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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 
  Kebutuhan sapi potong bakalan untuk menghasilkan 
daging yang menjadi kebutuhan konsumen di Indonesia 
semakin tinggi. Meningkatnya permintaan daging sapi 
setiap tahunnya menyebabkan stok daging sapi nasional 
belum mampu mencukupi kebutuhan skala nasional. 
Aninomous  (2014) melaporkan konsumsi daging sapi 
nasional dari tahun 2010-2015 mengalami peningkatan 
diantaranya tahun 2010 sebanyak 418.248;73 ton, 2011 
sebanyak 450.726,72 ton; 2012 sebanyak 510.937,42 ton; 
2013 sebanyak 550. 516,62 ton; 2014 sebanyak 593.857,57 
dan tahun 2015 sebanyak 639.857,57 ton. Perkembangan 
usaha peternakan yang ada di Indonesia belum mencapai 
target yang diinginkan dalam memenuhi kebutuhan protein 
nasional yang menyebabkan kesenjangan antara populasi 
dengan kebutuhan daging nasional yang berakibat pada 
jumlah impor sapi bakalan dan daging beku yang semakin 
tinggi. Upaya mewujudkan peningkatan populasi dan 
produktivitas sapi di Indonesia, maka perlu adanya 
program pembibitan dengan diterapkan teknologi tepat 
guna di bidang reproduksi yang mendukung seperti 
Inseminasi Buatan (IB) (Nugroho, Susilawati dan 
Wahyuningsih, 2014). 

 Inseminasi Buatan merupakan teknologi reproduksi 
yang digunakan dalam perbaikan mutu genetik, 
peningkatan kualitas dan kuantitas ternak serta memberikan 
keuntungan bagi peternak. Faktor yang mempengaruhi 
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keberhasilan IB salah satunya yaitu kualitas semen yang 
digunakan. Kualitas semen yang digunakan untuk IB harus 
memenuhi persyaratan seperti volume, warna, pH, 
konsistensi, motilitas, konsentrasi dan morfologi 
spermatozoa untuk mempertahankan kualitas semen, 
sehingga semen perlu diencerkan dengan bahan pengencer 
untuk dilakukan pengujian kualitas semen (Mumu, 2009). 

 Penggunaan semen cair merupakan alternatif dalam 
progam IB sebagai pengganti pengunaan semen beku 
menyebabkan penurunan kualitas spermatozoa akibat 
proses pembekuan dan terkendala dalam bahan pengencer 
yang mahal serta ketersediaan nitrogen cair. Pengencer 
yang digunakan menjadi media yang dapat memberikan 
nutrisi secara optimum sebagai sumber energi, sebagai 
preservasi maupun kriopreservasi serta dapat menjaga pH 
dan tekanan osmotik bagi spermatozoa (Suharyati dan 
Hartono 2011). Pengencer juga harus mempunyai sifat-sifat 
seperti plasma semen, yaitu harus dapat menciptakan 
keadaan yang memungkinkan spermatozoa tahan terhadap 
kondisi buatan yang berhubungan dengan penyimpanan. 
Kemampuan spermatozoa untuk bertahan hidup lebih lama 
di dalam suatu medium pengencer sangat dipengaruhi oleh 
sifat fisik dan kimiawi pengencer yang digunakan. 

 Skim milk adalah bagian yang tertinggal setelah susu 
diambil krimnya, mengandung dua zat makanan kecuali 
lemak dan vitamin yang terlarut dalam lemak. Komposisi 
skim milk Tropicana Slim dengan sajian 26 g diantaranya: 
energi total 80 kkal; energi dari lemak 0 kkal; lemak total 0 
g; lemak jenuh 0 g; lemak trans 0 g; kolesterol 0 mg; 
protein 7 g; karbohidrat 15 g; natrium 80 mg; kalium 320 
mg; vitamin A 1300 IU; vitamin B1 0,40 mg; vitamin B2 
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0,45 mg; vitamin B3 5 mg; vitamin B6 0,50 mg; vitamin 
B12 1,50 mg; asam folat 100 mg; vitamin C 16 mg; 
vitamin D 100 IU; vitamin E 5 mg; kalsium 600 mg; fosfor 
157 mg; magnesium 2 mg dan zat besi 2 mg. Skim milk 
yang mengandung protein dan glukosa yang digunakan 
sebagai nutrisi bagi spermatozoa. Mar’ati (2007) 
menyatakan bahwa skim milk merupakan suplemen protein 
yang bermanfaat karena mengandung 35,6 g kalsium dan 
riboflavin dalam kadar tinggi. Skim milk yang digunakan 
pengencer dengan harga yang murah, kadar lemak yang 
rendah dan memudahkan pemeriksaan menggunakan 
mikroskop. Pengencer skim milk kerap digunakan dengan 
ditambahkan kuning telur sebagai pengencer merupakan 
krioprotektan ektraseluler mengandung zat lipoprotein dan 
lesitin memiliki makromolekul yang besar sehingga tidak 
dapat memembus membran spermatozoa dan berfungsi 
mempertahankan integritas selubung lipoprotein penyusun 
membran spermatozoa. Pengunaan kuning telur sebagai 
krioprotektan ekstraseluler dikhawatirkan mudah 
terkontaminasi dengan bakteri patogen dan harga terlalu 
malah sehingga perlu adanya inovasi yang baru untuk 
dilakukan tanpa mempengaruhi kualitas spermatozoa yaitu 
dengan pengunaan suplemen filtrat kecambah kacang hijau 
pada pengencer skim milk. 

 Kecambah kacang hijau mengandung sumber protein 
tinggi yaitu 38,54 g dibandingkan dengan biji kacang hijau 
yaitu 27,10 g. Kecambah kacang hijau merupakan sumber 
asam amino esensial yang sangat potensial dan 
mengandung vitamin C dan vitamin E yang merupakan 
antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas pada sel 
spermatozoa dan menjaga integritas membran. Vitamin E 
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merupakan antioksidan yang kandungannya paling besar 
dalam kecambah kacang hijau. Vitamin tersebut larut 
dalam lemak dan dapat mencegah peroksidasi lipid dan 
stres oksidatif. Terhentinya stres oksidatif menyebabkan 
pertumbuhan spermatosit tidak terganggu sehingga proses 
spermatogenesis dapat berlangsung normal. Vitamin E 
adalah sebuah pelindung polyunsaturated fatty acid 
(PUFA) pada membran sel. Radikal bebas umumnya 
mengkatalisis peroksidasi PUFA di membran sel. Vitamin 
E bereaksi dengan radikal bebas untuk mencegah 
kerusakan membran sel. (Maruliyanada, Hayati dan Pidada 
(2012) menyatakan vitamin E yang ada dalam kecambah 
kacang hijau dapat mengendalikan peroksida lemak dengan 
menyumbangkan hidrogen kedalam reaksi, menghambat 
aktivitas tambahan yang dilakukan oleh peroksida, 
sehingga memutus reaksi berantai serta bersifat membatasi 
kerusakan dan pada penelitian yang dilakukan menyatakan 
kecambah kacang hijau yang diekstrak menjadi ekstrak 
etanolik kecambah kacang hijau yang digunakan untuk 
semen mencit dapat meningkatkan jumlah, morfologi, 
viabilitas serta motilitas spermatozoa yang terpapar 2-ME 
(2 methoxyethanol). 2-ME merupakan bahan kimia toksit, 
yang dapat menurun kualitas spermatozoa. 

 Kualitas semen tidak hanya dipengaruhi oleh 
pengelolahan semen namun juga dipengaruhi oleh 
penyimpanan semen setelah pengelolahan tersebut. 
Penyimpanan semen pada suhu beku memiliki jangka 
waktu yang panjang namun biaya penyimpanan cukup 
tinggi, berbeda dengan penyimpanan suhu ruang memiliki 
jangka waktu cukup singkat dengan dapat menekan biaya 
untuk penyimpanan semen sehingga perlu dilakukan 
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penelitian ini dengan menggunakan bahan lokal yang dapat 
membuat spermatozoa dapat bertahan hidup dalam jangka 
waktu lama pada suhu ruang yaitu 29°C yaitu penelitian 
dengan berbagai penambahan level filtrat kecambah kacang 
hijau pada pengencer skim milk terhadap kualitas semen 
cair sapi Simmental pada suhu ruang.  
 
1.2  Rumusan Masalah 
   Bagaimana pengaruh penggunaan pengencer skim 
milk dengan berbagai level filtrat kecambah kacang hijau 
terhadap kualitas semen cair yaitu motilitas individu, 
viabilitas dan abnormalitas spermatozoa sapi Simmental 
pada penyimpanan suhu ruang. 

 
1.3  Tujuan Penelitian 
  Mengetahui perbedaan penggunaan pengencer skim 
milk dengan berbagai level filtrat kecambah kacang hijau 
terhadap kualitas semen cair yaitu motilitas individu, 
viabilitas dan abnormalitas spermatozoa sapi Simmental 
pada penyimpanan suhu ruang.  

 
1.4  Manfaat Penelitian 
   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kajian ilmiah 
serta sumber informasi bagi akademisi dan bagi unit 
pelaksanaan teknis IB tentang pengaruh penggunaan 
pengencer skim milk dengan berbagai level filtrat kecambah 
kacang hijau sebagai antioksidan terhadap kualitas semen 
cair sapi Simmental yang disimpan pada suhu ruang. 
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1.5  Kerangka Pikir  
      Inseminasi buatan adalah teknologi reproduksi yang 
dapat meningkatkan mutu genetik ternak. Inseminasi 
Buatan bisa dilakukan dengan menggunakan semen cair. 
Prinsip dasar pengenceran semen adalah untuk 
memperpanjang daya fertilitas dan daya hidup spermatozoa 
dalam kurun waktu tertentu. Pengencer semen harus 
mengandung unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik, 
kimia plasma semen dan tidak mengandung zat-zat toksit 
yang dapat meracuni spermatozoa (Hardjopranjoto, 1981). 
Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan 
mempertahankan kualitas semen dalam pelaksanaan 
pengenceran semen, diantaranya adalah pengembangan 
metode pengenceran semen dalam bentuk cair. Penggunaan 
semen cair untuk mempertahankan hidup spermatozoa 
selama waktu penyimpanan pada suhu ruang memerlukan 
pengawetan dengan penambahan bahan pengencer yang 
mengandung nutrisi sebagai sumber energi, menjamin 
bebas kuman, bersifat buffer, antibiotik, melindungi 
spermatozoa selama proses pengolahan dan penyimpanan 
serta tidak beracun bagi spermatozoa. Spermatozoa 
mempunyai kanduangan antioksidan secara alami untuk 
melawan efek dari peroksidasu lipid dan melindungi 
kerusakan spermatozoa, akan tetapi kandungan antioksidan 
yang tersedia akan habis jika terjadi stres oksidatif (Loft, 
Jensen, Hjollund, Huang and Dong, 2003), sehingga perlu 
adanya penambahan antioksidan bagi spermatozoa untuk 
mempertahankan hidup selama penyimpanan dalam 
pengencer.   

