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EFFECT OF MUNG BEAN SPROUTS ( Phaseolus radiatus L. ) 

FILTRATE IN SKIM MILK TO LIQUID SEMEN QUALITY 

OF LIMOUSIN BULL IN COLD TEMPERATURES 

 

Lucky Sasmita Adi Utama1), Nurul Isnaini2) dan Sri 

Wahjuningsih2) 
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ABSTRACT 

 

      The purpose was to determine the effect of mung bean 

sprouts  filtrate (MBSF) in skim milk to liquid semen quality of 

limousin bull in cold temperatures. The results were expected 

to be a scientific study as resources for academics and for 

technical and operational of artificial insemination. The 

material was used fresh semen from limousine bulls was 

maintened by BBIB Singosari Malang , 6-11 years old, mass 

sperm motility ++ and individual sperm motility of ≥ 50 % . The 

method used in this research was laboratory experimental which 

was divided into four treatments , P0 as controls (0% MBSF + 

skim milk); P1 (2% MBSF + skim milk); P2 (4% MBSF + skim 

milk) and P3 (6% MBSF + skim milk). Data were analyzed 

using ANOVA in a Randomized Block Design, if there were 

significant influence would tested by Duncan's Multiple Range 

Test. Addition mung bean sprouts filtrate in skim milk has not 

been able to maintain the quality (motility, viability and 

abnormalities) Limousin bull spermatozoa. The results of the 

research showed that the level MBSF in skim milk were not 

significantly different (P > 0.05) on individual motility, 

viability and abnormalities of spermatozoa Limousin bull after 

cold temperature storage , on 0, 24, 48, and 72 hours storage. 

 
Key Words : Chilled semen, limousin, mung bean, skim milk, sperm. 
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RINGKASAN 

 

      Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan  November 

2015 sampai  Januari 2016, kegiatan penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 

       Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau (FKKH) dalam 

pengencer skim milk terhadap kualitas semen sapi Limousin 

pada penyimpanan suhu dingin. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi kajian ilmiah serta sumber informasi bagi 

akademisi dan bagi unit pelaksana teknis inseminasi buatan 

tentang pengaruh penambahan FKKH dalam pengencer skim 

milk terhadap kualitas semen sapi Limousin pada penyimpanan 

suhu dingin. 

      Materi penelitian yang digunakan yaitu semen segar dari 

sapi limousin yang dipelihara di BBIB (Balai Besar Inseminasi 

Buatan) Singosari Malang, semen berasal dari 7 pejantan 

dengan kisaran umur 6-10 tahun yang dikoleksi setiap 

seminggu dua kali menggunakan vagina buatan. Semen yang 

digunakan harus memiliki kriteria motilitas massa ++ dan 

motilitas individu ≥ 50%. Semen segar setelah ditampung, 
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dilakukan pengamatan makroskopis yakni volume, warna, 

konsistensi dan pH. Semen diencerkan dengan skim milk 

Tropicana slim dengan penambahan FKKH dengan level yang 

berbeda. Bahan baku kacang hijau dibeli secara acak di pasar 

tradisional. Variabel yang diamati antara lain uji makroskopis 

yang meliputi volume, warna, bau konsistensi dan pH. Uji 

mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas individu, 

viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi. 

      Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

eksperimental laboratorium yang dibagi menjadi empat 

perlakuan, yakni P0 sebagai kontrol (0% FKKH + skim milk); 

P1 (2% FKKH + skim milk); P2 (4% FKKH + skim milk) dan 

P3 (6% FKKH + skim milk). Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) dalam 

Rancangan Acak Kelompok (Randomized Block Design), 

apabila di antara perlakuan menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang nyata atau sangat nyata, akan dilakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan.  

      Hasil penelitian untuk rataan dan SD (standar deviasi) 

analisis ragam menunjukan bahwa level FKKH dalam skim milk 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap motilitas individu dan 

viabilitas spermatozoa sapi Limousin setelah penyimpanan 

suhu dingin, baik pada lama simpan 0, 24, 48, maupun 72 jam.  

      Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penambahan filtrat 

kecambah kacang hijau pada pengencer skim milk belum 

mampu mempertahankan kualitas (motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas) spermatozoa sapi Limousin selama penyimpanan 

pada suhu dingin. Saran untuk penelitian ini adalah perlu 

dilakukan pengujian zat nutrisi filtrat kecambah kacang hijau, 

sehingga bisa diketahui bahwa FKKH baik untuk suplementasi 

pengencer semen sapi Limousin. Perlu studi lebih lanjut dengan 

menggunakan semen segar yang memiliki motilitas awal sesuai 

standar yaitu ≥ 70%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia saat ini secara 

nyata akan berdampak pada peningkatan jumlah kebutuhan dan 

konsumsi protein hewani. Peningkatan tersebut mengakibatkan 

tingginya permintaan daging nasional khususnya daging sapi, 

karena daging sapi merupakan salah satu produk peternakan 

yang dianggap sebagai penyuplai kebutuhan protein terbesar di 

Indonesia.  

Perkembangan usaha peternakan sapi pedaging di 

Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan keinginan, 

sehingga tidak dapat memenuhi tingginya permintaan daging 

nasional yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. 

Produktifitas dari sapi pedaging tersebut dianggap sebagai 

kendala dari pembibitan sapi pedaging. Menurut Affandhy, 

Situmorang, Rasyid dan Pamungkas (2004) dalam 

meningkatkan produktifivitas sapi pedaging perlu didukung 

oleh teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi yang saat ini 

dikembangkan adalah Inseminasi Buatan (IB). 

Inseminasi Buatan merupakan salah satu upaya untuk 

mengatasi permasalahan dalam meningkatkan produktifitas 

sapi (Alawiyah dan Hartono, 2006). Proses IB memerlukan 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti volume, 

warna, pH, konsistensi, motilitas, konsentrasi dan morfologi 

spermatozoa normal untuk mempertahankan kualitas semen, 

apabila syarat tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan 

keberhasilan dari progam IB. Keberhasilan IB salah satunya 
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memerlukan semen yang berkualitas baik dengan daya hidup 

semen yang tinggi, serta memerlukan proses pengenceran 

semen yang efektif dan efisien (Susilawati, 2013). Pengenceran 

semen merupakan upaya untuk menambah volume semen, 

mengurangi kepadatan spermatozoa serta untuk menjaga 

kelangsungan hidup dari spermatozoa sampai batas waktu 

tertentu. 

Penggunaan semen beku dalam pelaksanaan progam IB 

pada saat ini sangatlah banyak di masyarakat luas, karena 

semen beku mampu disimpan pada waktu yang cukup lama, 

namun penggunaan semen beku ini tidaklah mudah diterapkan 

di beberapa daerah yang sulit didapatkan nitrogen cair, selain 

itu semen beku memiliki kualitas yang lebih rendah di 

bandingkan semen cair. Menurut Wahyudi (2015) menyatakan 

semen beku yang sering digunakan untuk IB memiliki kualitas 

yang lebih rendah daripada semen cair dan hanya dapat 

dipertahankan apabila tersedia Nitrogen cair (N2 cair) secara 

kontinyu, sedangkan di beberapa daerah di Indonesia N2 cair 

sulit untuk didapatkan dan berdampak pada rendahnya 

keberhasilan IB. 

Penggunaan semen cair merupakan alternatif dalam 

progam IB sebagai pengganti semen beku akibat dari penurunan 

kualitas spermatozoa akibat proses pembekuan dan terkendala 

dalam bahan pengencer yang mahal serta ketersediaan nitrogen 

cair. Salah satu bahan pengencer yang dapat digunakan pada 

suhu rendah yaitu pengencer skim milk. Menurut Widjaya 

(2011) menyatakan bahwa skim milk juga mengandung zat 

lipoprotein dan lesitin sehingga bisa digunakan dalam 

pengencer semen untuk melindungi spermatozoa dari pengaruh 

kejut dingin (cold shock) dan air susu juga mengandung enzim 

yang hancur pada waktu pemanasan dimana pemanasan air susu 
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di atas 80ºC akan melepaskan gugusan sulfhydril (-SH) yang 

berfungsi sebagai zat reduktif yang mengatur metabolisme 

oksidatif sperma. 

Kandungan dari bahan pengencer yang juga diperlukan 

oleh spermatozoa adalah zat antioksidan, zat antioksidan ini 

diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi sel 

spermatozoa. Zat antioksidan yang diperlukan oleh sel 

spermatozoa tersebut dapat ditemukan pada kecambah kacang 

hijau. Menurut Rizal dan Herdis (2010) mengatakan bahwa 

penggunaan kecambah kacang hijau bertujuan untuk 

antioksidan yang dapat mencegah dan mengurangi reaksi 

peroksidasi lipida, ke dalam pengencer semen, maka perlu 

ditambahkan senyawa antioksidan antara lain vitamin C, 

vitamin E, glutation, dan β-karoten. Selain itu kecambah kacang 

hijau mempunyai kandungan beberapa antioksidan maupun zat 

yang berhubungan dengan antioksidan. Kadar antioksidan 

terbanyak dalam kecambah kacang hijau adalah fitosterol dan 

vitamin E, walaupun fenol dan beberapa mineral (selenium, 

mangan, tembaga, zinc, dan besi) juga memiliki jumlah yang 

cukup bermakna (Astawan, 2005). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian terhadap kualitas spermatozoa sapi pejantan 

Limousin menggunakan pengencer dasar skim milk dan juga 

menjadi krioprotektan ekstraseluler dengan penambahan 

berbagai konsentrasi filtrat kecambah kacang hijau sebagai 

antioksidan, sehingga dapat diketahui konsentrasi optimum 

filtrat kecambah kacang hijau sebagai tambahan pengencer 

skim milk dalam menjaga kualitas spermatozoa selama masa 

penyimpanan pada suhu dingin. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diambil dari uraian tersebut yaitu 

bagaimana pengaruh penambahan berbagai tingkat filtrat 

kecambah kacang hijau dalam pengencer skim milk terhadap 

kualitas semen sapi Limousin pada penyimpanan suhu dingin. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

tingkat penambahan filtrat kecambah kacang hijau dalam 

pengencer skim milk terhadap kualitas semen sapi Limousin 

pada penyimpanan suhu dingin. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah 

serta sumber informasi bagi akademisi dan bagi unit pelaksana 

teknis inseminasi buatan tentang pengaruh penambahan 

berbagai tingkat filtrat kecambah kacang hijau dalam pengencer 

skim milk terhadap kualitas semen sapi Limousin pada 

penyimpanan suhu dingin. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pengencer semen harus mengandung unsur-unsur yang 

hampir sama sifat fisik dan kimia dengan plasma semen, tidak 

mengandung zat-zat toksik yang dapat meracuni spermatozoa, 

tidak membatasi kemampuan fertilisasi spermatozoa dan 

mampu mencegah cold shock. Skim milk merupakan salah satu 

pengencer yang memiliki kandungan unsur-unsur yang hampir 

sama dengan sifat fisik dan kimia seminal plasma, menurut 

Widjaya (2011) menyatakan bahwa  skim milk juga 

mengandung zat lipoprotein dan lesitin sehingga bisa digunakan 
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dalam pengencer semen untuk melindungi spermatozoa dari 

pengaruh kejut dingin (cold shock). 

Kendala utama dalam upaya mempertahankan kualitas 

semen adalah terjadinya kerusakan spermatozoa saat preservasi 

pada suhu rendah. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah 

dengan menambahkan beberapa senyawa ke dalam pengencer, 

seperti senyawa krioprotektan. Jenis krioprotektan ekstraseluler 

yang sudah sangat lazim digunakan dalam proses pendinginan 

(preservasi) semen adalah kuning telur. 

Penggunaan kuning telur sebagai kriprotektan ini sering 

dikombinasikan pada beberapa jenis salah satunya adalah skim 

milk, namun penggunaan kuning telur sebagai bahan 

krioprotektan ekstraseluler hewani memungkinkan terjadinya 

cemaran mikroorganisme pathogen seperti Salmonella sp. pada 

saat pengenceran semen berlangsung. Cemaran Salmonella 

pada telur dapat berasal dari kotoran ayam dalam kloaka atau 

dalam kandang, hal inilah yang menyebabkan terjadinya 

kontaminasi bakteri. 

Pada dasarnya senyawa krioprotektan tidak hanya 

didapatkan dari hewani saja melainkan juga dapat ditemukan 

pada nabati, salah satunya adalah pada kecambah kacang hijau. 

Kecambah kacang hijau memiliki kandungan antioksidan yang 

diharapkan mampu mempertahankan daya hidup dari 

spermatozoa, antioksidan yang dimiliki kecambah antara lain 

vitamin A, C, E, dan beberapa mineral terutama Mn, Cu, Zn, 

Fe, serta Se. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan 

satu elektron kepada senyawa oksidan, dalam hal ini radikal 

bebas, sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat 

dihambat. Antioksidan sekunder (eksogen), yang diperankan 

oleh asupan bahan makanan, bekerja dengan menangkap 

radikal bebas (free radical scavanger), kemudian mencegah 
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reaktivitas amplifikasinya. Antioksidan primer (endogen), yang 

diperankan oleh enzim dalam tubuh, menghambat pembentukan 

radikal  

bebas dengan cara memutus reaksi berantai (chain 

breaking antioxidant), kemudian mengubahnya menjadi produk 

yang lebih stabil (Winarsi, 2007). 

Penggunaan berbagai konsentrasi filtrat kecambah kacang 

hijau sebagai krioprotektan ekstraseluler nabati pada pengencer 

skim milk belum banyak diaplikasikan sebelumnya. Usaha 

untuk mendapatkan pengencer yang lebih murah dan praktis 

tanpa mengurangi daya penyimpanan pada suhu rendah perlu 

diteliti dan diupayakan untuk menjaga kualitas spermatozoa. 

