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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the quality 

and profile of intracellular calcium Senduro goat spermatozoa 

post-thawing with andromed® diluter at different freezing 

temperatures (temperatures of -80°C and -196°C). This research 

was conducted at the Laboratory of Sumbersekar, Faculty of 

Animal Husbandry, Brawijaya University and LSIH 

Universitas Brawijaya in November 2018 to January 2019. The 

method of this research was an experimental method using 

analysis descriptive by comparing freezing temperatures of -80 

° C and -196 ° C to the quality in observations of semen that has 

been diluted with andromed® thinners to see the quality of 

spermatozoa and intracellular calcium profiles. The data were 

analyzed using by t-test paired to determine the effect of 

freezing temperature differences. There were two treatments in 

this research (P1= Freezing temperature of -80°C, P2= Freezing 

temperature of -196°C) each treatment was repeated five 

replications. Calcium quality and profile were analyzed using 
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the Fluo-3 test. The results showed at freezing temperature -

196°C individual motility of 42 ± 5.70%, the viability of 

32.09±8.99%, abnormalities of 16.10±3.22% and the quality of 

intracellular calcium profiles shows an average±SD of 

335.896±51.531. Whereas at freezing temperature -80°C 

showed individual motility of 32±4.47%, the viability of 

22.61±8.17%, abnormalities of 8.54±3.11% and quality of 

intracellular calcium profiles showed±SD as much as 

2025.333±6.667. When compared to freezing temperature -

196°C has better quality than at freezing temperature -80°C. 

 

Keywords: Spermatozoa, different freezing temperatures, 

intracellular calcium 
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RINGKASAN 

 

Pembekuan spermatozoa diperlukan untuk proses 

penghentian sementara kegiatan hidup dari sel spermatozoa 

tanpa mematikan fungsi sel dan reaksi metaboliknya terhenti 

mendekati total dengan demikian proses hidup dapat berlanjut 

setelah pembekuan dihentikan, namun selama proses 

pembekuan hingga thawing akan terjadi kristal-kristal es akibat 

pengaruh cold shock terhadap spermatozoa yang dibekukan dan 

perubahan intraseluler akibat pengeluaran air. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas dan profil 

kalsium intraseluler spermatozoa post thawing kambing 

Senduro dengan pengencer andromed® pada suhu pembekuan -

80°C dan -196°C. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar 

untuk mengetahui pengaruh perbedaan suhu pembekuan 

terhadap kualitas dan profil kalsium intraseluler spermatozoa 

kambing Senduro. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semen 

kambing Senduro yang ditampung dari laboratorium lapang 
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Sumbersekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk 

penampungan semen, pengamatan kualitas semen segar, 

ekuilibrasi dan penyimpanan semen pada suhu pembekuan -

196°C serta di Laboratorium LSIH Universitas Brawijaya untuk 

peyimpanan semen pada suhu pembekuan -80°C, pengamatan 

kualitas semen post thawing dan pengamatan kualitas profil 

kalsium intraseluler kambing Senduro. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah percobaan laboratorium 

menggunakan analisis deskriptif  dengan membandingkan suhu 

pembekuan -80°C dan -196°C pada pengamatan semen yang 

telah di encerkan dengan pengencer andromed® untuk melihat 

kualitas spermatozoa dan profil kalsium intraseluler dari semen 

kambing Senduro. Data dianalisis dengan menggunakan uji t-

test berpasangan untuk mengetahui pengaruh perbedaan suhu 

pembekuan. Variabel penelitian meliputi kualitas semen segar, 

kualitas semen post thawing dan profil kalsium intraseluler 

kambing Senduro. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas semen 

kambing Senduro mengalami penurunan setelah dibekukan dan 

dilakukan post thawing dengan nilai rataan±SD pada suhu 

pembekuan -196°C menunjukkan motilitas individu sebesar 

42±5,70%, viabilitas sebesar 32,09±8,99%, abnormalitas 

sebesar 16,10±3,22% dan kualitas profil kalsium intraseluler 

menunjukkan rataan±SD sebesar 335,896±51,531. Sedangkan 

pada suhu pembekuan -80°C menunjukkan motilitas individu 

sebesar 32±4,47%, viabilitas sebesar 22,61±8,17%, 

abnormalitas sebesar 8,54±3,11% dan kualitas profil kalsium 

intraseluler menunjukkan rataan±SD sebesar 2025,333±6,667. 

Data penelitian ini menunjukkan perbedaan antara suhu 

pembekuan yang berbeda dan apabila dibandingkan suhu 

pembekuan -196°C memiliki kualitas lebih baik dari pada suhu 

pembekuan -80°C, karena dengan suhu pembekuan -196°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

lebih mampu mempertahankan kualitas spermatozoa serta 

memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan dengan 

suhu pembekuan -80°C. Disarankan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk pengaplikasian suhu pembekuan 

yang berbeda untuk mempertahankan kualitas semen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia 

menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat, hal ini 

diimbangi dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan 

mengenai kesehatan serta pola hidup sehat sehingga 

menyebabkan kebutuhan bahan pangan naik salah satunya yaitu 

protein. Kebutuhan pangan protein dapat dipenuhi melalui 

program swasembada daging yang dicanangkan pemerintah 

yang ditunjang dari berbagai sektor diantaranya yaitu daging 

kambing sebagai sumber protein hewani. Berdasarkan data dari 

Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (2017) 

menunjukkan bahwa populasi kambing dari 2013 hingga 2015 

mengalami kenaikan namun pada tahun 2016 populasi kambing 

menurun dan mulai ditingkatkan populasinya pada tahun 2017 

dengan jumlah populasi kambing pada tahun 2013 sebanyak 

18.500 ekor, pada tahun 2014 sebanyak 18.640, pada tahun 

2015 sebanyak 19.013, pada tahun 2016 sebanyak 17.847 dan 

pada tahun 2017 sebanyak 18.410, sedangkan untuk kebutuhan 

protein hewani terus meningkat pada tahun 2013 sebesar 52,44 

gram per kapital per hari menjadi 62,11 gram per kapital per 

hari pada tahun 2017. Kambing merupakan salah satu pilihan 

untuk pemenuhan kebutuhan yang cukup diminati masyarakat 

Indonesia karena harganya cukup terjangkau dibandingkan 

dengan daging sapi. Pada tahun 2016 hingga 2017 produksi 

daging kambing di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 

3,21% (Ditjennak, 2017). 

Kambing Senduro menjadi kekayaan sumber daya genetik 

ternak lokal Indonesia yang mempunyai keseragaman bentuk 

fisik yang khas dibanding dengan kambing lain. Kambing 
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Senduro merupakan hasil persilangan kambing Etawah India 

dengan kambing Kacang dan kambing Jawarandu, berdasarkan 

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2014. 

Kambing Senduro banyak dikembangkan di Kabupaten 

Lumajang dan mempunyai postur tubuh yang lebih besar 

dibandingkan dengan kambing lainnya sehingga produksi 

daging lebih tinggi serta mampu menghasilkan susu lebih tinggi 

(Susanto, Soetriono dan Supriono, 2017). Populasi kambing 

Senduro dapat ditingkatkan melalui program Inseminasi Buatan 

(IB) untuk efisiensi penggunaan semen, mempertahankan mutu 

genetik ternak dan meminimalisir penularan penyakit pada 

ternak. 

Keberhasilan pelaksanaan IB sangat ditentukan dari 

berbagai faktor antara lain petugas inseminator, kesuburan 

betina inseminator, ketepatan waktu inseminasi serta kualitas 

semen yang digunakan dalam IB harus memenuhi persyaratan 

motilitas, konsentrasi, viabilitas, pH, warna, volume dan 

morfologi sperma untuk mempertahankan kualitas semen 

(Mumu, 2009). IB dilakukan dengan menggunakan semen yang 

telah diencerkan dan dibekukan untuk meningkatkan volume 

dari semen serta meningkatkan daya simpan. Untuk 

mempertahankan kualitas semen yang telah ditampung 

dilakukan penyimpanan dengan penambahan bahan pengencer. 

Bahan pengencer yang digunakan yaitu andromed® karena 

dinilai dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap persentase 

motilitas dan persentase hidup spermatozoa selain itu memiliki 

kandungan gliserol yang berfungsi untuk menghasilkan energi 

dan membentuk fruktosa, sehingga spermatozoa optimum dan 

yang paling utama pengencer dapat memenuhi kebutuhan hidup 

spermatozoa. 

Pembekuan spermatozoa diperlukan untuk proses 

penghentian sementara kegiatan hidup dari sel spermatozoa 
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tanpa mematikan fungsi sel dan reaksi metaboliknya terhenti 

mendekati total dengan demikian proses hidup dapat berlanjut 

setelah pembekuan dihentikan, namun selama proses 

pembekuan hingga thawing akan terjadi kristal-kristal es akibat 

pengaruh cold shock terhadap spermatozoa yang dibekukan dan 

perubahan intraseluler akibat pengeluaran air. Kristal sel 

intraseluler dapat merusak spermatozoa secara mekanik, 

kerusakan selama pembekuan pada umumnya terjadi pada 

membran plasma maupun pada inti spermatozoa atau yang 

disebut dengan nekrosis (Susilowati, Hardijanto dan Triana, 

2016). Membran plasma spermatozoa akan meningkatkan 

permeabilitas membran terhadap ion-ion, termasuk ion kalsium, 

sehingga berakibat meningkatnya ion kalsium dalam sitosol 

yang diikuti dengan peningkatan ion kalsium dalam 

mitokondria dan akan menurunkan sintesa ATP dalam 

mitokondria sehinga cadangan energi yang digunakan  untuk 

motilitas spermatozoa akan menurun (Diliyana, Yudha, 

Susilawati dan Rahayu, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui kualitas dan profil kalsium intraseluler 

spermatozoa post thawing kambing Senduro dengan pengencer 

andromed® pada suhu yang berbeda yaitu pada suhu 

pembekuan -80°C dan -196°C. 

1.2   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kualitas dan profil kalsium intraseluler spermatozoa post 

thawing kambing Senduro dengan pengencer andromed® pada 

suhu pembekuan -80°C dan -196°C. 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas spermatozoa 

post thawing kambing Senduro dengan pengencer 

andromed® pada suhu pembekuan -80°C dan -

196°C. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas profil 

kalsium intraseluler spermatozoa spermatozoa post 

thawing kambing Senduro dengan pengencer 

andromed® pada suhu pembekuan -80°C dan -

196°C. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

 Hasil dari kualitas dan profil kalsium intraseluler 

spermatozoa post thawing kambing Senduro dengan pengencer 

andromed® penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

referensi untuk mengetahui pengaruh pembekuan semen pada 

suhu yang berbeda yaitu suhu pembekuan -80°C dan -196°C 

terhadap kualitas dan profil kalsium intraseluler spermatozoa 

kambing Senduro dengan pengencer andromed®. 

 

1.5   Kerangka Pikir 

 Kambing Senduro merupakan salah satu plasma nutfah 

Indonesia yang berasal dari Lumajang, dimana kambing 

Senduro merupakan kambing peranakan dari kambing Kacang, 

Etawah, dan Jawarandu. Kambing Senduro sendiri merupakan 

kambing dwiguna yang dapat diambil daging maupun susunya. 

Oleh karena itu kambing Senduro sangat potensial untuk 

dijadikan salah satu ternak yang perlu dikembangkan dan 

dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan protein di 

Indonesia. 
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Peningkatan produksi daging di Indonesia dapat ditunjang 

dengan pengembangan kualitas maupun kuantitas jumlah 

populasi ternak pedaging. Pembibitan ternak dapat dilakukan 

melalui program IB sehingga potensi produksi dapat 

dioptimalkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan IB, diantaranya yaitu petugas inseminator, 

kesuburan betina inseminator, ketepatan waktu inseminasi dan 

kualitas semen yang digunakan. Keunggulan dengan 

dilakukannya program IB selain untuk meningkatkan populasi 

juga untuk memperbaiki mutu genetik ternak karena dengan 

dilakukan proses IB maka semen yang digunakan adalah semen 

yang telah memenuhi persyaratan dan berasal dari pejantan 

yang unggul. Semen perlu dilakukan pengenceran dan 

pembekuan untuk meningkatkan volume dan daya simpan 

semen (Susilawati, 2011), serta perlu dilakukan pengujian pada 

semen segar dan thawing terhadap kualitas spermatozoa. 

Pengenceran semen dapat dilakukan dengan menggunakan 

pengencer andromed®  yang ditambahkan dengan aquades, 

andromed® mengandung gliserol yang berfungsi untuk 

menghasilkan energi dan membentuk fruktosa sehingga 

menunjukkan spermatozoa yang optimum karena dapat 

melindungi semen terhadap cold shock dan pembentukan kristal 

es yang dapat merusak membran plasma dan berpengaruh pada 

kualitas dan profil kalsium intraseluler spermatozoa 

(Munazaroh dkk, 2013). Pembekuan semen dilakukan dengan 

menggunatan nitrogen cair pada suhu pembekuan -80°C dan -

196°C untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kualitas profil 

kalsium intraseluler spermatozoa. Skema kerangka pikir 

penelitian disusun pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6   Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan 

pengaruh suhu pembekuan -80°C dan -196°C sehingga dalam 

pembekuan semen tidak akan mempengaruhi kualitas spermatozoa 

dan profil kalsium intraseluler spermatozoa kambing Senduro 

dengan pengencer andromed®. 

