
 

 

RINGKASAN 

Dina Agylia Rahmandari. Viabilitas dan Motilitas Spermatozoa Itik Manila 

(Cairina moschata) Pada Beberapa Kadar Fruktosa Dalam Pengencer Susu skim 

di bawah bimbingan Rudy Sukamto S, drh, M.Sc. selaku pembimbing pertama dan 

Tatik Hernawati, drh, M.Si. selaku pembimbing kedua. 

Potensi untuk mengembangkan produksi daging dari unggas air lokal sangat 

besar karena teknologinya cukup mudah yaitu dengan melakukan perkawinan silang 

antara itik manila jantan dan itik betina melalui inseminasi buatan (IB). Proses 

inseminasi buatan memerlukan kualitas dan kuantitas semen yang baik serta waktu 

inseminasi yang tepat.  

Bahan pengencer semen yang memenuhi syarat adalah salah satu masalah 

penting dalam inseminasi buatan. Beberapa syarat pengencer yang baik adalah 

mampu mempertahankan pH semen, mencegah spermatozoa dari cold shock (kejutan 

dingin) pada suhu rendah serta mengandung bahan nutrisi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motilitas dan viabilitas spermatozoa 

itik manila (Cairina moschata) pada pengencer susu skim pada berbagai kadar 

fruktosa. Penelitian ini terdiri dari 3 perlakuan yaitu susu skim 10% yang ditambah 

dengan fruktosa dengan kadar 5% (P1), 7,5% (P2), dan 10% (P3). Dengan 7 kali 

ulangan. 
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 Spermatozoa diperoleh dari penampungan semen itik manila dengan 

menggunakan tabung penampungan. semen sebelum diberi perlakuan, dilakukan 

pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis untuk mengetahui kualitas semen. Semen 

yang memenuhi syarat kemudian dibagi menjadi tiga perlakuan. Perlakuan 1 (P1) 

berisi susu skim 10% + fruktosa 5%, perlakuan 2 (P2) berisi susu skim 10% + 

fruktosa 7,5%, perlakuan 3 (P3) susu skim 10% + fruktosa 10%. Kemudian motilitas 

dan viabilitas spermatozoa diperiksa tiap 2 jam sekali sampai motilitas spermatozoa 

menurun hingga 40%. 

 Hasil analisis statistik SPSS 13.0 dengan metode Anova dua arah 

(Faktorial) yang dilanjutkan dengan Tukey HSD 5%-Perlakuan Sederhana pada 

masing-masing perlakuan menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan persentase motilitas 

tertinggi diperoleh pada perlakuan 2 (P2). Pada pengamatan Jam ke 8 terdapat 

perbedaan yang nyata(p<0,05) pada P2 terhadap P1 dan P3, tetapi tidak terdapat 

perbedaan yang nyata antara P1 dan P3. Hasil terendah diperoleh pada perlakuan 1 

(P1). 

 Hasil analisis statistik SPSS 13.0 dengan metode Anova dua arah 

(Faktorial) yang dilanjutkan dengan Tukey HSD 5%-Perlakuan Sederhana pada 

masing-masing perlakuan menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan persentase 

viabilitas spermatozoa tertinggi diperoleh pada perlakuan 2 (P2). Pada pengamatan 

Jam ke-8 terdapat perbedaan yang nyata(p<0,05) pada P2 terhadap P1 tetapi tidak 

terdapat perbedaan yang nyata antara P2 terhadap P3, dan P3 terhadap P1. 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengencer susu skim dengan fruktosa 

7,5% dapat mempertahankan persentase motilitas dan viabilitas spermatozoa itik 

manila yang lebih baik dari konsentrasi fruktosa yang lain. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to find out the influence of addition fructose in 
diluter skim milk to endure of motility and viability spermatozoa muscovy duck. The 
semen of male muscovy duck of 1,5 years old was collected and divided into three 
parts equally, then was diluted with skim milk 10% P1, P2, P3 was added with 5%, 
7,5%, and 10% of fructose respectively. This collection was done twice a week for 7 
times. The data were analyzed using two–way ANOVA (factorial) and continued 
with Tukey HSD-Test. The results show that addition of fructose 7,5% in diluter skim 
milk can improve motility and viability spermatozoa of muscovy duck. 
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