Kerangka pikr penelitian disajikan pada gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian 

Pengencer skim 

milk + filtrat 

kecambah 

Kecambah 

mempunyai 

kandungan 

beberapa 

antioksidan 

Kadar terbanyak 

kandungan 

tersebut dalam 

kecambah 

kacang hijau 

adalah fitosterol 

dan vitamin E. 

(Astawan, 

2005). 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan level 

filtrat kecambah kacang hijau yang berbeda dalam pengencer 

skim milk memiliki pengaruh positif terhadap kualitas 

spermatozoa sapi Limousin pada penyimpanan suhu dingin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sel Spermatozoa  

Secara morfologis spermatozoa terdiri dari kepala, badan 

dan ekor. Materi genetik berada di bagian kepala sedangkan 

ekor merupakan sarana penggerak yang dibalut serat protein. 

Pada bagian leher dan tubuh berisi mitokondria sebagai 

penyedia energi dan aktifitas spermatozoa (Bearden, Fuquay 

and Willard, 2004). Membran akrosom pada spermatozoa 

berfungsi untuk kapasitasi, reaksi akrosom dan penetrasi ke 

dalam ovum pada proses fertilisasi. Membran bagian belakang 

akrosom (post acrosomal region) berfungsi untuk kontak 

pertama dan menjadi satu dengan ovum pada proses fertilisasi, 

sedangkan membran pada bagian tengah (midpiece) ekor 

berfungsi untuk mendapatkan substrat untuk energi 

spermatozoa dan menghantarkan gelombang gerak serta bagian 

utama (principle piece) berfungsi untuk  pergerakan 

spermatozoa. Bagian luar membran plasma sel terdapat 

karbohidrat yang berikatan dengan lipid (glikolipid) atau 

dengan protein (glikoprotein) disebut selubung sel (Scahatten 

and Constantinescu, 2007). Spermatozoa ditutupi oleh 

membran sel dari kepala sampai ekor dan secara umum 

memiliki susunan molekul dan fungsi yang komplek. Membran 

bagian kepala berfungsi dalam proses kapasitasi, reaksi 

akrosom dan penembusan zona pelusida, sedangkan membran 

bagian ekor berfungsi mendapatkan substrat energi dan 

menggerakkan spermatozoa (Pamungkas, Mahmilia dan 

Eljeser, 2009). Spermatozoa merupakan suatu sel kecil, kompak 
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dan sangat khas yang tidak bertumbuh atau membagi diri. 

Secara esensial terdiri dari kepala yang membawa materi 

herediter paternal dan ekor yang mengandung sarana penggerak 

(Feradis, 2010). Spermatozoa adalah sel kelamin jantan yang 

dibentuk di dalam tubuli siminiferi yang berada di dalam testis. 

Tubulus berisi serangkaian sel kompleks, yaitu perkembangan 

sel dari sel germinal sampai terbentuknya spermatozoa atau 

gamet jantan. Bentuk spermatozoa yang sempurna adalah sel 

memanjang, yang terdiri dari kepala yang tumpul yang di 

dalamnya terdapat nucleus atau inti dan ekor yang mengandung 

apparatus untuk pergerakan sel. Pada kepala terdapat akrosom 

yang memiliki struktur dinding yang rangkap yang terletak 

diantara membran plasma bagian anterior nucleus, leher 

menghubungkan kepala dan ekornya (flagela) yang dibagi lagi 

menjadi bagian tengah, pokok dan akhir yang bagian-bagian 

tersebut mempunyai struktur berbeda (Susilawati, 2011). 

 

2.2 Kualitas Semen Segar 

Kualitas semen segar sangat menentukan layak tidaknya 

semen tersebut untuk dilakukan  proses pengolahan. 

Pengolahan lebih lanjut semen segar harus mempunyai 

persentase motilitas  progresif minimal 65%, konsentrasi 

spermatozoa minimal 700 juta spermatozoa/ml dan  

abnormalitas kurang dari 20%. Pada semen dengan kualitas 

bagus penambahan antioksidan akan mempertahankan kualitas 

semen yang didinginkan, tetapi tidak demikian halnya pada 

semen kualitas jelek karena proses peroksidasi yang sudah 

terjadi tidak dapat dihentikan dengan pemberian antioksidan 

(Toelihere, 1993).. 

Semen segar yang diperoleh kemudian dievaluasi secara 

makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis 
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meliputi pemeriksaan volume, warna dan kekentalan. 

Pemeriksaan mikroskopis meliputi pemeriksaan gerakan masa, 

konsentrasi, morfologi spermatozoa, persentase motilitas, 

persentase hidup, persentase membran plasma  utuh dan 

persentase tudung akrosom utuh. Setelah diencerkan secara  

merata, masing-masing perlakuan  di simpan dalam  refrigrator 

yang bersuhu sekitar 5oC (Herdis, Toelihere, Supriatna, 

Purwantara dan Adikara, 2005). 

Aspek yang menentukan kualitas semen adalah motilitas, 

konsentrasi serta morfologi spermatozoa. Morfologi 

(abnormalitas) merupakan salah satu parameter yang kurang 

mendapat perhatian pada pengolahan semen di Indonesia, 

padahal di luar negeri seperti Amerika, Swedia dan Belanda, 

morfologi merupakan salah satu faktor penghitungan 

pengenceran semen untuk tujuan pembuatan semen cair dan 

semen beku (Arifiantini, Wresdiyati, Retnani, 2006). 

Garner and Hafez (2008) menyatakan bahwa volume 

semen sapi bervariasi, setiap penampungan antara 1-15 ml atau 

5-8 ml per ejakulasi. Semen ditampung sekali seminggu dengan 

menggunakan vagina buatan pada temperatur 40-42oC.  

Spermatozoa dengan abnormalitas lebih dari 20% tidak  

dapat digunakan untuk IB.Peluang terjadinya fertilisasi sangat 

ditentukan oleh jumlah spermatozoa motil progresif yang ada 

dalam suatu ejakulat. Suatu ejakulat ataupun semen cair dan 

semen beku yang digunakan harus memiliki total spermatozoa 

motil yang optimal untuk terjadinya fertilisasi (Salim, 2012). 

 

2.3 Pengencer Semen 

      Untuk mengurangi terjadinya kerusakan membran pada 

spermatozoa akibat pendinginan, maka perlu adanya zat yang 

mampu menjaga kesetabilan membran. Apabila terjadi 
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kerusakan struktur membran spermatozoa, yang harus 

dilindungi adalah bagian-bagian yang ada di dalam struktur 

membran spermatozoa tersebut, yaitu fosfatidilkolin atau 

lesitin. Lesitin dalam pengencer berperan dalam 

mempertahankan dan melindungi integritas membran 

spermatozoa (Hammadeh, George, Rosanbaum and Schmidt, 

2001). 

Pengencer berperan  sebagai sumber energi, penyangga 

serta pertahanan tekanan osmotik, sehingga dapat mengurangi 

kerusakan spermatozoa selama pendinginan dan dapat 

mempertahankan kualitas spermatozoa sampai sesudah 

pendinginan semen (Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama, 

2001). Bahan pengencer yang sifat fisik dan kimianya tidak 

sesuai dengan semen akan menyebabkan abnormalitas atau 

kerusakan fisik spermatozoa sehingga menurunkan fertilitas 

(Aminah dan Layla, 2001). 

Pemberian phospolipid dan kuning telur pada pengencer 

telah terbukti mampu meningkatkan daya hidup spermatozoa 

sapi selama pendinginan dan pembekuan (Situmorang, 2002). 

Lesitin dan lipoprotein dalam kuning telur memiliki molekul-

molekul besar yang tidak dapat menembus membran 

spermatozoa dan berfungsi untuk melindungi dan 

mempertahankan integritas selubung lipoprotein spermatozoa 

(Susilawati, 2002). 

Susilawati (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa 

syarat pada pengencer antara lain tidak bersifat toksik terhadap 

spermatozoa, meningkatkan volume dan dapat melindungi 

spermatozoa dari suhu dingin, ditambahkan pula oleh Feradis 

(2010) bahwa pengencer sebaiknya yang murah, sederhana, 

praktis dan memiliki daya preservasi yang tinggi.  
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2.4  Skim milk 

Secara garis besar pengencer memiliki fungsi mekanis, 

fisik dan biokimia (Supriatna dan Pasaribu 1992). Yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan pengencer semen adalah 

penggunaan peralatan yang bersih dan steril serta bahan- bahan 

yang diprgunakan tidak bersifat toksik baik untuk spermatozoa 

itu sendiri maupun untuk kelamin betinanya. Bahan pengencer 

yang baik harus mampu mempertahankan kualitas semen 

sampai saat akan digunakan. Bahan pengencer umumnya dapat 

disimpan paling lama hanya satu minggu. Menurut Hafez 

(2000) mengatakan media pengencer yang baik harus memiliki 

fungsi sebagai berikut;  

 Menyediakan nutrisi yang digunakan sebagai sumber 

energi.  

 Melindungi spermatozoa dari kerusakan akibat 

pendinginan.  

 Menyediakan media yang bersifat penyangga untuk 

melindungi spermatozoa dari kerusakan akibat 

perubahan pH.  

 Mengatur keseimbangan osmotic dan keseimbangan 

elektrolit yang tepat bagi spermatozoa.  

 Menghambat pertumbuhan kuman, meningkatkan 

volume semen sehingga betina dapat di IB lebih 

banyak.  

 

Fungsi oksigen sebagai unsur oksidatif dalam proses 

metabolisme yang menghasilkan produk sisa oksidasi 

metabolisme yang membahayakan seperti hydrogen peroksida 

(Salisbury dan Van Demark, 1985). Peroksida tersebut berperan 

utama dalam proses penuaan, memperpendek daya hidup 
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spermatozoa, menginduksi perubahan struktur terutama pada 

daerah akrosom dan penurunan motilitas secara cepat (Gazali 

dan Tambing, 2002). 

Skim milk  juga mengandung zat lipoprotein dan lesitin 

sehingga bisa digunakan dalam pengencer semen untuk 

melindungi spermatozoa dari pengaruh kejut dingin (cold 

shock) dan air susu juga mengandung enzim yang hancur pada 

waktu pemanasan dimana pemanasan air susu di atas 80ºC akan 

melepaskan gugusan sulfhydril (-SH) yang berfungsi sebagai 

zat reduktif yang mengatur metabolism oksidatif sperma. Skim 

milk merupakan bagian yang tertinggal setelah susu diambil 

krimnya, mengandung dua zat makanan kecuali lemak dan 

vitamin yang terlarut dalam lemak (Chamberlain, 1989). 

 

Pembuatan pengencer skim milk : 

 Ditimbang skim milk 2,4 g dan glukosa 4 g (Merck, 

KgaA, Darmstadt, Germany). 

 Dilarutkan dengan akuades sampai 100 ml.  

 Disentrifugasi. 

 Dipanaskan pada suhu 92-95oC selama 10 menit, 

kemudian didinginkan. 

 Ditambahkan antibiotik penisilin sebanyak 100,000 

mg serta streptomisin sebanyak 100 mg.  

 Dihomogenkan (Azizah dan Arifiantini, 2009). 
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Tabel 1. Komposisi susu skim. 

Komposisi Per 100 g        % DV 

Kalori (Kal) 347 - 

Kalsium (mg) 1920 54% 

Total lemak (g) ** - 

Karbohidrat (g) 50,5 4% 

Protein (g) 33,8 15% 

Vit A (IU) 5550 25% 

Vit D (IU) 445 25% 

Vit E (IU) 22 25% 

Keterangan: 

**: Kurang dari 0,21 g/penyajian 

%DV (Daily Value): Kebutuhan perhari orang dewasa 

menurut standar Amerika.  

(Anonim, 2015) 

 

2.5 Kecambah Kacang Hijau (Phaseolus radiatus Linn) 

Kecambah kacang hijau mempunyai kandungan beberapa 

antioksidan maupun zat yang berhubungan dengan antioksidan. 

Kadar terbanyak kandungan tersebut dalam kecambah kacang 

hijau adalah fitosterol dan vitamin E, walaupun fenol dan 

beberapa mineral (selenium, mangan, tembaga, zinc, dan besi) 

juga memiliki jumlah yang cukup (Astawan, 2005). 
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Klasifikasi tanaman kacang hijau menurut Plantamor (2008) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom      : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Subkelas : Rosidae 

Bangsa : Rosales 

Suku : Papilionaceae 

Marga : Phaseolus 

Spesies : Phaseolus radiatus Linn 

 

Vitamin yang ditemukan dalam kecambah kacang hijau 

adalah vitamin C, thiamin, riboflavin, niasin, asam pantothenik, 

vitamin B6, folat, kolin, β-karoten, vitamin A, vitamin E (α-

tokoferol), dan vitamin K. Mineral yang ditemukan dalam 

kecambah kacang hijau adalah kalsium (Ca), besi (Fe), 

magnesium (Mg), fosfor (P), potasium (K), sodium (Na), zinc 

(Zn), tembaga (Cu), mangan (Mn), dan selenium (Se). Asam 

amino esensial yang terkandung dalam kecambah kacang hijau, 

antara lain: triptofan, treonin, fenilalanin, metionin, lisin, leusin, 

isoleusin, dan valin (USDA, 2009). 

Asam fitat mempunyai sifat dapat mengikat mineral dan 

protein membentuk suatu senyawa yang tidak dapat diserap 

oleh tubuh. Asam fitat dalam biji-bijian berfungsi sebagai 

sumber energi selama perkecambahan biji, sehingga dengan 

dilakukan perkecambahan maka kandungan asam fitat kacang 

hijau menjadi berkurang (Anggrahini, 2009). 

