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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kambing Boerawa merupakan salah satu komoditas ternak yang cukup 

potensial untuk dikembangakan. Ternak ini telah banyak dikembangbiakkan di 

beberapa daerah di Indonesia, karena telah dikenal kemampuan reproduksinya 

yang tinggi. Menurut Paramawasti, Suyadi, Wahyuningsih (2011) Kambing 

Boerawa mampu memiliki 2 – 3 anak dalam kurun waktu 2 tahun. Hal ini menjadi 

daya tarik bagi para peternak untuk mengembangkan kambing Boerawa tersebut. 

Dalam rangka mendukung pengembangan kambing Boerawa tersebut dapat 

dilakukan dengan cara menyediakan dan menyebarluaskan bibit-bibit unggul 

kambing Boerawa dalam negeri. Salah satu cara paling praktis dan sudah banyak 

dikenal luas oleh masyarakat adalah teknologi Inseminasi Buatan (IB). Teknik IB 

merupakan teknologi reproduksi yang relatif lebih mudah diaplikasikan 

dibandingkan dengan teknologi reproduksi lainnya. Keberhasilan teknik (IB) 

sangat dipengaruhi oleh kualitas dari semen pejantan yang akan digunakan. 

Program IB akan berhasil dengan baik apabila semen dapat diproduksi dalam 

jumlah dan kualitas yang baik (Toelihere, 1993).  

Kualitas semen ditentukan oleh volume ejakulat, warna semen, pH, 

konsistensi, persentase spermatozoa hidup, persentase abnormalitas spermatozoa, 

motilitas spermatozoa, dan konsentrasi spermatozoa. Kualitas semen dapat 

dipertahankan jika tidak terjadi kerusakan terhadap integritas membran semen 

tersebut. Upaya menjaga integritas membran semen kambing dapat dilakukan 

dengan memberikan suasana nyaman terhadap semen selama proses 

penyimpanan. Menurut Yulnawati dan Setiadi (2005) semen ejakulat dapat 

disimpan selama 4 hari pada suhu 40C, namun semen yang disimpan pada suhu 

rendah (umumnya pada suhu 3-50C) memiliki permasalahan yakni terjadinya 

suatu proses yang disebut kejutan dingin (cold shock) yang dapat merusak 

membran plasma sel dan berakibat kematian spermatozoa. Di sisi lain, kerusakan 

integritas membran spermatozoa juga dikarenakan oleh aktivitas metabolisme sel 

spermatozoa itu sendiri yang menghasilkan radikal bebas dan sangat reaktif 

terhadap sel-sel dengan kandungan fosfolipid tinggi di dalam membran sel. Hal 

ini karena fosfolipid utamanya membran lipid bilayer sangat reaktif jika terkena 

oksigen sehingga mudah teroksidasi ketika terkena radikal bebas. Diantara radikal 

bebas yang ada, terdapat satu spesies radikal bebas yang sangat merusak terhadap 

integritas membran sel spermatozoa yaitu Reactive Oxygen Species (ROS), 

sehingga diperlukan upaya untuk meminimalkan kerusakan sel spermatozoa 

dengan menambahkan berbagai zat yang dibutuhkan ke dalam pengencer semen.  
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Bahan pengencer yang digunakan untuk tujuan penyimpanan spermatozoa, 

baik dalam bentuk cair maupun beku, memegang peranan penting dalam upaya 

mempertahankan kualitas spermatozoa selama masa penyimpanan. Pengencer 

yang telah umum digunakan dalam proses kriopreservasi semen dan telah dikenal 

luas adalah pengencer AndroMed®. Pengencer AndroMed® tersebut memudahkan 

dalam penggunaannya karena telah tersedia dalam paket siap pakai dan 

mengandung seluruh bahan-bahan yang diperlukan untuk kriopreservasi semen. 

Beberapa bahan pengencer telah banyak digunakan untuk mempertahankan daya 

hidup spermatozoa. AndroMed® merupakan salah satu pengencer komersial 

berbahan dasar Tris yang paling populer untuk pengencer semen beku sapi. 

AndroMed® merupakan bahan pengencer terdiri dari fosfolipid, tris-

(hidroksimetil)-aminometan, asam sitrat, fruktosa, gliserol, tilosin, tartrat, 

gentamisin sulfat, dan linkomisin. (Anonimous, 2001).   

Antioksidan adalah subtansi nutrisi maupun non-nutrisi yang terkandung 

dalam bahan pangan yang mampu mencegah atau memperlambat terjadinya 

kerusakan oksidatif dalam tubuh. Penambahan antioksidan selama proses 

penyimpanan dapat memperlambat proses peroksidasi lipid oleh ROS (Reactive 

Oxygen Species). Tanaman yang memiliki kandungan antioksidan tinggi 

diantaranya adalah bawang merah (Allium cepa). Menurut Putri, Pudjadi, dan 

Kartikawati (2010) bawang merah mengandung zat-zat non gizi (fitokimia). 

Senyawa fitokimia yang terdapat dalam bawang merah yaitu allisin, alliin, allil 

propel disulfid, fitosterol, flavonol, flavonoid, kaempfenol, quersetin, quersetin 

glikosida, pektin, saponin,dll.   

Penambahan ekstrak bawang merah (EBM) kedalam bahan pengencer dengan 

kosentrasi tertentu diharapkan mampu mempertahankan integritas membran 

sehingga kualitas semen kambing Boerawa dapat terjaga. Banyaknya antioksidan 

yang terdapat di dalam bawang merah akan mampu menangkal radikal bebas 

sehingga radikal bebas yang di hasilkan dari proses oksidasi pada semen di dalam 

masa penyimpanan akan berkurang. Menurut hasil penelitian Iswandi (2014) hasil 

viabilitas pada jam ke-4 masih memberikan nilai yang tinggi yaitu 88,66±1,12%, 

menunjukkan bahwa pengencer ringer’s dextrose ditambah EBM memberikan 

kondisi yang sesuai untuk kelangsungan hidup spermatozoa selama penyimpanan.  

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirasa perlu diadakan penelitian 

tentang pengaruh penambahan EBM terhadap integritas membran spermatozoa 

kambing PE selama penyimpanan suhu dingin (4-50C).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

Bagaimana pengaruh penambahan EBM dalam pengencer AndroMed® 

terhadap integritas membran spermatozoa kambing Boerawa selama penyimpanan 

suhu dingin (4-50C)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan EBM 

dalam pengencer AndroMed® terhadap integritas membran spermatozoa kambing 

Boerawa selama penyimpanan suhu dingin (4-50C). 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber Ilmu  

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kemampuan praktis bagi peternak 

maupun pihak yang membutuhkan tentang penerapan penambahan EBM dalam 

pengencer AndroMed® terhadap integritas membran spermatozoa kambing 

Boerawa selama penyimpanan suhu dingin (4-50C). 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Semen banyak mengalami penurunan kualitas selama proses penyimpanan. 

Hal ini disebabkan oleh metabolisme di dalam semen tersebut selama 

penyimpanan menghasilkan salah satunya reaksi peroksidatif lipid, jika bereaksi 

dengan radikal bebas (Zaniboni, Rizzi dan Cerolini, 2006). Radikal bebas 

merupakan molekul yang reaktif dan memiliki elektron tidak berpasangan (Zulmi, 

2013). Elektron radikal bebas akan mengikat elektron sel tubuh dan menghasikan 

radikal bebas baru. Menurut Susilowati (2008) produksi Reactive Oxygen Spesies 

(ROS) yang berlebihan menurunkan motilitas spermatozoa. Hal ini dapat ditekan 

dengan penambahan antioksidan pada pengencer semen. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat proses 

peroksidasi lipid di dalam sel. Antioksidan yang umum digunakan, bawang merah 

merupakan salah satu sumber penting dari flavonoid yang mengandung berbagai 

quercetin (Koo and Mohamed, 2001). Hasil penelitian Ismianto, Suyadi dan 

Rachmawati (2014) menunjukkan bahwa penambahan 2% EBM mampu 

mempertahankan kualitas semen Kambing PE pada suhu ruang dengan lama 

simpan 2 jam, dengan motilitas 61,88±2,5%; viabilitas 89,92±1,15%, sehingga 

dalam penyimpanan dengan lama yang berbeda perlu dilakukan penambahan 2% 

EBM dalam pengencer ringer’s dextrose dalam mempertahankan kualitas semen 

kambing PE pada suhu ruang. Keberadaan EBM yang terkandung di dalam 

pengencer AndroMed® diharapkan dapat mengurangi atau mencegah timbulnya 

radikal bebas yang akan merusak membran plasma. 
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Berdasarkan uraian di atas kiranya perlu dilakukan penelitian terhadap 

pengaruh pengaruh yang diberikan dari pengenceran semen kambing Boerawa 

dengan EBM dalam pengencer AndroMed® terhadap integritas membran 

spermatozoa selama penyimpanan suhu dingin (4-50C). Skema penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan ekstrak bawang merah (EBM) dalam pengencer AndroMed® 

dapat mempertahankan integritas membran spermatozoa kambing Boerawa 

selama penyimpanan suhu dingin (4-50C). 

.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Boerawa 

Kambing Boerawa merupakan jenis kambing pedaging hasil persilangan 

antara kambing Boer dan PE. Kambing Boerawa saat ini telah berkembang biak 

dan menjadi salah satu komoditi ternak unggulan Provinsi Lampung. 

Perkembangan kambing Boerawa yang pesat tersebut berkaitan erat dengan 

potensi Provinsi Lampung yang besar dalam penyediaan pakan ternak, baik 

hijauan maupun limbah pertanian, perkebunan, dan agroindustri. Kambing 

Boerawa memiliki  keunggulan antara lain pertumbuhannya yang tinggi yaitu 0,17 

kg/hari. Bobot lahir kambing Boerawa mencapai 3,7 kg, lebih tinggi daripada 

kambing PE yang bobot lahirnya hanya mencapai 2,75 kg dengan pertambahan 

bobot tubuh sebesar 0,10 kg/hari (Ditjen Peternakan, 2013). 