Skim milk merupakan bagian yang tertinggal pada 
susu setelah diambil krimnya. Komposisi skim milk 
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Tropicana Slim dengan sajian 26 g diantaranya: energi total 
80 kkal; energi dari lemak 0 kkal; lemak total 0 g; lemak 
jenuh 0 g; lemak trans 0 g; kolesterol 0 mg; protein 7 g; 
karbohidrat 15 g; natrium 80 mg; kalium 320 mg; vitamin 
A 1300 IU; vitamin B1 0,40 mg; vitamin B2 0,45 mg; 
vitamin B3 5 mg; vitamin B6 0,50 mg; vitamin B12 1,50 
mg; asam folat 100 mg; vitamin C 16 mg; vitamin D 100 
IU; vitamin E 5 mg; kalsium 600 mg; fosfor 157 mg; 
magnesium 2 mg dan zat besi 2 mg. Skim milk mengandung 
zat nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh spermatozoa 
sebagai sumber energi dan skim milk mengandung zat 
lipoprotein dan lesitin (Widjaya, 2011), sehingga dapat 
mempertahankan dan melindungi integritas selubung 
lipoprotein spermatozoa (Hammadeh, Szarvasy, 
Rosenbaum, Georg and Schmidt, (2001). Lesitin pada 
pengencer akan berikatan dengan membran plasma 
(menyelimuti membran plasma) mampu menstabilkan dan 
melindungi membran terhadap peroksidasi dan 
menurunnya masukan Ca2+ kedalam spermatozoa (Fukami, 
2003), sehingga dalam pengencer perlu adanya 
penambahan antioksidan dalam pengencer semen agar 
dapat mempertahan kualitas semen cair yaitu dengan 
penambahan filtrat kecambah kacang hijau dengan level 
yang berbeda. 

Filtrat kecambah kacang hijau mengandung 
antioksidan vitamin E yang dapat mencegah radikal bebas 
pada sel spermatozoa dan menjaga integritas membran. 
Antioksidan merupakan senyawa yang bersifat nucleophilic 
yang dapat menekan reaksi radikal bebas dan mampu 
mengakhiri siklus reaksi (Feradis, 2010). Vitamin E dapat 
meningkatkan kesuburan dengan melindungi spermatozoa 
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dari kerusakan akibat radikal bebas dan radikal bebas 
(Basir, Hasan dan Ferial, 2013). Vitamin E dapat 
memberikan peran protektif bagi sel sperma selama 
spermatogenesis dan fertilisasi serta dapat mengurangi 
resiko peroksida lipid yang merugikan bagi motilitas 
sperma, sebab pada kecambah kacang hijau dapat 
mempertahankan asam lemak tak jenuh yang disistensis 
prostaglandin secara enzimatik (Fajrin, Buwono dan Sriati, 
2012).  

 Filtrat kecambah kacang hijau sebagai antioksidan 
pada pengencer Skim milk belum pernah diaplikasikan pada 
penelitian untuk mempertahankan kualitas spermatozoa 
pada sapi Simmental. Usaha untuk mendapatkan pengencer 
yang lebih aman dari cemaran mikroba patogen tanpa 
mengurangi daya penyimpanan pada suhu ruang perlu 
diteliti dan diupayakan untuk menjaga kualitas 
spermatozoa. 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

 
  

Inseminasi Buatan

Semen cair 
• Mempertahankan hidup 

spermatozoa. 
• Biaya yang murah dan mudah 

Pengenceran Semen 
• Mengandung zat-zat nutrisi bagi 

spermatozoa. 
• Tidak mengandung zat-zat toksik. 
• Mampu mempertahankan fertilitas 

spermatozoa dengan baik. 

Pengencer skim milk 
• Mengandung sumber 

energi, zat lipoprotein, 
asam lemak dan 
mengandung 
antioksidan tocopherol 
serta sebagai buffer. 

• Streptomycin dan 
penicilin. 

Filtrat kecambah kacang hijau 
• Antioksidan bagi spermatozoa 
• Melindungi & 

mempertahankan integritas 
selubung lipoprotein 
spermatozoa. 

• Melindungi  spermatozoa dari 
kerusakan akibat radikal bebas 
(Feradis, 2010).

Penyimpanan suhu ruang (29OC) 

Kualitas semen sapi Simmental 
dapat dipertahankan

Spermatozoa 
mengandung 
antioksidan 
yang rendah, 
sehingga perlu 
adanya tindakan 
yang dilakukan 
untuk 
melindungi 
terjadinya 
kerusakan sel 
sperma (Loft 
dkk., 2003). 
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1.6  Hipotesis 
 Hipotesis dari penelitian ini yaitu penambahan filtrat 

kecambah kacang hijau yang berbeda dalam pengencer 
skim milk dapat meningkatkan kualitas semen cair yaitu 
motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa 
sapi Simmental yang disimpan pada suhu ruang.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Sapi Simmental 
Sapi Simmental merupakan sapi bangsa Bos taurus 

yang berasal dari Swiss. Sapi Simmental memiliki warna 
coklat muda kemerahan dengan bagian wajah, tubuh bagian 
bawah, lutut, hingga ujung ekor berwarna putih. Sapi ini 
memiliki tubuh besar, kekar dan berotot. Pertumbuhannya 
sangat baik dengan persentase karkas tinggi dan sedikit 
lemak. Bobot badan Simmental dewasa dapat mencapai 
1200 kg/ekor (Fikar dan Ruhyadi 2010). Sapi ini bukan 
hanya sapi dwiguna, tetapi triguna karena dapat berfungsi 
sebagai sapi pekerja, meskipun Simmental digolongkan 
dalam tipe triguna, tetapi pemanfaatan sapi ini umumnya 
sebagai ternak pedaging karena memiliki pertumbuhan otot 
yang sangat baik, menghasilkan karkas yang tinggi dan 
sedikit lemak (Aninomous, 2006). Mumu (2009) 
menambahkan sapi turunan simmental hasil persilangan 
yang di lakukan terus menerus akan menghasilkan 
keturunan yang menyerupai sapi Simmental aslinya yaitu 
dapat dilihat dari kerakteristik tanda putih pada kening Y, 
tanduk, kuku dan bulu ekor yang berwarna putih, warna 
badan yang pada umumnya merah bata dan sedikit yang 
berwarna coklat dan lingkaran mata yang berwarna putih. 

 
2.2   Spermatozoa Sapi 

Spermatozoa adalah sel kelamin jantan yang 
dibentuk dalam tubuli seminiferi yang berada di testis. 
Tubulus berisi serangkaian sel kompleks, yaitu 
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perkembangan sel dari sel germinal sampai terbentuknya 
spermatozoa atau gamet jantan. Bentuk spermatozoa 
sempurna adalah sel memanjang, terdiri dari kepala tumpul 
didalamnya terdapat nucleus atau inti dan ekor 
mengandung apparatus untuk pergerakan sel. Kepala 
terdapat akrosom yang memiliki struktur dinding rangkap 
terletak diantara membran plasma bagian anterior nucleus, 
leher menghubungkan kepala dan ekornya (flagela) yang 
dibagi lagi menjadi bagian tengah, pokok dan akhir bagian-
bagian tersebut mempunyai struktur berbeda (Susilawati, 
2011). 

Feradis (2010) menyebutkan bahwa spermatozoa 
merupakan suatu sel kecil, kompak dan sangat khas yang 
tidak tumbuh atau membagi diri, secara esensial terdiri dari 
kepala yang membawa materi herediter paternal dan ekor 
yang mengandung sarana penggerak. Morfologi 
spermatozoa terdiri dari kepala, leher dan ekor, bentuk dan 
ukuran spermatozoa berbeda pada berbagai jenis hewan 
namun struktur morfologinya sama. Panjang dan lebar 
kepala kurang lebih 0,8-10 mikron x 4,0-4,5 mikron pada 
spermatozoa sapi, tebal kepala kurang lebih 0,5-1,5 mikron, 
badan dan bagian tengah spermatozoa 15 mikron dan 
diameter 10 mikron, ekor spermatozoa panjangnya 35-45 
mikron dengan diameter 0,4-0,8 mikron. Permukaan 
spermatozoa dibungkus oleh suatu membran lipoprotein. 
Salmah (2014) menyebutkan bahwa apabila sel tersebut 
mati, permeabilitas membrannya rusak, terutama di daerah 
pangkal kepala, hal ini merupakan dasar awal pewarnaan 
semen yang membedakan spermatozoa hidup dan mati. 

Kepala spermatozoa mengandung nukleus, struktural 
sitoskeletal dan sejumlah kecil sitoplasma. Nukleus 
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mengandung kromatin yang memadat dan bagian anterior 
ditutupi oleh akrosom, yaitu vesika sitoplasmik yang 
mengandung enzim hidrolitik dan dilapisi oleh struktur 
membran rangkap yang terletak diantara membran plasma 
dan bagian anterior kepala spermatozoa (Knobil and 
Neill’s, 2006). 

 
2.3   Koleksi dan Evaluasi Kualitas Semen Segar 

Ada tiga metode penampungan semen yaitu massage 
(pemijatan/pengurutan), vagina buatan, dan elektro 
ejakulator. Metode vagina buatan dalam penampungan 
semen pada sapi dapat ditampung 2-3 kali/minggu, dan 
persiapan vagina buatan yang digunakan yaitu temperatur 
vagina buatan yang lebih penting dibandingkan dengan 
tekanan penis, sehingga perlu adanya pengontrolan suhu air 
agar tetap stabil dengan suhu 45°C di dalam vagina buatan 
atau berkisar dengan suhu 38-55°C (Susilawati, 2013). 

Semen adalah sekresi kelamin jantan dan epididimis 
serta kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap (kelenjar 
vesikularis) yang terdiri dari spermatozoa dan plasma 
semen yang secara normal diejakulasi ke dalam saluran 
kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula 
ditampung dengan berbagai cara untuk keperluan 
inseminasi buatan dan semen yang telah ditampung 
sebelum diproses lebih lanjut dan dievaluasi dalam kondisi 
segar (Toelihere, 1993). 

Toelihere (1993) evaluasi kualitas semen segar diuji 
secara makroskopis dan mikroskopis diantaranya: 

1. Uji kualitas semen secara makroskopis 
a. Warna 
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Semen sapi normal berwarna seperti susu atau krem 
keputih-putihan dan keruh, kira-kira 10% sapi 
menghasilkan semen yang normal dengan warna kekuning-
kuningan, yang disebabkan oleh riboflavin yang dibawa 
oleh satu gen autosom resesif dan tidak mempunyai 
pengaruh terhadap fertilitas. Adanya kuman-kuman 
Pseudomonas Aeruginosa di dalam semen sapi dapat 
menyebabkan warna hijau kekuning-kuningan apabila 
semen dibiarkan di suhu ruang. Gumpalan, bekuan dan 
kepingan di dalam semen menunjukkan adanya nanah yang 
umumnya berasal dari kelenjar-kelenjar pelengkap dari 
ampula. Semen yang berwarna gelap sampai merah muda 
menandakan adanya darah segar dalam jumlah berbeda dan 
berasal dari saluran kelamin uretra atau penis. Warna 
kecoklatan menunjukkan adanya darah yang telah 
mengalami dekomposisi. Warna coklat muda atau warna 
kehijau-hijauan menunjukkan kemungkinan kontaminasi 
dengan feses (Feradis, 2010). Kartasudjana (2001) 
mengemukakan bahwa warna semen hasil ejakulasi pada 
masing-masing bangsa sapi berbeda-beda. Semen sapi pada 
umumnya memiliki warna putih sedikit krem atau putih 
susu atau kekuningan. Warna semen sapi Simmental 
berwarna putih susu dan kurang dari 10% yang berwarna 
krem serta kekeruhan yang ada pada semen tergantung 
pada konsentrasi spermatozoa (Adhyatma, 2012).  

b. Bau 
Semen yang normal umumnya mempunyai bau yang 

khas disertai bau dari hewan tersebut (Kartasudjana, 2001), 
sedangkan yang tidak normal berbau busuk karena 
tercampur darah atau nanah ( Agarwel, Rakeshk, David and 
Nelson, 2003).  
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c. Konsistensi 
Pemeriksaan konsistensi semen dilakukan dengan 

menggoyang tabung penampungan yang berisi semen 
secara perlahan-lahan (Ax, Dally, Didion, Lenz, Love, 
Varmer, Hafez and Bellin, 2008). Konsistensi atau tingkat 
kekentalan semen berkisar mulai dari kental hingga encer, 
semakin kental semen menunjukan semakin tinggi tingkat 
konsentrasi spermatozoa didalamnya (Costa, 2015). Hafez 
(2008) menyatakan bahwa spermatozoa yang baik derajat 
kekentalannya hampir sama atau sedikit lebih kental dari 
susu. Toelihere (1993) menyatakan bahwa semen dengan 
konsistensi sedang mempunyai konsentrasi 1000 juta-2000 
juta atau lebih sel spermatozoa per ml, suatu konsistensi 
seperti susu encer memiliki konsentrasi 500 juta–600 juta 
sel spermatozoa per ml, semen segar yang berwarna sedikit 
kekeruhan konsentrasinya sekitar 100 juta sel spermatozoa 
per ml dan yang jernih seperti air kurang dari 50 juta sel 
spermatozoa per ml. 