Kemampuan motilitas progresif sperma diperoleh ketika 

sperma tersebut dilarutkan dalam medium fisiologis yang 
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mengandung ion kalsium (Ca). Ketika sperma dilarutkan dalam 

larutan alaminya seperti cairan epididimal atau dalam medium 

yang tidak mengandung Ca, mereka tidak bergerak (immotil). 

Ion kalsium (Ca) diperlukan untuk menginisiasi motilitas 

sperma. Selain itu dari penelitian in vitro pada sperma kauda 

epididimal tikus diketahui bahwa larutan NaCl, KCl juga 

berperan dalam motilitas sperma (Asmarinah, 2010) 

Efek negatif akibat kandungan kalsium yang tinggi dapat 

mempengaruhi kapasitasi spermatozoa. 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 terlepasnya enzim-enzim seperti akrosin, hyaluronidase 

dan hidrolitik lainnya, yang terdapat pada akrosom dan 

bergabung ke dalam plasma semen, sehingga menjadi faktor 

terjadinya penurunan motilitas spermatozoa dengan cepat 

selama preservasi secara in vitro (Susilawati, 2011). 
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Tabel 2. Kandungan gizi dalam 100 g kecambah kacang hijau 

Jenis Zat Gizi Satuan Kacang Hijau 
Kecambah 

Kacang Hijau 

Energi g 385 354 

Karbohidrat g 67,22 44,79 

Protein g 27,1 38,54 

Lemak g 1,78 12,5 

Serat mg 8,88 11,46 

Kalsium mg 263,91 1729,17 

Fosfor mg 377,51 770,83 

Besi mg 8,88 8,33 

Natrium mg   

kalium mg   

Karoten Ug 263,91 208,33 

Thiamin mg 0,54 0,94 

Riboflavin mg 0,18 1,56 

Niasin mg 1,78 11,46 

Vitanim C mg 11,84 52,08 

Vitamin E* mg 24 153 

Sumber: Wijayanti, Kirana dan Indriaswati (2013) dan * 

(Iqbal, 2010). 

Kecambah kacang hijau adalah makanan yang kaya 

protein, asam amino, vitamin dan mineral. Kecambah kacang 

hijau merupakan sumber makanan yang banyak mengandung 

protein, asam amino, vitamin B, C, E dan mineral. Kandungan 

protein kecambah kacang hijau lebih tinggi 19% dibandingkan 

dengan kandungan protein dalam biji kacang hijau, karena 

selama proses perkecambahan dibentuk bermacam-macam 

asam amino esensial (Insoleusin, Leusin, Metthonin, 

Phenylalnin, Theronin, dan Valin) dan asam amino nonesensial 

(Alanin, Arginin, Asam aspartat, Asam Glutamat, Gly cin, 

Tryptophan, dan Tyrosin) yang merupakan penyusun protein. 

Kecambah  
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kacang hijau mengandung vitamin B, C, B1, B6, K , A, zat besi, 

magnesium, fosfor, kalsium, kalium, mangan, dan asam lemak 

omega 3 (Anggraeny, Tjandrakirana dan Ducha, 2014 ; 

Cahyono, 2007). 

 

2.6 Saponin 

Santosa (2005) bahwa saponin adalah senyawa yang 

mempunyai sifat seperti sabun, merupakan senyawa aktif 

permukaan yang kuat. Beberapa saponin bekerja sebagai 

antimikroba. Saponin dapat berinteraksi dengan kolesterol yang 

terdapat pada membran sel, kemudian dapat terjadi proses lisis 

atau pecahnya membran tersebut, saponin dapat berikatan 

dengan kholesterol dari membran sel. 

Sayuran kecambah, baik kecambah kacang hijau, 

kecambah kedelai, kecambah alfalfa, maupun jenis kecambah 

lainnya, mengandung banyak sekali senyawa fitokimiawi 

berkhasiat, salah satunya saponin. Ketika biji-bijian dan 

kacang-kacangan dikecambahkan, maka secara umum kadar 

saponinnya meningkat 450% (Telaumbanua, Suparmi, 

Loekman, 2012). 

 

2.7 Penyimpanan Semen Pada Suhu Dingin 

Semen cair yang disimpan pada suhu 5oC mampu bertahan 

3-4 hari (Priastomo, Antanto, Khoirinaya dan Wardani, 2009). 

Penyimpanan semen di refrigrator pada suhu 5oC dapat 

dilakukan degan metode water jacket dan metode free water 

jacket. Water jacket yaitu metode penambahan air pada beaker 

glass sebagai tempat menaruh tabung reaksi yang sudah berisi 

semen sesudah diencerkan. Metode free water jacket yaitu 

penyimpanan semen dengan refrigerator yang diletakkan secara 

bebas tanpa penambahan media air. Penyimpanan dengan 
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penambahan air mampu menciptakan kondisi lingkungan mikro 

yang stabil sehingga semen mampu beradaptasi terhadap 

perubahan suhu drastis yang dapat mengakibatkan cold shock 

(Yusuf, Arifiantini dan Mulyadi, 2006).  

Krioprotektan terdiri atas 2 macam, yakni krioprotektan 

intraseluler dan ekstraseluler. Krioprotektan intraseluler seperti 

gliserol umumnya digunakan dalam proses kriopreservasi 

(pembekuan) semen, sedangkan krioprotektan ekstraseluler 

seperti karbohidrat digunakan dalam proses kriopreservasi dan 

preservasi semen pada suhu rendah (umumnya 3–5oC) 

(Labetubun dan Siwa, 2011). 

Cooling adalah proses pendinginan semen setelah 

diencerkan, dimasukkan dalam gelas ukur tertutup dan 

ditempatkan dalam beaker glass berisi air dengan suhu 37oC 

kemudian diletakkan dalam alat pendingin (cool top). Cooling 

harus berjalan secara perlahan dan minimal selama 1 jam untuk 

menurunkan suhu semen dari 37oC menjadi 5oC, dan semen 

harus direndam air untuk mencegah cold shock. Proses 

pendinginan menyebabkan stress fisik dan kimia pada membran 

spermatozoa, yakni dapat menurunkan viabilitas dan 

kemampuan memfertilisasi spermatozoa (Susilawati, 2013). 

Proses pendinginan untuk semen cair adalah semen yang 

telah ditampung diuji kualitasnya, bila motilitas diatas 70% 

dapat diproses lebih lanjut. Pengencer yang telah ditentukan 

dimasukkan dalam air hangat 37oC. Semen diencerkan sehingga 

konsentrasinya menjadi 100 juta/ml, kemudian dimasukkan 

kedalam refrigerator. Setelah suhu mencapai 5oC, semen 

dimasukkan kedalam straw dan bisa langsung digunakan untuk 

IB, semen cair ini dapat digunakan selama 3 hari (Susilawati, 

2013). 
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Suhu dingin mampu mematikan spermatozoa karena 

apabila waktu penyimpanan semakin panjang maka persediaan 

nutrisi semakin sedikit dan lama-kelamaan spermatozoa akan 

mati. Persediaan nutrisi spermatozoa berasal dari pengencer 

yang dipakai, semakin lama waktu penyimpanan energi yang 

dibutuhkan semakin menurun karena disebabkan nutrisi yang 

tersedia sudah semakin berkurang (Kusumawati, 2014).  

Semen beku yang sering digunakan untuk IB memiliki 

kualitas yang lebih rendah daripada semen cair dan hanya dapat 

dipertahankan apabila tersedia Nitrogen cair (N2 cair) secara 

kontinyu, sedangkan di beberapa daerah di Indonesia N2 cair 

sulit untuk didapatkan dan berdampak pada rendahnya 

keberhasilan IB (Wahyudi, 2015). 

 

2.8  Semen Cair 

Beberapa masalah pengenceran terutama penyimpanan 

semen sudah dapat diatasi dengan menempuh jalur pembekuan 

semen. Namun untuk kegiatan IB yang memanfaatkan semen 

cair karena ketiadaan atau kelangkaan semen beku di daerah 

yang telah memiliki jenis pejantan unggul yang sama dengan 

pejantan penghasil semen beku, maka pengenceran dan 

penyimpanan akan menjadi masalah. Masalah utama adalah 

bahan pengencer apa yang mudah diperoleh secara lokal, cepat 

dan murah, namun mampu mempertahankan motilitas dan daya 

tahan hidup spermatozoa yang lebih lama. Setiap bahan 

pengencer yang baik harus dapat memperlihatkan 

kemampuannya dalam memperkecil tingkat penurunan nilai 

motilitas (gerak progresif)  spermatozoa sehingga pada 

akhirnya memperpanjang lama waktu penyimpananya pasca  

pengenceran. Tidak semua bahan pengencer memperlihatkan 

kemampuan yang sama baik dalam  mempertahankan 
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spermatozoa dari setiap bangsa ternak yang sama atau berbeda 

di daerah yang sama ataupun berbeda (Solihati dan Petrus, 

2005). 

Solihati dan Petrus (2005) dalam penelitiannya 

mendapatkan spermatozoa bertahan hidup hingga hari kelima 

dengan motilitas spermatozoa yang masih layak IB (minimal 

40%). Pengamatan terhadap semen yang motilitasnya dibawah 

40% tidak dilanjutkan lagi. Berdasarkan ketentuan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) semen beku sapi yang akan 

diinseminasikan memiliki konsentrasi spermatozoa 100 juta/ml 

dengan motilitas individu 40% (Anonimus, 2005). 

 

2.9 Pemeriksaan Semen 

Pada tahap sebelum pendinginan dilakukan evaluasi 

kualitas semen segar secara makroskopis (volume, warna, 

kekentalan, dan pH), dan evaluasi spermatozoa secara 

mikroskopis (gerak massa, motilitas, konsentrasi dan integritas 

membran), sedangkan pada tahap pendinginan dilakukan 

pengamatan terhadap motilitas individu, viabilitas dan 

abnormalitas (Isnaini, 2006). 

Pemeriksaan semen segar dilakukan dengan tujuan 

mengetahui kualitas semen, mengetahui bahan pengencer yang 

dibutuhkan dan mengetahui jumlah straw yang dapat dihasilkan 

dalam proses pembekuan semen. Spermatozoa dalam suatu 

kelompok mempunyai kecenderungan untuk bergerak bersama-

sama ke satu arah yang menyerupai gelombang-gelombang 

yang tebal dan tipis, bergerak cepat atau lamban tergantung dari 

konsentrasi spermatozoa hidup di dalamnya. Abnormalitas 

primer meliputi kepala yang terlampau besar (macrocephlalic), 

kepala terlampau kecil (microcephalic), kepala pendek 

melebar, pipih memanjang dan piriformis; kepala rangkap, ekor 
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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. Sperma yang hidup dapat 

diketahui dengan pengecatan atau pewarnaan dengan 

menggunakan eosin negrosin. Sperma yang tercat atau 

berwarna ungu berarti sperma itu mati, sedangkan yang tidak 

terwarnai atau tidak tercat berarti sperma itu hidup (Toelihere, 

1985). 

Gerakan massa diamati dengan melihat gelombang 

pergerakan spermatozoa secara bersama – sama dan dihitung 

dengan 4 kriteria sebagai berikut: 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. Kriteria 

motilitas adalah sebagai berikut: 0% jika spermatozoa imotil 

atau tidak ada gerakan sama sekali, 50% jika spermatozoa 

bergerak ditempat atau bergerak melingkar dan kurang dari 

50% bergerak progresif, 50-80% jika spermatozoa bergerak 

secara progresif dan membentuk gerakan massal, 90% jika 

spermatozoa bergerak sangat progresif dan terbentuk 

gelombang tebal dan 100% jika gerakan sangat progresif dan 

terbentuk gelombang seketika terus menerus (Hafez, 2008). 

Semen sapi normal berwarna seperti susu atau krem 

keputih-putihan dan keruh. Kira-kira 10% sapi menghasilkan 

semen yang normal dengan warna kekuningkuningan, yang 

disebabkan oleh riboflavin yang dibawa oleh satu gen autosom 
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resesif dan tidak mempunyai pengaruh terhadap fertilitas 

(Feradis, 2010).  

Menghitung spermatozoa yang hidup, yaitu spermatozoa 

yang tidak berwarna dan spermatozoa yang mati yaitu 

spermatozoa yang berwarna merah. Jumlah spermatozoa yang 

hidup dan mati dihitung minimal 200 spermatozoa .Lima 

kategori spermatozoa yang abnormal, yaitu: tidak ada ekor, 

abnormal kepala, bentuk ekor abnormal dengan adanya 

sitoplasmic droplet pada bagian proximal dan bentuk abnormal 

ekor pada bagian distal droplet (Susilawati, 2011). 

 

2.10 Antioksidan dan Radikal bebas 

Menurut Gordon (1990) besar konsentrasi antioksidan 

yang ditambahkan dapat berpengaruh pada laju oksidasi, pada 

konsentrasi tinggi aktivitas antioksidan sering lenyap bahkan 

antioksidan tersebut menjadi prooksidan. 

Kerentanan membran plasma terhadap kerusakan 

disebabkan tingginya rasio asam lemak tidak jenuh dalam 

fosfolipid dan kandungan kolesterol yang rendah. Peroksidasi 

lipid yang berkepanjangan akan merusak struktur matrik lipid 

yang menyebabkan ketidakstabilan pada membran dan 

perubahan pada konsentrasi struktur matrik lipid (Hammerstedt, 

1993). 

Menurut Karyadi (1997) radikal bebas merupakan atom 

atau molekul yang sifatnya sangat tidak stabil karena 

mempunyai satu elektron atau lebih yang tidak berpasangan, 

sehingga untuk memperoleh pasangan elektron, senyawa ini 

bereaksi dengan atom atau molekul lain seperti asam lemak 

tidak jenuh, protein, asam nukleat atau lipopolisakarida, yang 

berakibat akan menimbulkan senyawa yang tidak normal. 

