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RINGKASAN 

Teknologi IB memerlukan semen cair dengan kualitas yang baik selama proses 
penyimpanan. Di satu sisi, semen mengalami penurunan kualitas selama proses penyimpanan 
berlangsung. Semen segar diencerkan dengan tujuan untuk meningkatkan volume 
spermatozoa dan mempertahankan kualitas semen selama penyimpanan berlangsung. 
AndroMed® merupakan salah satu pengencer komersial berbahan dasar Tris yang paling 
populer untuk pengencer semen beku sapi. Spermatozoa akan mengalami metabolisme 
selama dalam penyimpanan. Proses metabolisme menghasilkan peroksida lipid jika bereaksi 
dengan radikal bebas, sehingga terjadi penurunan kualitas spermatozoa selama proses 
penyimpanan. Produksi radikal bebas dapat ditekan dengan penambahan antioksidan. 
Antioksidan dapat memutus ikatan berantai pada radikal bebas. Bawang merah merupakan 
tanaman yang mengandung banyak antioksidan alami diantaranya quercetin. 

Penelitian dilakukan dengan mengencerkan semen menggunakan pengencer 
AndroMed® dengan penambahan ekstrak bawang merah (EBM) sebesar 0%, 1%, 2%, dan 3% 
selama penyimpanan suhu dingin pada 1, 2 dan 3 jam. Rancangan percobaan yang di gunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang dengan perlakuan utama adalah kadar EBM 
0%, 1%, 2% dan 3% dalam pengencer AndroMed® 100%, 99%, 98% dan 97% dan perlakuan 
tersarang adalah lama penyimpanan pada  penyimpanan 1 jam, 2 jam, dan 3 jam pada suhu 4-
50C. Semua perlakuan di ulang sebanyak 16 kali, apabila terdapat perbedaan dilanjutkan 
dengan uji LSD. Hasil pengamatan menunjukan bahwa tingkat penambahan Ekstrak Bawang 
Merah (EBM) memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap motilitas dan viabilitas 
spermatozoa. Penambahan EBM sebesar 2% (P2) memberikan hasil terbaik pada jam ke-1,2, 
dan 3 masing-masing sebesar 62,50 ± 6,3%; 61,25 ±5,6%; 50,00 ±0,0%, dan memberikan 
persentase viabilitas pada jam ke-1, 2, dan 3 sebesar 91,11 ± 2,85%; 80,07 ± 4,64%; 76,96 ± 
5,28%. Penambahan EBM memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap integritas 
membran spermatozoa. Persentase integritas membran selama penyimpanan jam ke- 1, 2 dan 
3 adalah sebesar 85,81 ± 1,47%; 76,67 ± 1,40%; 67,04 ± 2,12%. Disimpulkan bahwa 
penambahan EBM sebesar 2% memberikan hasil terbaik dalam mempertahankan integritas 
membran spermatozoa selama penyimpanan suhu dingin. 

 

 