Semen kambing Senduro: 

- Fertilitas tinggi 

- Tingkat kebuntingan lebih tinggi 

- Plasma nutfah lokal Indonesia 

(Siswanto, 2016). 

Kualitas semen segar: 

- Uji kualitas makroskopis 

- Uji kualitas mikroskopis, syarat proses semen cair 

1. Motilitas massa +2 

2. Motilias individu 70% 

- Kualitas dan profil kalsium intraseluler (Sunami, 2017). 

 

Pembekuan semen 

Pembekuan pada suhu -80°C Pembekuan pada suhu -196°C 

Kualitas semen mengalami: 

- Cool shock 

- Pembentukan kristal-kristal es 

- Kerusakan membran plasma dan berpengaruh pada 

kalsiun intraseluler spermatozoa (Sukmawati dkk, 2014) 

Evaluasi post thawing kualitas semen: 

- Motilitas individu 

- Viabilitas dan Abnormalitas 

- kualitas dan profil kalsium intraseluler (Hanifi, 2016). 

Hasil Evaluasi Kualitas dan Profil Kalsium Intraseluler 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Kambing Senduro 

 Kambing Senduro merupakan jenis kambing tipe dwiguna 

(dual purpose) yang  mempunyai postur tubuh lebih besar 

dibandingkan dengan kambing lainnya sehingga produksi 

daging lebih tinggi serta mampu menghasilkan susu lebih tinggi 

(Susanto dkk, 2017). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia (2014) menyatakan bahwa kambing 

Senduro menjadi kekayaan sumber daya genetik ternak lokal 

Indonesia yang mempunyai keseragaman bentuk fisik yang 

khas dibanding dengan kambing lain. kambing Senduro 

merupakan hasil persilangan kambing Etawah India dengan 

kambing Kacang dan kambing Jawarandu. Kambing Senduro 

memiliki fertilitas (tingkat kesuburan reproduksi ternak) yang 

cukup tinggi yang dapat dilihat dari umur rata-rata kambing 

Senduro saat beranak pertama dengan umur rata-rata 394±58 

hari, dengan jarak beranak (Calving Interval) 220±17 hari yang 

menunjukkan bahwa dalam jangka waktu dua tahun kambing 

Senduro mampu melahirkan hingga tiga kali dengan kelahiran 

rata-rata kembar (Siswanto, 2016).  

Karakteristik kambing Senduro dilihat dari sifat kualitatif 

yaitu memiliki warna bulu putih, bentuk kepala profil muka 

cembung, telinga panjang menggantung ke bawah dan terpilin, 

memiliki bulu jenggot panjang pada kambing jantan dan tidak 

berjenggot pada kambing betina, punggung lurus agak 

melengkung sampai titik terendah di bagian tengah tubuh 

membentuk sudut, dan semakin ke belakang semakin tinggi 

sampai pinggul. Bulu tubuh bagian leher dan pinggul lebih 

panjang, dan pada jantan bulu lebih panjang mengurai, ekor 

pendek dan ambing menggantung seperti kendi. Berdasarkan 
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sifat kualitatif ukuran tubuh dengan a) tinggi pundak jantan : 

75,00±2,73 cm, betina 72,22±2,06 cm, b) panjang badan jantan 

: 74,50±2,93 cm, betina :  71,09±2,57 cm, c) lingkar dada jantan 

:  83,50±1,09 cm, betina : 83,82±1,28 cm, d) bobot badan jantan 

: 48,50±21,92 kg, betina : 46,74±10,25 kg, e) panjang telinga 

jantan : 31,00±1,41 cm, betina : 31,36±1,78 cm dan produksi 

susu : 1,3±0,5 liter/hari (Keputusan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia, 2014). 

Kambing Senduro banyak dikembangkan di daerah 

Lumajang yang merupakan daerah yang sangat potensial untuk 

pengembangan ternak kambing. Menurut data Dinas 

Peternakan Jawa Timur (2011) populasi ternak kambing 85.733 

ekor dan lebih dari 6.000 ekor berada di wilayah Lumajang. 

Namun perkembangan dan populasinya cenderung menurun 

akibat jumlah pejantan yang terbatas sehingga sering kawin 

antar keluarga (inbreeding) menyebabkan pertumbuhan 

kambing terhambat, kematian tinggi. Peternak banyak yang 

tidak mempunyai pejantan sehingga persentase kebuntingan 

menjadi rendah dan jarak beranak cukup panjang. Untuk 

meningkatkan populasi dan mutu genetik kambing di kabupaten 

Lumajang, perlu ditingkatkan kelahirannya menjadi 2 kali 

setahun dan jumlah cempe yang dilahirkan mencapai 4 ekor 

sekelahiran, sehingga dalam kurun waktu 12-14 bulan 

diharapkan induk kambing dapat menghasilkan anak 6-8 ekor. 

Salah satu teknologi tepat guna untuk memperbaiki mutu 

genetik kambing dalam meghasilkan daging adalah Inseminasi 

Buatan (IB) atau kawin suntik menggunakan semen segar 

maupun semen beku (Trisunuwati dan Sudjarwo, 2017). 

 

2.2   Semen Kambing 

Semen adalah cairan atau suspensi semigelatinous yang 

mengandung gamet jantan atau spermatozoa. Semen ditampung 
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dengan menggunakan vagina buatan, semen segar yang 

disimpan pada suhu ruang akan mengalami penurunan fertilitas 

baik dari penurunan motilitas dan viabilitas yang dapat diamati 

dengan menggunakan mikroskop (Kusumawati, Utomo, 

Krisnaningsih dan Rahadi, 2017). 

Berdasarkan Susilawati (2011) menyatakan bahwa 

komponen kimia spermatazoa adalah asam nukleat, protein dan 

lemak. Kurang lebih sepertiga dari berat kering sel spermatozoa 

adalah kromatin inti yang terdiri dari setengah DNA dan 

setengah protein, pada membran spermatozoa terdapat ion 

kalsium. Kualitas semen selama penyimpanan sebelum 

dilakukan IB sangat penting diketahui karena dapat 

memperkirakan sejauh mana daya hidup dan fertilitas 

spermatozoa di dalam saluran reproduksi betina, karena proses 

penyimpanan akan mengalami metabolisme spermatozoa 

sehingga aktivitas metabolisme selama penyimpanan 

berpengaruh terhadap kualitas semen. Selama penyimpanan, 

kualitas semen dapat menurun karena proses metabolisme 

spermatozoa terus berlangsung baik secara aerob maupun 

anaerob, sedangkan produk dari metabolisme adalah radikal 

bebas, senyawa ini tidak memiliki elektrron berpasangan dan 

bersifat reaktif, sehingga elektron radikal bebas akan mencari 

pasangan lain dan menyerang membran plasma spermatozoa 

(Susilowati, 2008). 

Spermatozoa ditutupi oleh membran sel dari kepala sampai 

ekor dan secara umum memiliki sususan molekul dan fungsi 

yang kompleks. Membran bagian kepala berfungsi dalam 

proses kapasitasi, reaksi akrosom dan penembusan zona 

pelusida. Membran bagian belakang menjadi satu dengan ovum 

pada saat sperm egg regocnition. Membran bagian ekor 

berfungsi mendapatkan substrat energi dan menggerakkan 

spermatozoa ( Garner and Hafez, 2000). 
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Menurut pendapat Garner and Hafez (2000) volume semen 

kambing per ejakulasi berkisar antara 0,1-1,5 ml. Volume 

semen dan konsentrasi spermatozoa per ejakulasi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya spesies, umur, musim, 

lingkungan, bangsa ternak, frekuensi penampungan, kondisi 

pakan dan kesehatan. Susilawati (2013), volume semen 

kambing yaitu 0,69-1,03 ml/ejakulasi. Beragamnya volume 

semen pada saat penampungan dipengaruhi oleh perbedaan 

individu ternak, bangsa ternak, umur, nutrisi, frekuensi 

ejakulasi, interval koleksi semen dan cara koleksi semen. 

Kambing memiliki semen berwarna putih kekuningan 

hingga krem (Ihsan, 2013). Berdasarkan penelitian Agustina, 

Ihsan dan Isnaini (2014) menyatakan warna semen segar hasil 

pengamatan menunjukkan putih kekuningan yang berarti 

bahwa semen tersebut normal seperti pendapat Evans dan 

Maxwell (1987) dalam Lestari, Ihsan dan Isnaini (2014) yang 

menyebutkan bahwa warna krem pada semen disebabkan oleh 

adanya riboflavin dari sekresi kelenjar vesikularis serta semen 

segar yang memiliki jumlah spermatozoa banyak akan 

mengakibatkan semen lebih kental dan warna lebih pekat. 

Semen berwarna kemerahan adalah tanda bahwa semen 

terkontaminasi oleh darah segar, sedang apabila warnanya 

mendekati coklat merupakan tanda bahwa darah yang 

mengkontaminasi semen sudah mengalami dekomposisi. 

Warna kehijauan merupakan tanda adanya bakteri pembusuk 

dalam semen. Variasi warna semen bisa terjadi antar pejantan 

dan pada pejantan yang sama dari semen hasil ejakulasi yang 

berbeda. Derajat keasaman atau pH semen kambing umumnya 

berkisar 6,4-6,8. Semakin tinggi pH semen dari pH normal akan 

membuat spermatozoa lebih cepat mati (Kusumawati, 2017). 
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Kualitas semen sesudah penampungan akan mengalami 

penurunan apabila tidak segera digunakan dan semen yang 

tidak diencerkan akan mengalami penurunan fertilitasnya, oleh 

karena itu untuk mempertahankan kualitas semen selama 

penyimpanan dan pembekuan adalah dengan penambahan 

bahan pengencer. Penambahan bahan pengencer bertujuan 

untuk menyediakan sumber energi bagi spermatozoa sehingga 

menjamin kelangsungan hidup spermatozoa selama 

penyimpanan (preservasi) atau pembekuan (kriopreservasi) 

(Munazaroh, Wahyuningsih dan Ciptadi, 2013). Semen yang 

telah ditampung perlu dilakukan uji secara makroskopis 

(volume, warna, bau dan pH) dan mikroskopis. Penilaian secara 

mikroskopis pada motilitas massa spermatozoa ditentukan 

dengan nilai sangat baik (+++), terlihat gelombang-gelombang 

besar, banyak, gelap, tebal dan aktif bagaikan gumpalan awan 

hitam serta aktif bergerak, konsentrasi spermatozoa adalah 

jumlah spermatozoa per ml sperma dengan perhitungan secara 

langsung menggunakan hemocytometer yaitu menggunakan 

metode kamar hitung neubauer dan persentase abnormalitas 

spermatozoa (Dethan, Kustono dan Hartadi, 2010).  

2.3   Pengenceran semen dengan Andromed® 

Pengenceran semen bertujuan untuk mendapatkan jumlah 

semen yang lebih banyak sebelum diinseminasikan dan 

mempertahankan kualitas semen sebelum disemprotkan 

kedalam alat reproduksi betina. Pengenceran semen tergantung 

pada volume semen, konsentrasi semen, persentase 

spermatozoa hidup dan bergerak progresif. Syarat penting 

dalam pengencer yaitu bahan tidak bersifat toksik terhadap 

spermatozoa, mengandung sumber energi, bersifat isotonis, 

mengandung buffer, melindungi dari pengaruh dingin secara 

cepat, menghambat pertumbuhan bakteri dan meningkatkan 
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volume sehingga dapat digunakan beberapa kali IB (Susilawati, 

2011). 

Prinsip pengenceran semen bertujuan untuk menambah 

volume semen dari setiap ejakulasi dan memberi zat-zat 

makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya tahan 

hidup dan fertilitas spermatozoa. Selain itu pengencer juga 

dapat memberi pelindungan terhadap spermatozoa dari 

terjadinya kejutan dingin (cold shock), mencegah tumbuhnya 

kuman dan juga sebagai penyangga dalam menjaga kestabilan 

pH, disamping itu pengencer harus mempunyai sifat-sifat 

seperti plasma semen yaitu harus dapat menciptakan keadaan 

yang memungkinkan spermatozoa tahan terhadap kondisi 

buatan yang berhubungan dengan penyimpanan (Mumu, 2009). 

Penurunan suhu pada saat pengenceran dilakukan secara 

bertahap bertujuan agar spermatozoa tidak mengalami cold 

shock. Cold shock adalah peningkatan masuknya Na+ dan K+ 

yang diakibatkan perubahan reorganisasi partikel intramembran 

(Ducha, Susilawati, Aulanni’am, Wahjuningsih dan Mulyoto, 

2012). Pengaruh utama dari cold shock terhadap sel 

spermatozoa ialah penurunan motilitas dan daya hidup, 

perubahan permeabilitas dan perubahan komponen lipid pada 

membran. Spermatozoa yang mengalami cold shock akan 

menyebabkan penurunan kemampuan sel spermatozoa untuk 

mengontrol aliran Na+ (Gazali dan Tambig, 2002). Untuk 

mengurangi dampak cold shock diperlukan penambahan bahan-

bahan dalam pengencer semen. Bahan pengencer yang baik 

harus memperlihatkan kemampuannya dalam memperkecil 

tingkat penurunan motilitas (gerak progresif), sehingga 

memperpanjang lama penyimpanan pasca pengenceran. 