Persilangan antara pejantan kambing Boer dan betina kambing PE 

dimaksudkan untuk memperbaiki mutu genetik kambing PE sehingga performan 

yang dihasilkan dapat menyerupai kambing Boer. Menurut Williamson dan Payne 

(1993) kambing Boer dilaporkan sebagai salah satu ternak ruminansia kecil yang 

paling tangguh di dunia. Kambing Boer memiliki kemampuan untuk beradaptasi 

dengan baik dengan semua jenis iklim, dari daerah panas kering di Namibia, 

Afrika dan Australia sampai daerah bersalju di Eropa. Kambing ini dapat 

mencapai berat dipasarkan 35 - 45 kg pada umur lima hingga enam bulan, dengan 

rataan pertambahan berat tubuh antara 0,02 - 0,04 kg per hari. Keragaman ini 

tergantung pada banyaknya susu dari induk dan ransum pakan sehari-harinya. 

Dibandingkan dengan kambing perah lokal, persentase daging pada karkas 

kambing Boer jauh lebih tinggi dan mencapai 40% - 50% dari berat tubuhnya 

(Sugito, 2014). 

2.2  Fisiologi Semen Kambing  

Semen terdiri dari 90% air dan mengandung 3.000 sampai 4.000 milyar 

sperma per ml: volume sperma mencapai 5% volume semen (Sloane, 2004). 

Semen kambing berwarna putih dan krem jika konsentrasi spermatozoa tinggi. 

Seringkali semen berwarna kuning, karena mengandung riboflavin yang 

disekresikan oleh kelenjar vesikula. Derajat kekeruhannya tergantung pada 

konsentrasi spermatozoa semakin keruh semen maka jumlah spermatozoa 

permililiter semen semakin banyak (Partodihardjo, 1992 ). 

Volume semen setiap penampungan untuk masing-masing ternak berbeda 

beda  menurut bangsa, umur, ukuran ternak, dan makanan. Volume semen 

kambing bervariasi setiap penampungan yaitu 0,5 – 1,0 ml atau 0,5 – 1,5 ml. 

Volume semen kambing  rata-rata 0,95 ml, konsistensi kental, warna putih sampai 
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krem, konsentrasi spermatozoa 2,94 milyar/ml, pH 7,13, gerakan massa +++, 

persentase motilitas 72,79%, persentase hidup spermatozoa 82,54% dan 

persentase abnormalitas spermatozoa 10,17% (Tambing, Toelihere, Yusuf, dan 

Sutama, 2001). Morfologi semen dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Morfologi Spermatozoa Kambing  
(Sumber: Jessica, Charmaine, McFarland, Garner, 1997) 
 

Bentuk utama dari kepala spermatozoa adalah oval, tumpul dan 

mengandung nukleus dengan kromatin yang padat sekali. Kromatin terdiri dari 

DNA yang kompleks dari protein dasar yang di kenal sebagai protamine sperma. 

Jumlah kromosom spermatozoa adalah haploid atau setengah dari sel somatik, sel 

spermatozoa yang haploid ini di hasilkan dari pembelahan meiosis sel yang terjadi 

selama pembentukan spermatozoa atau proses spermatogenesis. Bagian anterior 

akhir dari inti spermatozoa dibungkus oleh akrosom tipis, lapisan membran yang 

menutupi ini terbentuk pada saat proses pembentukan spermatozoa. Pada akrosom 

berisi beberapa enzim hidrolitik antara lain proacrosin, hyaluronidase, esterase 

dan asam hidrolase yang dibutuhkan pada proses fertilisasi. Ekor sperma di bagi 

menjadi, leher, bagian, tengah, dan akhir. Leher menghubungkan potongan bagian 

basal plate bagian prosterior dan bagian terbawah dari nukleus. Bagian basal 

plate pada bagian leher berlanjut sampai akhir sampai dengan sembilan serabut 

kasar yang mengeras pada seluruh bagian ekor (Susilawati, 2011). 

Kualitas  semen  segar  merupakan penentu  awal  kelayakan  semen  

untuk dilakukan prosesing  semen. Kualitas  semen segar kambing PE hasil 

pengamatan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 
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 Tabel 1. Kualitas Semen Segar Kambing Boerawa 
Pengamatan Rataan 

Volume (ml/ejakulasi) 1 ± 0,24 

Konsistensi Kental 

pH 6,75 ± 0,26 

Warna Putih Kekuningan 

Bau Khas 

Motilitas massa +++ 

Motilitas Individu (%) 80 

Viabilitas (%) 89,25 ± 2,64 

Abnormalitas (%) 3,56 ± 0,55 

Konsentrasi (106/ml semen) 4.190 ± 105,45 

Integritas Membran (%) 77,03 ± 3,18 

Sumber : Rodliyah  (2014) 

Parameter yang digunakan dalam menilai karakteristik semen kambing 

yang baik antara ternak lainya meliputi umur, bangsa dan frekuensi ejakulasi, dari 

segi biologi meliputi volume, konsentrasi, motilitas, abnormarlitas dan viabilitas 

(Aminasari, 2009).  

2.3 Membran Spermatozoa 

Membran spermatozoa berfungsi untuk pemeliharaan integritas membran dan 

membentuk permukaan yang dinamis antar sel serta sebagai perlindungan 

terhadap  lingkungan (Curry dan Watson, 1994). Spermatozoa dari kepala sampai 

ekor di selaputi oleh membran dengan struktur yang sangat kompleks dalam 

susunan mosaik yang teratur dan memiliki peran biologik spesifik pada 

permukaannya, membran bagian kepala memegang peranan pada saat kapasitasi, 

reaksi akrosom dan penetrasi sedangkan membran bagian ekor berfungsi 

mendapatkan substrat untuk energi yang digunakan untuk pergerakan (Fawcett, 

2002). 

Darnel, Lodish and Baltimore (1990), melaporkan hampir semua membran 

mengandung enzim dan sistem transport yang membantu mempertahankan 

kesetimbangan intraseluler. Disamping itu membran juga mengandung gugus-

gugus permukaan yang bermuatan listrik untuk mempertahankan perbedaan 

potensial listrik sepanjang struktur membran, bagian luar membran banyak 

mengandung sisi pengenal spesifik untuk mengenali isyarat molekuler tertentu 

yang memungkinkan komunikasi antar sel. 
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Berbeda  dengan banyak tipe sel lainnya permukaan membran spermatozoa 

mempunyai polaritas yang tinggi dengan struktur daerah yang secara geografis 

jelas pembagiannya. Curry dan Watson  (1994), melaporkan bahwa permukaan 

membran spermatozoa memiliki lima daerah membran utama yang masing-

masing berhubungan dengan kompartemen sel pokok dan terlibat dengan aspek-

aspek fungsi sel yang berbeda. Bagian kepala memiliki tiga daerah utama yaitu 

membran akrosom, daerah ekuatorial dan daerah bagian belakang akrosom (post 

acrosomal region), membran akrosom kepala berfungsi untuk kapasitasi, reaksi 

akrosom dan penembusan ovum pada proses fertilisasi, membran daerah 

ekuatorial dan bagian belakang akrosom berfungsi untuk mengadakan kontak 

pertama dan menjadi satu dengan ovum pada proses fertilisasi. Pada bagian ekor 

memiliki daerah yang berbeda di bagian tengah dan bagian utama membran pada 

bagian tengah ekor berfungsi untuk mendapatkan substrat untuk energi 

spermatozoa dan menghantarkan gelombang gerak serta membran bagian utama 

berfungsi untuk pergerakan spermatozoa (Garner and Hafez, 2000). Secara umum 

struktur membran spermatozoa tersusun dari 43% lipid, 48% protein, 9% 

karbohidrat dan zat-zat lain yang bergabung bersama secara non kovalen dan 

sangat sensitif terhadap faktor-faktor ekstrinsik suhu, kekuatan ionik dan polaritas 

pelarut (Park and Graham, 1992).   

 

2.4 Membran Lipid Bilayer 

Membran lipid bilayer merupakan komponen membran spermatozoa yang 

berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup spermatozoa 

secara keseluruhan, dilaporkan oleh beberapa peneliti terdahulu membran lipid 

bilayer spermatozoa tersusun dari fosfolipid, triasilgliserol dan asam lemak bebas 

(Kelso, 1997; Dorata and Kurpisz, 2004). Fosfolipid merupakan komponen utama 

membran lipid bilayer spermatozoa yang membentuk membran lapis ganda, 

kepala fosfolipid hidrofilik dan fosfolipid hidrofobik yang sangat penting 

kaitannya dengan proses fertilisasi dan mempertahankan ketidakstabilannya 

selama pembekuan adalah fosfolipid dan kolesterol. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Membran Lipid Bilayer 
(Sumber: Freeman and Company, 2008) 
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Alvarez dan Storey (1995), melaporkan bahwa sebagian besar fosfolipid 

membran spermatozoa mamalia mengandung poli unsaturated fatty acide (PUFA) 

dalam konsentrasi yang sangat tinggi  asam-asam lemak poli tak jenuh ini penting 

untuk mempertahankan fluiditas (sifat kecairan) membran plasma yang 

dibutuhkan untuk memelihara fungsi-fungsi biokimia dan biologis penting 

termasuk pemeliharaan berbagai aktivitas enzim terikat membran dan 

penyempurnaan peristiwa fusi membran yang terkait dengan reaksi akrosom dan 

penyatuan spermatozoa dengan sel telur (Dorata and Kurpisz., 2004). 

Docosahexanoic acide (DHA) merupakan asam lemak poli tak jenuh terpenting 

pada membran spermatozoa mewakili 30% total asam lemak  dan 73% asam 

lemak poli tak jenuh terikat fosfolipid yang sebagian besarnya terdapat pada fraksi 

fosfotidil etanolamin dan fraksi fosfatidilkolin (Kelso, 1997). DHA selain penting 

dalam meregulasi fluiditas membran yang dibutuhkan untuk memelihara berbagai 

aktivitas enzim dan penyempurnaan peristiwa fusi membran dengan sel telur juga 

merupakan substrat utama dari peroksidasi lipid. Hampir 90% dari tingkat 

peroksidasi lipid pada membran spermatozoa dipengaruhi oleh tingginya 

konsentrasi DHA terikat fosfolipid (Alvarez dan Storey, 1984). 

