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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan produktivitas sapi potong dapat dilakukan 

melalui beberapa cara, antara lain melalui penyediaan pejantan 

berkualitas, memperbaiki performans induk, sistem 

perkawinan, penyediaan pakan yang cukup dan sistem 

manajemen yang memadai. Peningkatan produktivitas sapi 

potong perlu didukung teknologi reproduksi. Teknologi 

reproduksi yang umum diterapkan yaitu Inseminasi Buatan 

(IB). Penerapan IB dapat mengoptimalkan potensi sapi 

pejantan unggul (Lestari, Saleh, dan Maidaswar, 2013). 

Keberhasilan IB ditentukan oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah kualitas semen yang digunakan. Kualitas 

semen dapat dilihat dari pH, warna, viabilitas, motilitas dan 

konsentrasi. Setiap sapi mempunyai kualitas semen yang 

berbeda-beda tergantung dari umur, kondisi ternak, libido, dan 

bangsa (Candra, Ihsan, dan Isnaini,  2012). 

Selain itu untuk menjaga agar semen tetap terjaga 

kualitasnya perlu dilakukan pengawetan semen segar dengan 

cara melakukan pengenceran semen segar. Pengenceran semen 

dilakukan untuk mengurangi kepadatan dan menjaga 

kelangsungan hidup spermatozoa. Bahan pengencer tersebut 

mengandung zat –zat makanan sebagai sumber energi dan 

tidak bersifat racun bagi spermatozoa, dapat melindungi 

spermatozoa dari kejut dingin (cold shock), menghambat 

pertumbuhan mikroba serta bersifat sebagai penyangga 

(Widjaja, 2011).  

Pengencer yang biasa digunakan salah satunya yaitu 

susu skim. Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal 
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setelah lemak/krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu 

skim mengandung semua zat makanan dari susu kecuali lemak 

dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak (kandungan 

lemak <1%). Nilai kalori susu skim cukup rendah hanya 

mengandung 55% dari seluruh energi susu. Susu sapi segar 

terkandung berbagai vitamin dan energi yang dapat berperan 

membantu semen agar tidak mudah rusak dan tidak 

mengandung racun (Negoro, 2011). 

 Banyak dilakukan penelitian tentang penambahan 

bahan alami dalam pengencer  untuk lebih mempertahankan 

kualitas semen cair. Salah satu bahan alami yang dapat 

digunakan yaitu filtrat kecambah kacang hijau. Sumarny, 

Musir, dan Ningrum (2013) menyebutkan kecambah kacang 

hija 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 yang merupakan penyusun protein. Kecambah 

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

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

lemak omega 3. 

IB pada saat ini banyak yang menggunakan semen 

cair daripada semen beku dikarenakan kualitasnya lebih baik. 

Semen cair tidak dapat bertahan lama pada penyimpanan suhu 

ruang  karena  menurut Apriyanti (2012) spermatozoa adalah 

sel yang mudah sekali mati, untuk itu semen harus dihindarkan 

dari panas yang berlebihan, penyimpanan yang terlalu lama 
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pada suhu ruang, air atau bahan kimia, hubungan yang terlalu 

lama dengan udara luar terutama sinar matahari langsung. 

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas semen sapi 

potong khususnya sapi Madura dalam pengencer susu skim 

dengan penambahan berbagai level filtrat kecambah kacang 

hijau sehingga dapat mempertahankan kualitas semen cair dan 

dapat  bertahan secara optimum pada suhu ruang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat diambil dari uraian tersebut 

yaitu bagaimana pengaruh penambahan filtrat kecambah 

kacang hijau dalam pengencer susu skim terhadap kualitas 

semen sapi Madura pada penyimpanan suhu ruang. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau dalam pengencer 

susu skim yang paling tepat terhadap kualitas semen sapi 

Madura pada penyimpanan suhu ruang. 

 

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 level filtrat kecambah kacang hijau 

sebagai antioksidan terhadap pengencer susu skim selama 

penyimpanan suhu ruang. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Teknologi reproduksi yang umum digunakan yaitu 

Inseminasi Buatan (IB), karena dengan menerapkan IB potensi 

sapi pejantan unggul dapat dioptimalkan. Candra, dkk  (2012) 

menyebutkan keberhasilan IB ditentukan oleh beberapa 

faktor , salah satunya adalah kualitas semen yang digunakan. 

IB mulai banyak menggunakan semen cair karena semen cair 

prosesnya lebih mudah, biayanya lebih murah dan kualitas 

spermatozoa lebih baik.  

 Semen segar setelah ditampung perlu diencerkan agar  

tetap terjaga kualitasnya. Pengencer semen yang biasa 

digunakan salah satunya yaitu pengencer susu skim. Susu skim 

mengandung zat nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh 

spermatozoa sebagai sumber energi. Susu skim juga 

mengandung lipoprotein dan lesitin sehingga bisa digunakan 

dalam pengencer semen untuk melindungi spermatozoa dari 

kejut dingin ( Widjaja, 2011). 

 Pada suhu ruang, spermatozoa mempunyai daya tahan 

hidup yang sangat pendek. disebabkan karena sumber nutrisi 

yang cepat habis dan dihasilkannya enzim aromatic amino 

acid aminase. Habisnya sumber energi, penimbunan asam 

laktat dan dilepaskannya enzim tersebut oleh membran 

spermatozoa yang mati, menyebabkan spermatozoa hanya bisa 

bertahan selama 24 jam saja (Viswanath and Shanon, 1997). 

Oleh karena itu perlu dilakukan penambahan bahan alami ke 

dalam pengencer untuk lebih menjaga kualitas semen cair. 

Bahan alami yang bisa menjaga kualitas semen cair yaitu 

kecambah kacang hijau. Suarni dan Patong (2007) 

menyebutkan kecambah kacang hijau berperan sebagai  

antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan 

oksidatif. 
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1.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan filtrat 

kecambah kacang hijau pada pengencer susu skim 

berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa sapi Madura 

selama penyimpanan suhu ruang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Madura 

Sapi Madura sebagai sapi lokal Indonesia merupakan 

salah satu sumber daya genetik yang ada di Indonesia. Sapi 

Madura dalam perjalanannya merupakan pembauran antara 

sapi bali (Bos sondaicus ) dengan sapi Zebu ( Bos indicus ). 

Sapi Madura memiliki beberapa keunggulan yaitu memiliki 

kemampuan  reproduksi yang baik dibandingkan dengan sapi 

dari Bos taurus. Ternak lokal seperti sapi Madura sendiri lebih 

mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan manajemen 

pemeliharaan di Indonesia yang sebagian besar dipelihara di 

peternakan rakyat. Sapi Madura memiliki kontribusi yang 

cukup besar dalam mensuplai kebutuhan sapi potong di Jawa 

Timur yaitu sebesar 24% (Hartatik, Mahardika, Widi, dan 

Baliarti, 2009). 

Sapi Madura jantan  memiliki warna tubuh merah bata 

atau  merah coklat  bercampur putih dengan batas yang tidak 

jelas pada bagian pantat. Pada sekitar mata dan tepi telinga 

sapi Madura berwarna hitam. Kaki bagian bawah 

(tarsal/metatarsal) berwarna putih, ujung ekornya berwarna 

hitam, terdapat garis belut warna hitam pada bagian punggung, 

dan memiliki tanduk pendek yang mengarah keluar. Sapi 

Madura memiliki postur tubuh kecil – sedang, memiliki kaki 

yang panjang, bergelambir serta memiliki punuk yang 

berwarna hitam (Anonim, 2013). 