Akibatnya, harus diperhatikan beberapa hal yaitu nutrisi dalam 

bahan pengencer, pengencer harus bersifat buffer untuk 

menetralisir sisa hasil metabolisme serta mempunyai 
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kemampuan dalam melindungi sel terhadap efek pendinginan 

(Kaka, Nalley, Kune, Burhanuddin, 2014).       

Andromed® merupakan bahan pengencer yang dapat 

digunakan dalam proses pembekuan semen. Pengencer 

andromed® mengandung gliserol yang berfungsi untuk 

menghasilkan energi dan membentuk fruktosa sehingga 

menunjukkan spermatozoa yang optimum. Andromed® dapat 

memberikan pengaruh terbaik terhadap persentase motilitas dan 

persentase hidup spermatozoa dibanding dengan susu skim 

(Munazaroh dkk, 2013). Andromed® tersusun atas  aquabidest, 

fruktosa, gliserol, asam sitrat, buffer dan pHosfolipid, selain itu 

andromed® mengandung lesitin yang cukup tinggi yaitu 

sebanyak 6.76g/100ml serta mengandung protein, karbohidrat, 

mineral (natrium, kalsium, kalium, magnesium, klorida, fosfor 

dan mangan) dan glyceryl phosphoryl choline (GPC). 

Andromed® dalam dosis yang tepat memiliki kemampuan 

yang sama dalam mempertahankan kualitas spermatozoa 

epididimis selama proses kriopreservasi. Di dalam pengencer 

Tris yang mengandung kuning telur terdapat lipoprotein berupa 

fosfatidil kolin (lesitin), yang menjadi target utama penggunaan 

kuning telur sebagai salah satu bahan penyusun pengencer 

semen dalam proses kriopreservasi semen. Lesitin dari kuning 

telur ini berfungsi melindungi membran plasma sel 

spermatozoa dari pengaruh kejutan dingin (cold shock) selama 

proses kriopreservasi semen berlangsung. Sumber lesitin di 

dalam pengencer semen komersial andromed® berasal dari 

ekstrak kacang kedelai, yang juga dapat menjalankan fungsi 

seperti pada lesitin kuning telur. Seluruh bahan-bahan yang 

terkandung di dalam pengencer semen komersial andromed® 

tersebut merupakan bahan-bahan yang telah umum digunakan 

dalam menyusun pengencer semen selama ini dan dalam proses 

kriopreservasi semen, pengencer semen harus mengandung 
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sumber energi (karbohidrat, terutama monosakarida), mineral, 

protein, zat penyangga (buffer), zat pencegah kejutan dingin 

(lipoprotein khususnya lesitin), krioprotektan (gliserol dan juga 

berbagai jenis gula), dan antibiotik, serta tidak toksik terhadap 

spermatozoa. Penggunaan andromed® sebagai pengencer sering 

dikombinasikan dengan larutan NaCl atau aquades dengan 

perbandingan 1:4 (Surachman dkk, 2006). 

 

2.4   Ekuilibrasi 

Ekulibrasi merupakan waktu penyesuaian yang digunakan 

oleh semen yang sudah ditambahkan dengan larutan pengencer 

untuk menurunkan suhu spermatozoa dari suhu 36-37°C hingga 

mencapai 5°C sebelum dimasukkannya straw berisi semen 

kedalam nitrogen cair, hal ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya penurunan kualitas spermatozoa akibat pengaruh 

cold shock yang berlebih sehingga motilitas spermatozoa masih 

tetap tinggi, pada tahap ini gliserol akan menembus kedalam sel 

spermatozoa untuk membentuk konsentrasi intraseluler dan 

ekstraseluler yang seimbang (Arifiantini dan Supriatna, 2007). 

Ekuilibrasi dilakukan agar spermatozoa beradaptasi 

dengan bahan pengencer yang digunakan pada saat proses 

penurunan suhu, yang mana lama waktu ekuilibrasi akan 

menentukan daya adaptasinya apabila lama ekuilibrasi terlalu 

singkat maka akan menyebabkan penurunan daya adaptasi 

spermatozoa terhadap pengencernya, namun jika waktu 

ekuilibrasi yang digunakan terlalu lama, maka spermatozoa 

akan semakin kehilangan banyak energi sehingga dapat 

menurunkan aktivitas spermatozoa (Kusumaningrum, 

Situmorang, Setioko, Triwulanningsih dan Sianturi, 2002). 

Selama proses ekuilibrasi spermatozoa dibiarkan pada suhu 5°C 

selama 2 hingga 6 jam agar bisa menyeimbangkan cairan 

intraseluler dengan diluter yang mengandung gliserol sebelum 
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proses pembekuan dimulai (Novianto, Sudarno dan Mashithah, 

2014). 

2.5   Pembekuan Semen 

 Pembekuan semen merupakan suatu proses penghentian 

sementara kegiatan hidup dari sel spermatozoa tanpa 

mematikan fungsi sel, reaksi metaboliknya berhenti mendekati 

total sehingga menurunkan kecepatan metabolisme dan 

menghemat penggunaan energi dengan demikian proses hidup 

dapat berlanjut setelah pembekuan dihentikan (Mumu, 2009). 

Kriopreservasi merupakan teknik pengawetan sel atau jaringan 

hidup pada suhu sangat rendah. Kriopreservasi spermatozoa 

yang tidak diproteksi akan menyebabkan kerusakan dan 

kematian. Kerusakan spermatozoa selama proses pembekuan 

diakibatkan oleh kejutan dingin, pembentukan kristal es, dan 

peroksidasi lipid. Titik kritis saat pembekuan adalah pada fase 

transisi (5°C hingga -60°C) karena pada fase itulah terjadi 

kejutan dingin dan pembentukan kristal es (Herbowo, 2017). 

Prinsip yang terpenting dari kriopreservasi sel 

spermatozoa ialah pengeluaran air dari dalam sel (dehidrasi) 

sebelum membeku intraseluler, apabila tidak terjadi dehidrasi 

akan terbentuk kristal es besar dalam sel yang dapat merusak 

sel dan apabila terjadi dahidrasi yang sangat hebat maka sel 

akan mengalami kekeringan sehingga sel mati, untuk itu perlu 

diperhatikan pada prinsip perpindahan air keluar masuk, baik 

sebelum deep freezing maupun rehidrasi pada saat pencairan 

kembali. Tujuan utama kriopreservasi sel spermatozoa yaitu 

melestarikan plasma nutfah yang mendekati kepunahan dan 

mendukung program IB pada ternak (Gazali dan Tambing, 

2002). 
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Pembekuan semen dapat dilakukan dengan menggunakan 

nitrogen cair pada suhu -196°C dan menggunakan alat 

pendinginan pada suhu -80°C, namun dalam proses pembekuan 

dapat menyebabkan kerusakan fungsi maupun struktur 

membran dan kemampuan spermatozoa untuk 

mempertahankan hidup akibat pengaruh cold shock. Kerusakan 

sel terjadi karena proses dehidrasi tidak terjadi sehingga 

terbentuk kristal-kristal es intraseluler yang dapat merusak sel, 

selain itu terjadi peningkatan osmolaritas media pembekuan 

sehingga krioprotektan bersifat racun selanjutnya terjadi 

kerusakan fisik yaitu terbentuknya kristal es ekstraseluler, 

toksisitas dari elektrolit yang pekat atau terjadinya osmotic 

swelling. Kerusakan pada membran plasma maupun inti sel 

spermatozoa akan mengakibatkan ketidak mampuan untuk 

mempertahankan homeostasis yang menyebabkan masuknya 

air dan ion ekstraseluler (Susilowati dkk, 2016). 

Plasma seminalis mengandung faktor dekapasitasi yang 

pada waktu ejakulasi melapisi permukaan spermatozoa. Faktor-

faktor dekapasitasi tersebut mengikat permukaan spermatozoa, 

mengaktifkan kalsium intraseluler ATP-ase untuk 

mempertahankan konsentrasi kalsium intraseluer tetap rendah. 

Plasma seminalis akan mempertahankan persentase 

spermatozoa yang motil selama pendinginan, pembekuan dan 

thawing. Terjadinya penurunan persentase motilitas 

spermatozoa setelah pembekuan disebabkan karena 

spermatozoa yang telah mengalami cekaman dingin (suhu 

rendah) dapat mengalami destabilisasi membran. Destabilisasi 

membran akan meningkatkan permeabilitas membran terhadap 

ion-ion termasuk ion kalsium sehingga akan berakibat terhadap 

meningkatnya ion kalsium dalam sitosol yang diikuti dengan 

meningkatnya ion kalsium dalam mitokondria yang berakibat 

menurunnya sintesa ATP dalam mitokondria sehingga 
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cadangan energi yang dapat digunakan untuk motilitas 

spermatozoa akan menurun (Muzakkir dkk, 2017). 

 

2.6   Penyimpanan Semen Beku 

Semen beku merupakan semen yang berasal dari hewan 

pejantan unggul, sehat dan bebas dari penyakit hewan menular 

yang telah ditampung dengan menggunakan vagina buatan yang 

kemudian diencerkan dengan bahan pengencer sesuai prosedur 

proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan 

didalam rendaman nitrogen cair dengan suhu yang sangat 

rendah -196°C dalam kontainer kriogenik (SNI 4869.1:2008). 

Kualitas semen pada saat pembekuan harus benar-benar terjaga 

untuk mempertahankan kualitasnya maka semen beku harus 

selalu terendam didalam nitrogen cair, apabila semen dalam 

straw tidak terendam nitrogen cair maka spermatozoa beku 

tidak akan hidup setelah melalui proses thawing, untuk itu 

pengontrolan volume nitrogen cair perlu dilakukan untuk 

mempertahankan kualitas spermatozoa selama penyimpanan 

(Zelpina, Rosadi dan Sumarsono, 2012). 

Spermatozoa yang dibekukan dan disimpan pada suhu -

80°C dapat tahan hidup 3 sampai 4 tahun, sedangkan pada suhu 

-196°C didalam nitrogen cair spermatozoa tahan hidup untuk 

waktu yang tak terhingga (Faradis, 2010). Proses pembekuan 

semen akibat perlakuan suhu yang sangat rendah akan terbentuk 

kristal-kristal es dan perubahan konsentrasi elektrolit yang akan 

menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel spermatozoa. 

Penyimpanan dapat dilakukan dengan menggunakan kontainer 

N2 cair yang bersuhu -196°C. Kapasitas kontainer yang 

digunakan disesuaikan dengan jumlah straw. Selain kontainer 

untuk menyimpan semen beku, perlu disediakan kontainer 

untuk stok N2 cair. Stok N2 cair diperlukan untuk menambah 

persediaan N2 cair didalam kontainer yang berisi straw. Kualitas 
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semen beku akan tetap terjaga jika straw tetap terendam 

didalam N2 cair (Luthan, 2010). 

 

 2.7   Analisis Kualitas Semen Beku 

Uji kualitas semen dilakukan segera setelah penampungan 

atau sebelum diencerkan yang meliputi proses pemeriksaan 

makroskopis: volume, warna, konsistensi, pH dan pemeriksaan 

secara mikroskopis meliputi: motilitas massa, motilitas 

individu, konsentrasi, viabilitas dan abnormalitas (Susilawati, 

2011). Menurut pendapat Garner and Hafez (2000) volume 

semen kambing per ejakulasi berkisar antara 0,1-1,5 ml. Warna 

semen segar hasil pengamatan menunjukkan putih kekuningan 

yang berarti bahwa semen tersebut normal seperti pendapat 

Evans dan Maxwell (1987). Derajat keasaman atau pH diukur 

dengan cara mengambil sedikit semen dengan menggunakan 

ose dan diletakkan pada kertas lakmus atau pH meter kemudian 

dilihat pHnya, pH semen diuji dengan menggunakan pH paper, 

pH normal semen = 6,2-6,8 (Susilawati, 2011). Menurut Garner 

and Hafez (2000) volume ejakulat semen domba atau kambing 

berkisar 0,8-1,2ml, pH 5,9-7,3, konsentrasi 2000-3000 juta/ml. 

Derajat keasaman sangat menentukan status kehidupan 

spermatozoa didalam semen. Semakin rendah dan semakin 

tinggi pH semen dari pH normal akan mengakibatkan 

spermatozoa lebih cepat mati (Suyadi, Susilawati dan Isnaini, 

2004). 

Motilitas massa atau gerakan massa spermatozoa semakin 

aktif dan semakin banyak spermatozoa yang bergerak dan 

berpindah tempat, maka gerakan massa akan semakin baik, 

motilitas massa diamati dengan menggunakan mikroskop tanpa 

cover glass dengan perbesaran 100x atau 400x pada suhu yang 

dijaga konstan 37°C (Susilawati, 2011). Menurut Toelihere 

(1993) berdasarkan penilaian gerak massa, kualitas semen 
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dibagi dalam kategori yaitu: sangat baik (+++) terlihat adanya 

gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktivitas bagai 

gumpalan awan hitam pekat yang bergerak cepat berpindah-

pindah tempat, baik (++) bila terdapat gelombang kecil-kecil, 

tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lambat, cukup (+) jika 

tidak terlihat gelombang melainkan gerak individu yang aktif 

progresif dan jelek (0) sedikit atau gerakan-gerakan individual. 