     Kolesterol merupakan komponen lipid membran yang mempunyai satu gugus 

hidroksil dari satu ikatan rangkap pada cincin steroid dengan delapan rantai atom 

karbon. Kolesterol sangat vital bagi spermatozoa dalam mempertahankan fluiditas 

(sifat kecairan) membran, semakin banyak kandungan kolesterol pada membran 

akan membuat membran semakin bersifat cair sebaliknya semakin sedikit 

kandungan kolesterol pada membran akan menyebabkan spermatozoa semakin 

mudah mengalami kerusakan (Parks dan Graham, 1992; Kelso, 1997; Dorata and 

Kurpiz, 2004). Terbukti ada kolerasi yang kuat antara kandungan kolesterol 

membran dengan tingkat keutuhan membran spermatozoa (Park dan Graham, 

1992).   

 

2.5 Integritas Membran 

Integritas membran spermatozoa adalah keutuhan membran spermatozoa  

atau suatu keadaan yang menunjukkan mekanisme fungsi fisiologis membran 

tetap terjaga sebagai kontrol terhadap sistem transport, motilitas dan viabilitas 

spermatozoa mempengaruhi fungsi integritas membran spermatozoa dalam 

ejakulasi spermatozoa yang mengalami kerusakan membran tidak dapat 

menunjukkan pembengkakan dibawah kondisi hypoosmotic  (Esteves, Sharma,  

Thomas and Agarwal, 2000).  

Evaluasi integritas membran plasma digunakan uji hypoosmotic swelling test 

(HOST) dalam larutan hypoosmotik  cairan masuk ke dalam sel melalui membran 

plasma spermatozoa untuk usaha mencapai keseimbangan antara ruang 

intraseluler dan ekstraseluler secara fungsional membran spermatozoa utuh mulai 
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mengalami pembengkakan. Pembengkakan berperan penting untuk menggulung 

dan invaginasi, perubahan ekor dengan jelas kelihatan dibawah mikroskop 

cahaya, spermatozoa menunjukkan pembengkakan atau HOS reaktif (HOS+) hal 

ini menandakan membran spermatozoa yang utuh sedangkan membran 

spermatozoa yang fungsinya mengalami kerusakan tidak mengalami 

pembengkakan dan ekor tidak terjadi invaginasi atau menggulung disebabkan 

rusaknya ultrastruktur biokimia dan fungsi membran (Jayendran, Van Der Ven, 

Pelaez, Crabo and Zaneveld, 1984). Berikut gambar integritas membran utuh dan 

rusak setelah uji hypoosmotic swelling test (HOST) pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Integritas Membran Utuh dan Rusak  
(Sumber: Rooije, Rumende, Handono, Widodo dan Djati, 2007) 
 
Keterangan: A) Spermatozoa menggulung merupakan integritas membran      

.            spermatozoa yang utuh 
    B)   Spermatozoa tidak menggulung merupakan integritas  
 membran   spermatozoa yang rusak. 

 

2.6 Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah molekul–molekul reaktif yang mempunyai elektron 

tidak berpasangan dan dapat merusak membran sel, termasuk membran lisosom, 

sehingga enzim lisosom menjadi bebas dan merusak bagian – bagian sel yang 

lain. Radikal bebas menjadi tidak reaktif bila menerima Hidrogen, untuk itu 

diperlukan bahan yang bisa memberikan donir hidrogen untuk membuat radikal 

bebas tersebut menjadi tidak reaktif (Fitriani, 2008). Radikal bebas tidak 

mempunyai pasangan elektron, sehingga radikal bebas tersebut akan bebas di 

dalam tubuh dan berusaha untuk mencapai kestabilan dengan berikatan dengan 

molekul di dekatnya. Ikatan antara radikal bebas dengan molekul terdekat 

mengakibatkan kerusakan struktur molekul tersebut (Pradana, Muwarni dan 

Winarso, 2013). Kerusakan membran sel oleh radikal bebas terjadi melalui 

rangkaian proses ikatan kovalen antara radikal bebas dengan komponen-

komponen membran, oksidasi gugus tiol pada komponen membran oleh radikal 

bebas dan reaksi peroksidasi lipid PUFA (Halliwell and Gutteridge, 2007). 
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Pelepasan sitokin proinflamatori akan mengaktivasi sel-sel inflamasi (monosit 

dan neutrofil) sehingga menyebabkan lepasnya Reactive Oxygene Spesies (ROS). 

Peningkatan ROS di dalam tubuh mengakibatkan timbulnya stres oksidasi. Stres 

oksidatif merupakan keadaan dimana antioksidan tidak seimbang dengan radikal 

bebas. Reaksi radikal bebas terhadap poly unsaturated fatty acid (PUFA) akan 

menghasilkan radikal peroksil lipid (ROO*) yang dapat menghasilkan lipid 

peroksida (ROOH). Reaksi radikal peroksil lipid dengan PUFA yang lain dapat 

membentuk lipid peroksida (ROOH) dan lipid bebas (R*). Lipid peroksida 

terbentuk akibat hilangnya sebuah atom hidrogen yang diakibatkan adanya radikal 

peroksil lipid. Reaksi tersebut berlangsung secara terus menerus karena reaksi 

tersebut menghasilkan radikal lipid bebas (Pradana, dkk, 2013). 

Stress oksidatif adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan kerusakan 

seluler   yang disebabkan oleh oksigen dan oxygen-derived oxidants yang lebih 

dikenal sebagai ROS. Proses  ini adalah hasil dari ketidak seimbangan antara 

produksi dan eliminasi ROS, dimana terjadi peningkatan pembentukan ROS tanpa 

diimbangi oleh eliminasinya oleh antioksidan dalam tubuh. Pembentukan ROS 

adalah proses fisiologi tubuh ,namun apabila terjadi peningkatan yang berlebihan 

maka akan dapat berpengaruh negative terhadap tubuh. Stress oksidatif juga dapat 

merusak integritas DNA pada nukleus spermatozoa. Kerusakan DNA ini pada 

akhirnya akan menginduksi terjadinya apoptosis sel yang pada akhirnya 

menyebabkan turunnya jumlah   spermatozoa (Quratul’aini, 2006). 

 

2.7 Pengencer AndroMed® 

 Program IB akan berhasil dengan baik apabila sperma diproduksi dalam 

jumlah dan kualitas yang baik (Toelihere, 1993). Penambahan bahan pengencer 

bertujuan untuk menyediakan sumber energi bagi sperma sehingga menjamin 

kelangsungan hidup sperma selama penyimpanan (preservasi) atau pembekuan 

(kriopreservasi). Syarat penting bahan pengencer sperma adalah mampu 

menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi, mencegah terjadinya cold 

shock sewaktu preservasi dan kriopreservasi, menjaga pH dan tekanan osmotik 

yang sama dengan sperma (Salisbury dan Van Denmark, 1985). 

 Beberapa bahan pengencer telah banyak digunakan untuk meningkatkan daya 

hidup spermatozoa. AndroMed® merupakan salah satu pengencer komersial 

berbahan dasar Tris yang paling populer untuk pengencer semen beku sapi. 

AndroMed® merupakan bahan pengencer terdiri dari fosfolipid, tris-

(hidroksimetil)-aminometan, asam sitrat, fruktosa, gliserol, tilosin, tartrat, 

gentamisin sulfat, dan linkomisin (Anononimous, 2001). Pengencer berbahan 

dasar tris diketahui kemampuannya dalam memelihara daya hidup spermatozoa 

sapi (Van Wagtendonk de Leeuw, 2000).  
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2.8 Antioksidan  

Antioksidan adalah subtansi nutrisi maupun non-nutrisi yang terkandung 

dalam bahan pangan yang mampu mencegah atau memperlambat terjadinya 

kerusakan oksidatif dalam tubuh. Antioksidan bekerja sebagai free radical 

scavengers, mencegah dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal 

bebas (Zuhra, Tarigan, dan Sitohang, 2008). Sumber-sumber antioksidan dapat 

berupa antioksidan sintetik maupun antioksidan alami, akan tetapi saat ini 

penggunaan antioksidan sintetik mulai dibatasi karena ternyata dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan bahwa antioksidan sintetik seperti BHT (Butylated 

Hydroxy Toluena) ternyata dapat meracuni binatang percobaan dan bersifat 

karsinogenik. Hal ini menyebabkan industri makanan dan obat-obatan beralih 

mengembangkan antioksidan alami dan mencari sumber-sumber antioksidan 

alami baru (Takashi dan Takayuni, 1997). 

Vitamin E dipercaya sebagai sumber antioksidan yang kerjanya mencegah 

lipid peroksidasi dari asam lemak tak jenuh dalam membran sel. Ada pula 

senyawa lain yang dapat menggantikan vitamin E yaitu flavonoid. Flavonoid 

merupakan senyawa  polifenol yang terdapat pada teh,  buah-buahan, sayuran, 

anggur, bir dan kecap. Aktivitas antioksidan flavonoid tergantung pada struktur 

molekulnya terutama gugus prenil (CH3)2C=CH-CH2
-). Dalam penelitian 

menunjukkan bahwa gugus prenil flavonoid dikembangkan untuk pencegahan 

atau terapi terhadap penyakit-penyakit yang diasosiasikan dengan radikal bebas. 

(Rohmatussolihat, 2009). Quercetin adalah salah satu senyawa jenis flavonoid, 

bagian dari kelompok polifenol yang kandungannya terdapat pada berbagai 

tumbuhan dan diketahui memiliki berbagai potensi yang berguna bagi kesehatan 

(Putri, dkk., 2010). 

 

2.9 Bawang Merah (Allium cepa) 

Bawang merah (Allium cepa var. ascalonicum) merupakan sayuran umbi 

yang multiguna, dapat digunakan sebagai bumbu masakan, sayuran, penyedap 

masakan, disamping sebagai obat tradisional karena efek antiseptik senyawa 

anilin dan alisin yang dikandungnya. Bawang merah mengandung zat-zat non gizi 

(fitokimia). Senyawa fitokimia yang terdapat dalam bawang merah yaitu allisin, 

alliin, allil propel disulfid, fitosterol, flavonol, flavonoid, kaempfenol, quersetin, 

quersetin glikosida, pektin, saponin,dll (Putri, dkk., 2010).  

Flavonol merupakan sejenis pigmen kuning yang mempunyai sifat 

antioksidan cukup kuat disebabkan kemampuannya bertindak sebagai radikal 

akseptor yang bebas dan juga sifat metalnya yang komplek. Flavonol termasuk 

golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan, disamping  flavon,  

isoflavon, kateksin, dan kalkon. Flavonol yang terkandung dalam bawang merah 

sejumlah 38,2 mg/kg (Nana, Juni dan Junaini, 2008), merupakan zat yang larut 

dalam air, terdiri dari dua gugusan, yaitu gugusan glycon (gula), dan gugusan 
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aglycon (tanpa gula). Beberapa gugusan aglycon yang terdapat dalam hasil 

pertanian misalnya quercatin, apigenin, hesperitin. Flavonol mempunyai berat 

molekul 222,24 dan titik lebur 97-98,5oC (Harvey,1986).  

