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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji Kualitas Semen Segar 

Uji kualitas semen segar pada Kambing 

Peranakan Etawa (PE) dan Kambing Boer meliputi 

pemeriksaan volume, derajat keasaman (pH), 

konsentrasi, motilitas massa, motilitas individu, 

viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. 

Tabel 1. Rata – rata perbandingan semen segar 

Kambing Peranakan Etawa (PE) dan Kambing 

Boer 

 

N

O 

 

Nilai Uji 

Kualitas 

Bangsa 

Standart 

Nilai 

kualitas Kambing 

PE 

Kambing 

Boer 

1 Volume 

(ml) 

0,98±0,43 1,0867±0,38 0,8-1,2 (a) 

2 Konsentra

si 

(juta/ml) 

3294,00±47

4,67
b 

4461,33±123

8,61
a 

2500-

5000 (b) 

 

3  pH 6,6±0,21 6,48±0,21 5,9-7,3 (a) 

 

4 Motilitas 

Individu 

(%) 

69,67±2,29
a 

67,33±2,58
b 

60-80 (c) 

5 Viabilitas 

(%) 

73,60±1,68
a 

70,67±3,33
b 

>70  
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Keterangan : Notasi yang berbeda pada baris yang 

sama menunjukkan berbeda nyata  

(P<0,05). Sumber : (a) Mahmilia dan 

Tambing, 2004 (b) Kostaman dan 

Sutama, 2004 (c) Hafez, 2000 

 

4.1.1. Volume Semen Segar 

 Pengukuran volume semen segar pada 

kambing Peranakan Etawa (PE) dan Kambing Boer 

dilakukan dengan melihat ditabung ukur setelah 

dilakukan penampungan. Hasil pengukuran volume 

semen segar kambing Peranakan Etawa dan 

Kambing Boer terdapat pada tabel 1. Tidak 

terdapat perbedaan signifikan rata-rata volume 

pada kambing Peranakan Etawa dan kambing Boer. 

Kambing Peranakan Etawa memiliki rata-rata 

volume semen lebih kecil (0,9800) ml daripada 

kambing Boer (1,0867) ml. 

 Volume semen kambing bervariasi menurut 

individu, umur, berat badan, pakan dan frekuensi 

penampungan. Data tersebut menunjukkan bahwa 

volume semen kambing tersebut masih berada 

dalam kisaran normal, sehingga baik digunakan 

dalam proses pembekuan dan inseminasi buatan. 

Volume semen kambing Boer yang dewasa di 

Indonesia berkisar antara 0,70 ml – 1,50 ml. 

(Suyadi, Susilawati, Isniani, 2004 ). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sutama, dkk (2000) bahwa 

kisaran normal ejakulasi kambing yaitu 0,5-1,5cc. 

Adanya perbedaan volume ejakulasi kambing dari 

berbagai laporan tidak terlepas dari perbedaan 
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individu, umur, bangsa ternak, musim, kondisi 

pakan, frekuensi pejakulat dan kondisi umum 

ternak itu sendiri. Ditambahakn menurut Mahmilia, 

Doloksaribu, dan Pamungkas (2006) bahwa banyak 

hal yang mempengaruhi volume ejakulasi, 

diantaranya perbedaan rumpun, cara pengambilan, 

frekuensi penampungan dan umur ternak. Faktor 

yang dapat mempengaruhi keragaman volume 

semen kambing yaitu bangsa, cara metode dan 

frekuensi penampungan serta umur kambing 

(Setiadi, dkk, 2002). 

4.1.2. Warna Semen Segar 

  Tabel 2. Rata-rata perbandingan warna semen segar 

Kambing Peranakan Etawa (PE) dan Kambing 

Boer 

 Keterangan : 

P

K

  

:

  

P

u

t

i

h

K

PK : Putih keruh 

PS   :  Putih Susu 

PB   : Putih Bening 

 

  Warna Semen 

Segar 

Bangsa 

Kambing 

PE (%) 

Kambing 

Boer (%) 

PK 33,3 20 

PS 66,7 80 

PB 0 0 
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 Berdasarakan tabel 2, hasil pemeriksaan 

warna semen segar kedua kambing didominasi oleh 

warna putih susu. Kambing Peranakan Etawa (PE) 

mempunyai hasil putih keruh (PK) 33,3%, putih 

susu (PS) 66,7%, dan putih bening (PB) 0%, 

sedangkan untuk Kambing Boer mempunyai hasil 

hampir sama yaitu didominasi oleh warna putih 

susu, namun memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 

putih keruh (PK) 20%, putih susu (PS) 80%, putih 

bening (PB) 0%. Derajat keasaman memegang 

peranan sangat penting karena dapat 

mempengaruhi viabilitas spermatozoa. Apabila pH 

tinggi/rendah akan menyebabkan spermatozoa 

mati. Variasi pH semen kemungkinan dipengaruhi 

oleh konsentrasi asam laktat yang dihasilkan dalam 

proses akhir metabolisme (Lampiran 9) 