d. pH  
Konsentrasi spermatozoa yang tinggi lebih asam 

daripada semen dengan konsentrasi spermatozoa yang 
rendah, hal ini disebabkan metabolisme yang terjadi secara 
terus menerus oleh sel spermatozoa (Bearden and Fuquay 
1984). Rata–rata pH semen segar Berbagai Bangsa Sapi 
pada tiap jenis sapi Limousin, Simental, Ongole, Brahman, 
dan Bali berturut turut adalah 6,5±0,14; 6,4±0,14; 
6,4±0,35; 6,5±0,147 dan 6,5±0,33 (Aerens, 2012). pH 
semen yang diamati di kertas lakmus dan diuji mengunakan 
pH BTB dan pH normal semen yaitu 6,2-6,8 (Susilawati, 
2013). 
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e. Volume  
Volume semen sapi bervariasi setiap penampungan 

antara 1-15 ml atau 5-8 ml yang dapat dilihat ditabung 
yang digunakan dalam penampungan semen (Susilawati, 
2013). Rata-rata volume pada tiap jenis sapi Limousin, 
Simmental, Ongole, Brahman, dan Bali berturut turut 
adalah 6,308±1,386 ml; 6,238±1,566 ml; 5,174±1,719 ml; 
6,748±3,441 ml dan 7,358±1,478 ml (Aerens, 2012). 
Perbedaan volume semen segar bisa disebabkan ukuran 
testis antar bangsa yang berbeda, ukuran testis antara 
bangsa Taurus lebih besar dibandingkan dengan bos 
Indicus, bobot badan sapi jantan berhubungan erat dengan 
ukuran testis, pejantan dengan volume testis dan lingkaran 
skrotum lebih besar menghasilkan spermatozoa yang lebih 
banyak (Kuswahyudi, 2009). 
 
2. Uji kualitas mikroskopis  

a. Motilitas individu dan motilitas massa 
Salisbury and Vandemark (1993) sesuai dengan 

bentuk morfologi spermatozoa dan pola metaboliknya yang 
khusus dengan dasar produksi energi spermatozoa hidup 
dapat mendorong dirinya sendiri maju ke depan di dalam 
lingkungan zat cair. Motilitas telah sejak lama dikenal 
sebagai alat untuk memindahkan spermatozoa melalui 
saluran reproduksi hewan betina. Spermatozoa harus 
mempunyai kemampuan untuk menempuh jarak yang amat 
jauh sebelum mencapai ovum (dibagian atas tuba fallopi 
atau oviduct)  yaitu melewati atau menembus cerviks 
dengan cara berenang melalui mukus menuju oviduct serta 
ketempat fertilisasi sehingga akan terjadi pembuahan dalam 
ovum (Feradis, 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
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motilitas spermatozoa adalah umur sperma, maturasi 
(pematangan) sperma, penyimpanan energi ATP (Adenosin 
Triphosfat), agen aktif, biofisik dan fisiologik, cairan 
suspensi serta adanya rangsangan hambatan (Hafez, 2000).  

Perbedaan motilitas spermatozoa semen segar pada 
masing-masing bangsa diduga disebabkan perbedaan 
ketersediaan sumber energi berupa fruktosa, glyceryl 
phosporil choline (GPC) dan sorbitol pada berbagai umur 
sapi (Susilawati, Suyadi, Nuryadi dan Isnaini, 1993). 
Pengamatan motilitas individu pembesaran pandangan 
45x10 pada selapis tipis semen di atas gelas objek yang 
ditutupi gelas penutup akan terlihat gerakan-gerakan 
individual spermatozoa. Pergerakan terbaik adalah 
pergerakan progresif atau gerakan aktif maju ke depan, 
gerakan melingkar dan gerakan mundur sering merupakan 
tanda-tanda cold shock atau media yang tidak isotonik 
dengan semen dan gerakan berayun atau berputar di tempat 
sering terlihat pada semen yang tua, apabila kebanyakan 
spermatozoa telah berhenti bergerak maka dianggap mati 
(Feradis, 2010). Rata–rata motilitas individu Spermatozoa 
pada bangsa sapi Limousin, Simental, Brahman, Ongole, 
dan Bali berturut turut adalah 69,9±6,67; 70,4±4,56; 
58,0±14,46; 65,2±12,9 dan 68,7±6,77 (Aerens, 2010). 

 
b. Viabilitas 

Sperma yang hidup dapat diketahui dengan 
pengecatan atau pewarnaan menggunakan eosin. Eosin 
dapat dibuat dari serbuk eosin yang dilarutkan dalam 
aquadest dengan konsentrasi 1:9. Sperma kemudian ditetesi 
dengan larutan eosin dan diratakan, kemudian di angin-
anginkan atau di fiksasi dengan menggunakan spiritus dan 
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dilihat menggunakan mikroskop. Sperma yang tercat atau 
berwarna merah berarti sperma itu mati, sedangkan yang 
tidak terwarnai atau tidak tercat berarti sperma itu hidup 
(Mulyono, 1998). Perbedaan afinitas zat warna antara sel-
sel sperma yang mati dan yang hidup digunakan untuk 
melindungi jumlah sperma hidup secara objektif pada 
waktu semen segar dicampur dengan zat warna (eosin 2%). 
Sel-sel sperma yang hidup tidak atau sedikit sekali 
menghisap warna, sedangkan yang mati akan mengambil 
warna karena permeabilitas dinding meningkat sewaktu 
mati. Tujuan pewarnaan diferensial adalah untuk 
mengetahui persentase sel-sel sperma yang mati dan yang 
hidup (Hafez, 2000). Viabilitas spermatozoa sapi 
simmental menpunyai rata-rata 83,10±1,77% pada semen 
segar (Sukmawati, Arifiantini dan Purwantara (2014). 

 
c. Abnormalitas 

Toelihere (1993) menyatakan bahwa ada dua macam 
abnormalitas yaitu abnormalitas primer dan sekunder. 
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. Rata-rata abnormalitas spermatozoa 
pada sapi Simmental 7,7% dengan kualitas yang baik (Said, 
Gunawan, Kaiin dan Tappa, 2005).  
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d. Konsentrasi 
Konsentrasi spermatozoa yaitu spermatozoa yang 

terkandung dalam satu ml semen. Konsentrasi digabung 
dengan volume dan persentase spermatozoa motil 
memberikan jumlah spermatozoa motil per ejakulat, yaitu 
kuantitas yang menentukan berapa betina yang dapat 
diinseminasi dengan ejakulat (Feradis, 2010). Salisbury 
dkk., (1993) menyatakan bahwa  konsentrasi spermatozoa 
dipengaruhi oleh perkembangan seksual dan kedewasaan, 
kualitas pakan yang diberikan, kesehatan alat reproduksi, 
besar testis, umur dan frekuensi ejakulasi pejantan. 
Konsentrasi semen sapi bervariasi dari 1000-1800 juta 
spermatozoa/ml atau 800-2000 juta spermatozoa/ml 
(Garner and Hafez, 2008).  Konsentrasi semen segar sapi 
Simmental berkisaran 1129,75±180,9 ml (Sukmawati dkk., 
2014). 

2.4   Pengenceran 
  Spermatozoa tidak dapat hidup dalam waktu yang 
lama setelah dilakukan penampungan, sehingga perlu 
adanya penanganan yang baik agar tidak mempengaruhi 
kualitas spermatozoa yaitu dapat dilakukan pengenceran 
semen dengan cara menambahkan berbagai unsur kedalam 
semen. Pengenceran dimaksudkan untuk memperbanyak 
volume semen, mengurangi kepadatan spermatozoa serta 
menjaga kelansungan hidup spermatozoa sampai waktu 
tertentu pada kondisi penyimpanan (Parker and Mcdanial, 
2003). Pengenceran semen perlu menghindari adanya panas 
yang berlebihan, bahan kimia toksik, berhubungan dengan 
udara luar, sinar matahari langsung dan guncangan 
(Lindsay, Entswistle dan Winantea, 1982). 
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Feradis (2010) menyatakan bahwa pengencer yang 
baik adalah yang murah, sederhana, praktis dan memiliki 
daya preservasi yang tinggi. Pengencer berperan sebagai 
sumber energi, penyangga serta pertahanan tekanan 
osmotik, sehingga dapat mengurangi kerusakan 
spermatozoa selama penyimpanan. Pengencer yang baik 
menurut Susilawati (2013) adalah pengencer yang mampu 
mempertahankan kualitas semen. Syarat pengencer yang 
baik adalah: 
(1) Bahan tidak bersifat toksik terhadap spermatozoa.  
(2) Mengandung sumber energi. 
(3) Bersifat isotonis. 
(4) Mengandung buffer untuk mencegah perubahan ph 
akibat pembentukan asam laktat pada metabolisme 
spermatozoa. 
(5) Melindungi dari pengaruh pendinginan secara cepat. 
(6) Menghambat pertumbuhan bakteri. 
(7) Meningkatkan volume. 
(8) Melindungi spermatozoa dari suhu beku.  

 
2.4.1 Skim Milk 

Bahan pengencer semen telah banyak dikembangkan 
untuk mendukung program IB antaranya adalah Tris amino 
methane-kuning telur, skim milk  dan andromed. Skim milk 
adalah bagian yang tertinggal setelah susu diambil krimnya 
(Mar’ati, 2007). Skim milk digunakan sebagai pengencer 
semen karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 
pengencer-pengencer lainnya, kelebihan pengencer skim 
milk adalah harganya murah, cepat dibuat, mudah 
didapatkan dan kadar lemak rendah memudahkan 
pemeriksaan spermatozoa menggunakan mikroskop (Evans 
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and Maxwell, 1987). Pengencer skim mlik berfungsi 
sebagai buffer terhadap perubahan pH akibat asam laktat 
yang dihasilkan dari metabolisme spermatozoa dan dapat 
mempertahankan tekanan osmotik serta keseimbangan 
elektrolit (Solihati dan Kune, 2009). Buffer diharapkan 
mempunyai kemampuan sebagai penyangga yang baik 
dengan toksisitas yang rendah dalam konsentrasi yang 
tinggi (Yaniz, Mateos and Santolaria, 2011). Skim milk 
mempunyai beberapa komponen yang berpotensi sebagai 
antioksidan, antara lain: vitamin A, C, E, asam amino, 
polisakarida dan protein yang memiliki gugus sulfhidril 
yang dibutuhkan oleh spermatozoa (Baublis, 2000). 

Komposisi skim milk (Tropicana Slim) menurut Food 
and Drug Adminisration (FDA) disitasi oleh Mar’ati (2012) 
pada Tabel 1:  

Tabel 1. Komposisi skim milk ( Tropicana Slim). 
Komposisi Per 

100 g 
Per 
22,5 g 

% 
DV 

Kalori (Kal) 347 78 - 
Kalsium 
(mg) 

1920 432 54% 

Total lemak 
(g) 

** - -

Karbohidrat 
(g) 

50,5 11,4 4% 

Protein (g) 33,8 7,6 15% 
Vit A (IU) 5550 1250 25% 
Vit D (IU) 445 100 25% 
Vit E (IU) 22 5 25% 
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Keterangan: 
**: Kurang dari 0,21 g/penyajian 
%DV (Daily Value): Kebutuhan perhari orang dewasa 
menurut standar Amerika.  
 