Motilitas individu atau pergerakan individu spermatozoa 

diamati menggunakan mikroskop dengan pengamatan 

pergerakan individual spermatozoa, kriteria motilitas antara 

lain: 0% jika spermatozoa imotil atau tidak bergerak 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 

massa, 90% jika spermatozoa bergerak sangat progresif dan 

membentuk gelombang tebal dan 100% jika gerakan sangat 

progresif dan terbentuk gelombang seketika terus menerus (Ax, 

et al, 2000). 

Teknik perhitungan konsentrasi spermatozoa antara lain 

yaitu perhitungan dengan haeymocytometer, 

spectrophotometer, SDM5 photometer serta pewarnaan 

diferensial dengan eosin-negrosin. Kriteria konsentrasi semen 

sapi maupun kambing adalah sebagai berikut (1) < 1000 x 106 : 

encer, (2) 1000-1500 x 106 : sedang, (3) > 1500 x 106 : pekat 

(Feradis, 2010). Menurut Kartasudjana (2001), semakin kental 

semen yang diejakulasi oleh suatu organisme, dapat diartikan 

bahwa konsentrasi spermatozoa yang terkandung didalamnya 

juga semakin tinggi, spermatozoa yang baik memiliki 

konsentrasi yang berkisar antara 2000-2200 x 106 juta/ml. 

Persentase hidup mati atau viabilitas dapat dibedakan 

raksinya terhadap warna tertentu, sel spermatozoa yang tidak 

motil dan dianggap mati akan menghisap warna dan 
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spermatozoa yang motil yang hidup tidak menghisap warna. 

Eosin-negrosin adalah pewarna sel yang paling baik 

dipergunakan. Adapun cara kerja pewarnaan viabilitas adalah 

sebagai berikut, satu tetes semen segar diteteskan pada ujung 

object glass dengan menggunakan jarum ose dan ditambahkan 

satu tetes eosin-negrosin dengan jarum ose didekat semen segar 

dan dihomogenkan, kemudian ditutup dengan object glass 

lainnya pada ujungnya yang membentuk sudut 45°C dan ditarik 

kearah ujung yang lain. Hasil olesan diamati pada mikroskop 

dengan perbesaran 400x. Spermatozoa yang menyerap warna 

berarti mati sedangkan yang tidak menyerap warna berarti hidup 

(Susilawati, 2011). 

Abnormalitas spermatozoa terjadi pada kepala dan ekor. 

Toelihere (1993) abnormalitas spermatozoa menjadi 2 yaitu 

abnormalitas primer meliputi: kepala terlalu besar 

(macrochealic), kepala terlalu kecil (microchepalic), kepala 

pendek melebar, pipih memanjang dan kepala rangkap 

(piriformis), ekor ganda (bagian tengah membesar dan berlipat 

membengkak, membesar) dan ekor yang melingkar, terputus, 

kepala tanpa ekor atau ekor terbelah. Abnormalitas sekunder 

meliputi: ekor terputus, kepala tanpa ekor, bagian tengah 

melipat, butiran protoplasma proksimal dan akrosom yang 

terlepas. Menurut Afiati, Yulnawati, Riyadi dan Arifianti (2015) 

abnormalitas spermatozoa dikelompokkan menjadi pyriform 

(bentuk yang menyempit dibagian post acrosome), detached 

head (kepala yang terpisah dari ekor), pear shaped (bagian 

anterior akrosom membulat dan bagian posterior akrosom 

mengecil), macrocephalus (kepala lebih besar), microcephalus 

(kepala lebih kecil dari pada normal), double head (satu sel 

memiliki dua kepala dan satu ekor), nuclear vacuolus (terdapat 

vacuola di bagian kepala spermatozoa yang menunjukkan 
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abnormalitas inti dan kromatin sel) dan abnormal 

decondensation (abnormalitas kondensasi DNA spermatozoa). 

Kalsium Intraseluler berperan dalam menjaga integritas 

fungsi membran plasma spermatozoa dan menjaga tekanan 

osmotik serta membantu aktivitas membran spermatozoa 

(Garner and Hafez, 2000). Ion kalsium juga berpengaruh 

penting pada fisiologi spermatozoa termasuk motilitas, 

metabolisme, reaksi akrosom dan fertilitas. Pemasukan kalsium 

akan mengaktivasi adenylate cyclase yang selanjutnya akan 

menyebabkan tingginya kadar cAMP intraseluler, kemudian 

akan menginduksi hyperaktivasi motilitas spermatozoa. Jika 

kalsium dalam kadar standar dan kemudian konsentrasi kalsium 

intraseluler tidak terjadi sehingga kadar cAMP tidak naik maka 

spermatozoa akan gagal untuk meningkatkan motilitasnya 

(Hafez, 2004). Menurut pendapat Rahmah (2007), kerusakan 

membran memengaruhi integritas membran spermatozoa yang 

menyebabkan perubahan sistem regulasi ion pada membran 

spermatozoa. Keadaan ini menyebabkan transport ion kalsium 

ke dalam dan ke luar sel tidak berjalan normal sehingga 

konsentrasi ion kalsium intraseluler meningkat dan akan terjadi 

kapasitasi dan reaksi akrosom pada spermatozoa. 

Terjadinya penurunan persentase motilitas spermatozoa 

setelah pembekuan disebabkan oleh karena spermatozoa yang 

telah mengalami cekaman dingin (suhu rendah) dapat 

mengalami destabilisasi membran. Destabilisasi membran akan 

meningkatkan permeabilitas membran terhadap ion-ion, 

termasuk ion kalsium sehingga akan berakibat terhadap 

meningkatnya ion kalsium dalam sitosol yang diikuti dengan 

meningkatnya ion kalsium dalam mitokondria. Meningkatnya 

konsentrasi ion kalsium dalam mitokondria ini akan 

menurunkan sintesa ATP dalam mitokondria sehingga 

cadangan energi yang dapat digunakan untuk motilitas 
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spermatozoa akan menurun. Selain itu, penurunan motilitas 

spermatozoa setelah proses pembekuan juga diakibatkan oleh 

semakin sedikitnya cadangan energi yang cukup untuk 

pergerakan spermatozoa, serta terbentuknya asam laktat sebagai 

sisa metabolisme sel yang menyebabkan kondisi medium 

menjadi semakin asam. Kondisi ini dapat bersifat racun bagi 

spermatozoa yang akhirnya menyebabkan kematian 

spermatozoa. Proses pendinginan (cooling), pembekuan 

(freezing) dan pencairan kembali (thawing) sangat 

mempengaruhi stabilitas dan fungsi-fungsi hidup sel membran. 

Penurunan persentase motilitas  spermatozoa diatas terjadi 

karena adanya kerusakan struktur membran selama 

pendinginan sehingga proses metabolisme spermatozoa 

terganggu (Muzakkir dkk, 2017). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1   Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang 

Sumbersekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk 

penampungan semen, pengamatan kualitas semen segar, 

ekuilibrasi dan penyimpanan semen pada suhu pembekuan -

196°C serta di Laboratorium LSIH Universitas Brawijaya untuk 

peyimpanan semen pada suhu pembekuan -80°C, pengamatan 

kualitas semen post thawing dan pengamatan kualitas profil 

kalsium intraseluler kambing Senduro. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini pada bulan November 2018 hingga Januari 2019. 

 

 3.2   Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semen 

dari kambing Senduro yang berada di Laboratorium Lapang 

Sumbersekar. Panampungan semen dilakukan dengan 

menggunakan vagina buatan. Persyaratan semen segar yaitu 

harus memiliki motilitas massa 2+ dan motilitas individu ≥70%. 

Pengencer komersil yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

andromed® yang ditambahkan dengan aquades perbandingan 

1:4. Penggunaan andromed® karena dapat menyediakan sumber 

energi, bersifat buffer untuk mencegah perubahan pH yang 

dapat membunuh spermatozoa akibat terbentuknya asam laktat, 

mengandung antibiotika untuk mencegah timbulnya bakteri dan 

meningkatkan volume semen. 
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Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penampungan semen 

Alat : Kandang jepit, vagina buatan, tabung koleksi 

yang telah dilapisi alumunium foil, termos air 

panas dan tissue 

Bahan : Vaselin dan air hangat 

2. Evaluasi kualitas spermatozoa 

Alat : Mikroskop binokuler, mikroskop inverted, 

haemocytometer, ose, object glass, cover 

glass, hand tally counter (HTC), water bath, 

cool top, tabung reaksi, gelas ukur, 

refrigerator, pipet eritrosit, tabung erlenmeyer 

Bahan : Semen segar kambing Senduro, pewarna 

eosin-negrosin, Nacl 3%, pengencer 

(andromed® + aquades) 

3. Penyimpanan semen beku 

Alat : Container dan freezer suhu -80°C 

Bahan : Nitrogen cair 

4. Evaluasi kalsium intraseluler 

Alat : Mikroskop Confocal Laser Scanning 

Microscopy (CLSM) jenis mikroskop 

fluoresence, conical tube 15ml, tube 1,5ml, 

blue tip, yellow tip, mikropipet, sentrifuge, 

tissue, bolpoin permanen dan cover slip 

24x60mm. 

Bahan : Sampel spermatozoa kambing Senduro,  

fluo-3 400µm dan PBS-Ca-Mg. 

Gambar alat dan bahan dapat dilihat pada Lampiran 6.  
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Keterangan: 

• Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 3 jenis 

mikroskop yang berbeda antara lain: 

1. Mikroskop Binokuler (type Yazumi XSZ 107BN) 

Digunakan untuk pengamatan kualitas spermatozoa 

semen segar  

2. Mikroskop Inverted (type Olympus IX71) 

Digunakan untuk pengamatan kualitas spermatozoa 

post thawing dengan mikroskop yang telah terhubung 

dengan komputer untuk melihat hasil pengamatan. 

3. Mikroskop Confocal Laser Scanning Microscopy 

(CLSM) (type Olympus FV1000 Fluoview Ver.4.2a) 

Digunakan untuk pengamatan kualitas dan profil 

kalsium intraseluler spermatozoa post thawing dengan 

mikroskop yang telah terhubung dengan komputer 

untuk melihat hasil pengamatan. 

• Spesifikasi untuk masing-masing mikroskop dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

3.2.1   Penampungan Semen Kambing Senduro 

Semen diperoleh dari hasil penampungan semen 

kambing Senduro yang ditampung dengan menggunakan 

vagina buatan yang dimana pejantan dimasukkan kedalam 

kandang jepit. Pejantan didekatkan betina pemancing, namun 

tidak diberi kesempatan untuk menaikinya (false mounting) 

yang bertujuan untuk menambah libido agar ereksi terjadi 

secara sempurna. Setelah melakukan 3 kali false mounting 

pejantan dibiarkan menaiki betina pemancing, penampung 

memegang penis dengan tangan kiri dan mengarahkan kedalam 

vagina buatan sehingga ejakulasi terjadi didalam vagina buatan. 

Setelah penampungan semen dilakukan pengujian kualitas 

secara makroskopis (volume, warna, konsistensi, dan bau) dan 
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mikroskopis (konsentrasi, motilitas, viabilitas, dan 

abnormalitas spermatozoa). Semen yang mempunyai 

konsentrasi spermatozoa >600 juta/ml dan motilitas progresif 

>70%, abnormalitas <20% digunakan sebagai sampel 

(Handayani, dkk. 2015).  

Penampungan semen dilakukan dengan vagina buatan 

yang terdiri atas tabung karet yang berlubang pentil, karet inner 

liner, karet pengikat, corong karet, dan tabung penampung 

berskala. Air panas (40-52°C) dimasukkan ke dalam vagina 

buatan melalui lubang pentil hingga mencapai setengah bagian, 

kemudian lubang pentil ditutup dan dipompa. Kekenyalan 

vagina buatan diukur dengan jari jika dirasakan cukup, karet 

bagian luar vagina buatan diberi vaselin hingga 1/3 bagian 

panjangnya. Kambing betina pemancing (teaser) dimasukkan 

ke dalam service create, selanjutnya kambing pejantan Senduro 

dibiarkan mendekati kambing betina pemancing beberapa kali 

untuk meningkatkan libido dan setelah kambing pejantan 

Senduro menaiki pemancing, bagian preputium dipegang, 

ujung penis diarahkan ke lubang vagina buatan dengan posisi 

miring. Semen yang tertampung segera dievaluasi secara 

makroskopis dan mikroskopis (Herdiawan, 2004). Prosedur 

penampungan ini bertujuan untuk mendapatkan semen kambing 

Senduro dengan kualitas baik. 