Quercetin merupakan senyawa kelompok flavonol terbesar di dalam bawang 

merah, quercetin dan glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60-75% dari 

flavonoid. Kandungan rata-rata quercetin di dalam bawang merah adalah sebesar 

347 mg/kg. (Lachman, Proneka, Hejmankova, Dudjak, Pivec and Faitova, 2003) 

Quercetin memperlihatkan kemampuan mencegah proses oksidasi dari Low 

Density Lipoprotein (LDL) dengan cara menangkap radikal bebas dan menghelat 

ion logam transisi. Ketika flavonol quercetin bereaksi dengan radikal bebas, 

quercetin mendonorkan protonnya dan menjadi senyawa radikal, tapi elektron 

tidak berpasangan yang dihasilkan didelokalisasi oleh resonansi, hal ini membuat 

senyawa quercetin radikal memiliki energi yang sangat rendah untuk menjadi 

radikal yang reaktif. (Resi dan Sugrani, 2009) 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bawang merah 

(Allium ascalonicum) memiliki kandungan quercetin dalam kadar yang cukup 

tinggi. Quercetin adalah salah satu senyawa jenis flavonoid, bagian dari kelompok 

polifenol yang kandungannya terdapat pada berbagai tumbuhan dan diketahui 

memiliki berbagai potensi yang berguna bagi kesehatan (Arash, 2010). 

Ditambahkan oleh Ismianto, Suyadi dan Rachmawati (2014) bahwa penambahan 

2 ml ekstrak bawang merah mampu mempertahankan kualitas semen Kambing PE 

pada suhu ruang dengan lama simpan 2 jam, dengan motilitas 61,88±2,5%; 

viabilitas 89,92±1,15%, sehingga dalam penyimpanan dengan lama yang berbeda 

perlu dilakukan penambahan 2% ekstrak bawang merah dalam pengencer ringer’s 

dextrose dalam mempertahankan kualitas semen kambing PE pada suhu ruang. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai tanggal 15 September hingga 15 Oktober 2014 di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar untuk penampungan semen dan 

Laboratorium Biologi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk 

pengamatan semen secara makroskopis dan mikroskopis.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Semen Kambing Boerawa berumur 2 tahun yang memiliki bobot badan 60 

kg, motilitas individu 70% dan motilitas massa (+++). Semen kambing ditampung 

2 kali per minggu dengan menggunakan vagina buatan. 

 

A. Alat  

Mikroskop, Vagina buatan, Mikropipet + tip, Oven, Tabung reaksi + rak,  

Kotak preparat, Refrigerator, Nampan, Blender, Sentrifuge, 

Hemocytometer, Bunsen,  Kawat Ose, Thermometer, Beaker glass, 

Aluminium foil, Kertas lakmus. 

B. Bahan 

Semen kambing Boerawa,  Aquabidest, Aquadest, Eosin 2%, Negrosin,   

Pengencer AndroMed®, NaCl fisiologis 3%, alkohol 70%, d-fruktose, Na-

Sitrat H2O(C6H5Na307 2H2O), Kapas, Kertas saring, Tissue, Kertas label, 

Ekstrak Bawang Merah (EBM). 

 

3.3 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengap (RAL) pola tersarang. Perlakuan utama 

adalah penambahan kadar EBM dalam pengencer AndroMed® dan  perlakuan 

tersarang adalah lama penyimpanan pada suhu dingin (4-50C). Perlakuan 

penelitian ini adalah: 

 

 

Lama Simpan Jam 1 

P0: EBM 0% + AndroMed® 100% 

P1: EBM 1% + AndroMed® 99% 

P2: EBM 2% + AndroMed® 98% 

P3: EBM 3% + AndroMed® 97% 
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Lama Simpan Jam 2 

P0: EBM 0% + AndroMed® 100% 

P1: EBM 1% + AndroMed® 99% 

P2: EBM 2% + AndroMed® 98% 

P3: EBM 3% + AndroMed® 97% 

 

 

Lama Simpan Jam 3 

P0: EBM 0% + AndroMed® 100% 

P1: EBM 1% + AndroMed® 99% 

P2: EBM 2% + AndroMed® 98% 

P3: EBM 3% + AndroMed® 97% 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Bahan Pengencer dan Larutan HOST 

Persiapan bahan pengencer dan larutan HOST dilakukan di Laboratorium 

Biologi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Persiapan yang dilakukan 

meliputi: 

 

1. Pembuatan Ekstrak Bawang Merah  

Bawang merah ditimbang sebanyak 100 gram dikupas dan kemudian dicuci, 

dihaluskan dengan blender lalu disaring dengan kain saring. Ekstrak bawang 

merah dicentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 1500 rpm dan dipisahkan 

dari residu. Disentrifugasi tahap kedua dengan waktu dan kecepatan yang sama. 

Dipisahkan larutan dan residunya, selanjutnya dilakukan inaktivasi dalam oven 

bersuhu 560C selama 30 menit dan disimpan pada suhu dingin dalam refrigerator. 

(Caridi, Trenerry, Rochfort, Duong, Laugher, dan Jones, 2007). Skema pembuatan 

ekstrak bawang merah dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema Pembuatan EBM 

 
2. Penambahan EBM dalam Pengencer AndroMed® 

AndroMed® diencerkan dengan aquabides dengan perbandingan 1:4. 

Pengenceran dilakukan dengan cara aquabides dipipet sebanyak 20 ml, kemudian 

Bawang 
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Disaring memakai 
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I (1500 rpm selama 
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rpm selama 10 

menit) 

Inaktivasi dalam 

oven bersuhu 56
0
C 

selama 30 menit 

Disimpan dalam 

refrigerator 

sampai digunakan 
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diletakkan di tabung reaksi. Aquabides ditambahkan secara langsung ke dalam 

tabung reaksi yang telah berisi AndroMed® sebanyak 80 ml. AndroMed® yang 

telah ditambahkan aquabides dihomogenkan. Pengencer yang sudah homogen 

disimpan dalam pengencer refrigerator pada suhu 4-50C sampai digunakan pada 

penelitian. Sebelum digunakan pengencer AndroMed® ditambah EBM yang 

sebelumnya telah dibuat dengan kadar 0%, 1%, 2% dan 3%. Skema penambahan 

EBM dalam pengencer AndroMed® dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

                         +   

 

 

 

 

 

Gambar 6. Skema Penambahan EBM dalam Pengencer AndroMed® 

 

3. Pembuatan Larutan HOST  

Pertama 0,31 g: Na-Sitrat. H2O(C6H5Na307 2H2O) dan 0,5659 d-fruktose 

dilarutkan dalam 50 ml aquabides. Kemudian dihomogenkan dan disimpan pada 

suhu 4-50C, sampai digunakan (Jayendran et. al., 1984). Skema pembuatan 

larutan HOST dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 +    

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Skema Pembuatan Larutan HOST 

 

3.4.2 Penampungan Semen 

Penampungan semen dilakukan di Laboratoritum Lapang Sumber Sekar 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Betina pemancing ditempatkan di 

kandang jepit dan diikat. Penampungan semen menggunakan Vagina Buatan yang 

telah disiapkan. Semen diuji kualitas dengan pengamatan motilitas massa dan 

individu menggunakan mikroskop. Syarat semen untuk proses penyimpanan 

adalah motilitas individu minimal 70%. Semen dibawa ke Laboratorium Biologi 

Universitas Brawijaya untuk proses selanjutnya.  

AndroMed® 80ml Aquabidest 20ml 

Pengencer ditambah 

EBM 0%, 1%, 2% 

dan 3% 

0,31 g: Na-Sitrat. 

H2O(C6H5Na307 2H2O) 
0,5659 d-fructose Dihomogenkan 

dalam 50 ml 

aquabidest 

Larutan HOST 

disimpan dalam 

refrigerator 
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3.4.3 Pemeriksaan Semen Segar 

 Pemeriksaan semen segar dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi 

pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. 

♠ Pemeriksaan makroskopis meliputi volume, pH, warna, bau dan konsistensi 

(Ismianto, dkk., 2014).   Pemeriksaan dilakukan dengan cara: 

- Volume     :     diukur dengan membaca skala yang terdapat pada  

                               tabung penampungan 

-  pH      :     diukur dengan meneteskan semen pada kertas lakmus  

       sebanyak satu tetes. Uji pH menggunakan pH paper   

BTB atau MR, pH normal semen biasanya berkisar 

antara 6,2-6,8. 

- Warna      :     dilihat langsung pada tabung penampungan.  

- Bau   :     diamati langsung pada tabung penampungan. 

- Konsistensi  :     pemeriksaan konsistensi atau derajat kekentalan      

                    dilakukan dengan cara melihat pergerakan turun semen  

                    pada saat dimiringkan. 

 

♠ Pemeriksaan mikroskopis meliputi konsentrasi, motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas, abnormalitas dan integritas membran spermatozoa. 

Pemeriksaan mikroskopis dilakukan dengan cara: 

 

-  Konsentrasi  

Dilakukan dengan menggunakan Haemocytometer dengan cara semen 

diambil memakai pipet eritrosit sampai angka 0,5 kemudian NaCl 3% diambil 

pada pipet eritrosit tadi sampai angka 1,01 dihomogenkan dengan membentuk 

angka 8 selama 3 menit, dibuang 2-3 tetes kemudian diteteskan pada objek 

sitometer thoma (haemocytometer) lalu ditutup cover glass serta diamati dengan 

perbesaran 400x. Spermatozoa dihitung pada kotak 5 kotak besar, yaitu 4 kotak 

besar pojok dan 1 kotak besar tengah. Jumlah spermatozoa pada 5 kotak tersebut 

dikalikan 106/ ml semen (Partodihardjo, 1992). 