2.4.2 Kecambah Kacang Hijau 

Kecambah kacang hijau atau tauge adalah makanan 
yang kaya protein, asam amino, vitamin dan mineral. 
Tauge merupakan sumber makanan yang banyak 
mengandung protein asam amino, vitamin B, C, E dan 
mineral. Kandungan protein kecambah kacang hijau lebih 
tinggi dibandingkan dengan kandungan protein dalam biji 
kacang hijau, karena selama proses perkecambahan 
dibentuk bermacam-macam asam amino esensial yang 
merupakan penyusun protein. Kecambah kacang hijau 
mengandung vitamin B, C, B1, B6, K, A, zat besi, 
magnesium, fosfor, kalsium, kalium, mangan dan asam 
lemak omega 3 (Sumarny, Ahmad dan Ningrum, 2013). 
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Tabel 2. Kandungan gizi dalam 100 g kecambah kacang 
hijau. 

No. 
Jenis Zat 
Gizi Satuan Kacang Hijau Tauge 

1 Energi g 385 354 
2 Karbohidrat g 67,22 44,79 
3 Protein g 27,1 38,54 
4 Lemak g 1,78 12,5 
5 Serat mg 8,88 11,46 
6 Kalsium mg 263,91 1729,17 
7 Fosfor mg 377,51 770,83 
8 Besi mg 8,88 8,33 
9 Natrium mg  
10 Kalium mg   
11 Karoten ug 263,91 208,3 
12 Thiamin mg 0,54 0,94 
13 Riboflavin mg 0,18 1,56 
14 Niasin mg 1,78 11,46 
15 Vitanim C mg 11,84 52,08 
16 Vitamin E* mg 24 153 

Sumber: Wijayanti, Kirana dan Indriaswati (2013) dan * 
(Iqbal, 2010). 
 

Pemanfaatan kecambah kacang hijau sudah banyak 
dijumpai pada berbagai makanan  karena dipercaya mampu 
meningkatkan fertilitas. Kemampuan tersebut berhubungan 
dengan adanya kandungan vitamin E yang cukup potensial 
disamping kandungan zat lainnya (Anindita, Djaelani dan 
Mardiati, 2007). Kecambah kacang hijau mempunyai 
kandungan antioksidan maupun zat yang berhubungan 
dengan antioksidan yaitu fitosterol, vitamin E (α-tokoferol), 
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fenol dan beberapa mineral (selenium, mangan, tembaga, 
zinc dan besi) (Iqbal, 2010).  

Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan pemutus 
rantai yang menangkap radikal bebas di membran sel dan 
lipoprotein plasma dengan bereaksi dengan radikal 
peroksida lipid yang dibentuk oleh peroksidasi asam lemak 
tak jenuh ganda (Khoiri, Mukniati dan Ondho, 2014). 
Vitamin E adalah salah satu antioksidan yang kuat dan 
telah terbukti memiliki peran protektif terhadap aksi radikal 
bebas, sebab radikal bebas dapat menurunkan kualitas 
integritas membran sel. Fungsi antioksidan vitamin E yaitu 
dapat meningkatkan kualitas sperma dan tingkat kesuburan 
telur. Vitamin E juga dapat memberikan peran protektif 
penting bagi sel sperma selama spermatogenesis dan 
fertilisasi dan dapat mengurangi resiko peroksida lipid yang 
merugikan bagi motilitas sperma (Fajrin dkk., 2012). 

Vitamin E merupakan bagian penting bagi 
pertahanan terhadap proses peroksidasi asam lemak jenuh 
yang terdapat dalam membran seluler dan subseluler, 
fosfolipid pada mitokondria, reticulum endoplasma serta 
membran plasma yang memiliki afinitas terhadap alfa 
tokoferol. Vitamin E berfungsi sebagai donor ion hidrogen 
yang mampu mengubah radikal peroksil menjadi radikal 
tocopherol yang kurang reaktif, sehingga tidak mampu 
merusak rantai asam lemak. Vitamin C sebagai antioksidan 
akan bekerja sebagai donor electron  atau sebagai 
koantioksidan yang mana membentuk kembali radikal α-
tocopherol dari bentuk radikal tocopherol, melalui 
pengikatan radikal-radikal yang larut dalam lipida (Silalahi, 
2006).  
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Mekanisme kerja vitamin E, C dan selenium dalam 
menangkal terbentuknya radikal bebas pada membran sel 
yaitu vitamin E sebagai antioksidan utama akan 
memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal bebas 
yang terbentuk pada membran sel. Hal tersebut 
menyebabkan terbentuknya radikal vitamin E yang bersifat 
stabil. Radikal vitamin E yang terbentuk diubah oleh 
vitamin C, sehingga menyebabkan terbentuknya radikal 
vitamin C yang kemudian oleh selenium melalui induksi 
glutation peroksidase yang akan menetralkan vitamin C di 
dalam sel (Anindita dkk., 2007). Selenium merupakan 
kofaktor dari sistem enzim glutathione peroxidase (GPH-
Px) yang bertanggung jawab untuk mengatur esktra dan 
intraseluler hydroperoxidase serta zink berperan dalam 
proses reproduksi yang terlibat dalam beberapa reaksi 
enzimatik yang terkait dengan metabolisme karbohidrat, 
sintesis protein dan metabolisme asam nukleat (Burk and 
Hill, 1993). Khoiri dkk., (2014) menyebutkan dalam 
penelitian tentang pengaruh suplementasi vitamin E, 
mineral selenium dan zink pada kualitas semen sapi 
Simmental didapatkan hasil bahwa pada semen sapi 
Simmental yang diberikan vitamin E, mineral selenium dan 
zink dapat mencegah terjadinya penurunan pada motilitas 
spermatozoa dibandingkan dengan pemberian vitamin E 
saja.  

Ekstrak etanolik kecambah kacang hijau pernah 
digunakan untuk mengatasi efek yang ditimbulkan oleh 2-
ME (2 methoxyethanol). 2-ME merupakan salah satu bahan 
kimia yang bersifat toksik yang dapat menyebabkan infertil 
pada pejantan. Hasil penelitian Maruliananda dkk., (2012) 
menyebutkan ekstrak etanolik kecambah  kacang hijau 
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dapat  meningkatkan jumlah, morfologi, viabilitas serta 
motilitas spermatozoa yang terpapar 2-ME (2-
methoxyethanol). Pemberian ekstrak kecambah kacang 
hijau pada dosis 1 g/kg berat badan dapat memulihkan 
motilitas spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME (2-
methoxyethanol), sedangkan pada dosis 2 g/kg berat badan 
dapat memulihkan kualitas spermatozoa (jumlah, morfologi 
normal, viabilitas dan motilitas) yang terpapar 2-ME (2-
methoxyethanol).  

 
2.5  Penyimpanan Semen Pada Suhu Ruang 

Preservasi semen cair umumnya dilakukan pada suhu 
3-5°C. Penyimpanan semen cair apabila tidak terdapat 
lemari es, maka tidak ada pilihan lain selain menyimpan 
semen cair pada suhu ruang. Spermatozoa mempunyai daya 
hidup yang rendah saat dilakukan penyimpanan di suhu 
ruang. Hal ini disebabkan pada suhu ruang antara 24-29°C 
spermatozoa melakukan aktivitas seluler yang hampir 
optimal, sehingga substrat energi cepat habis dan terdapat 
akumulasi asam laktat sebagai sisa metabolisme (Azizah 
dan Arifiantini, 2009). 

Penyimpanan semen cair pada suhu 20oC selama 18 
jam menggunakan pengencer skim milk masih menunjukan 
spermatozoa motil yang cukup tinggi 47,00±1,80%, dan 
penyimpanan pada suhu 24-29oC hanya menunjukan 
motilitas 6,05%, hal ini membuktikan bahwa suhu 
penyimpanan sangat berperan dalam mempertahankan 
viabilitas spermatozoa (Arifianti, Laswardi dan Purwanto, 
2006). 

Penyimpanan semen yang lebih lama akan semakin 
meningkatkan tingkat kematian spermatozoa karena 
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rusaknya membran plasma yang berakibat pada 
terganggunya suplai energi spermatozoa sehingga 
menurunkan motilitas. Jumlah spermatozoa yang mati akan 
mempengaruhi spermatozoa yang masih hidup selama 
proses penyimpanan. Proses penyimpanan dapat 
meningkatkan produksi asam laktat dan radikal bebas yang 
merupakan hasil proses transpor elektron dari mitokondria 
yang dapat menyebabkan peroksidasi lemak, sehingga 
mematikan spermatozoa. Radikal bebas memiliki daya 
rusak yang tinggi terhadap asam lemak tidak jenuh dan 
merupakan komponen utama dalam pembentukan 
fosfolipid membran plasma spermatozoa. Membran plasma 
rusak maka akan berlanjut pada internal sel, sehingga dapat 
menurunkan daya hidup dan motilitas. Membran plasma 
yang rusak akan menyebabkan terganggunya metabolisme, 
sehingga produksi ATP sebagai sumber energi berkurang. 
Selama penyimpanan semen cair dapat terjadi perubahan 
integrasi membran sel yang berupa pembengkakan 
akrosom spermatozoa. Fungsi akrosom dalam proses 
fertilisasi sangat penting karena menghasilkan enzim 
hialuronidase atau zona lisin yang penting untuk 
penerobosan ovum (Wiyanti, Isnaini dan Trisunuwati, 
2013). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
 
3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian 
      Penelitian dilakukan mulai tanggal 9 November 2015 
sampai dengan 11 Januari 2016. Penampungan semen dan 
uji kualitas semen segar sapi Simmental dilakukan di Balai 
Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan uji kualitas 
semen cair sapi Simmental  dilakukan di Laboratorium 
Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang. 
 
3.2  Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah semen dari 
sapi Simmental yang dipelihara di Balai Besar Inseminasi 
Buatan (BBIB) Singosari yang dilakukan pengambilan 
semen secara rutin dengan frekuensi 2 kali/minggu 
menggunakan metode vagina buatan. Pengambilan semen 
sapi Simmental dilakukan dengan cara purposive sampling, 
yaitu menggunakan semen yang memiliki persentase 
motilitas individu awal ≥50%. Semen yang diencerkan 
dengan pengencer skim milk (Tropicana Slim) dan 
ditambahkan dengan filtrat kecambah kacang hijau yang 
berumur 2 hari yang didapatkan biji kacang hijau dari 
Bojonegoro.  

3.2.1  Alat dan Bahan 
a. Pembuatan Pengencer Skim milk 

Alat : Erlenmeyer ukuran 50 ml, 100 ml, 250 ml 
dan 1000 ml, pipet ukur, timbangan analitik, 
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magnetic stirrer ukuran 3 cm, sentrifuge, 
refrigerator dan thermometer. 

Bahan : Skim milk (Tropicana Slim) 2,4 g; glokusa 4 
g; penicilin 0,1 g; streptomicine 0,1 g dan 
aquabidest 100 ml.  

 
b. Pembuatan Filtrat Kecambah Kacang Hijau 

Alat : Erlenmeyer ukuran 250 ml, blender, tabung 
ependorf, kertas saring dan freezer.  

Bahan : Kecambah kacang hijau umur 2 hari 50 g 
dan aquabidest  500 ml.  

 
c. Evaluasi Kualitas Spermatozoa 

Alat : Mikroskop cahaya binocular, ose, object 
glass, cover glass, haemocytometer, tabung 
reaksi, rak tabung reaksi, hand tally counter 
dan aluminium foil. 

Bahan : Semen sapi Simmental segar dengan motilias 
individu ≥50%, pengencer skim milk 
(Tropicana Slim), filtrat kecambah kacang 
hijau, pewarna eosin negrosin dan NaCl 3%. 