Pengaruh negatif dari peroksida lemak terhadap sel somatic 

antara lain menghambat metabolisme oksidatif dan glikolisis, 
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lisis pada eritrosit, oksidasi pada sulfyhydril dan menghambat 

kerja enzim-SH, modifikasi protein dan asam amino, kerusakan 

membran, inaktivasi enzim pengikat membran dan denaturasi 

DNA. 

Pada proses pembekuan semen, masalah yang sering 

timbul adalah rusaknya membran plasma spermatozoa akibat 

terbentuknya peroksidasi lipida. Keadaan ini terjadi karena 

membran spermatozoa banyak mengandung asam lemak tak 

jenuh yang sangat rentan terhadap kerusakan peroksidasi 

(Maxwell dan Watson, 1996). Selanjutnya Sikka (1996) 

menyatakan bahwa spermatozoa mamalia kaya akan asam 

lemak tidak jenuh dan bersifat sangat mudah terkena ROS 

(reactive oxygen soecies) yang dapat mengakibatkan penurunan 

motilitas spermatozoa dan meningkatkan kerusakan 

morphologi yang berpengaruh terhadap kapasitasi sperma dan 

reaksi akrosome. Peroksidasi lemak pada membran plasma 

merupakan mekanisme kunci dari pada ROS yang 

mengakibatkan kerusakan spermatozoa dan infertilitas, selain 

itu peroksidasi lemak dapat merusak DNA dan protein. 

Stres  oksidatif  (oxidative stress)  adalah 

ketidakseimbangan  antara  radikal  bebas (prooksidan)  dan  

antioksidan  yang  dipicu oleh  dua  kondisi  umum  yaitu  

kurangnya antioksidan  kelebihan produksi  radikal bebas. 

Vitamin C dan E sebagai antioksidan dapat menghentikan  

reaksi  berantai  radikal bebas. Awalnya, vitamin E akan 

menangkap radikal  bebas,  namun  vitamin E  kemudian 

berubah menjadi vitamin E radikal sehingga memerlukan 

pertolongan vitamin C. Vitamin C  bersama-sama  dengan  

vitamin  E  dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat 

vitamin E radikal yang terbentuk pada proses pemutusan reaksi 

radikal bebas oleh vitamin E menjadi vitamin E bebas, sehingga 
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berfungsi kembali sebagai antioksidan (Pavlovic, Cekic, 

Rankovic, Stoiljkovic, 2005). 

Vitamin C memiliki struktur sangat mirip dengan glukosa, 

pada sebagian besar mamalia vitamin C berasal dari glukosa. 

Vitamin C terdapat dalam bentuk asam askorbat maupun 

dehidroaskorbat. Asam askorbat diabsorpsi usus halus, dan 

hampir seluruh asam askorbat dari makanan terabsorpsi 

sempurna. Asam askorbat masuk sirkulasi untuk didistribusikan 

ke sel-sel tubuh. Asam askorbat dioksidasi in vivo menjadi 

radikal bebas askorbil. Sebagian proses reversibel menjadi 

asam askorbat kembali, sebagian menjadi dehidroaskorbat yang 

akan mengalami hidrolisis, oksidasi dan akhirnya diekskresi 

melalui urine. Sebagai zat penyapu radikal bebas, vitamin C 

dapat langsung bereaksi dengan superoksida dan anion 

hidroksil, serta berbagai hidroperoksida lemak. Sedangkan 

sebagai antioksidan pemutus-reaksi berantai, memungkinkan 

untuk melakukan regenerasi bentuk vitamin E tereduksi 

(Sulistyowati, 2006). 

Vitamin E adalah salah satu fitonutrien yang secara alami 

memiliki 8 isomer, yaitu dikelompokkan dalam 4 tokoferol (α, 

β, γ, δ) dan 4 tokotrienol (α, β, γ, δ). Suplemen vitamin E di 

alam yang terbanyak adalah dalam bentuk α-tokoferol. 

Senyawa ini telah diketahui sebagai antioksidan yang mampu 

mempertahankan integritas membrane sel. Senyawa ini juga 

dilaporkan bekerja sebagai scavenger radikal bebas oksigen, 

peroksi lipid, dan oksigen singlet. Antioksidan yang dimiliki 

kecambah kacang hijau antara lain vitamin A, C, E, dan 

beberapa mineral terutama Mn, Cu, Zn, Fe, serta Se. 

Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektron 

kepada senyawa oksidan, dalam hal ini radikal bebas, sehingga 

aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat dihambat. Antioksidan 
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sekunder (eksogen), yang diperankan oleh asupan bahan 

makanan, bekerja dengan menangkap radikal bebas (free 

radical scavanger), kemudian mencegah reaktivitas 

amplifikasinya. Antioksidan primer (endogen), yang 

diperankan oleh enzim dalam tubuh, menghambat pembentukan 

radikal bebas dengan cara memutus reaksi berantai (chain 

breaking antioxidant), kemudian mengubahnya menjadi produk 

yang lebih stabil (Winarsi, 2007). 

 

2.11 Penggunaan Kecambah Kacang Hijau Dalam 

Pengencer Semen Cair 

Menurut Astawan (2005) mengutarakan bahwa kecambah 

kacang hijau mengandung antioksidan yang mampu mencegah 

dan menghambat efek toksik parasetamol. Kandungan beberapa 

antioksidan maupun zat yang berhubungan dengan antioksidan 

dalam kecambah kacang hijau yaitu fitosterol, vitamin E (α-

tokoferol), fenol, dan beberapa mineral (selenium, mangan, 

tembaga, zinc, dan besi). 

Menurut Rizal dan Herdis (2010) mengatakan bahwa 

penggunaan kecambah kacang hijau dalam pengencer bertujuan 

untuk antioksidan yang dapat mencegah dan mengurangi reaksi 

peroksidasi lipida, ke dalam pengencer semen, maka perlu 

ditambahkan senyawa antioksidan antara lain vitamin C, 

vitamin E, glutation, dan β-karoten. 

Menurut Zakir (2010) mengatakan interaksi antara bahan 

pengencer dan lama penyimpanan tidak berpengaruh nyata (P > 

0,05) terhadap daya hidup spermatozoa kambing kacang. 

Perlakuan campuran bahan pengencer sari kacang hijau - sitrat 

berpengaruh sangat nyata (P > 0,01) terhadap daya hidup 

spermatozoa. Tetapi lama penyimpanan berpengaruh nyata (P > 

0,05) terhadap daya hidup spermatozoa. 
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Anggraeny dkk (2014) mengatakan pemberian filtrat 

kecambah kacang hijau pada setiap perlakuan dapat 

memberikan hasil positif bagi penyembuhan sel hepar akibat 

pemberian MSG. Histologi hepar pada perlakuan dengan 

pemberian filtrat kecambah kacang hijau kacang hijau 

menunjukkan hasil yang positif karena sebagian besar sel 

hepatosit kembali ke keadaan normal meskipun tidak kembali 

utuh seperti pada keadaan normal tanpa pemberian MSG. Hal 

ini membuktikan bahwa pemberian filtrat kecambah kacang 

hijau kacang hijau mampu menurunkan jumlah sel hepar yang 

mengalami degenerasi maupun nekrosis. Kandungan Vitamin C 

dan E pada filtrat kecambah kacang hijau kacang hijau berperan 

sangat penting dalam proses penyembuhan sel hepar akibat 

pemberian MSG. Vitamin E sendiri memiliki peranan penting 

dalam memperbaiki stress oksidatif, karena vitamin E 

merupakan bagian penting bagi pertahanan terhadap proses 

peroksidasi asam lemak tak jenuh yang terdapat dalam 

membran seluler dan subseluler, fospolipid pada mitokondria, 

reticulum endoplasma serta membran plasma yang memiliki 

afinitas terhadap alfa tokoferol. 

Menurut Fithriyah, R., Tjandrakirana dan N, Ducha (2014) 

menyatakan pemberian filtrat kecambah kacang hijau, dapat 

meningkatkan jumlah sel sertoli, namun tidak secara signifikan. 

Hal ini diduga karena filtrat kecambah kacang hijau dapat 

meregenerasi sel-sel neuron hipotalamus yang degenerasi, 

sehingga sekresi hormon GnRH dapat berlangsung, dan sekresi 

hormon FSH tidak terganggu lagi. Hormon FSH tersebut 

nantinya akan mengaktifkan sel sertoli untuk melakukan 

aktivitas, salah satunya adalah aktivitas pembelahan. Adanya 

aktivitas ini yang menyebabkan jumlah sel sertoli meningkat 

setelah terpapar MSG.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dimulai November 2015 sampai Januari 2016 di 

Laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya dan BBIB Singosari.  

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan yaitu semen sapi 

pedaging Limousin dari BBIB Singosari Malang, semen berasal 

dari 7 pejantan dengan umur 6-10 tahun yang dikoleksi setiap 

seminggu dua kali menggunakan vagina buatan. Evaluasi 

makroskopis yang meliputi volume, warna, bau, konsistensi dan 

pH, evaluasi mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi. Semen yang 

digunakan memiliki kriteria motilitas massa ++ dan motilitas 

individu ≥ 50% - < 70%. 

 Semen diencerkan dengan skim milk dengan penambahan 

filtrat kecambah kacang hijau dengan level yang berbeda. 

Bahan baku kacang hijau berasal 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, magnetic 

stirrer (ukuran pengaduk 7x20 mm), sentrifuge.  



30 

 

 Bahan : Skim milk (Tropicana slim, rasa plain) 2,4 g, 

glukosa 4 g, Peniciline 100 mg , Streptomicine 100 mg, 

dan Aquabides 95 ml (Azizah dan Arifiantini, 2009). 

 

B. Pembuatan Filtrat Kecambah Kacang Hijau 

       Alat  : Erlenmeyer ukuran 250 ml, blender, tabung 

ependorf, kertas saring ukuran 0,45 µm, 

freezer. 

       Bahan : Kecambah kacang hijau 50 g, aquabides  500 

ml.  

 

C. Evaluasi Kualitas Semen Segar dan Semen Cair 

Alat : Mikroskop, kawat ose, object glass, cover 

glass, spectrophotometer, tabung reaksi, rak tabung 

reaksi, HTC (Hand Tally Counter), aluminium foil, 

refrigator, pipet ukur. 

Bahan : Semen sapi Limousin dengan motilitas massa 

++ dan motilitas individu ≥ 50% - < 70%, Nacl 

fisiologis, eosin negrosin. 

 

3.3 Metode dan Rancangan  

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

analisis data varian (ANOVA) dengan perlakuan sebagai 

berikut : 

 

P0 = 0% (0 ml) Filtrat kecambah kacang hijau (FKKH) + 1 ml 

pengencer skim milk 

P1 = 2% (0,02 ml) Filtrat kecambah kacang hijau (FKKH)  + 

0,98 ml pengencer skim milk 
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P2 = 4% (0,04 ml) Filtrat kecambah kacang hijau (FKKH)  + 

0,96 ml pengencer skim milk 

P3 = 6% (0,06 ml) Filtrat kecambah kacang hijau (FKKH)  + 

0,94 ml pengencer skim milk 

 

 Masing-masing perlakuan disimpan pada suhu dingin yaitu 

3-5oC, disimpan selama 72 jam dengan dilakukan pengamatan 

per 24 jamnya. Semua perlakuan diulang sebanyak 7 kali. 

Variabel yang diamati adalah motilitas individu, viabilitas dan 

abnormalitas spermatozoa. 

 

3.4. Tahapan Penelitian 

3.4.1 Tahapan Penelitian di BBIB Singosari 

  Penampungan Semen 

 Penampungan semen menggunakan vagina buatan dan 

dilakukan oleh petugas khusus penampungan semen sapi 

potong. Persiapan sebelum penampungan adalah dilakukan 

false mounting sebanyak 3-5 kali, tujuannya adalah untuk 

meningkatkan libido dari sapi tersebut. 

  

 3.4.2 Tahapan Penelitian Di Laboratorium Reproduksi 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya  

 1. Pembuatan Kecambah Kacang Hijau 

Proses pembuatan kecambah : 

 Dibersihkan biji kacang hijau hingga bersih 

 Dimasukkan biji tersebut kedalam bak 

 Direndam biji tersebut menggunakan air panas 80oC 

selama 12 jam 

 Dibuang air yang ada dalam bak tersebut 
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 Ditutup bak tersebut selama 2 hari 

 

 2. Pembuatan Filtrat Kecambah Kacang Hijau 

Proses pembuatan filtrat kecambah kacang hijau :  

 Dicuci kecambah kacang hijau hingga bersih dan kulit 

terpisah  

 Ditimbang 50 g kecambah kacang hijau 

 Ditambahkan aquabides 500 ml 

 Diblender 1-2 menit 

 Disaring dengan kertas saring 

 Dimasukkan ke dalam tabung reaksi carian hasil 

penyaringan, di sentrifuge 1-2 menit 1500rpm 

 Diambil supernatan 

 Dimasukan dalam tabung ependorf 

 Disimpan di freezer 

 

 3. Pembuatan Pengencer Skim Milk  

 Ditimbang skim milk (Tropicana slim, rasa plain) 2,4 g 

dan glukosa 4 g (Merck, KgaA, Darmstadt, Germany). 

 Dimasukkan pada erlenmeyer. 

 Dilarutkan dengan aquabides sampai 95 ml.  

 Dihomogenkan dengan magnetic stirrer selama 1 jam 

1500rpm 

 Dipanaskan pada suhu 92-95oC selama 10 menit, 

kemudian didinginkan sampai mencapai suhu ruang 

(37-38oC) 

 Ditambahkan antibiotik penicilin sebanyak 100 mg 

serta streptomicin sebanyak 100 mg.  

 Dihomogenkan kembali dengan magnetic stirer. 
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 Disimpan selama 1 hari di refrigator (Azizah dan 

Arifiantini, 2009). 