 

 - Motilitas Massa  

Dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya pembesaran 100 kali dengan 

selapis tipis semen di atas gelas objek tampa ditutupi gelas penutup. Penilaian 

sangat baik (+++) bila terlihat gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif 

bergerak. Dinilai baik (++)  gelombangnya kecil, tipis, jarang, tidak jelas dan 

lamban. Dinilai cukup (+) bila tidak ada gelombang hanya gerakan individual dan 

aktif progresif dan dinilai buruk (-) bila tidak ada gerakan sama sekali (Toelihere, 

1993).  
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 -  Motilitas Individu  

Dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya pembesaran 400 kali dengan 

selapis tipis semen di atas gelas objek yang ditutupi dengan gelas penutup dan 

spermatozoa yang dihitung adalah spermatozoa yang bergerak secara progresif 

(maju). Motilitas individu yang bisa digunakan dalam penelitian ini minimal 

sebesar 70% (Partodihardjo, 1992). 

 

  - Viabilitas 

Pemeriksaan spermatozoa yang hidup dengan cara membuat preparat ulas. 

Semen diteteskan pada bagian ujung gelas objek, kemudian teteskan zat warna 

eosin negrosin dicampur sampai homogen. Ambil gelas penutup, tempelkan 

bagian ujung pada campuran semen, kemudian dengan posisi miring bersudut 

lancip dorong sepanjang gelas objek yang telah disiapkan untuk mendapatkan 

selapis semen yang telah diwarnai setipis mungkin, selanjutnya dikeringkan 

dengan meletakkannya di atas api bunsen sampai kering. Perhitungan dilakukan 

dengan menggunakan mikroskop pembesaran 400 kali. (Susilawati, 2011). 

 

-  Abnormalitas 

Pemeriksaan abnormalitas dihitung dari jumlah persentase spermatozoa yang 

masih memiliki cytoplasmic droplet dan spermatozoa yang mengalami 

abnormalitas sekunder. Abnormalitas primer meliputi kepala lonjong, kepala 

besar, ekor patah, leher bengkok dan sekunder meliputi kepala putus, ekor 

bengkok dan ekor putus. Penghitungan dilakukan menggunakan preparat ulas 

diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali. (Susilawati, 2011) 

 

 - Integritas Membran 

Pemeriksaan integritas membran spermatozoa dilakukan berdasarkan uji 

pembengkakan atau hypoosmotic swelling test (HOST) yang dikembangkan oleh 

Jayendran, et. al. (1984), Sebanyak 0,1 ml suspensi spermatozoa ditambahkan 

dalam 1 ml larutan hypoosmotik 150 m osmol dan inkubasikan selama 45 menit 

didalam oven pada suhu 370 C. Kemudian diamati dengan mikroskop dengan 

perbesaran 400 kali. 

 

3.4.3  Pengenceran Semen 

Semen dibagi menjadi empat bagian dan masing-masing bagian diencerkan 

dengan pengencer AndroMed® mengandung EBM 0%, 1%, 2% dan 3%. 

Pengenceran semen berdasarkan perhitungan konsentrasi spermatozoa. Semen 

ditempat dalam tabung reaksi dan disusun pada rak tabung. Semen diinkubasi 

pada suhu dingin (5oC) selama 1, 2 dan 3 jam.  
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3.4.4  Penyimpanan 

Penyimpanan semen yang telah diencerkan dilakukan pada suhu dingin di 

dalam refrigerator pada suhu 4-50C. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Pengamatan integritas membran harus disertai juga dengan pengamatan 

kualitas semen meliputi motilitas dan viabilitas. Pengamatan terhadap motilitas 

dan viabilitas  dilakukan karena hubungan antara viabilitas, motilitas dengan 

integritas membran erat sekali. Menurut Ariantie  dkk (2013) membran plasma 

yang rusak akan berpengaruh terhadap motilitas sehingga fertilitas akan 

terganggu. Ditambahkan oleh Setiadi dkk (2006) bahwa penilaian kemampuan 

hidup spermatozoa (viabilitas spermatozoa) diukur melalui parameter persentase 

motilitas progresif dan membran plasma utuh (MPU). Atas dasar inilah variabel 

yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 

 

a. Persentase motilitas adaalah persentase spermatozoa yang bergerak ke 

depan  dibandingkan dengan semua spermatozoa yang teramati (dalam 

lapang pandang). Penilaian diberikan dari angka 0% - 100% 

(Partodihardjo, 1992). 

 

b. Persentase viabilitas adalah persentase spermatozoa hidup. Spermatozoa 

yang hidup ditandai dengan kepala yang tidak menyerap warna 

(transparan) sedangkan spermatozoa yang mati ditandai dengan kepala 

yang berwarna merah. Jumlah spermatozoa yang diamati minimal 200 

ekor spermatozoa (Susilawati, 2011). Persentase viabilitas digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

%100
dihitung yang aSpermatozo

hidup aSpermatozo
 Viabilitas Persentase 



 

c. Persentase integritas membran adalah persentase spermatozoa yang hidup 

setelah uji hypoosmotic swelling test (HOST). Spermatozoa yang 

mengalami pembengkakan, ekor menggulung menandakan membran 

spermatozoa yang utuh sedangkan membran spermatozoa yang fungsinya 

mengalami kerusakan tidak mengalami pembengkakan dan ekor tidak 

terjadi menggulung (Jayendran et. al., 1984). Penilaian integritas membran 

digunakan rumus sebagai berikut: 
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%100
dihitung yang aSpermatozo

melingkarekor  aSpermatozo
Membran   Integritas Persentase 




 

3.6  Analisa Data 

 Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan analisis ragam 

(ANOVA) dan bila terdapat perbedaan perlakuan terhadap variabel yang diamati 

dilanjutkan dengan uji LSD. Menurut Hartanto (2007), model matematika RAL 

pola tersarang adalah: 

 

Yijk = μ + αi+ ßj+ (αß)ij+ εij(k)  

Keterangan: 

Yijk            : Nilai parameter peubah yang diamati pada ulangan ke-k dari faktor I 

(perlakuan EBM ) ke-i (0,1,2,3), faktor II (waktu penyimpanan) 

ke-j(1,2,3) dan ke-k (ulangan 1,2,3,4......16) 

μ         : Nilai rataan umum 

αi                : Pengaruh perlakuan EBM ke-i terhadap peubah (i1 dan   i2) 

ßj                : Pengaruh waktu penyimpanan ke-j terhadap peubah (j1 dan j2) 

(αß)ij   :Interaksi antara pengaruh perlakuan EBM ke-i dan waktu       

penyimpanan ke-j terhadap peubah 

εij(k)           : Pengaruh galat percobaan. 
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3.7 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar.8 Kerangka Operasional Penelitian. 

              Keterangan:  A.  Dilaksanakan di Lab. Lapang Sumber Sekar 

                       B.  Dilaksanakan di Lab. Biologi 
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- bau 

- konsistensi 

- pH 

Standart motilitas 

individu >70 % 

AndroMed® 97 % + 

EBM 3 % 
AndroMed® 98 % 

+ EBM 2 % 

AndroMed® 99 % 

+ EBM 1 % 

AndroMed® 100 % 

+ EBM 0 % 

Disimpan 1 jam pada suhu dingin (4-50C) 

Evaluasi 

- motilitas 

individu 

- viabilitas 

- integritas 

membran 

Disimpan 2 jam pada suhu dingin (4-50C)  

Disimpan 3 jam pada suhu dingin (4-50C) 

Hasil  

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pemeriksaan Semen Segar Kambing Boerawa 

Pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas semen segar dimaksudkan untuk 

menentukan apakah semen tersebut layak atau tidak diproses lebih lanjut dan 

untuk mengetahui kadar pengenceran yang dibutuhkan. Pemeriksaan secara 

makroskopis merupakan pemeriksaan semen secara langsung tanpa memerlukan 

alat bantu yang rumit, sedangkan pemeriksaan mikroskopis merupakan 

pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat kondisi semen lebih dalam lagi serta 

memerlukan alat  bantu yang cukup lengkap. Evaluasi makroskopis meliputi 

volume, warna, bau, kekentalan dan pH semen. Pemeriksaan mikroskopis 

meliputi gerakan massa, gerakan individu, konsentrasi, persentase hidup dan mati 

spermatozoa (Kartasudjana, 2001). Kualitas semen segar setelah penampungan 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Rataan Semen Segar kambing Boerawa 

Variabel Rataan 

Volume (ml/ejakulasi) 1,1±0,08 

Konsistensi Kental 

pH 7 

Warna Putih Kekuningan 

Bau Khas 

Motilitas massa +++ 

Motilitas individu (%) 80 

Viabilitas (%) 95,6±0,86 

Abnormalitas (%) 1,12±0,04 

Konsentrasi (106/ml semen) 3.915±55,07 

Integritas membran (%) 90,81 ± 1,17 

(Sumber: Data Primer, 2014) 

 

Hasil pengamatan diatas menunjukkan bahwa rataan volume ejakulat yang 

didapat dari hasil penampungan adalah sebesar 1,1±0,08. Tabel 2 menunjukkan 

bahwa rataan persentase volume semen segar yang diperoleh dari penelitian ini  

hampir tidak berbeda seperti yang dinyatakan oleh Garner and Hafez (2000)  
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bahwa volume semen kambing di daerah tropis berkisar antara 0,8 - 1,2 ml. 

Perbedaan volume semen yang  dihasilkan dari seekor pejantan bervariasi. 

Jainudeen et al., (2000) menyatakan bahwa volume semen dan jumlah 

spermatozoa yang  dihasilkan dari setiap ejakulasi dipengaruhi  oleh spesies, 

umur, musim, lingkungan, frekuensi ejakulasi, kondisi pakan dan kesehatan.  

Warna semen umumnya berwarna putih susu dan sedikit yang berwarna krem 

kekuningan. Variasi warna kekuningan ini berhubungan dengan adanya 

kandungan riboflafin yang dihasilkan dari sekresi kelenjar vesikula seminalis 

(Lindsay, dkk., 1982; Evans dan Maxwell, 1989). Semen kambing Boerawa hasil 

penelitian mempunyai bau yang khas ternak. Bau khas merupakan indikasi bahwa 

semen hasil penampungan yang dilakukan dalam kondisi yang baik, tidak 

mengalami kerusakan ataupun kelainan yang disebabkan oleh faktor internal 

hewan dan juga tidak bercampur dengan nanah. Semen yang mengalami 

kerusakan dan tercampur dengan nanah akan menimbulkan bau busuk ataupun 

bau tidak sedap lainnya. 