 

2.2. Kualitas Semen Segar Sapi Madura 

Semen merupakan hasil ejakulasi pejantan berupa 

suspense cairan sel yang berisi seminal plasma dan 
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spermatozoa. Seminal plasma penting bagi kehidupan 

spermatozoa. Seminal plasma bertugas sebagai buffer dan 

memelihara spermatozoa. Spermatogenesis adalah suatu 

proses pembentukan spermatozoa yang terjadi hanya di tubuli 

seminiferi yang terletak di testes. Spermatozoa yang 

dihasilkan oleh tubuli seminiferi dikeluarkan ke saluran 

reproduksi jantan yang terdapat silia dan muskulernya yang 

dapat menggerakan spermatozoa dalam proses transportasi, 

saluran reproduksi jantan tersebut adalah rete testes, vas 

efferens, epididimis, vas deferens dan terakhir di uretra 

(Susilawati, 2011). 

Tabel 1. Karakteristik semen segar sapi Madura 

 Variabel    Rataan 

 Makroskopis 

Volume (ml)        3±0,38 

Bau          Khas 

Warna      Putih susu 

pH            7 

Konsistensi        Kental 

 Mikroskopis 

Motilitas Massa            2+ 

Motilitas Individu (%)      73±2,58 

Viabilitas (%)                 95,40±2,39 

Abnormalitas (%)                4,91±2,75 

Konsentrasi (10
6
)/ml         1846,60±297,40 

Sumber, (Rokhana, 2008) 

2.3. Pengencer Susu Skim 

 Sebagaimana diketahui susu skim mengandung zat 

nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh spermatozoa sebagai 

sumber energi. Selain itu, susu skim juga mengandung zat 

lipoprotein dan lesitin sehingga bisa digunakan dalam 

pengencer semen untuk melindungi spermatozoa dari 
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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 (Widjaja, 2011). 

 Pengencer dasar  terbuat dari susu skim 2,4 g dan 

glukosa 4 g  yang dilarutkan dengan akuades sampai 100 ml. 

Campuran tersebut dipanaskan pada suhu 92-95
o
C selama 10 

menit, didinginkan dan ditambahkan antibiotik penisilin 

sebanyak 100,000 IU serta streptomisin sebanyak 100 mg 

(Azizah dan Arifiantini, 2009). 

 

2.4. Filtrat Kecambah Kacang Hijau 

Kecambah adalah tumbuhan kecil yang baru tumbuh 

dari biji kacang-kacangan yang disemaikan atau melalui 

perkecambahan. Perkecambahan merupakan suatu proses 

keluarnya bakal tanaman atau tunas dari lembaga. Kecambah 

yang dibuat dari biji kacang hijau disebut kecambah kacang 

hijau (Suarni dan Patong, 2007). 

Peningkatan zat-zat gizi pada kecambah kacang hijau 

mulai tampak sekitar 24-48 jam saat perkecambahan. Pada 

saat perkecambahan , terjadi hidrolisis karbohidrat, protein, 

dan lemak menjadi senyawa-senyawa terlarut yang lebih 

sederhana sehingga mudah dicerna. Kecambah kacang hijau 

memiliki kandungan beberapa antioksidan maupun zat yang 

berhubungan dengan antioksidan yaitu fitosterol, viamin E, 

polifenol, dan beberapa mineral (selenium, mangan, tembaga, 

zink, dan besi) (Winarsi, 2007). 
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Tabel 2. Kandungan gizi 100 gram kacang hijau 

  No.  Zat Gizi   Satuan   Kacang Hijau   Kecambah Kacang Hijau 

  1.   Energi      gr                 385              354 

  2.   Karbohidrat      gr               67,22            44,79 

  3.   Protein      gr                 27,1            38,54 

  4.   Lemak      gr                1,78             12,5 

  5.   Serat     mg                8,88            11,46 

  6.   Kalsium           mg              263,91          1729,17 

  7.   Fosfor              mg              377,51           770,83 

  8.   Besi     mg                8,88             8,33 

  9.   Natrium     mg 

  10. Kalium     mg 

  11. Karoten     mg              263,91           208,33 

  12. Thiamin     mg                 0,54             0,94 

  13. Riboflavin     mg                 0,18             1,56 

  14. Niasin     mg            1,78            11,48 

  15. Vitamin C     mg           11,84            52,08 

  16. Vitamin E     mg              24              153 

Sumber : Wijayanti dan Indriaswati (2013) 

 

2.5. Polifenol 

 Polifenol merupakan senyawa turunan fenol yang 

memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Senyawa fenol dalam 

tanaman dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu asam fenol, 

flavonoid dan tanin. Fungsi polifenol sebagai penangkap dan 

pengikat radikal bebas dari rusaknya ion-ion logam. Senyawa 

polifenol banyak ditemukan pada buah, sayuran, kacang-

kacangan, teh dan anggur (Barus, 2009). 

 Aktivitas polifenol sebagai antioksidan yang banyak 

diketahui berguna untuk mencegah radikal bebas, dapat 

mengurangi kerusakan sel dan menghalangi pertumbuhan sel 

kanker. Selain itu banyak manfaat lain bagi kesehatan yang 

bisa dirasakan seperti membantu membakar lemak, mencegah 

penyakit jantung, membantu menurunkan tekanan darah, 

membantu melindungi diabetes, mencegah keracunan 
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makanan, melindungi dari hepatitis, dan meningkatkan 

kekebalan (Fulder, 2004). 

 

2.6. Penyimpanan Semen pada Suhu Ruang 

 Penyimpanan semen cair dalam suhu ruangan sangat 

praktis karena tidak membutuhkan alat pendingin. Perbedaan 

suhu ruangan di negara dengan iklim tropis cukup tinggi 

dibandingkan dengan suhu ruangan di negara dengan iklim 

subtropis. Dalam proses metabolisme sel termasuk 

spermatozoa, akan dihasilkan radikal bebas yang dapat 

merusak ikatan rangka pada asam lemak sehingga dapat 

menyebabkan kerusakan pada DNA dan protein (Nalley, 

Handarini, dan Purwantara, 2007) 

 Pada suhu ruangan, spermatozoa mempunyai daya 

tahan hidup yang sangat pendek. disebabkan karena sumber 

nutrisi yang cepat habis dan dihasilkannya enzim aromatic 

amino acid aminase. Enzim ini dilepaskan dari membran 

plasma spermatozoa yang mati. Semakin tinggi suhu dan 

semakin lama lama penyimpanan spermatozoa, jumlah enzim 

ini juga akan meningkat. Enzim aromatic amino acid aminase 

ini tidak aktif pada spermatozoa yang masih hidup. Dengan 

kata lain habisnya sumber energi, penimbunan asam laktat dan 

dilepaskannya enzim tersebut oleh membran spermatozoa 

yang mati, menyebabkan spermatozoa hanya bsa bertahan 

selama 24 jam saja (Viswanath and Shanon, 1997). 

 

2.7. Parameter Evaluasi Kualitas Semen 

 Kualitas semen perlu diketahui untuk menentukan 

apakah semen tersebut layak untuk diproses ke tahap 

selanjutnya. Terdapat dua pemeriksaan kualitas semen yaitu 

pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. 



12 
 

Pemeriksaan makroskopis yaitu pemeriksaan semen dengan 

parameter yang terdiri dari volume, bau, warna, pH, dan 

konsistensi. Pemeriksaan mikroskopis yaitu pemeriksaan 

semen dengan parameter yang terdiri dari motilitas massa, 

motilitas individu, viabilitas, abnormalitas, dan konsentrasi. 

2.7.1. Evaluasi Makroskopis 

2.7.1.1. Volume 

Volume semen sangat menentukan jumlah 

spermatozoa yang diperlukan untuk pembuahan. Rokhana 

(2008) melaporkan bahwa volume semen segar sapi 

Madura sebesar 4,78±1,48 ml. 

2.7.1.2. Warna 

Warna semen dapat diamati setelah proses 

penampungan. Warna semen dapat dilihat pada tabung 

penampung. Semen yang normal berwarna putih 

kekuningan atauputih susu. Semen yang abnormal 

biasanya mengandung air, darah, rambut 

preputium,nanah, air kotor, dan bau yang tidak normal 

(Susilawati, 2011). 

2.7.1.3. pH 

Semen umumnya mempunyai pH sekitar 6,4–7,8. 