3.2.2 Pengenceran Semen Kambing Senduro dengan 

Andromed® 

Andromed® merupakan bahan pengencer yang dapat 

digunakan dalam proses pembekuan semen. Pengencer 

andromed® mengandung gliserol yang berfungsi untuk 

menghasilkan energi dan membentuk fruktosa sehingga 

menunjukkan spermatozoa yang optimum. Andromed® dapat 

memberikan pengaruh terbaik terhadap persentase motilitas dan 
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persentase hidup spermatozoa dibanding dengan susu skim 

(Munazaroh dkk, 2013). Andromed® tersusun atas  aquabidest, 

fruktosa, gliserol, asam sitrat, buffer dan phosfolipid, selain itu 

andromed® mengandung lesitin yang cukup tinggi yaitu 

sebanyak 6.76g/100ml serta mengandung protein, karbohidrat, 

mineral (natrium, kalsium, kalium, magnesium, klorida, fosfor 

dan mangan) dan glyceryl phosphoryl choline (GPC). 

Penggunaan pengencer semen dengan andromed®  perlu 

ditambahkan aquades dengan perbandingan 1:4 (Susilawati, 

2011).  

Pengenceran semen kambing Senduro dengan 

andromed® tidak membutuhkan penambahan kuning telur 

sehingga mengurangi kontaminasi mikroorganisme dari kuning 

telur dan sehingga fertilitas spermatozoa tetap tinggi. 

Andromed® dapat menyediakan sumber energi, bersifat buffer 

untuk mencegah perubahan pH yang dapat membunuh 

spermatozoa akibat terbentuknya asam laktat, mengandung 

antibiotika untuk mencegah timbulnya bakteri dan 

meningkatkan volume semen (Lestari dkk, 2014).  

3.2.3   Pembekuan Semen  

 Proses pembekuan (kriopreservasi) semen, akibat 

perlakuan suhu yang sangat rendah yaitu pada suhu -80°C dan 

suhu -196°C akan terbentuk kristal-kristal es dan perubahan 

konsentrasi elektrolit intraseluler yang menyebabkan terjadinya 

kerusakan pada sel spermatozoa. Pemilihan jenis pengencer 

yang tepat merupakan salah satu cara mengurangi kerusakan 

akibat proses pembekuan (Surachman dkk, 2006). 

 

3.3   Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium untuk membandingkan suhu 
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pembekuan -80°C dan -196°C pada pengamatan semen yang 

telah di encerkan dengan pengencer andromed® untuk melihat 

kualitas spermatozoa dan profil kalsium intraseluler dari semen 

kambing Senduro.  

 

Prosedur pelaksanaan penelitian sebagai berikut:  

a. Semen segar hasil penampungan dari kambing Senduro 

diproses sebelum dilakukan pembekuan, proses yang 

dilakukan diantaranya pemeriksaan makroskopis semen 

segar dan pemeriksaan mikroskopis semen segar, selama 

proses berlangsung semen disimpan didalam waterbath 

untuk mempertahankan suhu dan menjaga kualitas semen. 

b. Penambahan pengencer menggunakan pengencer 

andromed® : aquabidest (1:4). 

c. Setelah pengenceran selanjutnya semen diekuilibrasi 

selama ±2 jam dengan suhu 5°C untuk menurunkan suhu 

semen secara bertahap. 

d. Dilakukan filling-sealing semen yang telah diencerkan 

kedalam straw dengan volume 0,25 ml. 

e. Proses penguapan straw dengan uap nitrogen cair suhu 

±140°C didalam container untuk mengkondisikan straw 

terhadap suhu agar tidak terjadi cool shock selama ±15 

menit dan perlahan straw diturunkan hingga tenggelam 

dalam nitrogen cair suhu -196°C dan sebagian straw 

dibekukan dalam alat pendingin suhu pembekuan -80°C. 

f. Dievaluasi kualitas spermatozoa dan profil kalsium 

intraseluler spermatozoa setelah post thawing dengan cara 

dilakukan pencairan kembali (thawing) didalam waterbath 

pada suhu 37°C selama ±15 detik. 
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Prosedur preparasi calcium fluoresence tracker pada sampel 

spermatozoa: 

a. Prosedur dilakukan pada ruangan gelap (hindari paparan 

cahaya dari sampel) 

b. Pengenceran fluo-3 40µM (200µl) 

- Ambil 20µl fluo-3 40µM + 180µl PBS-Ca-Mg 

- Tutup tube dengan alimunium foil 

c. Preparasi sampel spematozoa  

- Ambil 10µl spermatozoa + 10µl fluo-3 40µM 

- Inkubasi selama 30 menit 

- Tambahkan PBS-Ca-Mg sebanyak 100µl untuk 

mencuci sel spermatozoa 

- Sentrifugasi selama 1500 rpm 10 menit 

- Buang supernatan, sisakan pellet sel 

- Tambah lagi PBS-Ca-Mg sebanyak 100µl 

- Sentrifugasi kembali selama 1500 rpm 10 menit 

- Buang supernatan 

- Ambil pellet sel dan tempatkan diatas cover slip 

- Sampel siap diamati di mikroskop fluoresence 

- Catat data yang telah dihasilkan 

Keterangan:  

- fluo-3 merupakan indikator fluoresensi kalsium 

intraseluler yang digunakan untuk mengukur kalsium 

didalam sel hidup dalam flow cytometry (teknik yang 

digunakan untuk mendeteksi karakteristik fisik dan 

kimia suatu sel atau partikel) dan mikroskop CLSM 

menggunakan eksitensi cahaya. 

- PBS-Ca-Mg ( Phosphat Buffer Saline – Calcium- 

Magnesium) merupakan larutan penyangga yang 

telah dikurangi dengan calcium dan magnesium. 
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3.4   Kerangka Operasional 

Kerangka  operasional penelitian disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Operasional Penelitian 

 

Penampungan Semen 

Pengenceran Semen  

dengan Andromed® 

Uji kualitas semen segar: 

- Uji kualitas makroskopis 

(volume, warna, bau, konsistensi, 

pH) 

- Uji kualitas mikroskopis  

(motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas, abnormalitas 

dan konsentrasi) 

 

Ekuilibrasi pada refrigerator dengan suhu 5°C selama ±2 jam 

Proses filling dan sealing semen dalam straw 

Proses Pembekuan 

Pembekuan suhu -80°C 

 

Pembekuan suhu -196°C 

 

Evaluasi Post Thawing terhadap 

- Motilitas individu, 

Viabilitas, Abnormalitas 

- Kualitas dan profil kalsium 

intraseluler 

 

Pengolahan data 

hasil penelitian 
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3.5   Variabel Penelitian 

• Variabel bebas : pengencer semen  

• Variabel tidak bebas : kualitas semen dan profil 

kalsium intraseluler 

• Parameter :  

a. Pemeriksaan semen segar meliputi kualitas 

makroskopis (volume, warna, pH/derajat keasaman, 

dan konsistensi/ kekentalan) dan mikroskopis 

(konsentrasi, motilitas massa, motilitas individu, 

viabilitas, dan abnormalitas).  

b. Pemeriksaan setelah post thawing meliputi persentase 

motilitas individu, viabilitas, abnormalitas dan kalsium 

intraseluler. 

Pemeriksaan Makroskopis Semen 

a. Volume : Volume semen yang sudah 

ditampung pada 1 kali 

penampungan diukur dengan 

melihat langsung pada tabung 

berskala (Susilawati, 2013) 

b. Warna : Warna dapat dilihat pada tabung 

penampung (abnormal = 

mengandung air, darah, rambut 

pruputium, nanah air kotor dan 

bau yang tidak normal). Semen 

normal berwarna putih 

kekuningan atau putih susu 

(Susilawati, 2013) 
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c. Konsitensi : Konsistensi berkolerasi dengan 

konsentrasi spermatozoa. 

Penilaiannya bisa encer 

(<1000.106  spermatozoa/ml 

semen), sedang (1000.106 – 

1500.106 spermatozoa/ml 

semen), dan pekat (>1500.106 

spermatozoa/ml semen) 

(Susilawati, 2013) 

d. pH : pH ditentukan dengan melihat 

perubahan warna pada kertas 

lakmus yang ditetesi sample 

semen kemudian dicocokkan 

dengan warna pada kertas 

kalibrasi kemudian dibaca 

pHnya (pH normal semen yaitu 

berkisar 6.2-6.8) (Susilawati 

2013) 

 

Pemeriksaan Mikroskopis Semen  

a. Konsentrasi : Konsistensi atau kekentalan 

merupakan salah satu sifat semen yang 

memiliki hubungan dengan konsentrasi 

spermatozoa di dalamnya. Semakin 

kental semen dapat diartikan semakin 

tinggi pula konsentrasi, derajat 

kekentalan semen memiliki korelasi 

positif terhadap kandungan 

spermatozoa didalam semen sehingga 

apabila dalam pengamatan ditemukan 

semen yang terlalu encer maka dapat 
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diduga bahwa semen tersebut memiliki 

konsentrasi spermatozoa yang rendah. 

Konsentrasi spermatozoa atau 

kandungan spermatozoa dalam setiap 

mili liter semen merupakan salah satu 

parameter kualitas semen yang sangat 

berguna untuk menentukan jumlah 

betina yang dapat diinseminasi 

menggunakan semen tersebut. Semen 

kambing yang mempunyai kualitas 

baik memiliki konsentrasi sekitar 2500-

5000 juta/ml (Munazaroh dkk, 2013). 

 
∑ semen segar x motilitas massa x 107x v.s

75%
 = V. Total 

b. Motilitas 

Massa 

: Berdasarkan penilaian gerakan massa 

kualitas sperma dapat ditentukan sebagai 

berikut: a) sangat baik (+++), terlihat 

gelombang-gelombang besar, banyak, 

gelap, tebal, dan aktif bagaikan 

gumpalan awan hitam yang bergerak 

cepat berpindah-pindah tempat; b) baik 

(++), bila terlihat gelombang-gelombang 

kecil, tipis, jarang, kurang jelas, dan 

bergerak lamban; c) lumayan (+), jika 

tidak terlihat gelombang melainkan 

hanya gerakan-gerakan individual aktif 

progresif; d) (N, necrospermia atau 0) 

bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan 

individual. Penilaian gerakan massa ini, 

contoh sperma tidak ditutup dengan 

gelas penutup dan dilihat dibawah 
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mikroskop dengan pembesaran 100x 

(Dethan, 2010) 

c. Motilitas 

Individu 

: Perhitungan motilitas spermatozoa 

dilakukan menggunakan object glass 

yang ditetesi 10-15 μl semen dan tutup 

dengan gelas penutup. Pengamatan 

dilakukan pada mikroskop cahaya 

perbesaran 400x. Spermatozoa yang 

motil akan nampak bergerak maju ke 

depan. Selanjutnya spermatozoa yang 

motil dihitung dan diberi nilai dari 

jumlah keseluruhan dalam persen (%) 

(Rosmaidar,  2013). 

d. Viabilitas : Untuk mengetahui viabilitas 

spermatozoa dilakukan pengamatan 

terhadap preparat semen yang terlebih 

dahulu dilakukan pewarnaan 

menggunakan eosin negrosin. 

Spermatozoa hidup ditandai dengan 

kondisi kepala spermatozoa yang 

transparan, sedangkan spermatozoa mati 

ditandai dengan kepala spermatozoa 

yang berwarna merah muda karena telah 

menyerap pewarna di sekelilingnya 

(membran telah rusak sehingga 

permeabilitas meningkat) (Rosmaidar,  

2013) 

%Viabilitas =
Jumlah sel hidup

Jumlah sel hidup+jumlah sel mati
 X 100% 

 

e. Abnormalitas : Terdapat lima kategori spermatozoa 

abnormal, yaitu tidak ada ekor, abnormal 
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kepala, bentuk ekor abnormal dengan 

adanya sitoplasmic droplet pada bagian 

proximal dan bentuk abnormal ekor pada 

bagian distal droplet (Susilawati, 2013). 

%abnormalitas =
Jumlah sel abnormalitas

Jumlah sel normal + jumlah sel abnormal
 X 100% 

f. Kalsium 

Intraseluler 

: Ion kalsium intraseluler terdapat pada 

seluruh membran plasma spermatozoa, 

pada proses pembekuan apabila 

membran plasma spermatozoa 

mengalami kerusakan maka akan 

meningkatkan permeabilitas membran 

terhadap ion-ion, termasuk ion kalsium, 

sehingga berakibat meningkatnya ion 

kalsium dalam sitosol yang diikuti 

dengan peningkatan ion kalsium dalam 

mitokondria dan akan menurunkan 

sintesa ATP dalam mitokondria sehinga 

cadangan energi yang digunakan  untuk 

motilitas spermatozoa menurun 

(Diliyana dkk, 2014). 

3.6   Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis statistika dengan 

menggunakan uji t-test berpasangan untuk mengetahui kualitas 

spermatozoa terhadap pengaruh dari dua perlakuan, diantaranya 

yaitu: P1= untuk mewakili suhu pembekuan suhu -80°C 

 P2= untuk mewakili suhu pembekuan suhu -196°C 

masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5x 

ulangan. Kualitas dan profil kalsium dianalisis menggunakan 

mikroskop fluoresence dan hasil analisis secara deskriptif.  
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3.7 Batasan Istilah 

Semen : Hasil ejakulasi pejantan berupa 

suspense cairan sel yang berisi seminal 

plasma dan spermatozoa. 

Cold shock : Kondisi penurunan suhu secara drastis 

pada saat proses pembekuan yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan 

pada membran spermatozoa sehingga 

daya tahan spermatozoa akan 

menurun. 