 
3.3  Metode Penelitian 
       Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
laboratorium. Perlakuan yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
P0= 0% (0,00 ml) filtrat kecambah kacang hijau+1 ml 
pengencer skim milk+0,1 ml semen  
P1= 2% (0,02 ml) filtrat kecambah kacang hijau+0,98 ml 

pengencer skim milk+0,1 ml semen 
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P2= 4% (0,04 ml)  filtrat kecambah kacang hijau+0,96 ml 
pengencer skim milk+0,1 ml semen 

P3= 6% (0,06 ml)  filtrat kecambah kacang hijau+0,94 ml 
pengencer skim milk+0,1 ml semen 

Masing-masing perlakuan disimpan pada suhu ruang 
(29oC) selama 0, 2, 4, dan 6 jam. Semua perlakuan diulang 
sebanyak 6 kali. 
 
3.4  Tahap Penelitian  
3.4.1 Pembuatan Kecambah Kacang Hijau 

a. Biji kacang hijau dicuci hingga bersih. 
b. Biji kacang hijau direndam dalam ember dengan 

air panas suhu 80oC selama ±12 jam.  
c. Biji kacang hijau ditiriskan dan ember ditutup 

selama 2 hari. 
d. Kecambah kacang hijau siap digunakan 

(Anggrahini, 2007) dengan modifikasi. 
 

3.4.2 Pembuatan Filtrat Kecambah Kacang Hijau 
a. Kecambah kacang hijau dibersihkan dengan air. 
b. Kecambah kacang hijau ditimbang sebanyak 50 g. 
c. Aquabidest 500 ml dan kecambah dimasukan 

dalam blender, lalu diblender selama 1 menit dan 
disaring mengunakan kertas saring, disentrifugasi 
selama 60 menit kecepatan 1500 rpm dan diambil 
supernatannya (cairan bening). 

d. Filtrat kecambah kacang hijau kemudian 
dimasukan dalam tabung ependorf dan disimpan di 
freezer (Isnaini, 2016). 
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3.4.3 Pembuatan Pengencer Skim milk 
Prosedur pembuatan pengencer skim milk 100 ml 

menurut Azizah dan Arifiantini (2009): 
a.  Skim milk (Tropicana slim fiber pro mode with 

skim milk plain) ditimbang 2,4 g dan glukosa 4 g. 
b. Bahan diatas  dimasukan dalam erlemenyer dan 

ditambahkan aquabidest 100 ml. 
c. Larutan dihomogenkan dan dipanaskan pada suhu 

92oC selama 10 menit. 
d. Larutan didinginkan sampai suhu 37oC, lalu 

ditambahkan antibiotik penicillin sebanyak 0,1 g 
serta streptomicine sebanyak 0,1 g dan 
dihomogenkan lagi selama 10 menit. 

e. Pengencer disentrifugasi selama 60 menit 
kecepatan 1500 rpm dan diambil supernatannya 
(cairan bening). 

f. Pengencer dapat langsung digunakan, jika tidak 
langsung digunakan maka disimpan di refrigerator 
(4oC) dengan jangka 2 hari. 
 

3.4.4 Penampungan Semen  
Penampungan semen dilakukan di Balai Besar 

Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari mengunakan vagina 
buatan dan dilakukan oleh petugas khusus penampungan 
semen  sapi Simmental. Tata cara penampungan semen 
menurut Susilawati (2013) sebagai berikut:  

1. Persiapan Pejantan Sebelum Penampungan 
a. Pengambilan pejantan dari kandang 
1. Pengambilan pejantan sesuai jadwal 

penampungan pejantan, hal yang perlu 
diperhatikan sebelum pengeluaran pejantan 
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antara lain: nama sapi, bangsa sapi, warna 
bulu, label di telinga sapi (ear mark). 

 
b. Pencucian preputium 
1. Rambut preputium dipotong mengunakan 

gunting secara manual/elektrik. 
2. Preputium dicuci dengan menggunakan 

larutan NaCl fisiologis 0,85–0,9% larutan 
disinfektan ringan 1:4000, dengan alat 
Preputium Washing Machine. 

3. Pencucian diulangi sebanyak 2–3 kali dan 
tiap ekor pejantan hanya menggunakan satu 
alat pencucian. 

4. Preputium dikeringkan dengan 
menggunakan handuk. 
 

2. Persiapan Tempat Penampungan 
a. Pembersihan tempat penampungan 
1. Sampah dan kotoran yang ada di tempat 

penampungan dibersihkan. 
2. Karpet dipasang dan diatur. 
3. Lantai diarea penampungan disiram untuk 

menghilangkan debu. 
b. Persiapan pembuatan larutan pencucian dan 

larutan desinfektan 
1. Air bersih disiapkan didalam ember. 
2. Larutan air desinfektan ringan dibuat dengan 

perbandingan 1:1000. 
3. Handuk disiapkan untuk mengeringkan 

bagian tubuh pejantan. 
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3. Persiapan Teaser (Pemancing) 
a. Bull teaser (Pejantan pemancing) 
1.Karakteristik Bull Teaser: ukuran tubuh lebih 
kecil dan tidak aktif. 
2.Bull Teaser kemudian dimasukan kedalam 
kandang jepit, lalu diikat dengan cara: bagian 
ekor sapi diikat dengan tali, lalu dilewatkan 
dengan perut bagian bawah selanjutnya diikat 
pada leher Bull Teaser: 

• Badan teaser terutama pada bagian 
belakang/pantat dibersihkan menggunakan 
handuk yang sudah dibasahi dengan 
desinfektan ringan. 

• Pantat teaser setiap kali selesai 
penampungan dan setiap kali selesai 
membuang kotoran dibersihkan. 
 

4. Persiapan Vagina Buatan 
1. Vagina buatan (outer rubber dan inner 

rubber liner) dan karet cone disterilisasi 
dalam kondisi yang hieginis. 

2. Collection tube 15 ml dipasang pada ujung 
cone. 

3. Air hangat bersuhu 40–50oC sebanyak 550–
650 ml dimasukan ke dalam vagina buatan 
dan dipompa sesuai ukuran penis. 

4. Vagina bautan disimpan dalam incubator 
bersuhu 45–50oC. 

5. Vagina buatan disiapkan sehari sebelum 
penampungan dan diolesi lubricating jelly 
menggunakan glass stick dimulai bagian luar 
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lubang sampai 1/3 bagian ats dari vagina 
buatan 
 

5. Penampungan Semen 
1. Vagina buatan dibawa dengan tangan kanan 

dengan sudut kemiringan 35o dengan lubang 
vagina buatan menghadap ke bawah. 

2. Tangan kiri memegang preputium, lalu 
ditarik perlahan kearah kolektif. 

3. Penis diarahkan lalu dimasukan ke dalam 
lubang vagina buatan saat terjadi ereksi, 
pada saat ejekulasi penis bergerak cepat 
sehingga gerakan vagina buatan juga harus 
searah dengan gerakan penis. 

4. Semen terambil atau setelah ejakulasi, 
collection tube diarahkan ke bawah dan 
lubang vagina buatan agak keatas agar 
semen tidak tumpah. 
 

3.4.5 Evaluasi Kualitas Semen Segar 
1.  Pemeriksanan Makroskopis Semen 

a. pH : semen diambil menggunakan ose 
dan diletakan pada kertas lakmus, 
pH normal semen yaitu 6,2-6,8 
(Susilawati, 2011). 

b. Warna : semen dilihat langsung pada tabung 
penampung, semen normal berwarna 
krem keputih-putihan dan keruh 
(Feradis, 2010). 

c. Konsistensi : konsistensi atau derajat kekentalan 
dapat diperiksa dengan 
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mengoyangkan tabung yang berisi 
semen secara perlahan-lahan. Semen 
sapi mempunyai konsistensi kental 
(Ax et al., 2008). 

 d. Volume : volume semen yang tertampung 
dapat langsung terbaca pada tabung 
penampung yang berskala. Semen 
sapi mempunyai volume rendah 
tetapi konsentrasi sperma yang tinggi 
(Toelihere, 1993). 

 
2.  Pemeriksaan Mikroskopis Semen 

a. Motilitas Massa 
Pergerakan dari kumpulan spermatozoa, 

pemeriksaan ini dilakukan dengan cara semen segar 
diletakkan di diatas object glass tanpa ditutup cover glass 
dan dilihat dengan perbesaran 100 kali. 

Penilaian motilitas massa menurut Susilawati (2013) 
yaitu: 

1. Sangat baik (+++), apabila terlihat adanya 
gelombang besar, banyak, gelap, dan aktif seperti 
gumpalan awan hitam dekat waktu hujan yang 
bergerak cepat berpindah-pindah tempat. 

2. Baik (++), apabila terlihat gelombang kecil-kecil 
tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban. 

3. Kurang baik (+), apabila tidak terlihat gelombang 
melainkan gerakan-gerakan individual aktif 
progesif. 

4. Buruk (0), apabila hanya sedikit ada gerakan-
gerakan individual. 
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b.  Motilitas Individu  
Gerak individu spermatozoa dapat diamati dengan 

mengunakan mikroskop perbesaran 400 kali pada suhu 
yang dijaga konstan 37°C dengan menggunakan cover 
glass. Gerak individu spermatozoa terjadi dari pergerakan 
progresif atau gerak maju yang merupakan gerak terbaik, 
gerak mundur dan gerak melingkar merupakan tanda-tanda 
cold shock, gerakan berayun atau berputar-putar ditempat 
sering terlihat pada semen yang tua dan apabila 
spermatozoa banyak yang berhenti bergerak dianggap mati 
(Feradis, 2010). 

Penilaian motilitas individu dilakukan dengan cara 
meneteskan semen pada object glass dengan menghitung 
persentase spermatozoa yang gerakannya progresif maju 
kedepan dibandingkan dengan yang diam tidak bergerak 
sebanyak 100 spermatozoa dengan satuan persen (Kirkman 
and Bjorndahl, 2009). 

Persentase % motilitas= 
Jumlah spermatozoa progresif

total jumlah sperma yang dihitung
 100% (Ax et al., 2008).  

 
c. Viabilitas 

Viabilitas merupakan spermatozoa hidup dan mati 
dapat dibedakan dengan adanya perubahan warna tertentu 
pada ulasan yang digunakan. Spermatozoa mati 
permeabilitas membrannya meningkat atau menyerap 
warna, sedangakan spermatozoa yang hidup tidak 
menyerap warna dengan mengunakan pewarna eosin 
negrosin (Munazaroh, 2011). Adapun prosedur yang 
dilakukan menuurut Susilawati (2013) yaitu: 

1. Satu tetes semen segar diteteskan pada ujung object 
glass dengan mengunakan ose. 
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2. Larutan eosin negrosin diteteskan satu tetes didekat 
semen segar. 
3. Semen dan larutan dicampur dan ditutup dengan 

object glass lain pada ujungnya yang membentuk 
sudut 45° dan ditarik kearah ujung yang lain. 

4. Hasil ulasan diamati pada mikroskop dengan 
perbesaran 400 kali, spermatozoa yang menyerap 
warna berarti spermatozoa tersebut mati, sedangkan 
yang tidak menyerap warna berarti hidup. 

Persentase (%) sperma hidup= 
Jumlah sperma yang tidak terwarnai
Total jumlah sperma yang dihitung

x 100% 

 
d. Abnormalitas 

Abnormalitas spermatozoa adalah penyimpangan 
pada bentuk morfologi spermatozoa yang dapat 
menurunkan daya fertilisasi spermatozoa. Abnormalitas 
yang dihitung adalah abnormalitas kepala terlalu besar, 
kepala terlalu kecil, kepala ganda, (duplicate head), ekor 
melingkar dan ekor ganda. 