Derajat keasaman (pH) sangat mempengaruhi daya tahan 

hidup spermatozoa karena erat kaitannya dengan 

metabolisme spermatozoa, oleh sebab itu sangat penting 

diketahui derajat keasaman semen untuk tetap menjaga 

semen dalam keadaan pH netral sehingga daya tahan 

spermatozoa dapat dipertahankan. (Garner dan Hafez 

2000) 

2.7.1.4. Konsistensi 

Konsistensi semen berhubungan dengan 

konsentrasi dari spermatozoa. Penilaiannya encer 
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(<1000x10
6
 spermatozoa/ml semen), sedang (1000x10

6
 – 

1500 x 10
6
 spermatozoa/ ml semen) dan pekat (>1500 x 

10
6
 spermatozoa/ ml semen) (Susilawati, 2011). 

 

2.7.2. Evaluasi Mikroskopis 

2.7.2.1.  Motilitas Massa 

Gerakan massa spermatozoa menunjukkan 

keaktifan pergerakan spermatozoa (sebagai indikator 

tingkat atau persentase spermatozoa hidup dan aktif 

dalam semen (Kartasudjana, 2001) karena menurut 

Toelihere (1993) kriteria ketebalan gelombang, yaitu (1) 

sangat baik (+++), yaitu gelombang besar, tebal dan aktif; 

(2) baik (++), yaitu gelombang kecil, tipis dan jarang; (3) 

sedang (+), gelombang aktif dan progresif; dan (4) buruk 

(0) yaitu tidak ada gerakan individu. 

 

2.7.2.2.  Motilitas Individu 

Kriteria motilitas spermatozoa menurut Susilawati 

(2011) adalah 0% spermatozoa immotil tidak bergerak, 

50% spermatozoa bergerak melingkar, kurang dari 50% 

bergerak progresif dan tidak bergelombang, 50-80% 

spermatozoa bergerak progresif dan menghasilkan 

gerakan massa, 90% gerakan progresif yang gesit dan 

membentuk gelombang 100% gerakan sangat progresif 

dan gelombang sangat cepat. 

2.7.2.3.  Viabilitas 

Rataan persentase viabilitas sapi Madura sebesar 

69,73±16,69%. Spermatozoa yang masih hidup tidak 

berwarna sedangkan yang sudah mati berwarna merah. 

Hal ini disebabkan membran kepala spermatozoa yang 
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sudah mati tidak stabil, sehingga mudah menyerap warna 

(Bansal dan Bilaspuri, 2008). 

2.7.2.4.  Abnormalitas 

Abnormalitas adalah keadaan yang tidak normal 

dari spermatozoa yang meliputi kelainan pada kepala 

(kepala dua, terlalu kecil atau besar), ekor dan kepala 

terpisah dari ekor dan lain-lain. Persentase abnormalitas 

spermatozoa semen segar sapi Madura sebesar 

6,78±3,33% (Rokhana, 2008). 

2.7.2.5.  Konsentrasi 

Konsentrasi spermatozoa berhubungan dengan 

konsistensi atau encer kentalnya semen. Menurut Garner 

dan Hafez (2000) konsentrasi spermatozoa yang baik 

berkisar antara 2000-2200x10
6
 dan menurut Rokhana 

(2008) konsentrasi spermatozoa sapi Madura sebesar 

1134,86±460,64 juta/ml. 

2.8. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Semen 

2.8.1. Umur 

Faktor yang mempengaruhi kualitas semen salah 

satunya adalah umur pejantan karena perkembangan testis 

dan spermatogenesis dipengaruhi oleh umur. 

Spermatogenesis adalah proses pembentukan 

spermatozoa yang terjadi di tubuli seminiferi dan 

berlangsung pertama kali ketika sapi berumur 10-12 

bulan (Nuryadi, 2000) 

 

2.8.2. Bangsa 

Motilitas spermatozoa semen segar pada bangsa 

Bali, FH, Limmousin, dan Simmental tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. Baik motilitas maupun 

motilitas progresif pada semua bangsa merupakan kondisi 
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motilitas secara umum dan belum menunjukkan 

perbedaan pola gerak, kecepatan, serta kriteria gerak 

lainnya yang lebih spesifik (Turyan, 2005). 

Bangsa Taurus (Simmental, Limousine) dan 

Brahman memiliki karakteristik performans yang berbeda 

sesuai dengan genetiknta. Ukuran lingkar skrotum relatif 

berbeda menurut bangsa dan bobot badannya. Bangsa 

Taurus cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih 

besar dari bangsa Indicus, dengan demikian terdapat 

perbedaan pada ukuran testisnya. Ukuran testis dan 

skrotum dapat digunakan untuk mengetahui volume 

semen dan konsentrasi spermatozoa (Kuswahyuni, 2009).  

 

2.8.3. Lingkungan  

Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu 

tinggi dapat mempengaruhi organ reproduksi ternak 

jantan. Hal ini menyebabkan fungsi thermoregulatoris 

skrotum terganggu sehingga terjadi kegagalan 

pembentukan spermatozoa dan penurunan produksi 

spermatozoa (Salamah, 2014). 

 

2.8.4. Pakan 

Pemberian pakan hijauan 100% pada beberapa 

bangsa pejantan setelah sapih mempunyai lingkar 

skrotum, produksi semen harian dan spermatozoa motil 

progesif lebih besar daripada pakan dengan energi tinggi 

(80% konsentrat dan 20% hijauan). Sehingga peningkatan 

motilitas dan motilitas progresif pada masing-masing 

bangsa dapat diupayakan melalui pemberian pakan 

hijauan yang cukup (Sarastina, Susilawati, dan Ciptadi, 

2006). 
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2.8.5. Jenis Pengencer 

Proses pengenceran semen dapat dilakukan untuk 

mengurangi kepadatan dan menjaga kelangsungan hidup 

spermatozoa. Bahan pengencer mengandung zat makanan 

yang berfungsi sebagai sumber energi dan tidak bersifat 

racun bagi spermatozoa, dapat melindungi spermatozoa 

dari kejut dingin, menghambat pertumbuhan mikroba, 

serta bersifat sebagai penyangga (Djanuar, 1985). 

Untuk menghasilkan semen yang berkualitas 

dibutuhkan bahan yang mampu mempertahankan kualitas 

spermatozoa selama prosesing semen. Bahan pengencer 

harus mengandung sumber nutrisi, buffer, bahan anti cold 

shock, antibiotik, dan krioprotektan yang dapat 

melindungi spermatozoa selama prosesing semen 

(Toelihere, 1993). Sumber nutrisi yang paling banyak 

digunakan adalah fruktosa yang paling mudah 

dimetabolisme oleh spermatozoa. Buffer berfungsi 

sebagai pengatur tekanan osmotik dan juga penatralisir 

asam laktat dari hasil sisa metabolisme spermatozoa. 

Buffer yang biasa digunakan yaitu tris (hydroxymethyl) 

aminomethane yang mempunyai kemampuan sebagai 

penyangga yang baik. Bahan anti cold shock yang umum 

ditambahkan adalah kuning telur yang dapat melindungi 

spermatozoa pada perubahan suhu saat penyimpanan dari 

suhu ruang (28
0
C) ketika prosesing ke suhu ekuilibrasi 

(5
0
C) (Aboagla dan Terada, 2004). 
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BAB III 

MATERI  DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Reproduksi 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

dan BBIB Singosari Malang. Penelitian dimulai November 

2015 sampai Januari 2016. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan semen Sapi Madura 7 

ekor berumur 6-11 tahun yang diambil dari BBIB Singosari 

Malang dan memiliki motilitas massa ++ dan motilitas 

individu ≥ 50%. Alat yang digunakan Erlenmeyer, pipet ukur, 

timbangan analitik, magnetic stirer, sentrifuge, refrigerator, 

termometer, blender, tabung ependorf, kertas saring, mikro 

pipet, tabung reaksi, waterbath, kawat ose, tissue, pH paper, 

hand tally counter, mikroskop, object glass, dan cover glass. 

