A. Uji t independen total spermatozoa motil hasil sexing 

setelah pendinginan 5
0
C pada lapisan atas 

Ulangan 
Lapisan atas 

A - B = D D
2
 

5 menit (A) 7 menit 

(B) 1 135 189 -53,5 2862,25 

2 217 195 22 484,00 

3 189 132 56,5 3192,25 

4 133 171 -38,5 1482,25 

5 218 159 58,75 3451,56 

6 74 79 -5,25 27,56 

7 39 35 4 16,00 

8 60 62 -2 4,00 

9 104 93 11 121,00 

10 49 92 -43 1849,00 

Σ 1215,75 1205,75 10 13489,88 

 ̅ 121,58 120,58 1,00 1348,99 

SD 68,03 56,18 38,70 1412,81 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 13489,88 –  

     

  
  

                            = 13489,88 – 10 = 13479,88 

SD = √
   

      
 = √

        

        
 = 12,238 

t hitung = 
           

  
 = 

 

      
 = 0,081 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 0,081 < 2,262 

sehingga total spermatozoa motil hasil 

sexing pada lapisan atas dengan 

sentrifugasi selama 5 menit sama atau 

tidak berbeda nyata (P > 0,05) dengan 

sentrifugasi selama 7 menit. 



87 

 

B. Uji t independen total spermatozoa motil hasil sexing 

setelah pendinginan 5
0
C pada lapisan bawah 

Ulangan 
Lapisan bawah 

A - B = D D
2
 

5 menit 

(A) 

7 menit 

(B) 1 156 172 -16,25 264,0625 

2 184 179 5,5 30,25 

3 105 189 -84 7056,00 

4 137 186 -49,5 2450,25 

5 179 228 -48,75 2376,56 

6 143 155 -12,25 150,06 

7 147 171 -24 576,00 

8 146 112 33,75 1139,06 

9 128 129 -1,5 2,25 

10 111 87 23,5 552,25 

Σ 1434,25 1607,75 -173,5 14596,75 

 ̅ 143,43 160,78 -17,35 1459,68 

SD 25,72 41,24 35,88 2164,35 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 14596,75 –  

         

  
  

                            = 14596,75 – 3010,22 = 11586,53 

SD = √
   

      
 = √

        

        
 = 11,346 

t hitung = 
           

  
 = 

      

      
 = -1,529 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 1,529 < 2,262 

sehingga total spermatozoa motil hasil 

sexing pada lapisan bawah dengan 

sentrifugasi selama 5 menit sama atau 

tidak berbeda nyata (P > 0,05) dengan 

sentrifugasi selama 7 menit. 
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C. Uji t independen total spermatozoa motil hasil sexing 

setelah pendinginan 5
0
C dengan sentrifugasi 5 menit 

Ulangan 
Sentrifugasi 5 menit 

A - B = D D
2
 

LA (A) LB (B) 

1 135 156 -21 441 

2 217 184 33 1089,00 

3 189 105 84 7056,00 

4 133 137 -4 16,00 

5 218 179 39 1521,00 

6 74 143 -69 4761,00 

7 39 147 -108 11664,00 

8 60 146 -86 7396,00 

9 104 128 -24 576,00 

10 49 111 -62 3844,00 

Σ 1218 1436 -218 38364,00 

 ̅ 121,80 143,60 -21,80 3836,40 

SD 68,08 25,60 61,11 3870,49 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 38364 –  

       

  
  

                            = 38364 – 4752,4 = 33611,60 

SD = √
   

      
 = √

        

        
 = 19,325 

t hitung = 
           

  
 = 

     

      
 = -1,128 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung < t 0,05 (9) yaitu 1,128 < 2,262 

sehingga total spermatozoa motil hasil 

sexing dengan sentrifugasi selama 5 menit 

pada lapisan atas sama atau tidak berbeda 

nyata (P > 0,05) dengan lapisan bawah. 
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D. Uji t independen total spermatozoa motil hasil sexing 

setelah pendinginan 5
0
C dengan sentrifugasi 7 menit 

Ulangan 
Sentrifugasi 7 menit 

A - B = D D
2
 

LA (A) LB (B) 

1 189 172 17 289 

2 195 179 16 256,00 

3 132 189 -57 3249,00 

4 171 186 -15 225,00 

5 159 228 -69 4761,00 

6 79 155 -76 5776,00 

7 35 171 -136 18496,00 

8 62 112 -50 2500,00 

9 93 129 -36 1296,00 

10 92 87 5 25,00 

Σ 1207 1608 -401 36873,00 

 ̅ 120,70 160,80 -40,10 3687,30 

SD 56,20 41,34 48,07 5586,25 

 

SSD = Σd
2 
– 

  Σ   

 
 = 36873 –  

       

  
  

                            = 36873 – 16080,1 = 20792,90 

SD = √
   

      
 = √

        

        
 = 15,119 

t hitung = 
           

  
 = 

     

      
 = -2,638 

t 0,05 (9) = 2,262 

Kesimpulan : t hitung > t 0,05 (9) yaitu 2,638 > 2,262 

sehingga total spermatozoa motil hasil 

sexing dengan sentrifugasi selama 7 menit 

pada lapisan atas tidak sama atau berbeda 

nyata (P < 0,05) dengan lapisan bawah. 

 



 


