
RINGKASAN 

 

Pada produksi semen beku sapi FH dengan pengencer organik diperlukan 

energi tambahan berupa glukosa yang terkandung di dalam pengencer B pada 

tahap gliserolisasi. Tahap gliserolisasi membutuhkan waktu 1-1,5 jam setelah 

penambahan pengencer A organik ke dalam semen (Direktorat Jendral 

Peternakan, 2007). Sebelum tahap gliserolisasi, semen secara alami mengandung 

1% fruktosa sebagai sumber energi spermatozoa pada produksi semen beku sapi 

FH dengan pengencer organik(Salisbury dan Van Denmark, 1995). 

Penambahan fruktosa 1% dan 2% ke dalam pengencer A organik sebagai 

sumber energi tambahan spermatozoa sebelum memasuki tahap gliserolisasi. 

Penambahan fruktosa 1% dan 2% ke dalam pengencer A organik diharapkan 

dapat meningkatkan angka motilitas dan persentase hidup spermatozoa post 

thawing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan fruktosa 

ke dalam pengencer A organik pada proses pembekuan semen sapi FH terhadap 

motilitas dan persentase hidup spermatozoa post thawing. Pada penelitian ini 

diharapkan dengan penambahan fruktosa dapat meningkatkan motilitas dan 

persentase hidup spermatozoa  post thawing.  

Peneliti menggunakan sampel semen sapi FH yang berumur tiga tahun 

tahun. Semen tersebut dibagi menjadi tiga perlakuan P0. masing-masing 

perlakuan terdiri dari 8 ulangan. Pemeriksaan motilitas dan persentase hidup 

spermatozoa dilakukan pada before freezing dan post thawing. Penelitian ini 
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menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dan data penelitian ini dianalisis 

dengan ANOVA menggunakan SPSS (Statistical Packed for Social Science) yang 

akan dilanjutkan dengan uji jarak Duncan 5% (Kusriningrum, 2008). 

Hasil penelitian terhadap motilitas dan persentase hidup spermatozoa pada 

perlakuan P0, P1 dan P2 yang dievaluasi before freezing maupun post thawing 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (p<0,01).  

Angka motilitas dan persentase hidup before freezing tertinggi didapatkan 

pada P1, hal ini dikarenakan spermatozoa mendapatkan sumber energi tambahan 

untuk metabolisme. P0 menunjukkan motilitas dan persentase hidup lebih rendah 

dari pada P1 disebabkan sumber energi yang digunakan untuk metabolisme 

spermatozoa hanya memakai frukosa yang berasal dari semen secara alami 

sebelum penambahan glukosa pada waktu gliserolisasi. Penambahan fruktosa 2% 

ke dalam pengencer A organik menunjukan motilitas terendah pada evaluasi 

before freezing dikarenakan memberikan sifat hipertonis pada lingkungan diluar 

spermatozoa, Sehingga cairan di dalam spermatozoa akan keluar dan 

menyebabkan penurunan motilitas dan persentase hidup spermatozoa 

 Persentase motilitas dan persentase hidup spermatozoa yang dievaluasi 

post thawing menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan 

Persentase motilitas dan persentase hidup spermatozoa yang dievaluasi before 

freezing. Proses pembekuan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas semen, 

hal ini karena pada proses pendinginan dan pembekuan terjadi penurunan suhu 

yang drastis sehingga menyebabkan terjadinya cold shock yang dapat 

menyebabkan penurunan persentase motilitas dan persentase hidup post thawing.
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 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

penambahan fruktosa 1% ke dalam pengencer A organik dapat meningkatkan 

motilitas dan persentase hidup spermatozoa post thawing semen sapi FH, 

sedangkan penambahan fruktosa 2% ke dalam pengencer A organik tidak dapat 

meningkatkan motilitas dan persentase hidup spermatozoa post thawing semen 

beku sapi FH. Disarankan penambahan fruktosa dalam bahan pengencer sebanyak 

1% dan perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang fertilitas dari semen terhadap 

ovum dari sapi betina secara in vivo maupun in vitro. 
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THE INFLUENCE OF FRUCTOSE ADDED IN THE FROZEN SEMEN A 
ORGANIC DILUTER OF FH COW TOWARD MOTILITY AND LIFE 

PERCENTAGE OF POST THAWING SPERMATOZOA 
 
 
 

Icuk Sukaca 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The aims of this research was to know the influence of fructose added in 
the frozen semen A organic diluter of FH cow toward motility and life percentage 
of post thawing spermatozoa. This research have used the FH semen within a fully 
randomized design. Design with three treatments. The group P0 (control) was 
without a fructose addition, the group P1 was treated by 1% fructose addition 
eventhough the group P2 was treated by 2% fructose addition. The data analyzed 
by ANOVA using SPSS for windows 13.0. The highest motility and life 
percentage of spermatozoa was founded in the P1 in evaluation of before freezing 
and post thawing. The lowest motility and life percentage of spermatozoa was 
founded in the P2 in evaluation of before freezing and post thawing. 
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