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RINGKASAN 

 

Ardi Hidayat Lubis. Kualitas Spermatozoa Domba Merino dan Domba ekor 

Gemuk Pasca Thawing Menggunakan Pengencer Yang Mengandung Lesitin 

Nabati Dengan Waktu Equilibrasi Yang Berbeda dengan Prof. Dr. Bambang 

Sektiari. L., DEA Drh. selaku dosen pembimbing pertama dan Dr. Eduardus Bimo 

Aksono. H.,  M.Kes., Drh. selaku dosen pembimbing ke dua. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu equilibrasi 

terhadap motilitas dan viabilitas spermatozoa Domba Merino dan Domba Ekor 

Gemuk dalam pengencer yang mengandung lesitin nabati. Sampel yang 

digunakan adalah semen segar Domba Merino dan Domba Ekor Gemuk. Semen 

ditampung menggunakan vagina buatan dan dilakukan pemeriksaan makroskopis 

dan mikroskopis untuk mengetahui kelayakannya supaya dapat diproses. semen 

dicampur dengan pengencer yang mengandung lesitin nabati. Dalam penelitian ini 

menggunakan pengencer lesitin nabati (AndroMed®). Semen domba Merino dan 

semen domba ekor gemuk dibagi menjadi tiga perlakuan yaitu perlakuan satu (P1) 

semen diequilibrasi selama 1 jam, perlakuan dua (P2) equilibrasi 2 jam, perlakuan 

tiga (P3) equilibrasi 3 jam untuk semen domba Merino, dan perlakuan empat (P4) 

semen diequilibrasi selama 1 jam, perlakuan 5 (P5) equilibrasi 2 jam, perlakuan 6 

(P6) equilibrasi 3 jam untuk semen domba ekor gemuk. Masing – masing 

perlakuan dengan 4 ulangan dan dilakukan pemeriksaan motilitas dan viabilitas 

spermatozoa pada saat post thawing. Hasil pemeriksaan persentase motilitas 
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spermatozoa domba Merino post thawing adalah P1 sebesar 13,75 + 2,500%, P2 

sebesar 25,00 + 4,082%, dan P3 sebesar 10,00 + 4,082% terdapat perbedaan yang 

nyata (P<0,05). Pada spermatozoa domba ekor gemuk adalah P4 sebesar 6,25a + 

2,500%, P5 sebesar 22,50 +2,887%, P6 sebesar 16,25 + 4,787% terdapat 

perbedaan yang nyata (P<0,05). Motilitas spermatozoa berhubungan erat dengan 

proses metabolisme spermatozoa. Metabolisme spermatozoa untuk menghasilkan 

energi yang diperlukan untuk proses fertilisasi dalam saluran kelamin betina. 

Substansi dari luar untuk proses metabolisme spermatozoa sangat diperlukan, 

substansi tersebut dapat berasal dari spermatozoa itu sendiri, gliserol dan lesitin 

(Salisbury and Vandemark, 1985). Hasil pemeriksaan persentase viabilitas 

spermatozoa domba Merino post thawing adalah P1 sebesar 33,50 + 5,066%, P2 

sebesar 38,50 + 3,873%, P3 sebesar 25,00 + 10,231%. Pada pemeriksaan viabilitas 

spermatozoa domba ekor gemuk post thawing adalah P4 sebesar 20,75 + 5,737%, 

P5 sebesar 34,50 + 1,291%, P6 sebesar 29,25 + 4,113% menunjukkan persentase 

hidup spermatozoa domba Merino dan domba ekor gemuk post thawing 

mengalami perbedaan yang nyata antara masing-masing perlakuan. Pemeriksaan 

persentase hidup spermatozoa setelah dibekukan dengan menghitung jumlah 

spermatozoa yang hidup dari sediaan ulas yang menggunakan zat warna Eosin-

Negrosin. Zat warna Eosin tidak dapat melewati membran sel hidup namun dapat 

melewati membran sel mati, sehingga sel yang hidup akan terlihat transparan 

sedangkan yang mati akan tampak berwarna keunguan karena spermatozoa yang 

telah mati tidak terdapat perbedaan potensial ion natrium dan kalium antara di 

dalam dan di luar sel sehingga Eosin-Negrosin yang berikatan dengan natrium 
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akan mudah berdifusi ke dalam spermatozoa dan menunjukkan penyerapan warna 

pada kepala saat diberi pewarnaan (Achmadi, 2000). Lapisan lipoid pada dinding 

sel dapat melindungi masuknya zat warna ke dalam spermatozoa, jadi 

spermatozoa yang hidup tidak akan terwarnai (transparan) oleh zat warna dan 

spermatozoa yang mati akan terwarnai. Hal ini disebabkan karena pada 

spermatozoa yang mati telah kehilangan lapisan lipoid, sehingga zat pewarna 

sangat mudah menembus masuk ke dalam spermatozoa (Susilowati dkk., 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kualitas terhadap motilitas dan viabilitas 

spermatozoa domba Merino dan domba ekor gemuk post thawing dengan urutan 

waktu equilibrasi terbaik selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam dengan menggunakan 

pengencer yang mengandung lesitin nabati (AndroMed®). 
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