 

 4. Evaluasi Kualitas Semen Segar 

 Semen segar dilakukan evaluasi mikroskopis yang 

meliputi: motilitas (massa dan individu), viabilitas, 

abnormalitas dan konsentrasi, serta evaluasi makroskopis 

yang meliputi: bau, warna, volume, konsistensi dan pH. 

 

A. Makroskopis 

 

Bau 

 Evaluasi ini menggunakan indra penciuman, semen 

segar mempunyai bau yang khas sehingga mudah untuk 

dikenali. 

Warna 

 Diamati secara langsung, warna yang baik untuk semen 

segar adalah berwarna putih kekuningan. 

Volume 

Dilihat langsung pada skala tabung penampung, 

volume semen sapi normal berkisar antara 5-8 ml (Hafez, 

2008). 

Konsitensi 

Diamati secara langsung dengan cara menggoyangkan 

tabung penampung, serta dilihat pergerakan dari semen 

segar. 

pH 

Mengambil semen menggunakan ose dan diletakkan 

pada kertas lakmus atau pH meter, pH normal semen yaitu 

6,2 – 7,0 (Hafez, 2008).  
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B. Mikroskopis 

 

Motilitas Massa  
Semen diambil menggunakan ose, diletakkan pada 

object glass dan diamati dengan menggunakan mikroskop 

tanpa kaca penutup dengan perbesaran 100 kali pada suhu 

yang dijaga konstan 37oC. Gerakan massa diamati dengan 

melihat gelombang pergerakan spermatozoa secara 

bersama – sama dan dihitung dengan 4 kriteria sebagai 

berikut: 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 

(Hafez, 2008). 

 

Motilitas Individu  
Semen diambil satu tetes menggunakan ose, diletakkan 

pada kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup (cover 

glass). Gerak individu spermatozoa diamati menggunakan 

mikroskop cahaya perbesaran 400 kali. Dihitung 

presentase spermatozoa yang bergerak progresif. Kriteria 

motilitas adalah sebagai berikut: 0% tidak ada gerakan 

sama sekali, 50% jika spermatozoa bergerak ditempat atau 

bergerak melingkar dan kurang dari 50% bergerak 

progresif, 50-80% jika spermatozoa bergerak secara 

progresif dan membentuk gerakan massal, 90% jika 

spermatozoa bergerak sangat progresif dan terbentuk 

gelombang tebal dan 100% jika gerakan sangat progresif 
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dan terbentuk gelombang seketika terus menerus 

(Susilawati, 2011). 

 

Konsentrasi  

Pengamatan konsentrasi spermatozoa dilakukan 

menggunakan haemocytometer. Semen diambil 50 μl 

dimasukkan kedalam tabung kimia, dan diencerkan larutan 

NaCL 3% (1:200). Konsentrasi dihitung dengan 

haemocytometer dengan prosedur: 

 Semen dihisap menggunakan pipet eritrosit sampai 

angka 0,5, kemudian NaCl dihisap sampai angka 

0,1 pada pipet, pipet eritrosit digoyang membentuk 

angka 8 selama 2-3 menit. 

 Semen dibuang beberapa tetes, selanjutnya 

dihitung pada haemocytometer sebanyak satu tetes 

yang ditiupkan dibawah kaca penutup. 

 Spermatozoa diamati menggunakan mikroskop 

perbesaran 400x dan dihitung pada lima bagian 

yaitu sudut kanan dan kiri atas, sudut kanan dan 

kiri bawah serta tengah, jumlah lima bagian 

tersebut dikali 107 (Parrish, 2003). 

 

Viabilitas Spermatozoa 

Menggunakan teknik pewarnaan preparat ulas. Satu 

tetes semen diletakkan pada ujung object glass. Larutan 

eosin-negrosin diteteskan satu tetes di dekat semen, 

keduanya dicampur menggunakan kawat ose kemudian 

ditutup dengan kaca penutup lain pada ujungnya yang 

membentuk sudut 45o dan ditarik ke arah ujung lain 

sehingga akan menghasilkan preparat ulas yang merata 

pada seluruh permukaan kaca objek. Preparat tersebut 



36 

 

dikeringkan, kemudian diamati menggunakan mikroskop 

cahaya dengan perbesaran 400 kali. Menghitung 

spermatozoa yang hidup, yaitu spermatozoa yang tidak 

berwarna dan spermatozoa yang mati yaitu spermatozoa 

yang berwarna merah. Jumlah spermatozoa yang hidup 

dan mati dihitung minimal 200 spermatozoa (Susilawati, 

2011). 

 

Abnormalitas Spermatozoa 

Dilakukan terhadap preparat ulas dan dilakukan 

pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

400 kali. Pengamatan difokuskan pada bagian kepala, leher 

dan ekor yang abnormal. Pengamatan dilakukan terhadap 

minimal 200 spermatozoa dan ada lima kategori 

spermatozoa yang abnormal, yaitu: tidak ada ekor, 

abnormal kepala, bentuk ekor abnormal dengan adanya 

sitoplasmic droplet pada bagian proximal dan bentuk 

abnormal ekor pada bagian distal droplet (Susilawati, 

2011). 

 

 5. Pengenceran Semen  

 Disiapkan tabung sesuai dengan perlakuan dan ulangan 

 Disiapkan bahan yang digunakan (pengencer skim milk, 

filtrat kecambah kacang hijau, semen segar yang telah 

diamati). 

 Pengencer skim milk dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi sesuai perlakuan tiap tabung. 

 Ditambahkan filtrat kecambah sesuai dengan perlakuan 

(0%,2%,4% dan 6%) 
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 Ditutup tabung reaksi dan dihomogenkan secara 

perlahan. 

 Dibuka tutup dan dimasukkan semen sebanyak 0,1 ml. 

 Ditutup tabung reaksi dan dihomogenkan secara 

perlahan. 

 

 6. Pendinginan Semen 

 Semen yang telah diencerkan menggunakan skim milk dan 

ditambah filtrat kecambah kacang hijau kemudian diinkubasi di 

refrigator pada suhu 3-5oC dengan meletakan tabung reaksi ke 

rak tabung reaksi. 

 

7. Evaluasi Kualitas Semen Setelah Pendinginan 

Evaluasi semen dilakukan pada jam ke 0, 24, 48 dan 72, 

evaluasi semen meliputi motilitas individu, viabilitas dan 

abnormalitas. Hal ini mengacu Isnaini (2006) yang menyatakan 

pada pendinginan dilakukan pengamatan terhadap motilitas 

individu, viabilitas dan abnormalitas. 

 

3.5 Analisis Data 

 Penelitian menggunakan model eksperimental laboratory 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK), kelompok 

berdasarkan waktu pengambilan sampel semen segar. Data 

hasil penelitian di hitung dengan microsoft excel dan di analisa 

menggunakan analisis ragam/Analisys Of Variance (ANOVA), 

dengan 4 variable penambahan konsentrasi filtrat kecambah 

kacang hijau yang berbeda, yaitu 0%, 2%, 4% dan 6% dalam 

pengencer skim milk dengan 7 kali ulangan dengan 

penyimpanan 72 jam serta pengamatan tiap 24 jam. Apabila di 

antara perlakuan menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata 

atau sangat nyata, akan dilakukan dengan Uji Jarak Berganda 
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Duncan (Duncan’s Multiple Range Test). Model matematis 

untuk RAK adalah: 

 

 

 

 

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 

 

3.6 Batasan Istilah 

  Cold Shock : Kejutan dingin pada spermatozoa yang 

menyebabkan menurunnya    motilitas, pelepasan enzim pada 

akrosom, perpindahan ion melewati membran dan penurunan 

kandungan lipid. 

   Preservasi : Pengawetan semen hasil koleksi dari pejantan 

unggul agar bisa dimanfaatkan untuk inseminasi buatan pada 

ternak betina. 

 

 

 

 

 

Yij =µ + Ti+ βj+ εij 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pemeriksaan Semen Segar 

Semen segar setelah ditampung dilakukan pemeriksaan 

kualitas secara makroskopis yang meliputi volume, warna, bau, 

konsistensi dan pH dan pemeriksaan secara mikroskopis 

meliputi motilitas massa, motilitas individu, viabilitas, 

abnormalitas dan konsentrasi. Semen segar yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semen afkir (motilitas individu ≥ 

50% - < 70%) berasal dari pejantan sapi potong Limousin  dari 

BBIB Singosari Malang, semen dari 7 pejantan dengan umur 6-

10 tahun yang dikoleksi setiap seminggu dua kali menggunakan 

vagina buatan. Karakteristik semen segar sapi Limousin yang 

digunakan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Karakteristik Semen Segar Sapi Limousin  

Kualitas Semen Segar Sapi Limousin 

Parameter rata-rata±SD Kisaran 

Keadaan Umum   

Umur (tahun) 7,29 ± 1,38 6-10  

Makroskopis   

Volume (ml) 5,85 ± 1,65 3,5 - 8 

pH 6,42 ± 0,53 6 - 7 

Konsistensi Kental Encer - Kental 

Warna 
Putih 

Kekuningan  

Putih Susu - Putih 

Kekuningan 

Mikroskopis   

Motilitas Massa Baik (++) (+) - (++) 

Motilitas Individu 

(%) 
58,57 ± 5,56 50 - 65 

Konsentrasi 106/ml 2030 ± 720,38 520 - 2620 

Viabilitas (%) 79,17 ± 9,45 67,08 – 92,24 

Abnormalitas (%) 12,42 ± 4,05 8,38 - 20 
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Hasil evaluasi volume semen segar dalam penelitian ini 

berkisar antara 3,5-8 ml dengan rataan 5,85 ± 1,65, hal ini sesuai 

dengan pendapat Garner and Hafez (2008) yang menyatakan 

bahwa volume semen sapi bervariasi, setiap penampungan 

antara 1-15 ml atau 5-8 ml per ejakulasi. Semen segar 

menunjukkan warna putih kekuningan dengan pH 6,42 ± 0,53 

dan konsistensi kental/pekat. Warna dan pH semen segar yang 

diperoleh termasuk dalam kategori normal. Rata- rata pH semen 

yang normal adalah 6,4-7,8 dengan warna putih kekuningan 

(Garner dan Hafez, 2008). Menurut Susilawati (2011) 

menjelaskan bahwa variasi warna semen sapi dimulai dari 

warna putih kekuningan sampai hampir menyerupai warna 

susu, hal ini disebabkan karena adanya riboflavin pada semen. 

Konsistensi semen segar yang digunakan dalam kategori pekat. 

Susilawati (2011) menjelaskan bahwa konsistensi berkorelasi 

dengan konsentrasi spermatozoa. Konsentrasi encer 

mengandung <1000.106 spermatozoa/ml semen, konsentrasi 

sedang mengandung 1000.106-1500.106 spermatozoa/ml semen 

dan konsentrasi pekat mengandung >1500.106 spermatozoa/ml 

semen  

Daya gerak atau motilitas spermatozoa dibedakan menjadi 

motilitas massa dan motilitas individu. Motilitas massa yang 

didapat adalah (++) atau dapat dikatakan baik, gerakan massa 

diamati dengan melihat gelombang pergerakan spermatozoa 

secara bersama – sama dan dihitung dengan 4 kriteria sebagai 

berikut: 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 (Hafez, 2008). Sedangkan rataan motilitas 
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individu adalah 58,57± 5,56% dengan kisaran 50-65%. Belum 

ada standar nasional yang mengatur mengenai standar motilitas 

semen segar untuk semen cair, namun Susilawati (2002) 

menyatakan semen yang mempunyai persentase motilitas di 

atas 70% lebih tahan hidup dibandingkan bila lebih rendah dari 

70%. Rataan konsentrasi semen segar 2030 ± 720,38 juta/ml 

sudah sesuai dengan standar yaitu di atas 1000 juta/ml 

(Susilawati, 2002). 

Rataan viabilitas spermatozoa adalah 79,17 ± 9,45%, 

viabilitas semen tersebut termasuk kategori sangat baik karena 

menurut Lopes (2002) menyatakan viabilitas di atas 70% dan 

masih dianggap baik jika memiliki kisaran nilai antara 50-69%. 

Rata – rata nilai abnormalitas 12,42 ± 4,05 tergolong baik. 

Tambing dkk, (2000) menyatakan bahwa semen dengan 

kualitas bagus maka persentase abnormal tidak boleh lebih dari 

15%, sedangkan Garner dan Hafez (2008) menyatakan bahwa 

abnormalitas spermatozoa tidak boleh melebihi 20%. 

 

4.2 Kualitas Semen Setelah Pengenceran dan pendinginan 

Pengenceran dilakukan sesuai dengan perlakuan setelah 

evaluasi semen segar. Tujuan dari pengenceran ini adalah untuk 

menambah volume dari semen dan juga untuk mempertahankan 

kualitas spermatozoa, selain itu juga memberikan nutrisi pada 

spermatozoa tersebut melalui pengencer, sehingga kualitas 

spermatozoa dapat terjaga. Senada dengan Susilawati (2011) 

yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat pada 

pengencer antara lain tidak bersifat toksik terhadap 

spermatozoa, meningkatkan volume dan dapat melindungi 

spermatozoa dari suhu dingin, ditambahkan pula oleh Feradis 

(2010) bahwa pengencer sebaiknya yang murah, sederhana, 

praktis dan memiliki daya preservasi yang tinggi. Pengencer 
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berperan  sebagai sumber energi, penyangga serta pertahanan 

tekanan osmotik, sehingga dapat mengurangi kerusakan 

spermatozoa selama pendinginan dan dapat mempertahankan 

kualitas spermatozoa sampai sesudah pendinginan semen 

(Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama, 2001). 