Bahan yang digunakan adalah susu skim, glukosa, peniciline, 

streptomicine, aquabides, kecambah kacang hijau, NaCl 

fisiologis, dan eosin negrosin. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium, dengan menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok Pola Tersarang yang terdiri dari 4 perlakuan 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau, 4 perlakuan waktu 

penyimpanan dan 7 ulangan. Penelitian ini terdiri dari 

perlakuan utama yaitu penambahan filtrat kecambah kacang 

hijau dan anak perlakuan yaitu waktu penyimpanan. Perlakuan 
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utama yang akan diuji yaitu penambahan filtrat kecambah 

kacang hijau dengan proporsi 

P0 : 0 mL filtrat kecambah kacang hijau + skim milk 

P1 : 0,02 mL filtrat kecambah kacang hijau + skim milk 

P2 : 0,04 mL filtrat kecambah kacang hijau + skim milk 

P3 : 0,06 mL filtrat kecambah kacang hijau + skim milk 

Dan anak perlakuan yang akan diuji yaitu waktu penyimpanan 

t0 : perlakuan dengan tanpa penyimpanan 

t1 : perlakuan degan waktu simpan 2 jam 

t2 : perlakuan dengan waktu simpan 4 jam 

t3 : perlakuan dengan waktu simpan 6 jam 

(Gaspersz, V. 1995) 

 

3.4. Tahapan Penelitian 

3.4.1. BBIB Singosari Malang 

a. Pengambilan Sampel Semen 

Semen pejantan sapi Madura ditampung menggunakan 

vagina buatan dan dilakukan oleh petugas penampung semen 

di BBIB Singosari. Setelah ditampung semen segar langsung 

dievaluasi kualitasnya di laboratorium BBIB Singosari oleh 

petugas Laboratorium. 

b. Pembuatan Preparat Ulas 

Preparat ulas ini menggunakan semen yang telah 

dievaluasi sebelumnya untuk mengamati viabilitas dan 

abnormalitas yang akan diamati di laboratorium reproduksi 

ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

3.4.2. Laboratorium Reproduksi Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya 

a. Pembuatan Pengencer Susu Skim (untuk 100 mL) : 

 Ditimbang 4 gram glukosa dan 2,4 gram susu skim 
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 Dimasukkan erlenmeyer dan dilarutkan dengan 100 

mL aquabides 

 Dihomogenkan dan dipanaskan 95
o
C dengan magnetik 

stirer selama 10 menit 

 Diturunkan suhunya sampai 37
o
C 

 Ditambahkan streptomicin dan penicilin masing 

masing 0,1 gram 

 Dihomogenkan kembali dengan magnetik strirer 

selama 10 menit 

 Disentrifuge 1500 rpm selama 1 jam 

(bisa langsung dipakai) (Azizah dan Arifiantini, 2009) 

b. Pembuatan Filtrat Kecambah Kacang Hijau 

Proses pembuatan kecambah kacang hijau : 

 Dicuci biji kcang hijau sampai bersih, ditaruh ember 

dan direndam air panas 80
0
C selama 12 jam, ditiriskan 

 Ditutup ember selama 2 hari 

Proses pembuatan filtrat (untuk 500 mL) : 

 Ditimbang kecambah kacang hijau sebesar 50 gram 

 Ditambah aquabides sebanyak 500 mL 

 Diblender 1-2 menit 

 Disaring dengan kertas saring whatman no. 1 dan 

diambil supernatannya 

 Dimasukkan di tabung ependorf 

 Disimpan di freezer dengan suhu (-20
0
C) (Sumarny, 

Musir, dan Ningrum, 2013) 

c. Evaluasi Kualitas Semen Segar 

Semen segar dilakukan evaluasi secara makroskopis 

yaitu bau, warna, volume, konsistensi, derajat keasaman (pH) 

serta evaluasi secara mikroskopis yaitu motilitas massa, 

motilitas individu, konsentrasi, viabilitas, dan abnormalitas. 
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Makroskopis 

1. Bau 

 Evaluasi ini menggunakan indra penciuman dan 

semen segar memiliki bau yang khas sehingga mudah untuk 

dikenali. 

2. Volume 

 Volume semen segar dapat dilihat pada skala tabung 

penampung setelah proses penampungan. Volume semen sapi 

perkisar antara 5-8 mL. 

3. Warna 

Warna diamati secara visual setelah penampungan, 

semen yang baik adalah berwara putih susu atau putih 

kekuningan. 

4. Konsistensi 

Konsistensi diamati dengan memiringkan tabung 

penampung kemudian ditegakkan kembali, bila semen 

turunnya lambat berarti konsistensinya tinggi dan jika 

turunnya cepat berarti konsistensi rendah (Garner dan Hafez, 

2000). 

5. Derajat Keasaman (pH) 

pH diukur dengan cara mengambil sedikit semen segar 

menggunakan ose dan diletakkan pada kertas lakmus, 

selanjutnya dilihat pH semen dengan menggunakan pH paper, 

pH normal semen 6,4-7,8 (Garner dan Hafez, 2000) 

Mikroskopis 

1. Motilitas Massa 

Penilaian motilitas spermatozoa dilakukan pada semen 

segar. Motilitas massa diamati dengan menggunakan 

mikroskop cahaya. Semen diletakkan di atas gelas objek tanpa 

cover glass dengan perbesaran 100×. Kriteria penilaian massa 

spermatozoa sangat baik (+++) terlihat adanya gelombang 
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besar, banyak, gelap, tebal dan aktif bergerak. Dinilai baik 

(++) terdapat gelombang-gelombang kecil tipis, jarang, kurang 

jelas dan bergerak lamban. Dinilai cukup (+), bila tidak terlihat 

gelombang melainkan gerakan-gerakan individual aktif 

progresif dan buruk (0), bila tidak ada gerakan sama sekali 

(Susilawati, 2011). 

2. Motilitas Individu 

 Gerak individu spermatozoa dapat diamati dengan 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400x. Selapis 

tipis semen dibuat di atas gelas objek yang ditutupi dengan 

gelas penutup. Kriteria motilitas spermatozoa menurut 

Susilawati (2011) adalah sebagai berikut 0% spermatozoa 

immotil tidak bergerak, 50% spermatozoa bergerak melingkar, 

kurang dari 50% bergerak progresif dan tidak bergelombang, 

50-80% spermatozoa bergerak progresif dan menghasilkan 

gerakan massa 90% gerakan progresif yang gesit dan 

membentuk gelombang 100% gerakan sangat progresif dan 

gelombang sangat cepat. 

3. Viabilitas  

 Viabilitas spermatozoa diamati berdasarkan 

pewarnaan diferensial dengan menggunakan pewarna eosin 

negrosin. Satu tetes semen diletakan pada gelas objek 

ditambah satu tetes eosin dipermukaan salah satu gelas objek. 

Diaduk pelan pelan campuran tersebut sampai rata, kemudian 

diulas menggunakan gelas objek yang lain ke salah satu ujung 

gelas objek sehingga terbentuk satu lapisan tipis (film) cairan 

semen pada permukaan gelas objek sampai lapisan mengering. 