Persentase (%) abnormalitas= 
Jumlah sperma yang abnormal

Total jumlah sperma yang dihitung
x 100% (Salmah, 2014). 

 
e. Konsentrasi 

Konsentrasi spermatozoa dihitung mengunakan 
haemocytometer dengan cara kerja sebagai berikut: 

1. Semen dihisap dengan pipet eritrocyt sampai angka 
0,5 kemudian NaCl 3 % dihisap sampai angka 10,1. 

2. Laturan dihomogenkan dengan hati-hati tetapi cukup 
cepat membentuk angka delapan selama 2-3 menit 
dan beberapa tetes dibuang. 
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3. Larutan dihomogenkan lagi membentuk angka 8 
selama 2-3 menit dan beberapa tetes  lagi dibuang. 

4. Satu tetes dituangkan pada kamar hitung yang 
diatasnya sudah ditutupi dengan cover glass. 

5. Sel-sel spermatozoa di dalam 5 kamar dihitung 
menurut arah diagonal, setiap kamar mempunyai 16 
ruang kecil, maka di dalam 5 kamar terdapat 80 
ruangan kecil. Volume setiap ruangan kecil 0,1 mm3 

dan pengenceran 200 kali, apabila didalam 5 kamar 
atau 80 ruangan kecil terdapat X spermatozoa, maka 
konsentrasi spermatozoa yang diperiksa adalah: 

Xx 400
80

x 10 x 200= 10.000= X x 0,01 Juta sperma per mm3 3 

(Teolihere, 1993). 
 

3.4.6 Pengenceran Semen 
Bahan pengencer menggunakan skim milk tropicana 

slim dan filtrat kecambah kacang hijau. Proses pengenceran 
semen adalah sebagai berikut: 

1. Pengencer skim milk dimasukan tabung sesuai 
perlakuan diantaranya P0 (1 ml), P2( 0,98 ml), P3 
(0,96 ml) dan P4 (0,94 ml) pada setiap tabung 
perlakuan. 

2. Filtrat kecambah kacang hijau dimasukan dalam 
tabung sesuai perlakuan diantaranya P0 0% (0,00 
ml), P2 2% (0,02 ml), P3 4% (0,04 ml) dan P4 6% 
(0,06 ml). 

3. Pengencer dihomogenisasi secara perlahan. 
4. Semen dimasukan dalam masing-masing tabung 

perlakuan 0,1 ml. 
5. Semen dan pengencer dihomogenisasi kembali 

secara perlahan. 
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6. Semen cair disimpan pada suhu ruang selama 0, 2, 4 
dan 6 jam.  

 
3.5 Penyimpanan Semen   
        Semen yang telah diencerkan menggunakan 
pengencer skim milk Tropicana Slim dan ditambah filtrat 
kecambah kacang hijau kemudian disimpan pada suhu 
ruang dengan meletakan tabung reaksi ke rak tabung reaksi 
selama 0, 2, 4 dan 6 jam yang diletakan diatas meja. 

 
3.6 Variabel Penelitian 
      Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah: 
motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas. Pengamatan 
dilakukan pada 0, 2, 4 dan 6 jam setelah penyimpanan.  

  
3.7 Analisis Data  

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan 
Analisis Ragam/Analysis of Variance (ANOVA) dengan 4 
variabel penambahan level filtrat kecambah kacang hijau 
yang berbeda, yaitu 0%, 2%, 4% dan 6% dalam 1 ml 
pengencer skim milk Tropicana slim dengan 6 kali ulangan, 
apabila terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata 
pada perlakuan maka dilakukan Uji Jarak Berganda 
Duncan dengan model matematis RAK (Rancangan Acak 
Kelompok):  

Yij= µ + Ti+ βj+ εij 
Yij= Pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j  
µ= Nilai tengah umum 
Ti= Pengaruh perlakuan ke i 
βj= Pengaruh kelompok ke j 
εij= Galat percobaan pada perlakuan ke i kelompok ke j 



 
 

41 
 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1  Identifikasi Karakteristik Semen Segar 

Semen segar dilakukan pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan makroskopis meliputi volume, warna, 
konsistensi dan pH, sedangkan pemeriksaan secara 
mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas individu, 
konsentrasi, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. Hasil 
pemeriksaan semen segar terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kualitas semen segar sapi Simmental. 
Parameter Rata-rata±SD Kisaran 

Kondisi Umum    

Umur (Tahun) 6,33±0,82 5-7 

 Makroskopis  

Volume (ml) 6,58±1,20 5,5–8,5 

pH 5,83±0,41 5-6 

Konsistensi Kental Kental  

Warna PK PK 

Mikroskopis  

Motilitas Massa   (++) (+)–(++) 

Motilitas Individu (%) 54,17±3,76 50-60 

Konsentrasi (106)/ml 2235±563 1240-2800 

Viabilitas (%) 74,68±10,28 63,21–90,00 

Abnormalitas (%) 14,01±6,73 5,61-23,00 
Keterangan: PK (Putih Kekuningan).  
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 Hasil pemeriksaan makroskopis bahwa volume 
semen segar pada penelitian rata-rata adalah 6,58±1,20 ml 
dengan kisaran 5,5–8,5 ml. Volume semen segar yang 
digunakan termasuk dalam kisaran normal. Susilawati 
(2013) menyebutkan volume semen sapi bervariasi setiap 
penampungan antara 1-15 ml atau 5-8 ml yang dapat di 
lihat ditabung yang digunakan dalam penampungan semen 
dan Barrios, Fernande-Juan, Muino-Blanco and Perez 
(2005) menyatakan bahwa kisaran normal volume semen 
sapi adalah 3-7 ml/ejakulat, sedangkan menurut Aerens 
(2012) bahwa rata-rata volume semen segar sapi Simmental 
adalah 6,24±1,57 ml, hal tersebut sesuai dengan kisaran 
normal volume per ejakulasi pada sapi. Ayelet, Ron, 
Sandra, Ofer, Haim and Leah (2014) menjelaskan bahwa 
volume, konsentrasi, motilitas dan total spermatozoa sapi 
jantan dewasa lebih banyak dari pada sapi jantan muda. 
Faktor yang menyebabkan berbedanya jumlah semen 
diantaranya: usia sapi, pakan dan penampungan yang 
terlalu tinggi juga dapat menurunkan volume semen (Ax et 
al., 2008). pH semen segar yang diperoleh 5,83±0,41 
termasuk rendah, pH normal semen segar sapi yaitu 6,2-6,8 
yang diamati dikertas lakmus dan diuji dengan pH BTB 
(biru bromtimol) (Susilawati, 2013) menyatakan bahwa 
tingkat keasamaan sangat menentukan daya tahan 
spermatozoa di dalam semen, semakin rendah nilai pH 
maka spermatozoa yang hidup akan semakin rendah 
disebabkan oleh produksi asam laktat dan proses 
metabolisme spermatozoa, sedangkan untuk konsitensi 
pada semen segar termasuk dalam katagori kental. Feradis 
(2010) menyatakan bahwa konsistensi semen sapi 
dikatakan kental apabila mempunyai konsentrasi 1000-
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2000 juta spermatozoa/ml, semakin kental semen 
menunjukkan semakin tinggi tingkat konsentrasi 
spermatozoa. Hafez (2000) menambahkan bahwa 
spermatozoa yang baik derajat kekentalanya hampir sama 
atau sedikit lebih kental dari susu. Warna semen yang 
digunakan dalam penelitian adalah putih kekuningan yang 
termasuk normal. Toelihere (1993) menyatakan bahwa 
warna normal semen sapi yaitu putih susu dan 10% saja 
yang berwarna krem atau terdapat warna kekuning-
kuningan. 
 Hasil pemeriksaan mikroskopis terhadap motilitas 
atau daya gerak spermatozoa dibedakan menjadi motilitas 
massa dan motilitas individu. Motilitas massa yang didapat 
adalah katagori baik (++), sedangkan rataan motilitas 
individu adalah 54,17±3,76% dengan kisaran 50-60%, 
motilitas semen segar sapi normal berkisaran antara 50-
70% (Garner et al., 2008), sehingga semen yang digunakan 
masih sesuai standar semen segar yang akan digunakan 
untuk inseminasi buatan. Rataan konsentrasi spermatozoa 
yang digunakan adalah 2235±563 x 106. Konsentrasi 
cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur 
mencapai 5 tahun (Ayelet et al., 2014). Rataan viabilitas 
spermatozoa 74,68±10,28%, viabilitas sapi Simmental 
yang digunakan termasuk katagori baik karena viabilitas 
mempunyai kisaran nilai antara 63,21–90,00% (Lopes, 
2002). Rataan abnormalitas spermatozoa sapi Simmental 
14,01±6,73%. Garner dan Hafez (2008) menyatakan bahwa 
abnormalitas spermatozoa tidak boleh melebihi 20%. 
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4.2  Persentase Motilitas Spermatozoa 
 Pola persentase motilitas spermatozoa selama 
penyimpanan pada suhu ruang ditampilkan pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Persentase motilitas spermatozoa pada berbagai 

level filtrat kecambah kacang hijau pada 
pengencer skim milk selama penyimpanan suhu 
ruang 

Keterangan: 
P0: 0% (0 ml) filtrat kecambah kacang hijau+1 ml 
pengencer skim milk+0,1 ml semen. 
P1: 2% (0,02 ml) filtrat kecambah kacang hijau+0,98 ml 
pengencer skim milk+0,1 ml semen. 
P2: 4% (0,04 ml) filtrat kecambah kacang hijau+0,96 ml 
pengencer skim milk+0,1 ml semen. 
P3: 6% (0,06 ml) filtrat kecambah kacang hijau+0,94 ml 
pengencer skim milk+0,1 ml semen. 
 
 Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 
pemberian pengencer skim milk dengan penambahan filtrat 
kecambah kacang hijau pada semua perlakuan terjadi 
penurunan persentase motilitas individu spermatozoa 
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selama penyimpanan 0, 2, 4 dan 6 jam. Penyimpanan jam 
ke-0 pada semua perlakuan menunjukkan motilitas individu 
spermatozoa diatas standar yang digunakan untuk IB yaitu 
>40%, sedangkan pada penyimpanan 2, 4 dan 6 jam pada 
semua pengencer tidak dapat mempertahankan persentase 
motilitas spermatozoa dengan baik. 

Tabel 4. Rataan persentase motilitas spermatozoa pada 
berbagai level filtrat kecambah kacang hijau pada 
pengencer skim milk selama penyimpanan suhu 
ruang. 