 Warna semen segar dari kedua bangsa 

kambing ini adalah normal yang didominasi warna 

putih susu, hal ini sesuai dengan pendapat 

Tambing, Tolihere, Yusuf, Sutama (2001) bahwa 

warna semen segar kambing PE adalah putih 

hingga krem atau putih kecoklatan dan konsentrasi 

kental. Kartasudjana (2001), menyatakan bahwa 

warna semen kambing adalah putih krem dan 

apabila ditemukan warna kemerahan merupakan 

tanda bahwa semen terkontaminasi oleh darah 

segar. Hal ini juga sesuai dengan pendapat 

Susilawati (2011) bahwa warna semen normal, 

yaitu berwarna putih susu atau putih kekuningan 

karena adanya riboflavin didalam semen, 
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sedangkan warna abnormal semen karena 

mengandung air, darah dan nanah. Lopes (2002)  

menyatakan bahwa kualitas semen dinyatakan baik 

apabila memiliki warna kekuningan. Ditambahkan 

pendapat Sutama, Setiadi, Situmorang, Adiati, 

Budiarsana, Kostaman, Maulana, Mulyawan, dan 

Sukmana (2000) Kepekatan warna, konsentrasi dan 

konsistensi spermatozoa berkaitan satu sama lain 

dan semakin tinggi konsentrasi spermatozoa 

menyebabkan meningkatnya konsistensi dan 

kepekatan warna semen, demikian pula semen 

dengan warna pudar/pucat menunjukkan encernya 

semen dan rendahnya konsentrasi spermatozoa. 

4.1.3. Konsentrasi Semen Segar 

 Terdapat perbedaan signifikan rata-rata 

konsentrasi pada kambing peranakan Etawa dan 

kambing Boer. Rata-rata konsentrasi kambing 

Peranakan Etawa (3294) juta/ml lebih kecil 

daripada kambing Boer (4461,33) juta/ml. Semen 

kambing yang mempunyai kualitas baik memiliki 

konsentrasi sekitar 2500 – 5000 juta/ml (Kostaman 

dan Sutama, 2004). Namun, Suyadi dkk. (2004) 

berpendapat bahwa konsentrasi spermatozoa pada 

kambing Boer di Indonesia berkisar antara 500 – 

800 juta/ml dengan rata-rata 560 juta/ml. 

Konsentrasi spermatozoa atau kandungan 

spermatozoa dalam setiap milliliter semen 

merupakan salah satu parameter kualitas semen 

yang sangat berguna untuk menentukan jumlah 

betina yang dapat diinseminasi menggunakan 
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semen tersebut (Kartasudjana, 2001). Konsentrasi 

spermatozoa dari semen kambing Boer pada 

pemeriksaan adalah 4461,33 juta/ml, sedangkan 

kambing Peranakan Etawa 3294 juta/ml. Hal ini 

menunjukkan tingkat konsentrasi kambing tersebut 

cukup baik dan berada pada kisaran normal 2500-

5000 juta/ml (Kostaman dan Sutama, 2004). 

Penilaian konsentrasi spermatozoa permili sangat 

penting, karena faktor ini digunakan untuk 

penentuan kualitas semen dan menentukan tingkat 

penambahan pengencer (Lubis, Putra, Junaidi, 

Hamny. 2011). 

4.1.4. Derajat Keasaman (pH) Semen Segar 

 Tidak terdapat perbedaan signifikan (P>0,05) 

rata-rata pH pada kambing Peranakan Etawa dan 

kambing Boer. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat 

hasil nilai pH semen segar kambing Peranakan 

Etawa sebesar 6,6 ± 0,21, sedangkan untuk 

kambing Boer sebesar 6,48 ± 0,21. Data tersebut 

nilai derajat keasaman telah sesuai bahwa semen 

normal 6,2 – 6,8. Suyadi dkk. (2004) 

menambahkan bahwa derajat keasaman (pH) 

semen kambing Boer relatif agak asam yaitu 

berkisar antara 6,4 – 7,6 atau pH netral rata-rata 

6,8. Hal ini berbeda dengan hasil pengamatan yaitu 

derajat keasaman kambing Boer (6,48) mempunyai 

nilai lebih kecil daripada pH kambing Peranakan 

Etawa (6,6). Herdis, dkk., (2005) menyatakan 

bahwa penurunan pH di lingkungan sel akan 

menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kerja 
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enzim-enzim metabolisme, sehingga energi yang 

dihasilkan tidak optimal. Energi digunakan oleh 

spermatozoa untuk melakukan pergerakan (motil). 