Konsistensi spermatozoa hasil penelitian  umumnya pekat. Secara visual 

semakin pekat semen menunjukkan konsentrasi spermatozoa dalam semen 

semakin tinggi (McDonald dan Pineda, 1989). Konsentrasi spermatozoa yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah 3.915 ± 55,07 spz/ml. Rataan persentase 

konsentrasi ini masih tergolong normal. Garner dan Hafez (2000) menyatakan 

bahwa konsentrasi spermatozoa kambing berkisar antara 2.000 – 3.000  x 106 

spz/ml. Devendra dan Burns (1994) menyatakan  bahwa konsentrasi semen segar 

kambing per ejakulat berkisar antara 1.800-4000 x106  spz/ml, sedangkan 

Tambing, dkk., (2000) melaporkan bahwa konsentrasi spermatozoa kambing 

adalah 2.881,0 ± 234,6 x 106  spz/ml. Konsentrasi semen saat diejakulasikan 

sangat tergantung pada proses spermatogenesis. Derajat keasaman (pH) 

menentukan status kehidupan spermatozoa di dalam semen. Rataan pH semen 

segar kambing yang diperoleh dari penelitian adalah 7. Nilai pH ini masih berada 

dalam kisaran pH normal, sebagaimana dinyatakan oleh Garner dan Hafez (2000) 

bahwa kambing memiliki pH berkisar antara  5,9 –7,3.  

Rataan persentase motilitas individu spermatozoa kambing PE yang 

dihasilkan dari penelitian ini  adalah 80%. Motilitas yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan Tambing, Toelihere, 

Yusuf dan Sutama (2000) bahwa motilitas spermatozoa kambing PE  adalah  

74,29 ± 2,70%. Motilitas merupakan pengukuran yang sifatnya subyektif karena 

berdasarkan keputusan individu pemeriksa (Bearden dan Fuquay, 1997). 

Spermatozoa yang  motilitasnya baik terlihat dari gerak massa membentuk awan 

tebal dan  gerak progresif individu aktif ke depan (Susilawati, 2011). Suyadi,dkk. 

(2004) menyatakan bahwa motilitas massa ++ adalah cukup baik dan motilitas 

individu 50 – 80 %  tergolong normal.  

Viabilitas semen segar yang diperoleh dari hasil penelitian sebesar 

95,6±0,86%. Hasil ini sedikit lebih tinggi dari penelitian Suyadi,dkk (2014) 
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sebesar 95,49±3,96%, dan lebih tinggi dari penelitian Winarto dan Isnaini (2008) 

yaitu 90,75 ± 7,33. Nilai viabilitas semen segar yang berbeda antar penelitian 

disebebabkan beberapa faktor diantaranya umur ternak yang digunakan penelitian, 

variasi individu ternak, perbedaan bangsa, dan juga kondisi ternak saat dilakukan 

penampungan. 

Abnormalitas semen segar hasil penelitian sebesar 1,12±0,04. Hasil ini 

menunjukan semen segar yang ditampung dalam kisaran normal. Sesuai dengan 

Garner and Hafez (2000) selama abnormalitas spermatozoa belum mencapai 20% 

dan tidak melebihinya, maka semen tersebut masih baik untuk dipakai inseminasi. 

Diperkuat Tambing, dkk (2001) semen dalam setiap ejakulasi akan mengandung 

sejumlah spermaozoa yang abnormal tidak lebih dari 8-10%, tetapi apabila 

abnormalitas lebih dari 25% dari total semen maka akan berpengaruh terhadap 

fertilitas spermatozoa. 

Rataan persentase integritas membran spermatozoa segar penelitian ini 

sebesar 90,805 ± 1,17 %. Hasil ini lebih baik dibandingkan yang dilaporkan 

Demianus, dkk (2009) bahwa integritas membran kambing PE adalah 84,00 ± 

1,00%. Penurunan kualitas spermatozoa dapat terjadi karena faktor  biologi 

maupun karena pengaruh faktor prosesing semen. Stabilitas membran dapat 

dipertahankan dengan pemberian bahan pengencer yang mampu memenuhi 

kebutuhan fisik dan kimia serta mempunyai daya preservasi yang tinggi terhadap 

spermatozoa (Bearden dan Fuquay, 1997). 

Berdasarkan pada data karakteristik semen segar tersebut di atas, dapat 

dikatakan bahwa kambing Boerawa yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

semen dengan kualitas yang baik dan memenuhi syarat untuk diproses lebih 

lanjut.  Hal ini karena semen segar tersebut memiliki konsistensi pekat, gerakan 

massa spermatozoa +++, persentase spermatozoa motil 80%, dan persentase 

Integritas membran 90,805 ± 1,17%.  Semen segar yang baik harus memiliki 

konsistensi agak kental atau kental dan gerakan massa ++ atau +++ (Toelihere, 

1981), persentase spermatozoa motil >70% (Evans dan Maxwell, 1989), dan 

persentase integritas membran minimum 60% (Revell dan Mrode, 1994). 

 

4.2 Pemeriksaan Kualitas Semen Kambing Boerawa Pada Penyimpanan 

Suhu Dingin dengan Penambahan Ekstrak Bawang Merah (EBM) 

 

 Pemeriksaan kualitas semen meliputi pemeriksaan motilitas dan viabilitas 

semen kambing Boerawa. Pemeriksaan kualitas perlu dilakukan mengingat 

hubungan antara viabilitas, motilitas dengan integritas membran erat sekali. 

Menurut Ariantie  dkk (2013) membran plasma yang rusak akan berpengaruh 

terhadap motilitas sehingga fertilitas akan terganggu. Ditambahkan oleh Setyadi 

dkk (2006) bahwa penilaian kemampuan hidup spermatozoa (viabilitas 

spermatozoa) diukur melalui parameter persentase motilitas progresif dan 

membran plasma utuh (MPU). 
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4.2.1 Pemeriksaan Motilitas Individu Spermatozoa Kambing Boerawa Pada 

Penyimpanan Suhu Dingin  dengan Penambahan Ekstrak Bawang 

Merah (EBM) 

 

Hasil pengamatan motilitas semen kambing Boerawa selama penyimpanan 1, 

2, dan 3 jam pada suhu dingin dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Motilitas Individu Spermatozoa kambing Boerawa pada Pengencer 
AndroMed® dengan Penambahan EBM selama Penyimpanan Suhu 
Dingin 

Konsentrasi EBM 
% 

Lama simpan pada suhu dingin (%) 
1 jam 2 jam 3 jam 

0  58,75  ± 4,28a 49,37 ± 6,55a 40,00 ± 3,65a 

1  57,50 ± 7,74a 49,37 ± 9,46a 43,12 ± 9,63b 

2  63,75 ± 5,62ab 56,25 ± 5,62bc 50,00 ± 7,30a 

3   53,75 ± 11,42ac 48,12 ± 11,23ad  37,50 ± 12,11a 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada lajur yang sama menunjukkan bahwa 
tingkat penambahan ekstrak bawang merah memberikan perbedaan 
nyata (P<0,05) terhadap motilitas individu spermatozoa kambing 
Boerawa 

 
Tabel 3 memperlihatkan bahwa penambahan EBM sebesar 2% memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05)  dalam mempertahankan motilitas individu 

spermatozoa setelah diencerkan dan disimpan pada suhu dingin selama 1 jam 

dibandingkan penambahan EBM lainnya. Pada penyimpanan jam ke-3 dapat 

dilihat bahwa persentase motilitas pada perlakuan dengan konsentrasi EBM 2% 

adalah sebesar (50,00 %), lebih besar daripada perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi EBM 1% dan EBM 3%, yaitu berturut-turut adalah EBM 1% (43,12 

%) dan EBM 3% (37,50 %). Hal ini menunjukkan bahwa penambahan EBM 

sebesar 2% mampu mempertahankan secara konsisten motilitas individu 

spermatozoa setelah pengenceran. Penambahan antioksidan sebanyak 3% 

memberikan dampak yang kurang baik selama penyimpanan, hal ini disebabkan 

oleh adanya kandungan quercetin pada bawang merah yang terlalu berlebihan 

dapat menjadi senyawa radikal bebas. Hal ini dijelaskan oleh Lachman, et al., 

bahwa quercetin memperlihatkan kemampuan mencegah proses oksidasi dari Low 

Density Lipoprotein (LDL) dengan cara menangkap radikal bebas dan menghelat 

ion logam transisi. Pada saat flavonol quercetin bereaksi dengan radikal bebas, 
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quercetin mendonorkan protonnya dan menjadi senyawa radikal, tapi elektron 

tidak berpasangan yang dihasilkan didelokalisasi oleh resonansi, hal ini membuat 

senyawa quercetin radikal memiliki energi yang sangat rendah untuk menjadi 

radikal yang reaktif, namun jika jumlah quercetin yang digunakan terlalu 

berlebihan, quercetin dapat menjadi senyawa radikal yang reaktif dan bersifat 

merusak. Kesimpulan yang didapatkan adalah penambahan konsentrasi EBM 2% 

merupakan perlakuan terbaik untuk mempertahankan motilitas individu 

spermatozoa kambing Boerawa. Didukung pula oleh Halliwel dan Gutteride 

(1990), antioksidan adalah suatu senyawa yang pada konsentrasi rendah 

dihadapkan pada substrat yang dapat dioksidasi dan secara nyata menunda atau 

menghambat oksidasi dari substrat tersebut, sehingga antioksidan berfungsi 

melindungi sistem biologi terhadap suatu efek yang berpotensi merusakkan dari 

suatu proses atau reaksi yang menyebabkan oksidasi yang meluas. 

 

4.2.2 Pengaruh Lama Simpan Semen pada Suhu Dingin terhadap Motilitas 

Individu Spermatozoa 

 

Penyimpanan semen bertujuan untuk mengoptimalkan jangka waktu 

penggunaan semen pejantan unggul dan penyebaran bibit unggul di tempat yang 

membutuhkan. Penyimpanan semen dengan waktu yang lama dapat menurunkan 

motilitas spermatozoa. Penurunan persentase motilitas individu spermatozoa 

kambing Boerawa selama penyimpanan pada suhu dingin dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik penurunan motilitas spermatozoa selama penyimpanan suhu  

dingin setelah pengenceran menggunakan pengencer AndroMed® 

yang mengandung EBM yang berbeda. 