Lama 
Simpan 
(jam) 

Rataan Persentase Motilitas Spermatozoa 
(rata-rata±SD) 

P0 (0%) P1 (2%) P2 (4%) P3 (6%) 
0 52,50±4,18 51,67±2,58 48,33±8,76 48,33±5,16 

2 32,50±12,55 33,33±12,52 34,17±11,58 36,67±12,52 

4 26,67±12,11 27,50±13,32 25,83±12,81 30,00±12,65 

6 22,50±15,73 20,83±11,58 19,17±13,20 22,50±15,41 

 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa level filtrat 

kecambah kacang hijau yang berbeda dalam pengencer 
skim milk tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 
motilitas individu spermatozoa sapi Simmental setelah 
disimpan disuhu ruang, baik pada lama simpan suhu ruang 
0, 2, 4 dan 6 jam. Perbedaan yang tidak terjadi secara 
signifikan pada semua perlakuan disebabkan pada semen 
yang digunakan untuk sampel perlakuan sudah mempunyai 
persentase motilitas individu yang rendah. Toelihere (1993) 
menyatakan bahwa pada semen dengan kualitas bagus, 
penambahan antioksidan akan mempertahankan daya hidup 
spermatozoa sapi, tetapi tidak demikian halnya pada semen 
dengan kualitas jelek karena proses peroksidasi yang sudah 
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terjadi tidak dapat dihentikan dengan pemberian 
antioksidan, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi persentase motilitas dengan 
penambahan filtrat kecambah kacang hijau. Tabel 4 
menunjukkan bahwa persentase motilitas spermatozoa jam 
ke-0 pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 masih memenuhi 
standar IB, sedangkan pada jam ke 2, 4 dan 6 pengencer 
skim milk dengan penambahan berbagai filtrat kecambah 
kacang hijau sudah tidak layak digunakan untuk IB, karena 
menurut (Teolihere, 1993) bahwa semen yang digunakan 
untuk IB sedikitnya harus mempunyai motilitas 40%. 
Semakin lama semen yang disimpan pada suhu ruang 
terjadi penurunan. Adanya penurunan persentase motilitas 
pada saat penyimpanan dapat disebabkan bertambahnya 
jumlah spermatozoa yang rusak dan ketersediaan energi 
dalam bahan pengencer makin berkurang (Solihati dkk., 
2009). Romadhoni dkk., (2010) menambahkan bahwa 
penurunan motilitas spermatozoa diduga dari semen yang 
digunakan telah banyak yang mati sehingga dapat menjadi 
toksik terhadap spermatozoa yang masih hidup. Hal ini 
didukung dengan peneliti lain bahwa akibat terjadi 
penurunan motilitas progresif disebabkan terlepasanya 
enzim aspartat-aminotransferase (AsPAT) kedalam 
membran plasma, sehingga produksi ATP akan berhenti 
dan menyebabkan spermatozoa tidak dapat bergerak 
(Yoshinori, Sawa, Hideyuki, Goto and Nakanishi-Mastui, 
2015). Selain itu penurunan motilitas individu spermatozoa 
selama penyimpanan disebabkan pH semen yang  tidak 
netral, sehingga kandungan asam laktat yang tinggi dari 
sisa metaobolisme maka hidup spermatozoa akan semakin 
rendah. Yulnawati dan Setiadi (2005) menambahkan bahwa 
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keberadaan zat yang bersifat toksik baik berasal dari zat 
yang terkandung dalam pengencer yang telah mengalami 
oksidasi akibat penyimpanan dapat menyebabkan tingginya 
kadar radikal bebas yang dapat merusak keutuhan membran 
plasma spermatozoa. Penyesuaian suhu dari suhu tubuh 
ternak ke suhu ruang dapat mempengaruhi pergerakan 
spermatozoa, karena spermatozoa harus mampu 
menyesuaikan kondisi fisik dengan lingkungan yang dapat 
menurunkan persentase motilitas spermatozoa, sehingga 
pada penelitian ini penambahan filtrat kecambah kacang 
hijau tidak mampu mempertahankan motilitas semen 
setelah dilakukan penyimpanan.  
  Kecambah kacang hijau ditambahkan pada 
pengencer skim milk memiliki tujuan agar dapat 
mempertahankan hidup spermatozoa selama penyimpanan 
yang mana dalam kecambah kacang hijau mengadung 
kalsium yang mempunyai peran dalam menginduksi 
motilitas spermatozoa, mengatur aktivitas adenil siklase, 
merangsang terjadi akrosom dan hiperaktivasi spermatozoa 
spermatozoa sehingga spermatozoa mempunyai gerak 
progresif ( White, 1993) akan tetapi kalsium dapat 
berdampak negatif jika kadar kalsium pada spermatozoa 
yang terlalu tinggi, dijelaskan oleh Ichmy (2010) bahwa ion 
kalsium dalam kadar yang tinggi dapat mengganggu dan 
mengurangi daya hidup spermatozoa pada golongan 
mamalia .Tingginya kandungan kalsium dalam media 
pengencer akan memacu proses kapasitasi dini yang 
berlanjut dengan adanya fusi antara membran luar akrosom 
yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi ion kalsium 
pada daerah equator membran kepala spermatozoa disebut 
reaksi akrosom sehingga spermatozoa menjadi labil dengan 



 
 

48 
 

terlepasnya enzim-enzim seperti akrosin, hyaluronidase dan 
hidrolitik lainnya, yang terdapat pada akrosom dan 
bergabung ke dalam plasma semen, sehingga salah satu 
faktor lainnya terjadinya penurunan motilitas spermatozoa 
dengan cepat selama penyimpanan.  
 
4.3  Persentase Viabilitas Spermatozoa 
  Pola penurunan persentase viabilitas spermatozoa 
selama penyimpanan ditampilkan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Persentase viabilitas spermatozoa pada berbagai 

level filtrat kecambah kacang hijau pada 
pengencer skim milk selama penyimpanan suhu 
ruang 

 
 Gambar 3 menunjukkan bahwa semen dalam 
pengencer skim milk dengan berbagai level filtrat kecambah 
kacang hijau menyebabkan penurunan yang tidak 
konsisten. Penyimpanan jam ke-0 dan jam ke-4 
menunjukkan bahwa P2 memiliki daya hidup spermatozoa 
yang lebih tinggi, sedangkan pada penyimpanan jam ke-2 
dan jam ke-6 menunjukkan bahwa P1 memilki daya hidup 
spermatozoa yang lebih tinggi. Pengamatan persentase 
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viabilitas yang terlihat pada grafik diatas, bahwa pada 
perlakuan P1 terjadi penurunan viabilitasnya, akan tetapi 
terlihat lebih landai dan dapat mempertahankan nilai 
viabilitas 60% hingga penyimpanan jam ke-6.  

Tabel 5. Rataan persentase viabilitas spermatozoa pada 
berbagai level filtrat kecambah kacang hijau pada 
pengencer skim milk selama penyimpanan suhu 
ruang. 

Lama 
Simpan 
(jam) 

Rataan persentase viabilitas spermatozoa 
(rata-rata ± SD) 

  P0 (0%) P1 (2%) P2 (4%) P3 (6%) 

0 74,54±4,57 74,14±7,56 76,84±4,11 74,52±7,81 

2 64,78±9,60 68,54±6,83 64,17±15,11 52,12±6,13 

4 58,92±12,00a 65,87±13,60b 69,34±11,01b 67,83±6,74b 

6 61,23±15,31 66,89±11,86 56,34±18,25 55,69±12,97 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa level filtrat 

kecambah kacang hijau memberikan pengaruh yang tidak 
nyata (P>0,05) terhadap persentase viabilitas spermatozoa 
pada lama simpan 0, 2 dan 6 jam, serta memberikan 
pengaruh yang nyata (P<0,05) pada lama simpan jam ke-4. 
Hasil penelitian menunjukkaan bahwa penggunaan filtrat 
kecambah kacang hijau dapat mempertahankan viabilitas 
spermatozoa dengan baik, walaupun terjadi perbedaan 
viabilitas setiap perlakuan tidak berbeda jauh atau hampir 
sama. Pemberian filtrat kecambah kacang hijau 
mengandung vitamin E (α-tocopherol) yang merupakan 
antioksidan dan berperan sebagai pemutus rantai dapat 
menangkap radikal bebas di membran sel dan lipoprotein 
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plasma, sehingga bereaksi dengan radikal peroksida lipid 
yang dibentuk oleh peroksidasi asam lemak tak jenuh 
ganda (Khoiri dkk., 2014). Kadar kandungan vitamin E (α-
tocopherol) pada filtrat kecambah kacang hijau tergantung 
pada proses perkecambahan. Anggrahini (2007) 
menyatakan bahwa kandungan α-tocopherol dalam proses 
perkecambahan pada waktu yang berbeda didapatkan 
bahwa kandungan α-tocopherol dengan menggunakan 
HPLC waktu inkubasi 24 jam tidak terdeteksi adanya α-
tocopherol, sedangkan pada waktu inkubasi 48 jam 
terdeteksi adanya α-tocopherol sebesar 0,53 µg/g 
kecambah, sehingga semakin lama proses perkecambahan 
maka semakin meningkat kandungan α-tocopherol pada 
kecambah.  

Faktor yang dapat mempengaruhi persentase hidup 
dan mati spermatozaoa yaitu peroksidasi lipid. Peroksidasi 
lipid mengubah viskositas membran dan merangsang 
aktivasi fosfolipase A2 (arachidonic acid). Terjadinya 
metabolisme seluler yang bersifat aerob dan menyebabkan 
terjadinya sintesis ATP bergantung pada pelepasan electron 
bebas (Gazali dan Tambing, 2002). Peroksidasi lipid dapat 
memperpendek daya hidup spermatozoa. Akibat yang 
terjadi jika peroksidasi lipid terus terjadi maka akan 
menyebabkan membran sel tidak stabil. Vitamin E 
merupakan bagian penting bagi pertahanan terhadap proses 
peroksidasi asam lemak jenuh yang terdapat dalam 
membran seluler dan subseluler, fosfolipid pada 
mitokondria, retikulum endoplasma serta membran plasma 
yang memiliki afinitas terhadap α-tocopherol. Vitamin E 
berfungsi sebagai donor ion hidrogen yang mampu 
mengubah radikal peroksil menjadi radikal α-tocopherol 
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yang kurang reaktif, sehingga tidak mampu merusak rantai 
asam lemak, selain itu vitamin C sebagai antioksidan juga 
bekerja sebagai donor electron  atau sebagai koantioksidan 
yang mana membentuk kembali radikal α-tocopherol dari 
bentuk radikal tocopherol, melalui pengikatan radikal-
radikal yang larut dalam lipida (Silalahi, 2006). 
Penambahan vitamin E sebanyak 1 mg/ml dalam pengencer 
semen sapi dapat mengatasi cepat rusaknya membran 
plasma terhadap kejadian peroksidasi lipid, yang ditandai 
dengan kemampuannya melindungi aktivitas enzim 
superoksida dimustase (SOD), menurunkan produksi 
malondialdehida (MDA) dan mempertahankan integritas 
akrosom (Beconi, Francia, Mora and Affrachino, 1993). 
Reaksi yang mungkin terjadi pada fungsi vitamin E sebagai 
antioksidan ialah penggabungan antara α-tocopherol 
dengan protein yang ada pada membran sel (Nasoetion dan 
Karyadi 1991).  
 Hasil penelitian jam ke-0 menunjukkan bahwa 
persentase viabilitas tertinggi dibanding dengan perlakuan 
lainnya yaitu pada P2 sebesar (76,84±4,11%), sedangkan 
pada jam ke-2 persentase viabilitas spermatozoa yang 
tertinggi yaitu pada perlakuan P1 (68,54±6,83%), dan untuk 
jam ke-4 menunjukkan P2 yang mempunyai rataan tertinggi 
(69,34±11,01%) dan pada jam ke-6 terlihat persentase 
viabilitas yang tertinggi yaitu pada P1 (66,89±11,86%) lalu 
di ikuti P0 (61,23±15,31%), P2 (56,34±18,25%) dan 
terakhir P3 (55,69±12,97%). Persentase viabilitas 
dikatagorikan normal apabila mencapai 50-69% (Lopes, 
2002), sehingga filtrat kecambah kacang hijau mampu 
mempertahankan persentase viabilitas spermatozoa lebih 
dari 50% sampai penyimpanan jam ke-6. Penyimpanan 
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semen yang lebih lama akan semakin meningkatkan tingkat 
kematian spermatozoa, karena rusaknya membran plasma 
yang berakibat pada terganggunya suplai energi 
spermatozoa, sehingga menurunkan motilitas dan viabilitas. 
Solihati dkk., (2006) menyatakan bahwa Jumlah 
spermatozoa yang mati akan mempengaruhi spermatozoa 
yang masih hidup selama proses penyimpanan. 
Hammerstedt (1993) menambahkan bahwa selain 
meningkatkan produksi asam laktat pada saat 
penyimpanan, radikal bebas dapat menyebabkan 
peroksidasi lemak, sehingga mematikan spermatozoa. 
Radikal bebas memiliki daya rusak yang tinggi terhadap 
asam lemak tidak jenuh yang merupakan komponen utama 
dalam pembentukan fosfolipid membran plasma 
spermatozoa, jika membran plasma rusak maka akan 
berlanjut pada internal sel sehingga dapat menurunkan daya 
hidup dan motilitas. Membran plasma yang rusak akan 
menyebabkan terganggunya metabolisme sehingga 
produksi ATP sebagai sumber energi berkurang.  
 Spermatozoa hidup dan mati dapat dibedakan dengan 
menggunakan pewarnaan eosin negrosin. Perbedaan 
afinitas menghisap zat warna antara spermatozoa hidup dan 
mati dijadikan dasar untuk menghitung jumlah 
spermatozoa yang hidup secara objektif. Sel-sel 
spermatozoa yang hidup, tidak atau sedikit menghisap 
warna sedangkan sel-sel mati akan menyerap warna 
(Teolihere, 1993), karena permeabilitas membran sel 
spermatozoa mati meningkat didaerah kepala, sedangkan 
pada spermatozoa hidup membran sel utuh dan sulit 
ditembus zat warna (Yulia, Ickowicz and Breibart, 2014). 
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Berikut gambar spermatozoa sapi Simmental yang hidup 
dan mati.  