Priastomo, Antanto, Khoirinaya dan Wardani (2009) 

menyatakan setelah pengenceran kemudian dilakukan proses 

pendinginan yaitu semen diletakkan pada refrigator, suhu pada 

proses pendinginan ini adalah 3-5oC. Semen cair yang disimpan 

pada suhu 5oC mampu bertahan 3-4 hari . 
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4.3 Motilitas Individu Spermatozoa selama Pendinginan 3-

5oC 

Penurunan motilitas individu spermatozoa selama 

pendinginan mulai jam ke-0 sampai hari ke-3 (jam ke-72) 

disajikan pada gambar berikut: 

 
Gambar 2. Grafik Penurunan Motilitas Individu Spermatozoa 

dalam Pengencer Skim Milk yang disuplementasi dengan 

Filtrat Kecambah Kacang Hijau (FKKH) selama Pendinginan 

 

Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa pada semua 

perlakuan yang dilakukan terjadi penurunan motilitas individu 

selama penyimpanan pada jam ke 24, 48 dan 72. Pada jam ke 0 

motilitas individu semen sapi Limousin menunjukan kualitas 
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yang sesuai dengan standar IB yaitu ≥ 40%. Pengamatan jam 24 

mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dengan 

motilitas ≥ 25%. Pada pengamatan selanjutnya juga tetap terjadi 

penurunan, sedangkan motilitas individu spermatozoa disajikan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Motilitas individu spermatozoa dalam pengencer    

skim milk yang disuplementasi dengan filtrat 

kecambah kacang hijau (FKKH) selama pendinginan 

 

Hasil analisis ragam pada Tabel 4 menunjukan bahwa level 

FKKH dalam skim milk tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

motilitas individu spermatozoa sapi Limousin setelah 

penyimpanan suhu dingin, baik pada lama simpan 0, 24, 48, 

maupun 72 jam. Pengaruh yang tidak nyata ini dikarenakan 

sampel semen segar yang digunakan memiliki kualitas yang 

rendah, sehingga walaupun dalam pengencer skim milk telah 

ditambahkan antioksidan yaitu FKKH tetap tidak mampu 

mempertahankan motilitas spermatozoa sapi Limousin. 

Menurut Toelihere (1993) yang menyatakan bahwa pada semen 

dengan kualitas bagus penambahan antioksidan akan 

mempertahankan kualitas semen yang didinginkan, tetapi tidak 

demikian halnya pada semen kualitas rendah karena proses 

peroksidasi yang sudah terjadi tidak dapat dihentikan dengan 

pemberian antioksidan. 

Lama 

Simpan 

(jam) 

Perlakuan Penambahan Filtrat Kecambah Kacang Hijau (rata-rata 

±SD) 

P0 P1  P2  P3  

0    43,57 ± 19,52 42,14 ± 16,55 44,29 ± 16,44 42,86 ± 17,29 

24  25,71 ± 19,67 25,00 ± 19,58 25,00 ± 19,36 22,14 ± 17,29 

48  17,14 ± 12,20 17,14 ± 14,96 17,14 ± 14.39 18,57 ± 14,06 

72  12,14 ± 11,85 7,86   ± 9,06 10,71 ± 9,32 9,29   ± 9,32 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa pada semua jam pengamatan 

penurunan motilitas individu spermatozoa sapi limousin 

semakin lama disimpan pada suhu dingin semakin rendah. 

Setelah semen diencerkan dengan skim milk dengan atau tanpa 

FKKH motilitas individu yang bisa digunakan untuk proses IB 

adalah yang belum mengalami proses pendinginan (0 jam 

penyimpanan suhu dingin) karena pada penyimpanan jam ke 0 

ini motilitas ≥ 40%, menurut toelihere (1993) menyatakan 

motilitas spermatozoa yang masih layak IB (minimal 40%). 

Penurunan motilitas disebabkan oleh semakin sedikitnya 

spermatozoa yang memiliki cadangan energi yang cukup untuk 

digunakan bergerak, karena spermatozoa yang telah mengalami 

cekaman dingin (suhu rendah) dapat mengalami destabilisasi 

membran (Ihsan, 2008). Penurunan motilitas spermatozoa 

selama penyimpanan pada suhu rendah memang sewajarnya 

terjadi, menurut penelitian yang dilaksanakan Herdis dkk 

(2005) menyatakan pada semua parameter kualitas  semen yang 

diamati terjadi penurunan kualitas semen yang nyata (p<0,05) 

dari tahap semen segar ketahap setelah empat hari 

penyimpanan. Keadaan ini menunjukkan bahwa selama proses 

pengolahan dan penyimpanan terjadi perubaan fisik dan 

biokimia dari spermatozoa yang  digunakan. Maxwell and 

Watson (1996) mengatakan pada proses pengolahan semen, 

masalah  yang sering timbul biasanya rusaknya membran 

plasma spermatozoa akibat terbentuknya  peroksidasi lipida. 

Kandungan gizi kecambah kacang hijau pada Tabel 2  

menunjukkan bahwa kecambah kacang hijau memiliki 

kandungan kalsium yang tinggi, kalsium sebenarnya 

merupakan salah satu zat yang deperlukan oleh spermatozoa 

untuk proses kapasitasi hal ini senada dengan Asmarinah (2010) 

yang menyatakan bahwa kemampuan motilitas progresif 
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sperma diperoleh ketika sperma tersebut dilarutkan dalam 

medium fisiologis yang mengandung ion kalsium (Ca), ketika 

sperma dilarutkan dalam larutan alaminya seperti cairan 

epididimal atau dalam medium yang tidak mengandung Ca, 

mereka tidak bergerak (immotil). Ion kalsium (Ca) diperlukan 

untuk menginisiasi motilitas sperma. Penelitian in vitro sperma 

kauda epididimal tikus diketahui bahwa larutan NaCl, KCl juga 

berperan dalam motilitas sperma. Jumlah kalsium yang terlalu 

tinggi juga berdampak negatif bagi spermatozoa. Efek negatif 

akibat kandungan kalsium yang tinggi dapat mempengaruhi 

kapasitasi spermatozoa. 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 

terlepasnya enzim-enzim seperti akrosin, hyaluronidase dan 

hidrolitik lainnya, yang terdapat pada akrosom dan bergabung 

ke dalam plasma semen, sehingga salah satu faktor terjadinya 

penurunan motilitas spermatozoa dengan cepat selama 

preservasi secara in vitro (Susilawati, 2011). 

Kandungan gizi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan nilai karbohidrat dari kacang hijau menjadi 

kecambah kacang hijau,hal ini menjadikan kecambah kacang 

hijau memiliki nilai karbohidrat yang lebih rendah. Hal inilah 

yang menjadi alasan mengapa penambahan filtrat kecambah 

pada semua perlakuan (P1, P2, P3) tidak berpengaruh ataupun 

sama dengan perlakuan kontrol P0 pada motilitas spermatozoa, 

karbohidrat dapat dimetabolisir menjadi energi berupa 

adenosine triphosphate (ATP). Adenosine triphosphate tersebut 

selanjutnya dimanfaatkan oleh spermatozoa dalam proses 
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pergerakannya. Motilitas (daya gerak) spermatozoa sangat 

bergantung pada suplai energi berupa ATP hasil metabolisme. 

Penggunaan kecambah kacang hijau untuk meningkatkan 

kualitas spermatozoa pada saat ini banyak dilakukan secara in 

vivo atau langsung diberikan ke ternak, hal ini dikatakan lebih 

efektif karena penyerapan nutrisi dapat optimal, selain itu kerja 

antioksidan seperti vitamin C dan E yang terkandung pada 

kecambah kacang hijau dapat berlangsung maksimal. Vitamin 

C terdapat dalam bentuk asam askorbat maupun 

dehidroaskorbat. Asam askorbat diabsorpsi usus halus, dan 

hampir seluruh asam askorbat dari makanan terabsorpsi 

sempurna. Asam askorbat masuk sirkulasi untuk didistribusikan 

ke sel-sel tubuh. Asam askorbat dioksidasi in vivo menjadi 

radikal bebas askorbil. Sebagian proses reversibel menjadi 

asam askorbat kembali, sebagian menjadi dehidroaskorbat yang 

akan mengalami hidrolisis, oksidasi dan akhirnya diekskresi 

melalui urine. Vitamin C dapat langsung bereaksi dengan 

superoksida dan anion hidroksil, serta berbagai hidroperoksida 

lemak, sedangkan sebagai antioksidan pemutus-reaksi berantai, 

memungkinkan untuk melakukan regenerasi bentuk vitamin E 

tereduksi (Sulistyowati, 2006). Inilah yang menjadi alasan 

mengapa penambahan filtrat kecambah kacang hijau pada 

pengencer tidak berpengaruh pada semen, ini karena sel 

spermatozoa tidak dapat mensekresikan vitamin C dengan baik, 

selain itu vitamin C yang terkandung dalam filtrat merupakan 

bentuk yang komplek, yang artinya vitamin C ini perlu dipecah 

menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat dicerna, 

vitamin C memiliki struktur sangat mirip dengan glukosa, pada 

sebagian besar mamalia vitamin C berasal dari glukosa 

(Sulistyowati, 2006). 
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Kecambah kacang hijau mengandung saponin yang 

dianggap tidak baik bagi sel spermatozoa. Sayuran kecambah, 

baik kecambah kacang hijau, kecambah kedelai, kecambah 

alfalfa, maupun jenis kecambah lainnya, mengandung banyak 

sekali senyawa fitokimiawi berkhasiat, salah satunya saponin. 

Ketika biji-bijian dan kacang-kacangan dikecambahkan, maka 

secara umum kadar saponinnya meningkat 450% 

(Telaumbanua, 2012). 

Santosa (2005) bahwa beberapa saponin bekerja sebagai 

antimikroba, saponin dapat berinteraksi dengan kolesterol yang 

terdapat pada membran sel, kemudian dapat terjadi proses lisis 

atau pecahnya membran tersebut, saponin dapat berikatan 

dengan kholesterol dari membran sel. Namun aktivitas ini dapat 

dikurangi untuk meminimalisir dampak lisis membrane tersebut 

menurut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

4.4 Viabilitas Spermatozoa selama Pendinginan 3-5oC 

Penurunan viabilitas spermatozoa selama pendinginan 

mulai jam ke-0 sampai hari ke-3 (jam ke-72) disajikan pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 3. Grafik Penurunan Viabilitas Spermatozoa dalam 

Pengencer Skim Milk yang disuplementasi dengan Filtrat 

Kecambah Kacang Hijau (FKKH) selama Pendinginan 

 

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa pada semua 

perlakuan yang dilakukan terjadi penurunan viabilitas selama 

penyimpanan pada jam ke 24, 48 dan 72. Pada jam ke 0 

viabilitas semen sapi Limousin menunjukan kualitas yang baik 

yaitu ≥ 69%. Pada pengamatan selanjutnya juga tetap terjadi 

penurunan dan viabilitas pada semua perlakuan berkisar  ≥ 25%. 

Pada pengamatan selanjutnya juga tetap terjadi penurunan, 

sedangkan  

viabilitas spermatozoa disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Viabilitas spermatozoa dalam pengencer skim milk 

yang disuplementasi dengan filtrat kecambah 

kacang hijau (FKKH) selama pendinginan 

 

Hasil analisis ragam pada Tabel 5 menunjukan bahwa level 

FKKH dalam skim milk tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

viabilitas spermatozoa sapi Limousin setelah penyimpanan 

suhu dingin, baik pada lama simpan 0, 24, 48, maupun 72 jam. 

Pengaruh yang tidak nyata ini dikarenakan sampel semen segar 

yang digunakan memiliki kualitas yang rendah, sehingga 

walaupun dalam pengencer skim milk telah ditambahkan 

antioksidan yaitu FKKH tetap tidk mampu mempertahankan 

motilitas spermatozoa sapi Limousin. Menurut Toelihere 

(1993) yang menyatakan bahwa pada semen dengan kualitas 

bagus penambahan antioksidan akan mempertahankan kualitas 

semen yang didinginkan, tetapi tidak demikian halnya pada 

semen kualitas rendah karena proses peroksidasi yang sudah 

terjadi tidak dapat dihentikan dengan pemberian antioksidan. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada semua jam pengamatan 

penurunan dan juga peningkatan nilai viabilitas spermatozoa 

sapi limousin semakin lama disimpan pada suhu dingin, tren 

penurunan kualitas viabilitas memang wajar terjadi karena 

semakin lama penyimpanan. Setelah semen diencerkan dengan 

skim milk dengan atau tanpa FKKH viabilitas yang bisa 

Lama Simpan 

(jam) 

Perlakuan Penambahan Filtrat Kecambah Kacang Hijau (rata-

rata ±SD) 

P0  P1  P2  P3  

0    70,21 ± 14,16 72,00 ± 9,09 69,17 ± 7,33 71,08 ± 9,30 

24  45,41 ± 19,29 51,39 ± 13,26 44,92 ± 11,55 45,62 ± 18,62 

48  45,46 ± 22,02 35,21 ± 30,78 43,90 ± 24,52 47,36 ± 15,97 

72  27,31 ± 28,48 26,87 ± 25,47 29,35 ± 22,24 26,37 ± 23,28 
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digunakan untuk proses IB adalah yang belum mengalami 

proses pendinginan (0 jam penyimpanan suhu dingin) karena 

pada penyimpanan jam ke 0 ini motilitas ≥ 69%, viabilitas ini 

dikatakan masih baik menurut Lopes (2002) jika memiliki 

kisaran nilai antara 50-69% maka viabilitas dari spermatozoa 

dikatakan cukup baik. 