 

Berdasarkan Gambar 9 diatas ditunjukkan bahwa motilitas individu 

spermatozoa kambing Boerawa mengalami penurunan selama penyimpanan pada 



28 

 

suhu dingin. Penurunan motilitas selama penyimpanan, diduga disebabkan oleh 

pengaruh aktivitas metabolisme sel yang menghasilkan ROS (Reactive Oxygen 

Species), selain itu kejutan dingin (cold shock) selama penyimpanan diduga juga 

mempengaruhi penurunan kualitas utamanya pada motilitas. Menurut Rizal dkk. 

(2004) keberadaan zat yang bersifat toksik baik yang berasal dari spermatozoa 

yang telah mati maupun yang berasal dari zat yang terkandung dari pengencer 

yang telah mengalami oksidasi akibat penyimpanan dapat menyebabkan tingginya 

kadar radikal bebas yang dapat merusak keutuhan membran plasma spermatozoa. 

Membran plasma spermatozoa yang sudah mengalami kerusakan akan 

mengakibatkan metabolisme spermatozoa terganggu dan mulai kehilangan 

motilitasnya sehingga mengakibatkan kematian spermatozoa.  

Berdasarkan Gambar 9 diatas penambahan EBM sebanyak 2% mampu 

mempertahankan motilitas individu spermatozoa paling baik dibandingkan 

dengan penambahan EBM lainnya yaitu sebesar (50,00 %) selama penyimpanan 

jam ke-3. Sesuai dengan Jamshids (2012) bahwa persentase penambahan EBM 

sangat berpengaruh terhadap perubahan motilitas spermatozoa tikus jantan setelah 

di lakukan penelitian efek pemberian EBM (P<0,05). Diperkuat oleh pendapat 

Arash (2010) yang menyatakan bahwa quercetin memiliki efek menguntungkan 

yang signifikan terhadap viabilitas dan motilitas spermatozoa yang efektif untuk 

menjaga paramaeter spermatozoa yang sehat dan fungsi reproduksi pada tikus 

percobaan. Ditambahkan pula oleh Susilawati (2004) menyatakan bahwa kualitas 

spermatozoa setelah sexing setelah pembekuan mempunyai motilitas 10-20% dan 

dapat digunakan untuk IB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semen yang 

disimpan selama 3 jam dengan penambahan EBM 2% mampu mempertahankan 

motilitas individu spermatozoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

4.2.3 Pemeriksaan Viabilitas Spermatozoa Kambing Boerawa Pada 

Penyimpanan Suhu Dingin dengan Penambahan Ekstrak Bawang 

Merah (EBM) 

 
Rataan dan simpang baku viabilitas semen kambing Boerawa setelah 

penyimpanan 1, 2, dan 3 jam pada suhu dingin dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Viabilitas Spermatozoa kambing Boerawa pada Pengencer AndroMed® 
dengan Penambahan EBM selama Penyimpanan Suhu Dingin 

Konsentrasi EBM 
% 

Lama simpan pada suhu dingin (%) 
1 jam 2 jam 3 jam 

0  86,67 ± 3,70a 75,65 ± 2,86a 72,44 ± 4,65a 

1  84,67 ± 3,34a 75,24 ± 3,89a 66,53 ± 8,91b 

2  91,11 ± 2,85b 80,07 ± 4,64b 76,96 ± 5,28a 

3  83,57 ± 5,56ac 75,71 ± 4,37ac 73,05 ± 7,40a 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada lajur yang sama menunjukkan bahwa 
tingkat penambahan ekstrak bawang merah memberikan perbedaan 
nyata (P<0,05) terhadap viabilitas spermatozoa kambing Boerawa. 

 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan EBM sebesar 2% 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) dibandingkan penambahan 

EBM lainnya dalam mempertahankan persentase viabilitas spermatozoa kambing 

PE. Penyimpanan pada suhu dingin selama 1 jam menghasilkan viabilitas 

spermatozoa yang terbaik sebesar (91,11%). Pada penyimpanan jam ke-3 dapat 

dilihat bahwa persentase viabilitas  pada perlakuan dengan konsentrasi EBM 2% 

adalah sebesar (76,96%), lebih besar daripada perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi EBM 1% (66,53%)  dan EBM 3% (73,05%). Hasil ini menunjukkan 

bahwa penambahan EBM sebanyak 2% adalah perlakuan yang optimal dalam 

menjaga viabiltias spermatozoa selama penyimpanan dengan menurunkan kadar 

radikal bebasnya. Sesuai dengan hasil penelitian Yurista (2014) melaporkan 

bahwa nilai viabilitas semen kambing PE dengan penambahan EBM 2% disimpan 

dalam suhu dingin 50C menunjukkan hasil (67,54 %) selama penyimpanan jam 

ke-1. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa lama simpan 

mampu mempertahankan (P<0,05) viabilitas spermatozoa.  

Kerusakan membran yang menyebabkan kerusakan spermatozoa dapat 

dicegah dengan adanya antioksidan yang terkandung dalam bawang merah. 

Menurut Ashwini, dkk., (2013) bawang merah mengandung antioksidan, 
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polifenol, flavonoid, quercetin, glikosida sulfur dan berbagai senyawa fenolik 

lain. Khaki, Nouri, Fathiazad, Ahmadi, Rastgar dan Rezazadeh (2009) 

menyatakan bahwa pemberian bubuk quercetin 15 mg yang dilarutkan dan 

diencerkan dengan 20% gliserol dan 0.9% saline normal memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0.05) pada persentase viabilitas dan motilitas spermatozoa tikus 

jantan dengan mengurangi tingkat ROS. 

 

4.2.4 Pengaruh Lama Simpan Semen pada Suhu Dingin terhadap Viabilitas  

Spermatozoa 

 

Penyimpanan semen dapat mengakibatkan berkurangnya substrat-substrat 

nutrisi dalam pengencer, sehingga spermatozoa kekurangan energi untuk 

mempertahankan diri dan mengakibatkan spermatozoa rusak  dan mati yang 

berdampak pada penurunan viabilitas spermatozoa. Penurunan persentase 

viabiltias individu spermatozoa kambing Boerawa selama penyimpanan pada suhu 

dingin dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Grafik penurunan viabilitas spermatozoa selama penyimpanan suhu 
dingin setelah pengenceran menggunakan pengencer AndroMed® yang 
mengandung ekstrak bawang merah yang berbeda. 

 
Viabilitas spermatozoa kambing Boerawa mengalami penurunan selama 

penyimpanan  pada suhu dingin. Hal ini diduga karena adanya aktivitas ROS yang 

menyebabkan kerusakan membran plasma sehingga spermatozoa mengalami 

kematian. Penambahan EBM sebanyak 2% efektif mempertahankan penurunan 

viabilitas spermatozoa setelah pengenceran yaitu 91,11 ± 2.85% pada jam ke-1, 

80,07 ± 4,64% pada jam ke-2, 76,96 ±  5.28% pada jam ke-3. Hal tersebut 

didukung oleh pendapat Ismianto, Suyadi dan Rachmawati (2014) menunjukkan 

bahwa penambahan 2% EBM mampu mempertahankan kualitas semen kambing 

PE pada suhu dingin dengan lama simpan 2 jam, dengan motilitas 61,88 %; 

viabilitas 89,92 %. Diperkuat Jamshids (2012) menyebutkan bahwa persentase 
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penambahan ekstrak bawang merah 15 mg/kg sangat berpengaruh terhadap 

viabilitas spermatozoa tikus jantan (P<0.05) yaitu sebesar 87,23%.  

 

4.3 Pemeriksaan Integritas Membran Spermatozoa Kambing Boerawa Pada 

Penyimpanan Suhu Dingin dengan Penambahan Ekstrak Bawang Merah 

(EBM) 

 

Semen kambing Boerawa diencerkan dengan pengencer AndroMed® dan 

ditambahkan dengan EBM. Semen yang telah diencerkan disimpan pada suhu 

dingin dan diamati pada 1, 2 dan 3 jam penyimpanan. Uji yang dilakukan 

menggunakan Hypo Osmotic Swelling Test (HOST). AndroMed® digunakan untuk 

pengenceran semen sebanyak 100 %, 99%, 98 % dan 97% dan ditambahkan EBM 

sebanyak 0%, 1%, 2%, dan 3%. Semen diamati di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 400X. Hasil pengamatan integritas membran kambing Boerawa tertera 

pada Gambar 11. 

 

 

 

 A 

                                                                        

 

  

 B  

 

 

 

 

Gambar 11. Integritas Membran Spermatozoa  
 Keterangan: A) Spermatozoa ekor menggulung merupakan integritas membran 

spermatozoa yang utuh. 
         B) Spermatozoa ekor tidak menggulung merupakan integritas   

membran spermatozoa yang rusak. 
 

Spermatozoa yang membrannya utuh memperlihatkan ekor  yang 

menggulung  sebagai akibat masih berfungsinya membran dalam menyerap air 

pada lingkungan pengencer yang bersifat hipotonik (Gambar A). Spermatozoa 

yang membrannya rusak ditandai dengan ekor yang lurus (Gambar B). Jayendran, 

et al. (1984) menyatakan bahwa larutan hipoosmotik menyebabkan spematozoa 
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yang membrannya utuh akan mengikat air sehingga bagian tubuh  

menggelembung dan ekor akan melingkar, sedangkan apabila membrannya rusak 

terjadi kehilangan air dan cairan lainnya (dehidrasi) sehingga terjadi fusi pada dua 

permukaan (inner membrane dan outer membrane) sehingga membran menjadi 

tidak stabil atau terjadi 'lipid bilayer destabilitation" yang ditandai dengan 

membran yang mengerut dan  ekor yang lurus. Ketidakstabilan membran ini 

berakibat pada penurunan fisiologi spermatozoa.  