Pengencer 

komersial 

: Pengencer instan yang siap untuk 

langsung digunakan sebagai bahan 

pengencer seperti pengencer 

andromed® yang diproduksi oleh 

(Minitube Abfull-und Labortchnik 

GmbH & Co. KG, Tiefenbach, 

Germany, Ref: 13503/0200, 2011) 

yang tidak mengandung kuning telur. 

Ekuilibrasi : Proses adaptasi spermatozoa terhadap 

pengencer khususnya bahan aktif 

gliserol serta perubahan suhu dingin ke 

suhu beku. 

Krioprotektan : Zat kimia non elektrolit yang berperan 

dalam mengurangi pengaruh 

mematikan selama pembekuan baik 

berupa pengaruh larutan maupun 

adanya pembentukan kristal es. 

Post Thawing 

Mortility 

: Motilitas individu spermatozoa setelah 

dicairkan kembali. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Kualitas Profil Kalsium Intraseluler Kambing Senduro 

Kalsium Intraseluler berperan dalam menjaga integritas 

fungsi membran plasma spermatozoa dan menjaga tekanan 

osmotik serta membantu aktivitas membran spermatozoa. Ion 

kalsium juga berpengaruh penting pada fisiologi spermatozoa 

termasuk motilitas, metabolisme, reaksi akrosom dan fertilitas. 

Kualitas profil kalsium intraseluler kambing senduro dari 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Kualitas Profil Kalsium 

Intraseluler Kambing Senduro 

                          Perlakuan 

P1 (Unit) P2 (Unit) 

Max - Min 1240 - 1,6677 2025,333 - 6,667 

Rataan ± SD  262,625 ± 95,898 335,896 ± 51,531 

 

Hasil pengamatan kualitas profil kalsium intraseluler 

dengan suhu pembekuan yang berbeda menunjukkan hasil yang 

berbeda, yang dimana perbandingan profil kalsium intraseluler 

dengan suhu pembekuan -196°C menunjukkan rataan ± SD 

sebesar 335,896 ± 51,531 intensity nilai ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan suhu pembekuan -80°C dengan rataan ± 

SD 262,625 ± 95,898 intensity, intensitas kalsium intraseluler 

secara maximum hingga minimum dapat dilihat pada Tabel 1 

yang menunjukkan intensity dari seluruh bagian spermatozoa. 

Profil kalsium intraseluler ini diamati dengan cara preparasi 

calcium fluoresence tracker pada sampel spermatozoa sehingga 

kalsium terlihat terang (berwarna hijau) diseluruh bagian tubuh 
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spermatozoa yang mengandung kalsium. Penelitian ini 

menunjukkan intensitas kalsium merata pada seluruh tubuh 

spermatozoa namun intensitas pada tepi tubuh spermatozoa 

memiliki intensitas kalsium yang rendah. Rataan intensitas 

kalsium spermatozoa pembekuan suhu -196°C mencapai 

2025,333 intensity pada panjang gelombang 0 hingga 14 µm, 

nilai ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai 

intensitas kalsium spermatozoa pembekuan suhu -80°C yang 

hanya mencapai 1240 intensity pada panjang gelombang 0 

higga 12 µm. Ciptadi, Rahayu, Siswanto dkk (2013) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa Profil Ca+2 pada oosit 

kambing merata pada permukaan oosit teraktivasi. Intensitas 

kalsium tertinggi oosit kambing  mencapai  nilai  hingga 3.500 

unit pada panjang gelombang 20 nm. Sebaliknya, pada oosit 

yang tidak teraktivasi intensitas Ca+2 yang tinggi hanya terdapat 

pada bagian tepi oosit, di bagian dalam dari zona pelusida. 

Perbedaan intensitas kalsium spermatozoa dengan suhu 

pembekuan yang berbeda dipengaruhi oleh membran plasma 

spermatozoa yang mengakibatkan motilitas spermatozoa. Hal 

ini didukung pendapat Muzakkir, dkk (2017) yang menyatakan 

bahwa terjadinya penurunan persentase motilitas spermatozoa 

setelah pembekuan disebabkan oleh karena spermatozoa yang 

telah mengalami cekaman dingin sehingga mengalami 

destabilisasi membran. Destabilisasi membran akan 

meningkatkan permeabilitas membran terhadap ion-ion, 

termasuk ion kalsium sehingga akan berakibat terhadap 

meningkatnya ion kalsium dalam sitosol yang diikuti dengan 

meningkatnya ion kalsium dalam mitokondria. Meningkatnya 

konsentrasi ion kalsium dalam mitokondria ini akan 

menurunkan sintesa ATP dalam mitokondria sehingga 

cadangan energi yang dapat digunakan untuk motilitas 

spermatozoa akan menurun. Spermatozoa yang teraktivasi 
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mengandung kalsium terdapat pada seluruh bagian spermatozoa 

dan ditandai dengan menyerapnya warna hijau diseluruh 

permukaan tubuh spermatozoa yang dapat dilihat pada Gambar 

3 dan grafik intensitas kalsium intraseluler dapat dilihat pada 

Gambar 4, sedangkan untuk hasil pengamatan secara DIC, 

Fluo-3 dan analisis data kalsium intraseluler dapat dilihat pada 

Lampiran 3 dan 4. 

          

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

Gambar 3. Intensitas kalsium intraseluler (Pegamatan Super 

Imposed (SI), dengan mikroskop CLSM perbesaran 400x) 

A= Pembekuan Suhu -80°C, B= Pembekuan Suhu -196°C 

 

Gambar 4. Grafik Intensitas kalsium intraseluler (Mikroskop CLSM 

perbesaran 400x) 

A= Pembekuan Suhu -80°C, B= Pembekuan Suhu -196°C 
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4.2   Kualitas Semen Segar Kambing Senduro 

 Semen segar kambing Senduro diperoleh dari 

penampungan yang telah dilakukan di Laboratorium 

Sumbersekar, kemudian dilakukan pengamatan kualitas semen 

segar secara makroskopis meliputi volume, warna, pH, bau dan 

konsistensi serta secara  mikroskopis antara lain motilitas 

massa, motilitas individu, konsentrasi, viabilitas dan 

abnormalitas. Uji kualitas semen segar merupakan tahap dasar 

sebelum diberikan pengenceran untuk meningkatkan volume 

pada semen karena nilai kualitas semen segar menjadi acuan 

tahapan penelitian selanjutnya. Kualitas semen kambing 

Senduro hasil pengamatan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 

untuk Rataan ± SD dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Kualitas Semen Segar Kambing 

Senduro 

Variabel Hasil pengamatan 

                                     Makroskopis 

Volume per ejakulat (ml) 0,78±0,20 

Warna Putih kekuningan 

Bau Khas semen kambing 

Konsistensi Sedang – kental 

pH 6,96±0,09 

                                     Mikroskopis 

Motilitas massa ++ 

Motilitas individu (%) 74±5,48 

Konsentrasi (juta/ml) 4272±1279,25 

Persentase abnormalitas (%) 9,68±1,75 

Persentase viabilitas (%) 74,77±8,09 

  

Hasil pengamatan semen segar didapatkan volume per 

ejakulat pada kambing Senduro dengan rataan volume±SD 
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sebesar 0,78±0,20 ml/ejakulasi. Volume semen yang 

tertampung termasuk normal, volume semen kambing Senduro 

sangatlah bervariasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya spesies, individu, umur, musim, pakan dan 

frekuensi penampungan. Feradis (2010) volume semen 

kambing yang normal adalah 0,5-2,5ml. Evaluasi terhadap 

semen segar perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas semen 

sebelum dilakukan proses pengenceran, evaluasi yang 

dilakukan yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. 

Warna semen yang digunakan pada penelitian ini putih 

kekuningan, yang menandakan bahwa semen dalam keadaan 

normal, hal ini sesuai dengan pendapat Ihsan (2013) yang 

menjelaskan bahwa semen segar kambing memiliki warna putih 

kekuningan hingga krem pada semen masih tergolong normal 

seperti pendapat Evans dan Maxwell (1987) dalam Lestari, 

Ihsan dan Isnaini (2014) yang menyebutkan bahwa warna krem 

pada semen disebabkan oleh adanya riboflavin dari sekresi 

kelenjar vesikularis serta semen segar yang memiliki jumlah 

spermatozoa banyak akan mengakibatkan semen lebih kental 

dan warna yang lebih pekat. 

Semen kambing Senduro berdasarkan penelitian ini 

memiliki bau yang khas semen kambing. Bau yang khas semen 

kambing merupakan indikasi bahwa semen hasil penampungan 

yang dilakukan dalam kondisi yang baik, tidak mengalami 

kerusakan atau kelainan yang disebabkan oleh faktor internal. 

Semen yang telah mengalami kerusakan atau kelainan akan 

menimbulkan bau busuk ataupun bauk tidak sedap lainnya 

(Wara dkk, 2015). Konsistensi dari hasil penelitian yaitu 

konsistensi sedang-kental yang menunjukkan bahwa semen 

tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Semen yang kental 

berpengaruh terhadap nilai konsentrasi semen tersebut, karena 

semakin kental konsistensi semen semakin tinggi nilai 
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konsentrasinya, sehingga menunjukkan jumlah spermatozoa 

yang terkandung didalamnya banyak dan apabila semakin 

rendah konsentrasinya maka semakin encer konsentrasinya 

yang menunjukkan bahwa spermatozoa yang terkandung 

didalamnya relatif sedikit (Amalta dkk, 2015). Rata- rata pH 

yang didapatkan saat pengamatan semen segar kambing 

Senduro yaitu 6,76 yang dapat dikatakan dalam kondisi pH 

normal. Hal ini sesuai dengan pedapat Susilawati (2011) bahwa 

derajat keasaman (pH) semen kambing relatif agak asam 6,4-

7,6 atau pH rata-rata 6,8. Menurut Sujoko, Setiadi dan 

Boediono (2009) derajat keasaman semen sangat menentukan 

status kehidupan spermatozoa didalam semen. Semakin tinggi 

atau semakin rendah pH semen dari keadaan normal akan 

menyebabkan spermatozoa lebih cepat mengalami kematian. 

Evaluasi semen segar kambing senduro secara 

mikroskopis dilakukan dengan pengamatan motilitas massa 

yang didapatkan hasil dari penelitian menunjukkan nilai ++. 

Menurut Toelihere (1993) berdasarkan penilaian gerak massa, 

kualitas semen dibagi dalam kategori yaitu: sangat baik (+++) 

terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan 

aktivitas bagai gumpalan awan hitam pekat yang bergerak cepat 

berpindah-pindah tempat, baik (++) bila terdapat gelombang 

kecil-kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lambat, 

cukup (+) jika tidak terlihat gelombang melainkan gerak 

individu yang aktif progresif dan jelek (0) sedikit atau gerakan-

gerakan individual. Motilitas massa merupakan parameter 

keaktifan spermatozoa sebagai indikator tingkat presentase 

spermatozoa hidup dan aktif dalam semen (Suyadi, 

Rachmawati dan Iswanto, 2010). Hal ini didukung pendapat 

Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama (2000) yang 

menyatakan bahwa gerakan massa memberikan gambaran 

tentang daya gerak spermatozoa, dimana jika semakin tebal dan 
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gelombang besar serta pergerakannya yang semakin cepat 

menandakan kualitasnya baik. Motilitas individu dari hasil 

penelitian secara mikroskopis sebesar 74±5,48%. Hasil ini 

masih termasuk dalam kisaran normal karena sudah melebihi 

standar minimum kualitas semen yang dipakai untuk inseminasi 

buatan yaitu 50% spermatozoa yang hidup dan motil (Toelihere, 

1993). Sedangkan menurut Hafez (2004) motilitas yang baik 

yaitu antara 60%-80%. Pergerakan individu dapat ditentukan 

sebagai berikut, 0% jika spermatozoa inmotil 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 (Ax et 

al, 2000). 

Konsentrasi pengamatan semen segar kambing Senduro 

menunjukkan hasil sebanyak 4272±1279,25juta/ml. Hal ini 

berbeda dengan penelitian Suyadi dkk (2010) yang menyatakan 

bahwa konsentrasi kambing Boer sebesar 7813,00±1823,16, 

sedangkan menurut Hafez (2004) konsentrasi spermatozoa 

berkisar antara 2000-3000 juta per ml. Nilai yang diperoleh 

tergolong normal untuk nilai konsentrasi spermatozoa kambing 

yaitu 2000-6000 X 1 juta/ml (Syawal, 2010). Adanya variasi 

nilai konsentrasi spermatozoa disebabkan oleh perbadaan 

individu ternak yang digunakan, bangsa ternak, kondisi ternak, 

frekuensi penampungan, umur, suhu lingkungan dan pakan. 

Penilaian konsentrasi spermatozoa diperlukan untuk penentuan 

kualitas semen dan daya reproduksi pejantan dan lebih khusus 

lagi untuk penentuan tingat penambahan pengencer semen 

(Ihsan, 2011). 