Viabilitas spermatozoa tergantung pada keutuhan 

membran spermatozoa. Kerusakan membran spermatozoa akan 

menyebabkan terganggunya proses metabolisme intraseluler 

spermatozoa sehingga spermatozoa akan melemah dan bahkan 

bisa menyebabkan kematian (Ihsan, 2008). Kerentanan 

membran plasma terhadap kerusakan disebabkan tingginya 

rasio asam lemak tidak jenuh dalam fosfolipid dan kandungan 

kolesterol yang rendah. Peroksidasi lipid yang berkepanjangan 

akan merusak struktur matrik lipid yang menyebabkan 

ketidakstabilan pada membran dan perubahan pada konsentrasi 

struktur matrik lipid (Hammerstedt, 1993). Maka dari itu 

membran plasma utuh harus dimiliki oleh spermatozoa agar 

dapat memfertilisasi oosit, karena selain berfungsi melindungi 

secara fisik organel-organel sel, membran plasma juga 

mengatur keluar masuknya zat-zat makanan serta 

keseimbangan elektrolit intra dan ekstraseluler. Apabila 

membran plasma rusak maka proses metabolisme sel akan 

terganggu dan berakibat kematian sperma. 

Viabilitas merupakan daya hidup yang dimiliki oleh sel 

spermatozoa, seperti penjelasan diatas bahwa spermatozoa 

dikatakan baik apabila memiliki membran yang utuh, hal inilah 

yang menjadi prinsip menghitung viabilitas spermatozoa, 

metode yang digunakan adalah pewarnaan menggunakan cairan 

eosin negrosin. Prinsip kerjanya adalah sel spermatozoa yang 

memiliki membran rusak atau tidak utuh (mati) akan menyerap 
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cairan eosin negrosin sehingga spermatozoa akan berubah 

warna menjadi keunguan pada kepala dan ekor bagian tengah, 

sedangkan spermatozoa hidup tidak akan menyerap warna dan 

terlihat berwarna putih terang. Hal ini senada dengan pendapat 

Salmah (2014) sperma yang hidup dapat diketahui dengan 

pengecatan atau pewarnaan dengan menggunakan eosin 

negrosin. Sperma yang tercat atau berwarna ungu berarti 

sperma itu mati, sedangkan yang tidak terwarnai atau tidak 

tercat berarti sperma itu hidup. 

Kecambah kacang hijau yang merupakan bahan dasar dari 

filtrat kecambah kacang hijau mempunyai kandungan beberapa 

antioksidan maupun zat yang berhubungan dengan antioksidan. 

Kadar terbanyak kandungan tersebut dalam tauge adalah 

fitosterol dan vitamin E, walaupun fenol dan beberapa mineral 

(selenium, mangan, tembaga, zinc, dan besi) juga memiliki 

jumlah yang cukup bermakna (Astawan, 2005). Hal ini senada 

dengan Winarsi (2007) yang menyatakan bahwa antioksidan 

yang dimiliki kecambah kacang hijau antara lain vitamin A, C, 

E, dan beberapa mineral terutama Mn, Cu, Zn, Fe, serta Se. 

Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektron 

kepada senyawa oksidan, dalam hal ini radikal bebas, sehingga 

aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat dihambat. Antioksidan 

sekunder (eksogen), yang diperankan oleh asupan bahan 

makanan, bekerja dengan menangkap radikal bebas (free 

radical scavanger), kemudian mencegah reaktivitas 

amplifikasinya. Antioksidan primer (endogen), yang 

diperankan oleh enzim dalam tubuh, menghambat pembentukan 

radikal bebas dengan cara memutus reaksi berantai (chain 

breaking antioxidant), kemudian mengubahnya menjadi produk 

yang lebih stabil. 
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Menurut Karyadi (1997) radikal bebas merupakan atom atau 

molekul yang sifatnya sangat tidak stabil karena mempunyai 

satu elektron atau lebih yang tidak berpasangan, sehingga untuk 

memperoleh pasangan elektron, senyawa ini bereaksi dengan 

atom atau molekul lain seperti asam lemak tidak jenuh, protein, 

asam nukleat atau lipopolisakarida, yang berakibat akan 

menimbulkan senyawa yang tidak normal, hal inilah yang 

disebut dengan reaksi perosidasi lipid. 

Pengencer P2 memiliki rataan tertinggi dibandingkan 

dengan perlakuan lain dilihat dari Tabel 5 pada pengamatan jam 

ke 72 yaitu dengan rataan (29,35 ± 22,24), pengencer  P2 

merupakan perlakuan yang optimal dalam penelitian ini. 

Penambahan filtrat kecambah kacang hijau 4% mampu 

mempertahankan preservasi spermatozoa, karena tercukupinya 

kebutuhan energi bagi kehidupan spermatozoa, dikatakan 

optimal karena pada perlakuan P0 dan P1 memiliki rataan 

viabilitas yang rendah, dikarenakan energi yang dibutuhkan 

spermatozoa belum tercukupi, Suhu dingin mampu mematikan 

spermatozoa karena apabila waktu penyimpanan semakin 

panjang maka persediaan nutrisi semakin sedikit dan lama-

kelamaan spermatozoa akan mati. Persediaan nutrisi 

spermatozoa berasal dari pengencer yang dipakai dalam 

penelitian ini, semakin lama waktu penyimpanan, berarti energi 

yang dibutuhkan semakin menurun karena disebabkan nutrisi 

yang tersedia sudah semakin berkurang (Kusumawati, 2014).  

rataan yang rendah pada jam ke 72 ditunjukkan P3 (skim 

milk + 6% FKC) sama halnya dengan P0 dan P1, dikarenakan 

P3 memiliki penambahan konsentrasi filtrat kecambah tertinggi 

dan tidak dapat ditolerir oleh spermatozoa bila dilakukan 

penyimpanan dalam waktu yang lama. Menurut Gordon (1990) 

besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat 
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berpengaruh pada laju oksidasi, pada konsentrasi tinggi 

aktivitas antioksidan sering lenyap bahkan antioksidan tersebut 

menjadi prooksidan. Hal inilah yang akan menyebabkan stress 

oksidatif, stres  oksidatif  (oxidative stress)  adalah 

ketidakseimbangan  antara  radikal  bebas (prooksidan)  dan  

antioksidan  yang  dipicu oleh  dua  kondisi  umum  yaitu  

kurangnya antioksidan dan kelebihan produksi  radikal bebas 

(Pavlovic et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 . Spermatozoa Hidup 
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Gambar 5 . Spermatozoa Mati 

Gambar 6. Spermatozoa Hidup (Lingkaran Kuning) dan 

Mati (Lingkaran Merah) 
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4.5 Abnormalitas Spermatozoa selama Pendinginan 3-5oC 

Peningkatan Abnormalitas spermatozoa selama 

pendinginan mulai jam ke-0 sampai hari ke-3 (jam ke-72) 

disajikan pada gambar berikut: 

 
Gambar 7. Grafik Peningkatan Abnormalita Spermatozoa 

dalam Pengencer Skim Milk yang disuplementasi dengan 

Filtrat Kecambah Kacang Hijau (FKKH) selama 

Pendinginan. 

 

Grafik yang tertera pada gambar 7 di atas menunjukkan 

bahwa pengencer P0 (skim milk + 0% FKKH)  memiliki nilai 

rataan abnormalitas paling baik diantara perlakuan lain yang 

menggunakan penambahan filtrat kecambah kacang hijau pada 

jam ke 72, yaitu 9,25 ± 8.34. Pola grafik yang tertera pada 

gambar di atas menunjukkan adanya tren penurunan dan 

peningkatan, semakin lama semen cair disimpan pada suhu 

dingin maka semakin tinggi nilai abnormalitas spermatozoa 
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pada masing- masing perlakuan. Peningkatan ini terlihat akibat 

banyaknya sel spermatozoa yang ekornya bengkok dan terputus 

antara ekor dan kepalanya akibat rusaknya sel yang disebabkan 

oleh pengulasan yang terlalu kuat saat pembuatan preparat ulas. 

Nilai rataan abnormalitas paling tinggi didapatkan pada P3 

(skim milk + 6% FKKH) yaitu sebesar 16,27 ± 8,96 pada 

pengamatan jam ke 72. 

Spermatozoa abnormal meningkat selama proses 

pendinginan disebabkan oleh cekaman dingin/cold shock, 

ketidakseimbangan tekanan osmotik akibat dari proses 

metabolisme yang terus berlangsung selama penyimpanan suhu 

3-5oC (Solihati dan Petrus, 2008). Selain itu pembuatan preparat 

ulas yang salah juga mampu mempengaruhi abnormalitas 

spermatozoa. Apabila ulasan diulas kurang tepat akan berakibat 

putusnya ekor dan kepala spermatozoa yang akan diamati. 

Dengan demikian pengaruh tingginya abnormalitas dipengaruhi 

oleh beberapa faktor baik dari prosessing semen, penyimpanan 

dan kondisi fisiologis dari pengencer tersebut (Susilawati, 

2013). Dalam penelitian ini yang paling mampu untuk menjaga 

abnormalitas adalah pengencer yang menggunakan skim milk 

tanpa penambahan filtrat kecambah kacang hijau. Pengamatan 

selanjutnya menunjukkan terjadinya peningkatan, sedangkan 

motilitas individu spermatozoa disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rataan±SD Abnormalitas spermatozoa dalam 

pengencer skim milk yang disuplementasi dengan filtrat 

kecambah kacang hijau (FKKH) selama pendinginan 

 

Terdapat berbagai jenis abnormalitas spermatozoa dalam 

penelitian ini, misalnya kepala tanpa ekor, ekor tanpa kepala, 

kepala kecil, kepala ganda, dsb. 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 yakni abnormalitas yang terjadi 

karena kelainan-kelainan pada tubuli siminiferi dan gangguan 

testikuler, ditandai dengan kepala yang melebar, memanjang, 

ganda dan lain-lain. Abnormalitas sekunder terjadi setelah 

proses spermatogenesis hingga ejakulasi juga saat prosesing 

spermatozoa dan pemanasan berlebih, karena kontaminasi 

dengan air, urin atau antiseptik. Pada penelitian ini penyumbang 

nilai abnormalitas paling banyak dari abnormalitas sekunder 

yang diakibatkan oleh kesalahan pegulasan dan pada saat 

penyimpanan. Salmah (2014) menyatakan bahwa abnormalitas 

primer meliputi kepala yang terlampau besar (macrocephlalic), 

kepala terlampau kecil (microcephalic), kepala pendek 

melebar, pipih memanjang dan piriformis; kepala rangkap, ekor 

Lama 

Simpan 

(jam) 

Perlakuan Penambahan Filtrat Kecambah Kacang Hijau (rata-

rata ±SD) 

P0 P1 P2 P3 

0    14,52 ± 5,09 15,64 ± 15,37 12,21 ± 5,05 13,23 ± 4,86 

24  21,58 ± 10,02 23,69 ± 8,30 17,86 ± 5,20 21,02 ± 6,12 

48  12,90 ± 10,67 8,39   ± 6,64 11,57 ± 5,90 15,42 ± 7,05 

72  9,25   ± 8.34 11,80 ± 8,81 12,72 ± 6,43 16,27 ± 8,96 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Spermatozoa Normal (Lingkaran 

Kuning) dan Abnormal (Lingkaran Merah) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan filtrat kecambah kacang hijau 

pada pengencer skim milk  belum mampu 

mempertahankan kualitas (motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas) spermatozoa sapi limousin selama 

penyimpanan pada suhu dingin. 

 

5.2 Saran 

1.  Perlu dilakukan pengujian zat nutrisi filtrat 

kecambah kacang hijau, sehingga bisa diketahui 

bahwa FKKH baik untuk suplementasi 

pengencer semen sapi Limousin. 

2. Penelitian ini menggunakan semen segar afkir 

dengan motilitas ≥ 50% - < 70%, perlu studi lebih 

lanjut dengan menggunakan semen segar yang 

memiliki motilitas awal sesuai standar yaitu ≥ 

70%. 
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ULANGAN 
UMUR 

(Tahun) 
WARNA 

VOLUME 

(ml) 
BAU KONSISTENSI pH 

1 6 
Putih 

kekuningan 
5,50 Khas Kental 

6 

2 6 
Putih 

kekuningan 
6,00 Khas Kental 

6 

3 10 
Putih 

kekuningan 
8,00 Khas Kental 

7 

4 7 Putih susu 5,00 Khas Encer 
7 

5 8 
Putih 

kekuningan 
3,50 Khas Kental 

6 

6 7 
Putih 

kekuningan 
5,00 Khas Encer 

6 

7 7 
Putih 

kekuningan 
8,00 Khas Kental 

7 

Total 51 - 41 - - 
45 

Rata-rata 7,29 
Putih 

kekuningan 
5,86 Khas Kental 

6,43 

SD 1,38 - 1,65 - - 
0,53 

Lampiran 1. Evaluasi Semen Segar Sapi Limousin 

Evaluasi Secara Makroskopis 
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ULANGAN MOTILITAS 

MASSA 

MOTILITAS 

INDIVIDU 

(%) 

VIABILITAS 

(%) 
ABNORMALITAS 

(%) 
KOSENTRASI 

(x106) /ml 

1 2 50 67,08 9,94 262,00 

2 2 55 90,18 13,39 209,00 

3 2 60 82,12 13,97 257,00 

4 2 55 92,25 8,53 201,00 

5 2 65 77,25 8,38 194,00 

6 2 60 73,33 20,00 249,00 

7 2 65 72,00 12,80 52,00 

Total - 410 554,21 87,01 1424,00 

Rata-rata 2 58,57 79,17 12,43 203,43 

SD - 5,56 9,45 4,05 72,38 

Evaluasi Secara Mikroskopis 



75 

 

Lampiran 2. Analisis Statistik Motilitas Individu 

Spermatozoa jam ke-0 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 30 30 40 35 135 

2 50 45 50 50 195 

3 5 10 10 10 35 

4 50 50 45 40 185 

5 55 50 55 60 220 

6 60 55 60 60 235 

7 55 55 50 45 205 

TOTAL 305 295 310 300 1210 

RATA-RATA 43,57 42,14 44,29 42,86  

SD 19,52 16,55 16,44 17,29  

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (1210)2 / (4x7) = 52289,29 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 302+ …,, +452 - 52289,29 = 