Preparat tersebut diamati dengan mikroskop cahaya 

pembesaran 400x. Spermatozoa pada saat preparat dibuat 

masih dalam keadaan hidup akan berwarna putih sedangkan 

spermatozoa yang mati akan berwarna merah karena menyerap 
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warna Eosin (Susilawati 2011). Jumlah spermatozoa hidup dan 

mati dihitung dari 200 sel spermatozoa. Cara perhitungan 

persentase viabilitas spermatozoa diperoleh dengan 

menggunakan rumus : 

Viabilitas   =            Jumlah spermatozoa hidup               x 

100% 

      Jumlah spermatozoa hidup+mati 

4. Abnormalitas  

Abnormalitas spermatozoa adalah pengamatan pada 

spermatozoa baik spermatozoa mati dan spermatozoa hidup  

yang memiliki kelainan. Metode pengamatannya sama dengan 

pengamatan viabilitas spermatozoa yaitu dengan 

menggunakan preparat ulas diamati di mikroskop dengan 

perbesaran 400x. Spermatozoa yang abnormal dapat 

dikategorikan yaitu kepala besar, ekor putus, ekor bercabang, 

dan bentuk abnormal lainnya. Cara perhitungan persentase 

abnormalitas spermatozoa diperleh dengan menggunakan 

rumus  : 

Abnormalitas   =          Jumlah spermatoza abnormal             

x100% 

       Jumlah spermatozoa abnormal + normal 

5. Konsentrasi spermatozoa 

 Evaluasi terhadap konsentrasi dilakukan dengan 

menggunakan haemocytometer. Semen diisap sampai skala 0,5 

kemudian ditambah dengan larutan NaCl 3% dan diisap 

sampai mencapai angka 1,01. Larutan dalam pipet digoyang-

goyang membentuk angka delapan selama 2-3 menit agar 

larutan homogen, selanjutnya larutan tersebut dibuang 

beberapa tetes. Setelah itu semen diteteskan pada objek glass 

haemocytometer yang ditutup dengan cover glass, kemudian 

diamati dengan mikroskop cahaya pembesaran 400x. 
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Menghitung spermatozoa yang terdapat di dalam lima kotak 

dengan arah diagonal. Hasil perhitungan konsentrasi 

spermatozoa dalam jumlah kamar yang dihitung lima kotak 

dengan 80 ruangan kecil di dalamnya dikalikan 10
7
 per 

milliliter (Susilawati, 2011). 

d. Pembuatan Pengencer Semen 

Pengencer yang digunakan adalah skim milk dengan 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau. Jumlah kadar 

pengencer tergantung pada volume ejakulasi, konsentrasi dan 

persentase spermatozoa yang hidup dan motil progresif, 

sehingga perhitungan penentuan kebutuhan pengencer 

konsentrasi ejakulat dikalikan dengan persentase spermatozoa 

hidup dan bergerak progresif (Susilawati, 2011). Proses 

pengenceran semen sebagai berikut: 

 Dimasukkan pengencer skim milk sebanyak 1 ml, 0,98 

ml, 0,96 ml dan 0,94 ml pada 4 buah tabung reaksi 

sesuai perlakuan. 

 Dimasukkan filtrat kecambah kacang hijau sesuai 

dengan perlakuan, yaitu 0 mL (P0), 0,02 mL (P1), 

0,04 mL (P2) dan 0,06 mL (P3). 

 Ditutup tabung reaksi menggunakan alumunium foil 

dan dihomogenkan perlahan. 

 Dibuka alumunium foil dan dimasukkan semen 

sebanyak 0,1 mL. (semen : pengencer yaitu 1:10) 

 Dihomogenkan secara perlahan 

e. Penyimpanan Semen di Suhu Ruang 

Semen yang telah diencerkan dengan susu skim dan 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau dengan berbagai 

perlakuan kemudian disimpan pada suhu ruang selama 6 jam 

dengan diletakkan di tabung reaksi dan tabung reaksi ditata di 
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rak tabung. Setiap 2 jam sekali dilakukan pengamatan pada 

semen yang telah diencerkan tersebut. 

f. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati yaitu semen segar dan semen 

cair. Untuk semen segar variabel yang diamati yaitu volume, 

warna, bau, konsistensi, pH, motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas, dan abnormalitas. Sedangkan untuk semen 

cair variabel yang diamati yaitu motilitas individu, viabilitas, 

dan abnormalitas. 

 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

ragam (Analysis of variance / ANOVA) dengan rancangan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Pola Tersarang (Nested). Selanjutnya apabila di antara 

perlakuan menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata atau 

sangat nyata terhadap variabel, maka dilakukan Uji 

JarakBerganda Duncan (Duncan’s Multiple Range Test). 

Model matematis untuk RAK Pola Tersarang adalah : 

 

 

Keterangan : 

Yijk  : Pengamatan Faktor A taraf  ke-i , Faktor B taraf ke-j 

dan ulangan  ke-k. 

 µ   : Nilai tengah. 

Ai    : Pengaruh Faktor A pada taraf  ke-i. 

Bj(i)    : Pengaruh Faktor B pada taraf ke-j pada Ai. 

Kk : Pengaruh Kelompok ke-k. 

€ijk  : Pengaruh galat pada Faktor A taraf ke-i, Faktor B 

taraf  ke-j dan kelompok  ke-k. 

 

Yijk  = µ + Ai + Bj(i) + Kk + €ijk 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Pemeriksaan Semen Segar 

 Semen segar yang telah diencerkan sebelumnya semen 

harus dievaluasi secara mikroskopis maupun makroskopis 

untuk dilihat kualitas dari semen tersebut. Kartasudjana (2001) 

menyatakan bahwa evaluasi atau pengamatan semen perlu 

dilakukan untuk melihat kualitas dan kuantitas dari semen.. 

Hasil pengamatan semen segar setelah penampungan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kualitas semen segar sapi Madura 

Kualitas Semen Segar   

Parameter rata-rata±SD Kisaran 

 Makroskopis        

Volume (ml) 3,88±1,63 2 – 6,4 

pH 6±0 6 

Konsistensi Kental Kental 

Warna Putih Kekuningan Putih Kekuningan 

Bau Khas Khas 

Mikroskopis  

 

  

Motilitas massa  (+) – (++) (+) – (++) 

Motilitasindividu (%) 55±5,77 50 – 65 

Konsentrasi (10
6
)/ml 2182,8±763,40 1080 – 2980 

Viabilitas (%) 77,26±10,30 60,39 – 86,48 

Abnormalitas (%) 14,92±4,84 10,52 – 16,53 
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Berdasarkan hasil pengamatan kualitas semen segar 

pejantan sapi Madura pada Tabel 3. menunjukkan rata-rata 

volume semen sapi Madura 3,88 ± 1,63 ml/ejakulasi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa volume semen sapi Madura masih dalam 

kisaran normal sebab menurut Wafmi, Rachmawati, dan 

Suyadi (2013) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil 

pemeriksaan makroskopis didapatkan rata-rata lima ejakulat 

yang digunakan adalah 3 ± 0,38 ml serta Rokhana (2008) 

melaporkan bahwa volume semen segar sapi Madura sebesar 

4,78 ± 1,48 ml. Beragamnya volume semen yang didapatkan 

bisa dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya yaitu teknik 

penampungan semen, frekuensi penampungan dan umur dari 

ternak tersebut (Setiadi, Supriatna, dan Arifianti, 2002). 

 Bau semen segar sapi Madura yaitu memiliki bau khas 

ternak (Wafmi dkk,2013). Bau semen yang didapatkan pada 

saat pengamatan yaitu semen sapi Madura memiliki bau yang 

khas. Bau khas yang didapat tersebut menunjukkan bahwa 

semen sapi Madura dalam keaadan normal dan tidak sedang 

terkontaminasi. Kartasudjana (2001) menyebutka bahwa bau 

semen yang normal pada umumnya yaitu amis khas semen dan 

disertai bau dari ternak tersebut. 

 Warna semen yang didapat dari hasil pengamatan 

yaitu semen sapi Madura memiliki warna putih kekuningan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kartasudjana (2001) 

bahwa semen sapi umumnya memiliki warna putih susu atau 

krem. Karena warna semen ada hubungannya dengan 

konsistensi semen, jika semen semakin encer maka warnanya 

akan semakin pucat dan sebaliknya (Ramsiyati dkk, 2004). 

 Hasil pengamatan didapatkan rata-rata pH semen 

segar sapi Madura yaitu 6 ± 0 dan hal tersebut masih dalam 

kisaran normal. Rokhana (2008) didapatkan pH semen sapi 
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Madura sebesar 6,37 ± 0,11. pH atau derajat keasaman sangat 

mempengaruhi daya tahan hidup spermatozoa yang erat 

kaitannya dengan metabolisme spermatozoa (Garner dan 

Hafez, 2000). 