 
Gambar 4. Viabilitas spermatozoa sapi Simmental 

Keterangan: 
A: Spermatozoa Hidup 
B: Spermatozoa Mati 
 
 Persentase viabilitas spermatozoa sapi Simmental 
terlihat pada Tabel 5 bahwa pada P3 (6%) terjadi penurunan 
selama penyimpanan, hal tersebut dapat diakibatkan 
banyaknya spermatozoa yang telah mati akibat dari 
pengencer yang diberikan, yang mana antioksidan yang 
diberikan pada spermatozoa dapat menjadi toksik jika 
pemberianya terlalu banyak. Gordon (1990) menyatakan 
bahwa besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan 
dapat berpengaruh pada laju oksidasi, sehingga aktivitas 
antioksidan sering lenyap bahkan antioksidan tersebut 
menjadi prooksidan, akibatnya spermatozoa banyak yang 
mati karena terlalu banyaknya antioksidan menjadi toksik 
pada spermatozoa. Tabel 5 menunjukkan bahwa rataan 
persentase viabilitas spermatozoa sapi Simmental selama 
penyimpanan 0, 2, 4 dan 6 jam terjadi peningkatan dan 
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penurunan yang tidak konsisten pada beberapa perlakuan 
diantaranya P2 dan P3, sedangkan pada prinsipnya viabilitas 
spermatozoa akan terjadi penurunan selama penyimpanan 
berlangsung, sehingga peningkatan dan penurunan yang 
tidak konsisten tersebut dapat diakibatkan saat 
pemgambilan sampel yang ada dalam tabung reaksi, dalam 
waktu pengamatan sampel yang diambil tidak dilakukan 
homogenisasi akibatnya semen yang menempel di ose 
kemungkinan pada spermatozoa yang mati atau yang hidup 
saja. Selama penyimpanan spermatozoa yang mati 
mempunyai massa yang lebih ringan yang dapat 
mengapung, dan pada spermatozoa yang masih hidup 
terjadi pengendapan.  
 
4.4  Persentase Abnormalitas Spermatozoa 
  Pola perubahan persentase abnormalitas 
spermatozoa selama penyimpanan ditampilkan pada 
Gambar 5. 

 
Gambar 5. Persentase abnormalitas spermatozoa pada 

berbagai level filtrat kecambah kacang hijau 
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dalam pengencer skim milk selama 
penyimpanan suhu ruang 

 Gambar 5 menunjukkan bahwa persentase 
abnormalitas terjadi kenaikan hanya pada P1 selama 
penyimpanan suhu ruang, sedangkan pada perlakuan yang 
lainnya terjadi peningkatan dan penurunan yang tidak 
konsisten (P0, P2 dan P3). Peningkatan dan penurunan yang 
tidak konsisten pada persentase spermatozoa selama 
penyimpanan 6 jam dapat diakibatkan terjadinya kesalahan 
dalam melakukan preparasi sampel  yaitu pada saat 
pengulasan. Prinsip persentase abnormalitas akan terjadi 
kenaikan selama penyimpanan, sebab sumber energi yang 
terkandung dalam pengencer semakin menurun. 
Meningkatnya kadar radikal bebas dapat merusak keutuhan 
membran sel. Abnormalitas spermatozoa selama 
penyimpanan yang meningkat adalah abnormalitas 
sekunder yaitu ekor yang melingkar dan ekor yang terputus 
yang dapat disebabkan oleh proses preparasi sampel pada 
saat pembuatan ulasan. 

Tabel 6. Rataan persentase abnormalitas spermatozoa pada 
berbagai level filtrat kecambah kacang hijau pada 
pengencer skim milk selama penyimpanan suhu 
ruang. 

Lama 
Simpan 
(jam) 

Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa 
(rata-rata±SD) 

P0 (0%) P1 (2%) P2 (4%) P3 (6%) 
0  16,37±9,11 15,64±6,30 13,30±9,51 14,87±5,70 

2  11,21±5,07 12,68±3,65 11,06±6,99 10,94±4,70 

4  13,61±3,52 16,03±6,96 15,99±4,27 18,31±8,63 

6  15,17±6,25 28,11±30,85 13,34±2,42 12,57±4,43 
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Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa pada semua 
perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap persentase abnormalitas spermatozoa sapi 
Simmental yang disimpan pada suhu ruang baik pada lama 
simpan 0, 2, 4 dan 6 jam. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai 
rataan P1 terjadi peningkatan seiring dengan semakin 
lamanya waktu simpan dari jam ke-0 (15,64±6,30%) 
sampai jam ke-6 yaitu (28,11±30,85%) dan pada P3 
menunjukkan nilai rataan abnormalitas yang hampir sama 
pada penyimpanan jam ke-0 dan jam ke-6 diantaranya 
(13,30±9,51%) dan (13,34±2,42%), sedangkan perlakuan 
yang lain terjadi peningkatan dan penurunan yang tidak 
konsisten terhadap persentase abnormalitas spermatozoa. 
Perlakuan yang sama tidak mungkin terjadi penurunan 
persentase abnormalitas, semakin lama disimpan 
seharusnya persentase abnormalitas minimal sama atau 
semakin meningkat, sedangkan dari penelitian yang 
dilakukan terjadinya penurunan persentase abnormalitas 
spermatozoa pada perlakuan P0 dan P3 dari jam ke-0 
sampai jam ke-6 diantaranya (16,37±9,11%-15,17±6,25%) 
dan (14,87±5,70%-12,57±4,43%). Hal tersebut dapat 
terjadi akibat terjadinya kesalahan teknis dalam proses 
preparasi sampel pada saat pembuatan ulasan. Faktor lain 
yang dapat mempengaruhi persentase abnormalitas 
spermatozoa yang tidak konsisten yaitu pengambilan 
sampel dijadikan preparat  yang tidak dilakukan 
homogenisasi, sehingga spermatozoa abnormal dan normal 
yang tidak tercampur mengakibakan ketidakseimbangan 
antara yang abnormal dan normal pada spermatozoa untuk 
diamati. Spermatozoa yang memiliki persentase 
abnormalitas dibawah 20% dan tidak melebihinya, maka 
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semen tersebut masih bisa dipakai inseminasi buatan 
(Alawiyah dan Hartono, 2006). Al-Makhzoomi, 
Lundeheim, Haard and Rodriguez-Martinez (2008) 
menambahkan bahwa inseminasi dengan spermatozoa yang 
memiliki kelainan atau abnormalitas >10% dapat 
mengurangi potensi fertilitas, sehingga dapat menurunkan 
tingkat keberhasilan inseminasi buatan. Hasil penelitian 
menunjukkan rataan persentase abnormalitas spermatozoa 
>10% akan tetapi rata-rata dibawah 20%, semen yang 
digunakan sebagai sampel penelitian pada awalnya sudah 
mempunyai kualitas yang rendah.  

Hasil perhitungan statistika menunjukkan pada P1 
masih dapat mempertahankan persentase abnormalitas 
dengan baik, sedangkan pada perlakuan yang lain 
terjadinya error atau kesalahan teknisi dalam melakukan 
penelitian. Maruliyananda dkk., (2010) menyatakan bahwa 
pemberian ekstrak etanolik kecambah kacang hijau pada 
mencit terjadi peningkatan morfologi normal spermatozoa 
secara signifikan P2 dan P3 (1 gram/kg berat badan) dan (2 
gram/kg berat badan) dibandingkan dengan perlakuan 
kontrol posifit, sedangkan pada perlakuan kontrol negatif 
P3 menunjukkan perbedaan yang signifikan dibanding 
perlakuan yang lainya, hal tersebut terjadi bahwa pada P3 
menunjukkan dosis yang yang tinggi dibandingkan dengan 
yang lainnya. Ekstrat kecambah kacang hijau sebagai 
antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas yang 
ditimbulkan oleh 2-ME. Vitamin E yang terkandung pada 
kecambah kacang hijau sebagai antioksidan bereaksi 
dengan radikal bebas untuk mencegah kerusakan membran 
sel (Hall and Hodges, 1966). Vitamin E berfungsi sebagai 
donor ion hidrogen yang mampu mengubah radikal 
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peroksil menjadi radikal α-tocopherol yang kurang reaktif, 
sehingga tidak mampu merusak rantai asam lemak 
(Silalahi, 2006). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
berbagai macam jenis abnormalitas spermatozoa, misalnya 
kepala tanpa ekor, ekor tanpa kepala, kepala kecil, kepala 
ganda, ekor ganda dan kepala lebih besar. Jenis 
abnormalitas yang paling banyak dijumpai adalah ekor 
terputus dengan kepala, hal ini diakibatkan oleh ketidak 
hati-hatian dalam pengulasan sehingga spermatozoa rusak 
oleh tekanan pada saat diulas. Ax et al., (2008) 
menjelaskan bahwa kelainan morfologi dapat dibedakan 
menjadi abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder 
yakni abnormalitas primer yang terjadi karena kelainan-
kelainan pada tubuli siminiferi dan gangguan testikuler, 
ditandai dengan kepala yang melebar, memanjang, ganda. 
Abnormalitas sekunder terjadi setelah proses 
spermatogenesis hingga ejakulasi juga saat prossesing 
spermatozoa dan pemanasan berlebih, karena kontaminasi 
dengan air, urin atau antiseptik. Suyadi dan Susilawati 
(1992) berpendapat bahwa abnormalitas sekunder 
disebabkan gangguan setelah spermatozoa meninggalkan 
tubuli seminiferus dengan bentuk kepala normal tanpa 
bagian tengah atau ekor, kepala tanpa akrosom, 
pembengkakan dari bagian tengah, sehingga dari beberapa 
penjelasan di atas, bahwa pada penelitian ini banyak 
terdapat abnormalitas sekunder yang diakibatkan oleh 
kesalahan pengulasan yaitu terlalu kuat menekan preparat 
ulas.  



 
 

59 
 

 
Gambar 6. Abnormalitas spermatozoa sapi Simmental 

Keterangan: 
A: Abnormal Kepala Spermatozoa  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Kesimpulan 

1. Suplementasi 4% filtrat kecambah kacang hijau 
dalam skim milk memiliki kemampuan dalam 
mempertahankan viabilitas spermatozoa semen 
afkir sapi Simmental yang disimpan disuhu ruang.  

2. Berbagai suplementasi filtrat kecambah kacang 
hijau dalam skim milk tidak berpengaruh terhadap 
motilitas dan abnormalitas spermatozoa semen 
afkir sapi Simmental yang disimpan disuhu ruang. 

 
5.2 Saran 
1. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bagus 
sebaiknya menggunakan materi semen segar kualitas bagus 
yaitu motilitas individu ≥70%.  
2.  Penambahan filtrat kecambah kacang hijau dalam 
pengencer skim milk menunjukkan hasil yang baik 4% 
terhadap viabilitas spermatozoa sapi Simmental, sehingga 
perlu studi lebih lanjut untuk mengetahui level optimum 
filtrat kecambah kacang hijau dalam mempertahankan 
kualitas spermatozoa semen cair. 
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