 

Hasil pengamatan integritas membran spermatozoa kambing Boerawa setelah 

penyimpanan 1, 2, dan 3 jam pada suhu dingin dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Integritas Membran Spermatozoa kambing Boerawa pada Pengencer 
AndroMed® dengan Penambahan EBM selama Penyimpanan Suhu 
Dingin  

Konsentrasi EBM 
% 

Lama simpan pada suhu dingin (%) 
1 jam 2 jam 3 jam 

0  84,37 ± 1,03a 74,76  ± 1,33a 64,71 ± 1,68a 
1  82,43 ± 1,15b  72,38  ± 1,53b 62,38 ± 1,53b 
2  85,81 ± 1,47c 76,67 ± 1,40c 67,04 ± 2,12c 
3  82,56 ± 1,46b 72,71 ± 1,73b 61,67 ± 1,63b 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada lajur yang sama menunjukkan bahwa 
tingkat penambahan ekstrak bawang merah memberikan perbedaan 
sangat nyata (P<0,01) terhadap integritas membran spermatozoa 
kambing Boerawa 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan EBM 2% 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap integritas 

membran spermatozoa dibandingkan penambahan EBM lainnya. Pada 

penyimpanan jam ke-1 dapat dilihat bahwa persentase integritas membran pada 

perlakuan EBM 2% adalah sebesar (85,81 %), lebih besar daripada perlakuan 

dengan penambahan konsentrasi EBM 1% dan EBM 3%. Yaitu berturut-turut 

adalah EBM 1% (82,43 %) dan EBM 3% (82,56 %). Pada penyimpanan jam ke-2, 

penambahan EBM sebesar 2% memberikan persentase integritas membran lebih 

baik daripada penambahan EBM lainnya yaitu sebesar (76,67 %). Begitu pula 

pada penyimpanan jam ke-3, penambahan EBM 2% mempertahankan persentase 

integritas membran lebih baik daripada perlakuan EBM lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan EBM sebesar 2% mampu mempertahankan 

secara konsisten integritas membran spermatozoa setelah pengenceran. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi EBM 2% merupakan 

perlakuan terbaik untuk mempertahankan integritas membran spermatozoa 

kambing Boerawa.   
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Kandungan cryoprotectan pada pengencer AndroMed® diduga kuat ikut 

mempertahankan membran plasma. Selain itu, dengan adanya penambahan EBM  

di dalam media pengencer diduga dapat menghambat terjadinya kerusakan oleh 

radikal bebas. Hal ini diduga oleh adanya kandungan quercetin di dalam bawang 

merah menjadi target ROS (Reactive Oxygen Species), sehingga ROS tidak 

mengoksidasi membran spermatozoa. Dapat dikatakan bahwa  penggunaan 

AndroMed® sebagai media pengencer dengan ditambah antioksidan berupa EBM 

mampu melindungi integritas membran dan mempertahankan keutuhan 

ultrastruktur spermatozoa (Ducha, Susilawati, Aulanni’am, Wahyuningsih and 

Pangestu, 2012). 

 

4.3.1 Pengaruh Lama Simpan Semen pada Suhu Dingin terhadap Integritas 

Membran Spermatozoa 

 

Keutuhan integritas membran spermatozoa terutama membran plasma 

diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keberhasilannya dalam 

membuahi sel telur. Penurunan integritas membran diduga akibat meningkatnya 

spermatozoa yang mati selama penyimpanan. Grafik penurunan persentase 

integritas membran spermatozoa kambing Boerawa selama penyimpanan suhu 

dingin dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12. Grafik penurunan integritas membran spermatozoa selama 
penyimpanan suhu dingin setelah pengenceran menggunakan 
pengencer AndroMed® yang mengandung EBM yang berbeda 

 

Berdasarkan Gambar 12 diatas dapat diketahui bahwa perlakuan dengan 

konsentrasi EBM 2% efektif mempertahankan penurunan integtritas membran 
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spermatozoa terhadap semua lama penyimpanan jam 1, jam 2 dan jam 3. Pada jam 

ke-1 (85,81 %), pada jam ke-2 (76,67 %) dan pada jam ke-3 (67,04 %). Perlakuan 

dengan penambahan ekstrak bawang merah (EBM) 2% pada berbagai waktu 

penyimpanan menghasilkan rataan persentase integritas membran spermatozoa 

kambing Boerawa paling baik daripada perlakuan EBM lainnya, hal ini 

menandakan bahwa kadar EBM 1% dan 3% belum mampu melindungi secara 

maksimal dari efek peroksidasi lipid. Kemungkinan penyebabnya adalah  

kandungan antioksidan yang terkadung di dalam EBM pada perlakuan tersebut 

diduga memiliki kadar quercetin paling baik untuk digunakan sebagai antioksidan 

di dalam media penyimpanan semen. Quercetin merupakan senyawa kelompok 

flavonol terbesar di dalam bawang merah, quercetin dan glikosidanya berada 

dalam jumlah sekitar 60-75% dari flavonoid (Lachman et al., 2003). Quercetin 

memperlihatkan kemampuan mencegah proses oksidasi dari Low Density 

Lipoprotein (LDL) dengan cara menangkap radikal bebas dan menghelat ion 

logam transisi. Ketika flavonol quercetin bereaksi dengan radikal bebas, quercetin 

mendonorkan protonnya dan menjadi senyawa radikal, tapi elektron tidak 

berpasangan yang dihasilkan didelokalisasi oleh resonansi, hal ini membuat 

senyawa quercetin radikal memiliki energi yang sangat rendah untuk menjadi 

radikal yang reaktif. 

 Menurut Okada, Igarashi, Kuroda, Terao, Yoshikawa and Sankai (2001) 

penurunan persentase integritas membran terjadi akibat kerusakan membran 

plasma spermatozoa karena pengerasan lapisan phospholipid akibat suhu yang 

rendah. Komposisi membran plasma sel spermatozoa berhubungan dengan tingkat 

kerentanan spermatozoa terhadap cekaman dingin (cold shock), terutama 

kandungan lipida. Spermatozoa dari spesies yang mempunyai nisbah asam lemak 

tak jenuh dan asam lemak jenuh yang tinggi pada fosfolipida membran plasma 

cenderung lebih sensitif terhadap cekaman dingin. Kerentanan terhadap cekaman 

dingin juga berhubungan dengan nisbah kolesterol dan fosfolipida. Semakin 

rendah nisbah antara kolesterol dan asam lemak tak jenuh, semakin rentan 

membran plasma terhadap cekaman dingin.  Kandungan kolesterol spermatozoa 

berbagai jenis hewan dan manusia berbeda, yang berakibat terhadap perbedaan 

tingkat kerentanan masing-masing spermatozoa dalam proses pengolahan semen. 

Spermatozoa yang memiliki kandungan kolesterol lebih tinggi dan derajat 

asam lemak tak jenuh lebih rendah, akan mempunyai struktur membran plasma 

yang lebih kompak dan cenderung lebih resisten terhadap pengaruh cekaman 

dingin. Menurut Maxwel dan Watson (1996) membran plasma sel spermatozoa 

kaya akan asam lemak tak jenuh (asam linoleat, linolenat, dan arakidonat) 

sehingga rentan terhadap kerusakan akibat reaksi peroksidasi lipida. Dalam proses 

pembekuan dalam pembuatan semen beku, terjadi kontak antara semen dan 

oksigen. Menurut Siregar (1992) oksigen merupakan suatu unsur yang esensial, 

tetapi ekses atau kelebihan oksigen menyebabkan kerusakan peroksidatif. 

Peroksidasi lipida terjadi akibat adanya radikal bebas, yaitu senyawa kimia yang 



35 

 

memiliki elektron tak berpasangan dan bersifat sangat reaktif. Radikal bebas  

antara lain berupa superoksida (O2), hidroksil (OH) dan peroksil (ROO*). Di 

dalam tubuh, senyawa reaktif ini dapat berasal dari produk samping rantai 

pernafasan di dalam mitokondria. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh sekitar 

90% masuk ke mitokondria. Pada saat proses respirasi di mitokondria, oksigen 

terlibat dalam pembentukan ATP dengan mengikutsertakan enzim-enzim 

respirasi. Dalam proses respirasi, oksigen mengalami reduksi dalam rangkaian 

elektron transfer di dalam mitokondria. Proses reduksi oksigen tersebut dapat 

menghasilkan radikal bebas dan hidrogen peroksida sebagai senyawa antara. 

Selanjutnya dinyatakan bahwa radikal bebas bersifat sangat reaktif, jika bereaksi 

dengan asam lemak tak jenuh akan menghasilkan lipid peroksida. Reaksi ini 

terjadi secara berantai dan berlangsung terus-menerus karena setiap reaksi 

menghasilkan radikal bebas baru yang mengakibatkan reaksi peroksidasi lipida 

yang baru, sehingga disebut sebagai reaksi rantai atau reaksi autokatalitik.  

Radikal bebas seperti hidroksil dan singlet oksigen dapat merusak tiga jenis 

senyawa yang penting dalam mempertahankan integritas sel. Ketiga senyawa itu 

adalah asam lemak, khususnya asam lemak tak jenuh yang merupakan komponen 

utama fosfolipida penyusun membran plasma sel, DNA yang merupakan 

perangkat genetik sel dan protein, yang memegang berbagai peranan penting 

sebagai enzim, reseptor, antibodi, pembentuk matriks, dan sitoskeleton. Proses 

reaksi peroksidasi lipida merubah struktur spermatozoa terutama pada bagian 

akrosom, kehilangan motilitas, perubahan metabolisme yang cepat, dan pelepasan  

komponen intraseluler dan bila terjadi pada spermatozoa yang disimpan lama 

akan dapat menurunkan daya tahan spermatozoa selama proses pengawetan semen 

berlangsung (Alvarez dan Storey, 1984). Menurut Kelso, 1997, struktur matriks 

lipida akan mengalami kerusakan apabila terjadi reaksi rantai peroksidasi lipida 

yang berkepanjangan, menyebabkan instabilitas membran plasma sel. Kerusakan 

minimum adalah mengubah viskositas (kekentalan) membran plasma sel dan 

merangsang aktivitas enzim fosfolipase. Peningkatan kerusakan juga dapat terjadi 

pada sistem non-membran dimana jika spermatozoa tidak dapat melakukan 

biosintesis untuk memperbaiki kerusakan, maka akan  menyebabkan gangguan 

pada fungsi biologik spermatozoa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Integritas membran spermatozoa dapat dipertahankan dengan penambahan 

Ekstrak Bawang Merah 2% dalam pengencer AndroMed® selama 3 jam  

penyimpanan (motilitas = 50,00 ± 7,30 %) pada suhu dingin (4-50C). 

 

5.2 Saran 

Penambahan Ekstrak Bawang Merah sebagai antioksidan dalam pengencer 

AndroMed® selama penyimpanan suhu dingin (4-50C) disarankan sebanyak 2%. 
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