Berdasarkan Tabel.2 hasil pengamatan semen segar 

kambing Senduro dari penelitian ini menunjukkan rataan±SD 
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viabilitas sebesar 74,77±8,09%. Viabilitas merupakan salah 

satu indikator penentu kualitas semen karena berhubungan 

dengan daya hidup spermatozoa. Ducha, Susilawati, 

Aulanni’am dan Wahjuningsih (2013) berpendapat bahwa 

syarat semen segar yang akan dibekukan yaitu memiliki 

persentase spermatozoa yang hidup minimal 70%. Hasil 

penelitian ini lebih rendah dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Munazaroh, Wahjuningsih dan Ciptadi (2013) 

yaitu sebesar 93,67±0,58%. Nilai viabilitas semen segar yang 

berbeda antar penelitian disebabkan beberapa faktor 

diantaranya umur ternak, variasi individu ternak, perbedaan 

bangsa dan juga kondisi ternak saat dilakukan penampungan 

(Amalta dkk, 2015). Gambar hasil pengamatan viabilitas semen 

segar dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengamatan semen segar kambing Senduro dengan 

mikroskop binokuler perbesaran 400x, staining eosin-negrosin 

A= Viabilitas, 1= Spermatozoa Hidup, 2= Spermatozoa Mati 

B= Abnormalitas, 1= Spermatozoa Abnormal, 

 2= Spermatozoa Normal 
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Persentase abnormalitas semen segar menunjukkan hasil 

9,68±1,75%. Hasil ini berbeda dengan penelitian Munazaroh, 

Sri Wahjuningsih dan Gatot Ciptadi (2013) yang berpendapat 

bahwa abnormalitas semen segar yaitu 4,33±1,15%. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semen segar dapat di proses 

lebih lanjut. Kisaran rataan persentase abnormalitas 

spermatozoa ini sesuai dengan pendapat Garner and Hafez 

(2000) bahwa abnormalitas spermatozoa pada kambing berkisar 

5-20%. Susilawati (2011) abnormalitas semen segar dikatakan 

baik apabila tidak lebih dari 20%. Gambar hasil pengamatan 

abnormalitas semen segar dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

4.3   Kualitas Semen Kambing Senduro pada Suhu 

Pembekuan -80°C dan -196°C Setelah Dilakukan Post 

Thawing. 

Semen yang telah diencerkan dengan andromed® dan 

dilakukan pembekuan pada suhu -80°C dan -196°C selanjutnya 

akan dilakukan pengamatan secara mikroskopis setelah 

dilakukan post thawing. Proses pencairan kembali atau thawing 

semen beku dilakukan pada waterbath yang memiliki suhu 

37°C, proses pencairan ini dilakukan selama ±15 detik, lama 

waktu thawing dapat menyebabkan spermatozoa kehilangan 

motilitasnya. Rosadi, Teguh dan Darmawan (2015) menyatakan 

bahwa kematian spermatozoa dapat disebabkan ketika proses 

pencairan kembali setelah proses pembekuan, hilangnya daya 

motilitas spermatozoa selama proses pembekuan akan 

berpengaruh terhadap laju pemulihan spermatozoa setelah 

mengalami pencairan kembali. Menurut Tolihere (1993) 

thawing dilakukan pada air dengan temperatur 34°C selama 15 

detik. Sedangkan menurut Aprilina, Suharyati dan Purnama 

(2014) apabila lama thawing terlalu lama yaitu 20 detik akan 

menyebabkan motilitas spermatozoa rendah, thawing pada 
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temperatur tinggi untuk waktu yang terlalu lama dapat 

mengakibatkan fluktasi pH dan kematian sel. Pengamatan ini 

dilakukan untuk mengevaluasi hasil semen yang telah 

dibekukan pada suhu yang berbeda dan dilakukan post thawing.  

Kualitas semen setelah post thawing dapat dilihat dari 

pergerakan motilitas individu sebagai syarat utama dan patokan 

dalam penilaian kualitas semen. Persentase spermatozoa motil 

(bergerak progresif) dapat digunakan sebagai ukuran 

kesanggupan spermatozoa untuk membuahi ovum. Hasil 

perhitungan dengan menggunakan uji t-test untuk mengetahui 

kualitas semen setelah post thawing dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

 

Tabel 3. Hasil Pengamatan Motilitas Individu Semen 

Kambing Senduro pada Suhu Pembekuan -80°C 

dan -196°C Setelah Dilakukan Post Thawing. 

Perlakuan / Semen Segar Motilitas Individu 

(Rataan ± SD) % 

Semen Segar 74±5,48 

P1 (-80°C)   32±4,47 

P2 (-196°C) 42±5,70 

    Keterangan: Uji t berpasangan  |t hitung| > t tabel  

menunjukkan perbedaan. 

 

 Hasil pengamatan motilitas individu semen kambing 

Senduro setelah post thawing mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan motilitas individu pada semen segar 

dengan nilai rataan ± SD sebesar 74±5,48% penurunan ini 

dipengaruhi karena adanya proses pembekuan. Motilitas 

individu dengan suhu pembekuan -196°C setelah post thawing 

menunjukkan rataan ± SD sebesar 32±4,47% nilai ini 

menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan 
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suhu pembekuan -80°C yang memiliki rataan ± SD sebesar 

42±5,70%. Motilitas atau daya gerak spermatozoa yang terbaik 

yaitu pergerakan progresif atau gerak aktif maju kedepan. 

Gerakan melingkar dan gerakan mundur merupakan tanda 

adanya cold shock atau media yang tidak isotonik pada 

pengenceran semen. Hasil pengamatan menunjukkan 

penurunan motilitas individu akibat proses dari pembekuan dan 

thawing yang dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme 

spermatozoa. Apabila dilihat dari Tabel 3 menunjukkan bahwa 

pembekuan pada suhu -196°C lebih baik dari pada pembekuan 

suhu -80°C. Nilai yang dihasilkan ini sesuai dengan standar 

motilitas yang baik setelah pembekuan yaitu 40%, namun 

menurut Kartasudjana (2001) menyatakan bahwa spermatozoa 

yang memiliki motilitas kurang dari 60% tidak dianjurkan 

untuk program inseminasi buatan. Perbedaan penurunan 

motilitas setelah pembekuan diduga disebabkan titik beku yang 

menyebabkan kerusakan sel secara fisik maupun kimia lebih 

tinggi. Pada pembekuan suhu -80°C menyebabkan banyak 

kerusakan pada spermatozoa hal ini disebabkan karena 

terbentuknya kristal-kristal es pada proses pembekuan. Park 

dan Graham (1993) kerusakan pertama pada membran 

spermatozoa terjadi pada proses pembekuan dan thawing antara 

suhu -15°C dan -60°C tetapi tidak terjadi selama penyimpanan 

dinitrogen cair. 

Proses pembekuan akan menyebabkan terjadinya proses 

peroksidasi lipid pada spermatozoa kambing sehingga dapat 

menyebabkan kehilangan motilitas, hambatan terhadap 

fruktolisis, keluarnya enzim intraseluler dan kerusakan struktur 

membran plasma (Feradis, 2010). Peroksidasi lipid sering 

terjadi pada saat proses kriopreservasi yang dapat, 

menyebabkan kerusakan pada spermatozoa, dimana membran 

plasma spermatozoa memiliki kandungan asam lemak tak jenuh 
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sehingga rentan terhadap kerusakan peroksidasi. Menurut 

Ramdhany, Agung dan Aulanni’am (2012) terbentuknya 

peroksidasi lipid akan mengganggu fisiologi membran dan 

menyebabkan gangguan pada aliran cairan dan permeabilitas 

serta mengubah transpor ion sehingga menghambat reaksi 

metabolisme, sel mengalami kerusakan dan pada akhirnya 

spermatozoa kehilangan daya motilitasnya. 

 

Tabel 4. Hasil Pengamatan Viabilitas Semen Kambing 

Senduro pada Suhu Pembekuan -80°C dan -196°C 

Setelah Dilakukan Post Thawing. 

Perlakuan / Semen Segar Viabilitas (Rataan ± SD) % 

Semen Segar 74,77±8,09 

P1 (-80°C)   22,61±8,17 

P2 (-196°C) 32,09±8,99 

     Keterangan: Uji t berpasangan  |t hitung| > t tabel  

menunjukkan perbedaan. 

Persentase viabilitas semen setelah kambing Senduro pada 

suhu pembekuan -80°C dan -196°C setelah dilakukan post 

thawing dapat dilihat pada Tabel 4 yang menunjukkan hasil 

rataan±SD semen segar sebesar 74,77±8,09%, persentase 

viabilitas ini mengalami penurunan pada saat proses 

pembekuan dengan masing-masing persentase pengamatan 

viabilitas untuk pembekuan suhu -80°C menunjukkan 

rataan±SD sebesar 22,61±8,17% sedangkan pembekuan pada 

suhu -196°C menunjukkan rataan±SD sebesar 32,09±8,99%. 

Apabila dilihat dari hasil pengamatan semen kambing Senduro 

dengan pembekuan suhu -196°C lebih baik dibanding dengan 

pembekuan suhu -80°C. Perbedaan persentase viabiitas ini 

dapat disebabkan karena pengaruh fisik saat perlakuan, hal ini 

didukung dengan pendapat Perera (2013) yang menyatakan 
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bahwa terjadinya penurunan viabilitas spermatozoa setelah 

proses pendinginan dan pembekuan bisa disebabkan karena 

pengaruh fisik saat perlakuan dan menyebabkan kematian. 

Perbedaan suhu pembekuan sangat berpengaruh terhadap 

viabilitas yang dimana setelah dilakukan pembekuan maka 

viabilitas spermatozoa menurun apabila dibandingan dengan 

viabilitas semen segar. Penurunan viabilitas terjadi pada saat 

dilakukan pengenceran dan ekuilibrasi yang dapat merusak 

membran sel spermatozoa sehingga mengakibatkan 

spermatozoa mati. Kerusakan pada membran sel spermatozoa 

akan berdampak pada membran semi permeable yang tidak lagi 

mampu menyeleksi keluar masuknya zat, sehingga pada saat 

dilakukan uji warna eosin-negrosin dapat masuk kedalam 

plasma spermatozoa (Maxwell dan Watson, 1996). Proses 

pembekuan semen pada dasarnya akan menyebabkan terjadinya 

pembentukan kristal-kristal es, hal ini dapat menyebabkan 

kerusakan terhadap terhadap sel spermatozoa secara mekanik, 

ketika membran plasma rusak maka proses metabolisme akan 

terganggu sehingga sintesis ATP tidak dapat berjalan normal 

dan mengakibatkan menurunnya daya tahan hidup spermatozoa 

(Sukmawati, Arifiantine dan Puerwantara, 2014). Penurunan 

viabilitas dapat disebabkan karena pengaruh lama waktu 

thawing yang dapat mengakibatkan membran spermatozoa 

mengalami kerusakan sebagai akibat cekaman panas dan kontak 

dengan oksigen, dimana membran tersusun atas fosfolipid akan 

mengalami reduksi karena timbulnya asam lemak dari 

peroksidasi sel (Ade, Susilawati dan Wahjuningsih, 2012). 

Pengamatan viabilitas semen post thawing dapat dilihat pada 

Gambar 6. 
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Menurut penelitian Rosmaidar dkk, (2014) menyatakan 

bahwa prinsip pemeriksaan untuk persentase viabilitas (hidup – 

mati spermatozoa) berdasarkan pada afinitas warna. 

Spermatozoa yang masih hidup akan tetap tidak berwarna saat 

diberi pewarna eosin-negrosin karena eosin-negrosin yang 

terikat pada natrium dengan mekanisme pompa natrium akan 

terdorong keluar, sedangkan pada spermatozoa yang telah mati 

tidak terdapat perbedaan potensial ion natrium dan kalium 

antara didalam dan diluar sel, sehingga eosin-negrosin yang 

diberikan akan dengan mudah berdifusi dan menunjukkan 

warna pada kepala spermatozoa saat diberikan pewarna eosin-

negrosin, selain itu penurunan viabilitas diakibatkan suhu 

dingin, ketersedian energi dalam pengencer semakin berkurang 

dan menurunnya pH karena terjadi peningkatan asam laktat 

hasil metabolisme, adanya kerusakan membran plasma dan 

akrosom. 

 

Gambar 6. Pengamatan viabilitas semen post thawing 

kambing Senduro dengan mikroskop inverted perbesaran 

400x, staining eosin-negrosin 

A= Pembekuan suhu -196°C, 1= Spermatozoa Hidup, 2= 

Spermatozoa Mati 

B= Pembekuan suhu -80°C, 1= Spermatozoa Hidup, 2= 

Spermatozoa Mati 
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Tabel 5. Hasil Pengamatan Abnormalitas Semen Kambing 

Senduro pada Suhu Pembekuan -80°C dan -196°C 

Setelah Dilakukan Post Thawing. 

Perlakuan / Semen Segar Abnormalitas (Rataan ± SD) % 

Semen Segar 9,68±1,75 

P1 (-80°C)   18,54±3,11 

P2 (-196°C) 16,10±3,22 

Keterangan: Uji t berpasangan  |t hitung| > t tabel  

menunjukkan perbedaan. 