7360,71 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 1352+ …,, +2052 / 

4 - 52289,29= 7048,21 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 3052+ …,, +3002 / 

7 - 52289,29= 17,857 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

7360,71- 7048,21-17,857= 294,643 
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ANOVA 

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 17,86 5,95 0,36 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 7048,21 1174,70 71,76 2,66 4,01 

GALAT 18 294,64 16,37       

TOTAL 27 7360,71         
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Lampiran  3. Analisis Statistik Motilitas Individu 

Spermatozoa Limousin jam ke-24 

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (685)2 / (4x7) = 16758,04 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 52+ …,, +452 - 16758,04 = 

8716,96 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 202+ …,, +1802 / 4 

- 16758,04 = 8348,21 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 1802+ …,, +1552 / 

7 - 16758,04 = 52,67 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

8716,96- 8348,21-52,67= 316,071 

 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 5 5 5 5 20 

2 10 10 10 10 40 

3 5 5 5 5 20 

4 30 25 25 20 100 

5 30 30 40 25 125 

6 50 50 55 45 200 

7 50 50 35 45 180 

TOTAL 180 175 175 155 685 

RATA-RATA 25,71 25,00 25,00 22,14  

SD 19,67 19,58 19,36 17,29  
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 52,68 17,56 1,00 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 8348,21 1391,37 79,24 2,66 4,01 

GALAT 18 316,07 17,56       

TOTAL 27 8716,96         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran  4. Analisis Statistik Motilitas Individu 

Spermatozoa Limousin jam ke-48 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 5 0 0 5 10 

2 10 0 10 10 30 

3 0 5 5 5 15 

4 30 30 25 20 105 

5 30 25 35 15 105 

6 25 35 35 40 135 

7 20 25 10 35 90 

TOTAL 120 120 120 130 490 

RATA-RATA 17,14 17,14 17,14 18,57  

SD 12,20 14,96 14,39 14,06  

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (490)2 / (4x7) = 8575 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 52+ …,, +352 – 8575 = 4675 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 102+ …,, +902 / 4 – 

8575 = 3825 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 1552+ …,, +1502 / 

7 – 8575 = 10,71 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 4675 – 

3825 - 10,71 = 839,28 
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 10,71 3,57 0,08 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 3825,00 637,50 13,67 2,66 4,01 

GALAT 18 839,29 46,63       

TOTAL 27 4675,00         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Lampiran  5. Analisis Statistik Motilitas Individu 

Spermatozoa Limousin jam ke-72 

 

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (280)2 / (4x7) = 2800 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 02+ …,, +52 – 2800 = 2450 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 102+ …,, +902 / 4 – 

2800 = 1625 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 1102+ …,, +752 / 7 

– 2800 = 71,42 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 2450 - 

1625- 71,42= 753,57 

 

 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 5 5 10 

3 0 5 5 5 15 

4 20 20 15 20 75 

5 25 20 25 5 75 

6 25 0 20 25 70 

7 15 10 5 5 35 

TOTAL 85 55 75 65 280 

RATA-RATA 12,14 7,86 10,71 9,29  

SD 11,85 9,06 9,32 9,32  
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 71,43 23,81 0,57 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 1625,00 270,83 6,47 2,66 4,01 

GALAT 18 753,57 41,87       

TOTAL 27 2450,00         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran  6. Analisis Statistik Viabilitas Spermatozoa jam 

ke-0 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 66,34 66,32 61,00 56,48 250,13 

2 78,38 75,78 73,58 65,69 293,44 

3 43,27 69,57 59,02 63,06 234,92 

4 68,75 55,47 70,64 80,39 275,25 

5 69,23 76,43 78,75 76,76 301,17 

6 88,98 77,42 66,39 79,70 312,49 

7 76,52 83,00 74,77 75,49 309,77 

TOTAL 491,46 503,98 484,16 497,58 1977,19 

RATA-RATA 70,21 72,00 69,17 71,08  

SD 14,16 9,09 7,33 9,30  

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (1977,19)2 / (4x7) = 139616,9 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 66,342+ …,, +75,492 - 

139616,9= 2570,68 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 250,1342+ …,, 

+309,7722 / 4 - 139616,9 = 1368,89 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 658,1932+ …,, 

+681,4182 / 7 - 139616,9 = 30,76 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

2570,68- 1368,89-30,76= 1171,027 
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 30,77 10,26 0,16 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 1368,89 228,15 3,51 2,66 4,01 

GALAT 18 1171,03 65,06       

TOTAL 27 2570,69         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran  7. Analisis Statistik Viabilitas Spermatozoa jam 

ke-24 

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (1311,35)2 / (4x7) = 61416,09 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 54,812+ …,, +52,292 - 

61416,09 = 6363,99 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 237,1852+ …,, 

+205,9062 / 4 - 61416,09 = 3358,28 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 317,8942+ …,, 

+319,3372 / 7 - 61416,09 = 195,36 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

6363,99 - 3358,28 -195,36 = 2810,35 

 

 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 54,81 60,58 64,17 57,63 237,19 

2 22,22 34,17 45,38 40,97 142,74 

3 14,81 34,58 36,70 21,24 107,33 

4 60,34 69,61 38,98 21,15 190,09 

5 47,66 48,28 41,35 57,04 194,32 

6 53,00 55,36 56,41 69,01 233,78 

7 65,04 57,14 31,43 52,29 205,91 

TOTAL 317,89 359,71 314,41 319,34 1311,35 

RATA-RATA 45,41 51,39 44,92 45,62  

SD 19,29 13,26 11,55 18,62  
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 195,36 65,12 0,42 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 3358,28 559,71 3,58 2,66 4,01 

GALAT 18 2810,35 156,13       

TOTAL 27 6363,99         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran  8. Analisis Statistik Viabilitas Spermatozoa jam 

ke-48 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 44,44 0,00 0,00 41,41 85,85 

2 45,22 0,00 47,32 49,28 141,81 

3 0,00 15,09 24,81 20,63 60,54 

4 71,81 80,31 73,94 74,81 300,88 

5 51,18 43,93 47,18 48,48 190,77 

6 51,02 50,81 52,17 45,32 199,33 

7 54,55 56,33 61,86 51,59 224,33 

TOTAL 318,22 246,47 307,29 331,52 1203,51 

RATA-RATA 45,46 35,21 43,90 47,36  

SD 22,02 30,78 24,52 15,97  

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (1203,51)2 / (4x7) = 51729,96 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 44,442+ …,, +51,592 - 

51729,96 = 14335,96 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 85,852+ …,, 

+224,3262 / 4 - 51729,96 = 10300,76 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 318,2212+ …,, 

+331,5222 / 7 - 51729,96 = 605,89 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

14335,96- 10300,76-605,89= 3429,3 
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 605,89 201,96 1,06 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 10300,76 1716,79 9,01 2,66 4,01 

GALAT 18 3429,30 190,52       

TOTAL 27 14335,96         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran  9. Analisis Statistik Viabilitas Spermatozoa jam 

ke-72 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 31,86 14,52 46,38 

3 0,00 12,40 19,18 16,22 47,79 

4 70,91 65,04 65,83 66,38 268,16 

5 51,37 53,28 49,66 50,49 204,79 

6 39,25 34,92 24,77 16,67 115,61 

7 29,63 22,43 14,16 20,30 86,52 

TOTAL 191,16 188,07 205,46 184,57 769,26 

RATA-RATA 27,31 26,87 29,35 26,37  

SD 28,48 25,47 22,24 23,28  

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (769,263)2 / (4x7) = 21134,46 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 02+ …,, +20,302 - 21134,46 = 

15012,44 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 02+ …,, +86,51962 

/ 4 - 21134,46 = 13650,54 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 191,162+ …,, 

+184,562 / 7 - 21134,46 = 36,04 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

15012,44 - 13650,54 - 36,04= 1325,85 
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 36,04 12,01 0,16 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 13650,54 2275,09 30,89 2,66 4,01 

GALAT 18 1325,85 73,66       

TOTAL 27 15012,44         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran 10. Analisis Statistik Abnormalitas Spermatozoa 

jam ke-0 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 16,83 8,42 4,00 12,96 42,22 

2 6,76 6,25 8,18 5,11 26,29 

3 20,19 13,59 14,63 18,92 67,33 

4 16,96 49,22 14,68 16,67 97,53 

5 8,33 5,10 11,25 8,45 33,13 

6 14,41 16,94 19,67 15,79 66,80 

7 18,18 10,00 13,08 14,71 55,97 

TOTAL 101,67 109,51 85,45 92,64 389,27 

RATA-RATA 14,52 15,64 12,21 13,23  

SD 5,09 15,37 5,05 4,86  

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (389,27)2 / (4x7) = 5411,94 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 16,83 2+ …,, +14,712 - 

5411,94 = 1914,01 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 42,2162+ …,, 

+55,9722 / 4 - 5411,94 = 891,07 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 101,6672+ …,, 

+92,6042 / 17 - 5411,94 = 47,07 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

1914,01 - 891,07 - 47,07= 975,86 
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 47,07 15,69 0,29 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 891,08 148,51 2,74 2,66 4,01 

GALAT 18 975,86 54,21       

TOTAL 27 1914,01         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran 11. Analisis Statistik Abnormalitas Spermatozoa 

jam ke-24 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 

0% 2% 4% 6% 

1 30,77 28,47 22,50 23,73 105,47 

2 18,52 25,00 16,81 11,11 71,44 

3 16,67 29,91 21,10 23,89 91,57 

4 6,90 7,84 8,47 13,46 36,68 

5 16,82 17,24 23,08 22,96 80,10 

6 37,00 26,79 18,80 25,35 107,94 

7 24,39 30,61 14,29 26,61 95,89 

TOTAL 151,06 165,86 125,05 147,12 589,08 

RATA-RATA 21,58 23,69 17,86 21,02  

SD 10,02 8,30 5,20 6,12  

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (589,08)2 / (4x7) = 12393,57 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 30,772+ …,, +26,612 - 

12393,57 = 1523,97 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 105,472+ …,, 

+95,8942 / 4 - 12393,57 = 911,27 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 151,062+ …,, 

+147,112 / 7 - 12393,57 = 121,95 
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JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

1523,97 - 911,27-121,95= 490,74 

 

ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 121,95 40,65 1,49 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 911,28 151,88 5,57 2,66 4,01 

GALAT 18 490,74 27,26       

TOTAL 27 1523,97         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran 12. Analisis Statistik Abnormalitas Spermatozoa 

jam ke-48 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 34,19 0,00 0,00 28,91 63,09 

2 6,96 0,00 8,93 5,80 21,68 

3 0,00 18,87 18,05 15,87 52,79 

4 16,11 8,66 15,49 16,79 57,06 

5 11,02 11,21 14,08 13,64 49,96 

6 12,93 10,48 10,87 15,83 50,11 

7 9,09 9,49 13,56 11,11 43,26 

TOTAL 90,29 58,72 80,98 107,95 337,94 

RATA-RATA 12,90 8,39 11,57 15,42  

SD 10,67 6,64 5,90 7,05  

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (337,94)2 / (4x7) = 4078,66 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 34,192+ …,, +11,112 - 

4078,66 = 1634,89 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 63,0942+ …,, 

+43,2552 / 4 - 4078,66 = 263,90 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 90,292+ …,, 

+107,942 / 7 - 4078,66 = 180,01 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

1634,89 - 263,90 -180,01= 1190,96 
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 180,02 60,01 0,91 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 263,91 43,98 0,66 2,66 4,01 

GALAT 18 1190,97 66,16       

TOTAL 27 1634,89         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran 13. Analisis Statistik Abnormalitas Spermatozoa 

jam ke-72 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

TOTAL 
0% 2% 4% 6% 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 13,27 12,90 26,18 

3 0,00 17,05 12,33 14,19 43,57 

4 12,73 13,82 11,67 15,52 53,73 

5 11,64 10,66 14,77 28,16 65,22 

6 23,36 21,43 21,10 22,81 88,70 

7 17,04 19,63 15,93 20,30 72,89 

TOTAL 64,77 82,59 89,07 113,87 350.3 

RATA-RATA 9,25 11,80 12,72 16,27  

SD 9,44 8,81 6,43 8,96  

 

FK = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )2 / (txr) = (350,3)2 / (4x7) = 4382,41 

 

JK Total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  – FK = 02+ …,, +20,302 - 4382,41 = 

1906,02 

 

JK Kelompok = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑡
𝑖=1

𝑟
𝑗=1

2 / t – FK = 02+ …,, +72,8932 / 

4 - 4382,41 = 1344,06 

 

JK Perlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗)
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2 / r – FK = 64,772+ …,, 

+113,87/ 7 - 4382,41 = 176,94 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan = 

1906,02 - 1344,06 - 176,94 = 385,02 
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ANOVA 

VARIABEL DB JK KT FHIT F 0.05 F 0.01 

PERLAKUAN 3 176,95 58,98 2,76 3,16 5,09 

KELOMPOK 6 1344,06 224,01 10,47 2,66 4,01 

GALAT 18 385,02 21,39       

TOTAL 27 1906,03         

 

Keterangan : 

Jika F hitung Perlakuan < F tabel 0,05 artinya tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Jika F hitung Kelompok > F tabel 0,01 artinya berbeda sangat 

nyata (P<0,01) 
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Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian 

   

Sentrifuse Proses 

pemasukkan 

filtrat dalam 

tabung 

ependorf 

Magnetic stirrer 

   

Proses 

Pencampuran 

semen dan Nacl 

fisiologis pada 

pipet eritosit 

Proses 

Pengenceran 

Semen 

Proses Evaluasi 

mikroskopis 
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      Waterbath        Object glass 

 

 

 

 

 

 

 

 