 Konsistensi atau kekentalan semen berhubungan erat 

dengan konsentrasi spermatozoa (Ramsiyati dkk, 2004). Hasil 

pengamatan didapatkan bahwa konsistensi atau kekentalan 

semen segar sapi Madura yaitu memiliki konsistensi yang 

kental, menurut Kartasudjana (2001) menyebutkan bahwa 

pada umunya sapi memiliki konsisensi dari kental sampai 

sangat kental. Konsistensi merupakan sifat semen yang erat 

kaitannya dengan konsentrasi spermatozoa, semakin kental 

semen maka semakin tinggi konsentrasi spermatozoanya. 

 Hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan 

persentase rata-rata pergerakan massa semen segar sapi 

Madura baik yaitu (++). Hasil tersebut berada di kisaran 

normal. Menurut Wafmi dkk (2013) motilitas massa semen 

segar sapi Madura diperoleh sebesar 2+, hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa motilitas massa semen segar sapi Madura 

adalah baik. Pergerakan massa spermatozoa pada semen segar 

merupakan indikator tingkat atau persentase spermatozoa 

hidup dan aktif yang ada pada semen (Kartasudjana, 2001). 

 Motilitas atau gerak individu spermatozoa digunakan 

sebagai indikator kesanggupan spermatoza untuk membuahi 

sel telur (Ax, Dally, Didion, Lenz, Love, Varner, Hafez, and 

Bellin, 2000). Rataan persentase motilitas individu semen 

segar sapi Madura sebesar 62,45 ± 15,11 % (Rokhana, 2008). 

Dalam hasil pengamatan semen segar sapi Madura, persentase 

rataan motilitas yang didapatkan yaitu 55 ± 5,77. Hasil yang 

didapat tersebut masih dibawah rata-rata kisaran normal 

motilitas semen segar sapi Madura, karena semen yang 
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digunakan adalah semen afkir (semen yang tidak diproses 

untuk menjadi semen beku dari Balai Besar Inseminasi Buatan 

(BBIB) Singosari. 

  Rataan hidup spermatozoa atau viabilitas pada 

pengamatan yaitu 77,26 ± 10,30%. Hasil tersebut lebih besar 

dari pendapat Rokhana (2008) yang menyebutkan bahwa 

rataan persentase viabilitas sapi Madura sebesar 69,73 ± 

16,69 %. Hasil pengamatan abnormalitas spermatozoa yang 

didapat dari semen segar sapi Madura yaitu 14,92 ± 4,84%. 

Persentase abnormalitas yang didapat lebih besar dari 

pendapat Rokhana (2008) yang menyebutkan bahwa sapi 

Madura memiliki rataan persentase abnormalitas sebesar 6,78 

± 3,33 %. Angka abnormalitas yang tinggi yang didapat dari 

hasil pengamatan tersebut bisa terjadi salah satunya yaitu bisa 

karena kesalahan ketika pembuatan preparat ulasan untuk 

pengamatan abnormalitas. Konsentrasi spermatozoa sapi 

Madura yang didapat pada pengamatan yaitu sebesar 2182,8 ± 

763,40 juta/ml. Hasil tersebut dapat dikategorikan baik dan 

dalam kisaran normal sebab menurut Garner dan Hafez (2000) 

menyebutkan bahwa spermatozoa yang baik memiliki 

konsentrasi yang berkisar antara 2000-2200x10
6
 juta/ml. 

 

4.2. Hasil Pemeriksaan Semen Setelah Diencerkan 

Pengenceran pada semen dilakukan untuk menambah 

volume semen dan mempertahankan kualitas hidup dari 

spermatozoa. Beberapa bahan pengencer yang umum 

digunakan yaitu pengencer kuning telur, susu skim, dan air 

kelapa. Pengencer susu skim sendiri menurut Widjaja (2011) 

diketahui mengandung zat nutrisi yang dimanfaatkan oleh 

spermatozoa sebagai sumber energi. Susu skim juga 

mengandung lipoprotein dan lesitin yang dapat melindungi 
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spermatozoa dari pengaruh kejut dingin, penicilin serta 

sterptomycin dalam pengencer susu skim dapat mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme parasit sehingga dapat 

meningkatkan daya tahan spermatozoa dan dengan 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau yang mengandung 

beberapa antioksidan maupun zat yang berhubungan dengan 

antioksidan, salah satunya yaitu polifenol (Winarsi, 2007). 

4.2.1. Motilitas Individu Spermatozoa 

Pengamatan motilitas individu spermatozoa 

didapatkan dengan melihat banyaknya spermatozoa yang 

progresif (bergerak lurus ke depan) karena persentase motilitas 

individu spermatozoa ini dipakai sebagai ukuran apakah 

spermatozoa dapat membuahi ovum (sel telur). Hasil 

pengamatan motilitas semen cair sapi Madura dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Motilitas individu spermatozoa sapi Madura 

Penambahan 

Filtrat 

Motilitas individu (%) 

Waktu Penyimpanan Rata-

rata 
t0 t1 t2 t3 

P0 
47,86 ± 

10,75 

40,71 ± 

13,67 

32,86 ± 

13,50 

25,00 ± 

15,28 

36,60 ± 

9,86 

P1 
46,43 ± 

9,45 

44,29 ± 

9,32 

32,86 ± 

13,18 

25,71 ± 

13,36 

37,32 ± 

9,76 

P2 
50,00 ± 

7,64 

44,29 ± 

10,97 

30,71 ± 

14,84 

27,14 ± 

13,18 

38,03 ± 

10,87 

P3 
47,86 ± 

8,59 

43,57 ± 

11,80 

32,86 ± 

17,29 

19,29 ± 

15,66 

35,89 ± 

12,74 

Berdasarkan analisis ragam bahwa level penambahan 

filtrat kecambah kacang hijau tidak berpengaruh pada motilitas 

spermatozoa sapi Madura (P>0,05).  Level atau persentase 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau yang ditambahkan 
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pada pengencer susu skim tidak memberikan pengaruh 

terhadap motilitas semen cair sapi Madura pada penyimpanan 

suhu ruang. Hasil pengamatan terlihat di semua perlakuan 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau terjadi penurunan 

motilitas dengan semakin lamanya penyimpanan. 

Penyimpanan terbaik terlihat sampai pada penyimpanan 

selama 2 jam karena terlihat pada semua perlakuan semen 

memiliki motilitas diatas 40% sehingga semen tersebut masih 

layak digunakan untuk IB. Wafmi dkk (2013) juga 

menyebutkan pada saat penyimpanan suhu ruang terjadi 

peningkatan metabolisme seiring dengan peningkatan suhu 

sedangkan pada penyimpanan dingin metabolisme 

berlangsung lambat. Cepatnya penurunan motilitas pada suhu 

ruang disebabkan oleh metabolisme yang berlangsung cepat 

sehingga perombakan glukosa dan fruktosa yang dibutuhkan 

sebagai sumber energi untuk pergerakan spermatozoa cepat 

habis. 

Selama waktu simpan 0 jam rataan persentase 

motilitas individu terbaik terdapat pada perlakuan dengan 

penambahan 0,04 mL filtrat kecambah kacang hijau (P2). 

Rataan persentase motilitas individu dari yang terendah 

sampai tertinggi didapatkan P1 (46,43 ± 9,45), P3 (47,86 ± 

8,59), P0 (47,86 ± 10,75), dan P2 (50,00 ± 7,64). Waktu 

simpan 2 jam persentase dengan rataan terbaik terdapat pada 

P2 dengan hasil persentase motilitas individu dari yang 

terendah sampai yang tertinggi yaitu P0 (40,71 ± 13,67), P3 

(43,57 ± 11,80), P1 (44,29 ± 9,32), dan P2 (44,29 ± 10,97). 