 

Hasil pengamatan abnormalitas semen kambing Senduro 

pada semen segar menunjukkan persentase rataan ± SD 

9,68±1,75% dan pada Tabel 5 dapat dilihat persentase untuk 

masing-masing perlakuan, persentase abnormalitas suhu 

pembekuan -196°C lebih baik dibandingkan persentase 

abnormalitas suhu pembekuan -80°C. Penurunan persentase 

abnormalitas yang terjadi dalam penelitian ini mendekati 20% 

sehingga kurang layak apabila digunakan untuk IB. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Nugroho, Susilawati dan Wahjuningsih 

(2014) yang menyatakan bahwa selama abnormalitas 

spermatozoa belum mencapai lebih dari 20% maka semen 

tersebut masih layak untuk diproses selanjutnya. Angka 

morfologi abnormal 8-10% tidak memberi pengaruh yang 

cukup berarti bagi fertilitas, tetapi jika abnormalitas lebih dari 

25% dari satu ejakulat maka penurunan fertilitas tidak dapat 

diantisipasi.  

Pengamatan terhadap bentuk morfologi spermatozoa 

dalam penelitian ini ditemukan spermatozoa dengan ekor 

pendek, kepala tanpa ekor dan ekor putus, salah satu penyebab 

abnormalitas ini dapat terjadi karena kesalahan saat pembuatan 

preparat ulas sehingga bentuk dari spermatozoa berubah. 

Rahayu, Pramana dan Ciptadi (2014) menyatakan pendapatnya 
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bahwa terdapat lima kategori spermatozoa abnormal yang harus 

diperhatikan dengan persentase abnormalitas yang tidak boleh 

lebih dari 20% antara lain tidak ada ekor, abnormal kepala, 

bentuk ekor yang abnormal dengan adanya sitoplasmic droplet 

pada bagian proksimal, lalu abnormalitas pada ekor dengan 

distal droplet. Pengamatan abnormalitas semen post thawing 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengamatan abnormalitas semen post thawing 

kambing Senduro mikroskop inverted perbesaran 400x, 

staining eosin-negrosin 

A= Pembekuan suhu -196°C, 1= Spermatozoa Normal, 2= 

Spermatozoa Abnormal 

B= Pembekuan suhu -80°C, 1= Spermatozoa Normal, 2= 

Spermatozoa Abnormal 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

1. Kualitas semen kambing Senduro post thawing pada 

suhu pembekuan -80°C dan -196°C mengalami 

penurunan dan apabila dibandingkan kualitas 

spermatozoa suhu pembekuan -196°C memiliki 

kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kualitas 

spermatozoa suhu pembekuan -80°C. 

2. Profil kalsium spermatozoa terdapat diseluruh bagian 

tubuh spermatozoa, dengan uji fluo-3 spermatozoa 

yang mengandung kalsium akan menunjukkan warna 

terang (berwarna hijau) yang menandakan spermatozoa 

teraktivasi. Kualitas profil kalsium Intraseluler 

spermatozoa suhu pembekuan -196°C memiliki 

intensitas kalsium lebih tinggi dibandingkan dengan 

kualitas profil kalsium Intraseluler spermatozoa suhu 

pembekuan -80°C. 

 

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran 

yang dapat diambil yaitu suhu pembekuan semen yang 

disarankan pada suhu pembekuan -196°C, hal ini dikarena kan 

suhu pembekuan -196°C dapat lebih mempertahankan kualitas 

spermatozoa selain itu penyimpanan dalam suhu ini semen 

dapat bertahan lebih dari 10 tahun dibandingkan dengan suhu 

pembekuan -80°C, selain itu suhu pembekuan -196°C lebih 

praktis untuk inseminator melakukan IB karena semen dapat 

disimpan dalam container yang berisi nitrogen cair yang lebih 

fleksibel. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Perhitungan Kualitas Semen Segar 
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Lampiran 2. Analisis Perhitungan Kualitas Spermatozoa 

dengan Uji t-test Post Thawing 

A. Matilitas Individu 

Ulangan Perlakuan Total 

 P1 P2  
U1 30 35 65 

U2 40 50 90 

U3 30 45 75 

U4 30 40 70 

U5 30.0 40 70 

Total 160 210 370 

Rataan 32.00 42.00   

SD 4.47 5.70   

 

Uji t-test 

VARIABEL X1 X2 |X1-X2| |X1-X2|^2 

 30 35 5 25 

 40 50 10 100 

Motilitas Individu 30 45 15 225 

 30 40 10 100 

 30 40 10 100 

TOTAL 160 210 50 550 

 

D = |X1 - X2|  

 n 

∑ D = 50 
i=1  

D = (∑n
i =1 Di) / n =  50 / 5 = 10 

n 

∑ Di  ^ 2 = 550 
i=1  
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S2 = D2 
i – (Dij)2 / n   =  550  – (50)2 / 5    = 12,5 

      n-1                    5-1 

S = √12,5 = 3,535 

t hitung = D / (S / √n ) = 10/ (3,535/ √5) = 6,32 

t 0,05 (db=9) = 2,13     t 0,01 (db=9) = 2.77 

t hitung > t 0,05 (db=9) = 2,13        H0 : ditolak, H1 : diterima  

Kesimpulan : Pembekuan dengan suhu yang berbeda pada 

semen kambing Senduro memberikan 

pengaruh yang nyata ( t > 0,05) terhadap 

motilitas individu spermatozoa pada 

pengamatan setelah post thawing.  

 

B. Viabilitas 

Ulangan Perlakuan Total 

  P1 P2   

U1 16.55 20.9 37.45 

U2 35.5 44.22 79.72 

U3 20.22 31.75 51.97 

U4 15.46 26.75 42.21 

U5 25.34 36.83 62.17 

Total 113.07 160.45 273.52 

Rataan 22.61 32.09   

SD 8.17 8.99   
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Uji t-test 

VARIABEL P1 P2 |X1-X2| |X1-X2|^2 

 16,55 20,9 4,35 18,922 

 35,5 44,22 8,72 76,038 

Viabilitas 20,22 31,75 11,53 132,94 

 15,46 26,75 11,29 127,464 

 25,34 36,83 11,49 132,02 

TOTAL 113,07 160,45 47,38 487,384 

 

D = |X1 - X2|  

 n 

∑ D = 47,38 
i=1  

D = (∑n
i =1 Di) / n =  47,38/ 5 = 9,476 

n 

∑ Di  ^ 2 = 487,384 
i=1  

S2 = D2 
i – (Dij)2 / n   =  487,384 – (47,38)2 / 5    = 9,602 

      n-1                    5-1 

S = √9,602 = 3,098 

t hitung = D / (S / √n ) = 9,476/ (3,098/ √5) =  6,837 

t 0,05 (db=9) = 2,13     t 0,01 (db=9) = 2.77 

t hitung > t 0,05 (db=9) = 2,13        H0 : ditolak, H1 : diterima  

Kesimpulan : Pembekuan dengan suhu yang berbeda pada 

semen kambing Senduro memberikan 

pengaruh yang nyata ( t > 0,05) terhadap 

viabilitas spermatozoa pada pengamatan 

setelah post thawing. 
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C. Abnormalitas 

Ulangan Perlakuan Total 

  P1 P2   

U1 19.5 18 37.5 

U2 14.8 12.5 27.3 

U3 15.7 12.8 28.5 

U4 21.3 17.7 39 

U5 21.4 19.5 40.9 

Total 92.7 80.5 173.2 

Rataan 18.54 16.10   

SD 3.11 3.22   

 

Uji t – test 

VARIABEL X1 X2 |X1-X2| |X1-X2|^2 

 19,5 18 1,5 2,25 

 14,8 12.5 2,3 5,29 

Abnormalitas 15,7 12.8 2,9 8,41 

 21,3 17.7 3,6 12,96 

 21,4 19.5 1,9 3,61 

TOTAL 92.7 80.5 12,2 32,52 

 

D = |X1 - X2|  

 n 

∑ D = 12,2 
i=1  

D = (∑n
i =1 Di) / n =  12,2 / 5 = 2,44 

n 

∑ Di  ^ 2 = 32,52 
i=1  

S2 = D2 
i – (Dij)2 / n   =  32,52 – (12,2)2 / 5    = 0,688 

      n-1                    5-1 
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S = √0,688 = 0,829 

t hitung = D / (S / √n ) = 2,44 / (0,829/ √5) = 6,57 

t 0,05 (db=9) = 2,13     t 0,01 (db=9) = 2.77 

t hitung > t 0,05 (db=9) = 2,13        H0 : ditolak, H1 : diterima  

Kesimpulan : Pembekuan dengan suhu yang berbeda pada 

semen kambing Senduro memberikan 

pengaruh yang nyata ( t > 0,05) terhadap 

abnormalitas spermatozoa pada pengamatan 

setelah post thawing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Lampitan 3. Pengamatan Kalsium Intraseluler DIC dan 

Fluo-3 

 

 

 

 

 

 

 

Intensitas Kalsium Intraseluler  

A= Pembekuan Suhu -80°C (Pegamatan Difference 

Interference Contras (DIC)), B= Pembekuan Suhu -196°C 

(Pegamatan Difference Interference Contras (DIC)), C= 

Pembekuan Suhu -80°C (Pegamatan Fluorescence (fluo-

3)), D= Pembekuan Suhu -80°C (Pegamatan Fluorescence 

(fluo-3)) 
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Lampiran 4. Analisis Data Pengamatan Intensitas 

Kalsium Intraseluler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Excel Pengamatan Intensitas Kalsium 

Intraseluler Pembekuan Suhu -80°C 

 

 

Data Excel Pengamatan Intensitas Kalsium 

Intraseluler Pembekuan Suhu -196°C 
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Lampiran 5. Spesifikasi Mikroskop 

 

1. Spesifikasi Mikroskop cahaya Binokuler XSZ-107 BN : 

▪ Sudut Pandang eyepiece 45, radius putar 360 

▪ Lensa Objektif: Achromatic DIN 4X, 10X, 40X, 100X 

▪ Lensa Eyepiece: Wide Field WF10X, P16X (WF16X) 

▪ Stage: Single Layer Mechanical Stage 140X140mm, 

jarak main naik-turun 75X75mm 

▪ Sistem Penerangan: Lampu 6V/20W dengan pengaturan 

brightness 

▪ Condenser: Abne NA 1.25 condenser dan Iris Diaphragm 

& filter, Rack & rmin concave yang dilengkapi sistem 

optik. 

▪ Pengaturan fokus objektif 45 mm, Fine Focus 30mm, 

ultra fine Focus 0.0002 mm 

2. Spesifikasi Mikroskop CLSM (Confocal Laser Scanning 

Microscope) Olympus FV1000 

▪ Lensa objektif:   

4X U Plan APO 0.16 N.A. 

5X M Plan N 0.10 N.A. 

10X U Plan APO 0.40 N.A. 

20X LUC Plan FLN 0.45 N.A. 

25X XL Plan N 1.05 N.A. Water immersion 

40X LUM Plan Fl/IR 0.8 N.A. Water immersion 

40X U Plan FLN 1.30 N.A. Oil immersion 

60X LUM Plan Fl/IR 0.9 N.A. Water immersion 

60X U Plan APO 1.42 N.A. Oil immersion 

▪ Memiliki 6 baris gambaran fluoresensi confocal eksitasi 

laser. Laser eksitasi termasuk laser dioda biru (405 nm), 

laser gas Argon (458 nm, 488 nm, dan 514 nm), laser 

dioda hijau (559 nm) dan laser gas Helium Neon merah 

jauh (635 nm). 
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▪ Gambaran protein fluoresensi, termasuk CFP, GFP, YFP, 

RFP, dan analisis BiFC 

▪ Gambaran spektral menggunakan pendeteksi celah 

variabel dengan pemilihan panjang gelombang 1 nm 

▪ Gambaran cahaya yang ditransmisikan (bidang terang, 

kontras fase, cahaya terpolarisasi, DIC 

▪ Render dan animasi 3D 

3. Spesifikasi Mikroskop inverted Olympus IX71  

▪ Memiliki 3 okuler : 2 untuk pengamatan, dan okuler ke 3 

untuk kamera 

▪ Sistem Optik: UIS2 ( Universal infinity-corrected) 

▪ Perbesaran Lensa obyektif : 4X, 10X, 40X, 100X 

▪ Perbesaran Lensa okuler : 10X 

▪ Perbesaran Total mikroskop : 40X sampai 1000X 

▪ Perbesaran kamera : 3 x Perbesaran Lensa Okuler 

▪ Perbesaran Total dengan kamera : 120X sampai 3000X 

▪ Pencahayaan Halogen 6V/12W 

▪ Penyesuaian fokus obyek dengan makrometer dan 

mikrometer 

▪ Pengaturan gerak obyek pada meja obyek dengan sistem 

rotasi 

▪ Dimensi: 233mm (W) x 411mm (H) x 367.5mm (D) 
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Lampiran 6. Dokumentasi Pengamatan, Alat dan Bahan 
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Keterangan: A= Semen segar kambing Senduro, B= 

Mikrotube, mikropipet, pinset dan gunting, C= PBS – Ca – 

Mg, D= Eosin-negrosin dan timer, E= Waterbath, F= 

Pengamatan kualitas semen, G= Pengamatan kualitas profil 

kalsium intraseluler, H= Penampungan semen kambing 

Senduro,I= Container nitrogen cair, J= Freezer -80°C 

 Sumber: 1. Gambar A, B, C, D, E, F, G, H dan I = 

dokumentasi selama penelitian 

               2. Gambar F = www.selka.id 
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