Samsudewa (2006) menyatakan bahwa jumlah 

spermatozoa yang semakin meningkat akan 

menyebabkan proses metabolisme spermatozoa 

semakin banyak menghasilkan asam laktat, 

sehingga menurunkan pH semen. 

4.1.5. Motilitas Massa Semen Segar 

 Hasil pemeriksaan motilitas massa semen 

segar kambing Peranakan Etawa dan kambing Boer 

dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 3. Pengukuran Motilitas Massa semen segar 

kambing Peranakan Etawa (PE) dan 

kambing Boer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 0  = jelek 

  + = cukup 

  ++ = baik 

  +++ = sangat baik 

Motilitas 

Massa 

Bangsa 

Kambing PE (%) 
Kambing 

Boer (%) 

0 - - 

+ - 13,3 

++ 100 86,7 

+++ - - 
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 Selama pengamatan dilakukan terhadap 

motilitas massa semen segar kambing Peranakan 

Etawa nilai (++) 100% dan kambing Boer (+) 

13,3%, (++) 86,7% nilai (++) merupakan nilai 

standart yang digunakan di tempat penelitian. Hal 

ini menunjukkan bahwa semen memiliki kualitas 

yang baik dan layak untuk di lakukan proses lebih 

lanjut. Susilawati (2011) menyatakan bahwa gerak 

massa spermatozoa dikatakan sangat baik apabila 

terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap, 

tebal dan aktif seperti gumpalan awan hitam dekat 

waktu hujan yang bergerak cepat dan berpindah-

pindah tempat.  

4.1.6.  Motilitas Individu Semen Segar 

 Pengukuran motilitas individu pada kambing 

Peranakan Etawa (PE) dan kambing Boer 

dilakukan secara mikroskopis, yaitu dilakukan 

menggunakan mikroskop pembesaran 400X. Hasil 

pengukuran motilitas individu semen segar 

kambing Peranakan Etawa dan kambing Boer 

terdapat pada tabel 1. 

Terdapat perbedaan signifikan (P<0,05) rata-

rata motilitas individu pada kambing Peranakan 

Etawa dan kambing Boer. Rata-rata motilitas 

individu kambing Peranakan Etawa lebih besar 

(69,67) % dari pada kambing Boer (67,33) %. Hasil 

ini masih termasuk kedalam kisaran normal yaitu 

antara 60% - 80% (Hafez, 2000) dan >60% 

(Kartasudjana, 2001). Lopes (2002) juga 
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menyatakan bahwa kualitas semen dinyatakan baik 

apabila memiliki motilitas lebih dari 50%. 

4.1.7. Viabilitas Semen Segar 

 Terdapat perbedaan signifikan (P<0,05) rata-

rata viabilitas semen segar pada kambing 

Peranakan Etawa dan kambing Boer. Rata rata 

viabilitas kambing PE lebih besar (73,60) % dari 

pada kambing Boer (70,67) %. Semen segar dari 

bangsa kambing Peranakan Etawa dan kambing 

Boer masih layak untuk diberikan perlakuan 

lanjutan, karena untuk memenuhi persyaratan 

perlakuan lanjutan harus memiliki nilai viabilitas 

>70%. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari 

Samsudewa dan Suryawijaya (2008) yang 

menyatakan bahwa semen berkualitas yaitu suatu 

presentase tinggi spermatozoa yang hidup dengan 

gerak progresif dan kuat.  

 

a.         b                    b. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Pengamatan Viabilitas dan 

Abnormalitas perbesaran 400x. (foto penelitian di 

LSIH Universitas Brawijaya) a. Spermatozoa 

Hidup b. Spermatozoa Mati. 
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Menurut Putra (2013) yang menyatakan bahwa 

viabilitas merupakan penentuan persentase 

spermatozoa hidup dengan pewarnaan eosin-

negrosin. Spermatozoa yang menyerap warna 

mengindikasikan bahwa spermatozoa tersebut mati, 

sedangkan spermatozoa yang tidak menyerap 

warna atau berwarna jernih mengindikasikan 

spermatozoa tersebut hidup. Spermatozoa yang 

mati memiliki permeabilitas membrane yang 

meningkat dan mengakibatkan zat warna eosin-

negrosin dengan mudah melintasi membran 

spermatozoa dan masuk kedalam spermatozoa. 

Sedangkan spermatozoa yang hidup memiliki 

permeabilitas membran normal sehingga eosin-

negrosin tidak dapat melintasi membran 

spermatozoa.  

 

 