Waktu simpan 4 jam persentase dengan rataan terbaik terdapat 

pada P3 dengan hasil rataan dari yang terendah sampai 

tertinggi yaitu P2 (30,71 ± 14,84), P1 (32,86 ± 13,18), P0 

(32,86 ± 13,50), dan P3 (32,86 ± 17,29). Waktu simpan 6 jam 
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persentase dengan rataan terbaik terdapat pada P2 dengan hasil 

rataan dari yang terendah sampai tertinggi yaitu P3 (19,29 ± 

15,66),  P0 (25,00 ± 15,28), P1 (25,71 ± 13,36), dan P2 (27,14 

± 13,18). 

Hasil yang didapatkan bahwa penambahan filtrat 

kecambah kacang hijau dengan persentase 0,04 mL pada 

pengencer susu skim (P2) memiliki nilai rataan yang lebih 

tinggi pada waktu simpan 0 jam, 2 jam, dan 6 jam 

dibandingkan dengan P0 atau kontrol. Alawiyah dan Hartono 

(2006) menyebutkan dosis yang diberikan dalam bahan 

pengencer semakin tinggi memberikan motilitas yang semakin 

baik, hal ini dikarenakan jumlah superoksida dismute dan 

peroksidase semakin banyak seiring dengan penambahan dosis 

antioksidan, sehingga lebih mampu dalam mempertahankan 

motilitas spermatozoa. Namun menurut Putranti, Kustono, dan 

Ismaya (2010) menyebutkan semakin tinggi pula kandungan 

fenol yang bersifat toksik yang dapat menyebabkan kematian 

pada spermatozoa, karena senyawa fenol termasuk dalam 

senyawa yang beracun pada tanaman yang dapat berpengaruh 

bila digunakan dalam kadar yang tinggi. Hammerstedt (1993) 

menyebutkan pada saat metabolisme aerob yang tergantung 

pada elektron bebas menghasilkan ATP (reaksi ini merupakan 

metabolisme yang baik). Reaksi elektron ini dengan oksigen 

dapat menghasilkan anion superoksida yang bila bereaksi 

dengan molekul oksigen dapat menyebabkan kesusakan sel. 

Mokgope (2006) menyebutkan secara umum kekuatan 

senyawa fenol sebagai antioksidan mampu merantas oksigen 

dan radikal alkil dengan memberikan donor elektron sehingga 

terbentuk radikal fenoksil yang relatif stabil. Almatsier (2002) 

menyebutkan terbentuknya radikal peroksi lipida dapat 

dihentikan oleh antioksidan yang mempunyai kemampuan 
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memutus reaksi berantai atau antioksidan yang mampu 

berperan sebagai penangkap radikal bebas seperti isiflavon 

yang termasuk dalam senyawa fenol. 

 

   4.2.2. Persentase Hidup (Viabilitas) Spermatozoa 

Pengamatan viabilitas dilakukan dengan mengamati 

jumlah spermatozoa hidup dan mati pada preparat ulas. 

Spermatozoa hidup akan tetap berwarna transparan karena 

tidak menyerap warna eosin negrosin pada preparat ulas dan 

spermatozoa yang mati akan terlihat berwarna merah muda 

karena menyerap warna eosin negrosin dari preparat ulas. 

Hasil pengamatan persentase hidup (viabilitas) spermatozoa 

semen yang telah diencerkan dengan berbagai level 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau selama 

pengamatan pada jam ke- 2 terjadi peningkatan persentase 

viabilitas dari jam ke-0. Namun setelah jam ke- 2 sampai jam 

ke- 6 persentase viabilitas menurun. Hasil tersebut juga terlihat 

bahwa hasil rataan persentase penambahan filtrat kecambah 

kacang hijau dengan berbagai perlakuan pada pengencer susu 

skim terhadap viabilitas spermatozoa memiliki hasil yang 

fluktuatif bisa disebabkan karena ketika pengambilan sampel 

semen cair untuk dibuat ulasan tidak dilakukan homogenisasi 

dengan benar sehingga ketika pengambilan dengan 

menggunakan ose, spermatozoa yang terambil dengan ose 

adalah spermatozoa mati. Selain itu bisa dikarenakan semen 

segar yang digunakan adalah semen segar afkir yang 

kualitasnya kurang bagus sehingga dengan penambahan filtrat 

kecambah kacang hijau pada pengencer susu skim tidak dapat 

mempertahankan kualitas semen cair terutama viabilitas 

spermatozoa.Nilai rataan viabilitas spermatozoa sapi Madura 

pada berbagai perlakuan ditampilkan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Viabilitas spermatozoa sapi Madura 

Penambahan 

Filtrat 

Viabilitas spermatozoa (%) 

Waktu Penyimpanan Rata-

rata 
t0 t1 t2 t3 

P0 
64,57 ± 

16,58 

66,55 ± 

16,35 

66,30 ± 

16,85 

52,75 ± 

15,83 

62,54 ± 

6,58 

P1 
67,08 ± 

14,77 

72,10 ± 

9,69 

69,50 ± 

14,16 

52,75 ± 

15,83 

65,35 ± 

8,65 

P2 
67,08 ± 

14,77 

75,28 ± 

8,83 

68,09 ± 

11,70 

60,99 ± 

11,65 

67,86 ± 

5,85 

P3 
61,25 ± 

21,11 

70,54 ± 

8,69 

63,37 ± 

8,71 

64,20 ± 

9,33 

64,84 ± 

3,99 

  Pengamatan pada waktu simpan 0 jam persentase 

viabilitas dengan rataan terbaik terdapat pada penambahan 

filtrat 0,02 mL (P1) dengan hasil rataan dari yang terendah 

sampai tertnggi yaitu P3 (61,25 ± 21,11), P2 (61,40 ±  22,25), 

P0 (64,57 ± 16,58), dan P1 (67,08 ± 14,77). Waktu simpan 2 

jam persentase dengan rataan terbaik terdapat pada P2 dengan 

hasil rataan dari yang terendah sampai tertinggi yaitu P0 

(66,55 ± 16,35), P3 (70,54 ± 8,69), P1 (72,10 ± 9,69), dan P2 

(75,28 ± 8,83). Waktu simpan 4 jam persentase dengan rataan 

terbaik terdapat pada P1 dengan hasil rataan dari yang 

terendah sampai tertinggi yaitu P3 (63,37 ± 8,71), P0 (66,30 ± 

16,85), P2 (68,09 ± 11,70), dan P1 (69,50 ± 14,16). Waktu 

simpan 6 jam persantase dengan rataan terbaik terdapat pada 

P1 dengan hasil rataan dari yang terendah sampai tertinggi 

yaitu P0 (52,75 ± 15,83), P2 (60,99 ± 11,65), P3 (64,20 ± 

9,33), dan P1 (68,82 ± 9,26). 

  Hasil pengamatan terlihat bahwa rataan persentase 

viabilitas spermatozoa lebih besar dari rataan persentase 

motilitas spermatozoa, karena spermatozoa yang bergerak 

tidak progesif (tidak bergerak maju ke depan) termasuk 
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spermatozoa hidup dan tidak menyerap warna eosin negrosin 

pada preparat ulas, hal tersebut sesuai dengan pendapat Husin, 

Suteky, dan Kususiyah (2007) yang menyebutkan persentase 

viabilitas spermatozoa lebih tinggi dari persentase motilitas 

adalah normal karena spermatozoa yang bergerak kurang 

progesif merupakan spermatozoa yang masih hidup dan masih 

dapat memfertilisasi ovum.  

 Hasil analisis ragam level penambahan filtrat 

kecambah kacang hijau tidak berpengaruh pada viabilitas 

spermatozoa sapi Madura (P>0,05).  Dapat diartikan level atau 

persentase penambahan filtrat kecambah kacang hijau yang 

ditambahkan pada pengencer susu skim tidak memberikan 

pengaruh terhadap viabilitas semen cair sapi Madura pada 

penyimpanan suhu ruang. Menurut Toilehere (1993) 

penurunan viabilitas semen cair sejalan lamanya penyimpanan 

dapat disebabkan oleh berkurangnya energi untuk 

kelangsungan hidup dan motilitasnya. Penurunan sel hidup 

akibat kerusakan sel spermatozoa yang disebabkan 

metabolisme oksidatif spermatozoa dapat berlangsung pada 

kondisi penyimpanan aerob dan anaerob yang menghasilkan 

produk akhir asam laktat yang dapat merusak medium 

pengencer spermatozoa. Pada keadaan anaerobik spermatozoa 

bergantung seluruhnya pada perombakan fruktosa menjadi 

asam laktat sebagai sumber energi dan dalam kondisi aerob 

spermatozoa mendapat energi dari respirasi. Toilehere (1993) 

juga menyebutkan semen dengan kualitas baik dengan 

penambahan antioksidan akan mempertahankan daya hidup 

spermatozoa sapi, tetapi tidak pada semen dengan kualitas 

jelek karena proses peroksidasi yang sudah terjadi tidak dapat 

dihentikan dengan pemberian antioksidan. 
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4.2.3. Abnormalitas Spermatozoa 

 Abnormalitas spermatozoa yaitu persentase 

spermatozoa yang memiliki kelainan pada kepala maupun ekor 

dari spermatozoa, antara lain kepala besar, kepala kecil, ekor 

putus, ekor melingkar, dan lain-lain. Pengamatan abnormalitas 

dapat diamati menggunakan preparat ulas sama seperti 

pengamatan viabilitas dilihat di mikroskop dengan perbesaran 

400x. Pada Tabel 6 terlihat pengamatan abnormalitas 

spermatozoa semen yang telah diencerkan dengan berbagai 

level penambahan filtrat kecambah kacang hijau rata-rata 

abnormalitas yang terbaik di penyimpanan suhu ruang pada 

waktu simpan 0 jam yaitu P1 dengan hasil rataan dari terendah 

sampai tertinggi P1 (12,80 ± 5,02), P2 (14,23 ± 5,27), P0 

(15,08 ± 9,34), dan P3 (15,34 ± 6,87). Watu simpan 2 jam 

persentase dengan rataan terbaik terdapat pada P1 dengan hasil 

rataan dar yang terendah sampai tertinggi yaitu P1 (15,43 ± 

5,97), P2 (18,74 ± 9,06), P0 (19,09 ± 8,47), dan P3 (19,09 ± 

8,47). Waktu simpan 4 jam persentase dnegan rataan terbaik 

terdapat pada P1 dengan hasil rataan dari yang terndah sampai 

yang tertinggi yaitu P1 (14,55 ± 6,89), P0 (15,61 ± 7,58), P3 

(16,50 ± 8,64), dan P2 (17,69 ± 6,82). Waktu simpan 6 jam 

persentase dengan rataan terbaik terdapat pada P2 dengan hasil 

rataan dari yang terndah sampai tertinggi yaitu P2 (12,16 ± 

6,11), P1 (12,77 ± 8,88), P0 (14,14 ± 10,67), dan P3 (14,28 ± 

11,22). Hasil tersebut masih dalam kisaran normal. Menurut 

Toilehere (1993) menyebutkan pemeriksaan terhadap 

morfologi spermatozoa diperlukan dalam penilaian 

kualitasnya. Setiap ejakulat terdapat beberapa spermatozoa 

yang abnormal. Semen dengan proporsi abnormalitas tinggi 

memberikan hasil fertilitas yang rendah. Spermatozoa yang 

memiliki abnormalitas kurang dari 20%, maka semen tersebut 
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masih dianggap normal dan apabila abnormalitas spermatozoa 

sapi melewati 30% sampai 35% menunjukkan ketidaksuburan 

pejantan tersebut. Menurut pendapat Garner dan Hafez (2000) 

abnormalitas dibagi menjadi dua yaitu abnormalitas primer 

dan abnormalitas sekunder, abnormalitas primer merupakan 

ketidak normalan morfologi selama proses spermatogenesis 

sedangkan abnormalitas sekunder merupakan ketidaknormalan 

morfologi yang terjadi selama spermatozoa melewati saluran 

reproduksi atau karena perlakuan setelah diejakulasikan. Hasil 

pengamatan abnormalitas dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Abnormalitas spermatozoa sapi Madura 

Penambahan 

Filtrat 

Abnormalitas Spermatozoa (%) 

Waktu Penyimpanan Rata-

rata 
t0 t1 t2 t3 

P0 
15,08 ± 

9,34 

19,09 ± 

8,47 

15,61 ± 

7,58 

14,14 ± 

10,67 

15,98 ± 

2,16 

P1 
12,80 ± 

5,02 

15,43 ± 

5,97 

14,55 ± 

6,89 

12,77 ± 

8,88 

13,88 ± 

1,32 

P2 
12,80 ± 

5,02 

18,74 ± 

9,06 

17,69 ± 

6,82 

12,16 ± 

6,11 

15,34 ± 

3,34 

P3 
15,34 ± 

6,87 

21,21 ± 

12,29 

16,50 ± 

8,64 

14,28 ± 

11,22 

16,83 ± 

3,05 

Abnormalitas spermatozoa dengan penambahan filtrat 

kecambah kacang hijau memiliki hasil yang fluktuatif, sama 

halnya dengan viabilitas spermatozoa. Hal tersebut juga 

dikarenakan karena ketika pengambilan sampel semen cair 

untuk dibuat ulasan tidak dilakukan homogenisasi dengan 

benar. Selain itu bisa dikarenakan semen segar yang 

digunakan adalah semen segar afkir yang kualitasnya kurang 

bagus sehingga dengan penambahan filtrat kecambah kacang 

hijau pada pengencer susu skim tidak dapat mempertahankan 
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kualitas semen cair terutama abnormalitas dan viabilitas  

spermatozoa. 

Hasil dari analisis ragam level penambahan filtrat 

kecambah kacang hijau tidak berpengaruh pada abnormalitas 

spermatozoa sapi Madura (P>0,05).  Hal tersebut berarti level 

atau persentase penambahan filtrat kecambah kacang hijau 

yang ditambahkan pada pengencer susu skim tidak 

memberikan pengaruh terhadap abnormalitas spermatozoa 

semen cair sapi Madura pada penyimpanan suhu ruang. 

Hartono (2008) menyebutkan  penambahan antioksidan yang 

berlebihan dapat mengakibatkan larutan pengencer semakin 

pekat dan mediumnya menjadi hipertonik. Larutan yang 

hipertonik dapat merusak membran plasma, sehingga ketika 

level penambahan antioksidan pada pengencer terlalu rendah 

akan menyebabkan mediumnya menjadi hipotonik dan apabila 

level penambahan antioksidan terlalu tinggi akan 

menyebabkan medium menjadi hipertonik. Kedua keadaan 

tersebut tidak baik dalam metabolisme sel karea kedua 

keadaan tersebut dapat merusak sel sehingga menambah 

persentase angka abnormalitas. Putranti (2010) menyebutkan 

senyawa fenol sebagai antioksidan dapat menyelimuti 

membran plasma sperma yang berfungsi seagai pelindung 

sperma sehingga kerusakan-kerusakan pada kepala, badan, dan 

ekor sperma memiliki nilai yang relatif kecil. 

Abnormalitas spermatozoa yang sering terlihat ketika 

pengamatan yaitu antara kepala dan ekor terputus. Toilehere 

(1993) menyebutkan  abnormalitas yang terjadi pada saat 

perlakuan atau pembuatan preparat merupakan kerusakan 

spermatozoa. Selama  prosesing  semen dan pembuatan 

preparat,  jumlah  spermatozoa  yang  mempunyai  ekor 

bengkok  dan  patah  akan  meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 

ini yaitu level penambahan filtrat kecambah kacang hijau 

dalam pengencer susu skim tidak memberikan perbedaan yang 

nyata pada tiap perlakuan ditinjau dari kualitas semen yang 

meliputi motilitas, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa 

semen sapi Madura pada penyimpanan suhu ruang. 

 

5.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang pengaruh level penambahan 

filtrat kecambah kacang hijau dalam pengencer susu skim 

terhadap kualitas semen cair pejantan sapi Madura 

menggunakan semen dengan persentase motilitas semen segar 

(≥70%). 
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