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RINGKASAN 

 

Dyah Ekawahyu Darmasasmita. Pengaruh Lama Thawing Terhadap Motilitas 

dan Nekrosis Spermatozoa Semen Beku Sapi Simmental dengan Dr. Sri Mulyati, 

drh., M.Kes. selaku dosen pembimbing pertama dan Arimbi, drh., M.Kes. selaku 

dosen pembimbing ke dua. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama thawing 

terhadap motilitas dan nekrosis spermatozoa semen beku sapi Simmental. Sampel 

yang digunakan adalah semen beku sapi Simmental yang kemudian semen dibagi 

menjadi tiga perlakuan yaitu perlakuan satu (P1) semen beku dithawing selama 15  

detik, perlakuan dua (P2) semen beku dithawing selama 30 detik, dan perlakuan 

tiga (P3) semen beku dithawing selama 45 detik. Masing-masing perlakuan 

dengan 6 ulangan dan dilakukan pemeriksaan motilitas dan nekrosis spermatozoa 

pada saat post thawing. Hasil pemeriksaan motilitas post thawing didapatkan 

diantara ketiga perlakuan tersebut yaitu sebesar 50,83% untuk P1 (thawing 15 

detik), 45,83% untuk P2 (thawing 30 detik), dan 40,83% untuk P3 (thawing 45 

detik) terdapat perbedaan yang nyata (p<0,05). Motilitas spermatozoa yang baik 

dinilai dengan melihat gerak progresif dari spermatozoa tersebut. Kemampuan 

spermatozoa mendorong dirinya sendiri ke depan karena adanya substansi 

kontraktil pada bagian tengah spermatozoa kemudian diteruskan ke seluruh bagian 

ekor (Salisbury dan VanDenmark, 1985). Dari hasil pemeriksaan PTM (Post 

Thawing Motility) terlihat terdapat perbedaan antara P1, P2, dan P3. Hal ini 

menunjukkan bahwa selama penyimpanan hingga proses thawing spermatozoa 
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terus melakukan aktifitas seperti pergerakan dan metabolisme. Aktifitas seperti 

pergerakan spermatozoa membutuhkan energi yang cukup besar baik dari plasma 

semen maupun dari pengencer yang telah ditambahkan. Semakin lama waktu 

thawing menyebabkan motilitas terus akan mengalami penurunan karena 

persediaan energi yang semakin terbatas. Hasil pemeriksaan nekrosis diperoleh 

7,00% untuk P1 (thawing 15 detik), 10,17% untuk P2 (thawing 30 detik), dan 

13,67% untuk P3 (thawing 45 detik) terdapat perbedaan yang nyata (p<0,05). 

Pemeriksaan persentase nekrosis spermatozoa setelah dibekukan dengan 

menghitung jumlah spermatozoa yang mengalami nekrosis dari sediaan yang 

diwarnai menggunakan pewarnaan Hematoksilin Eosin. Zat warna Hematoksilin 

memberi warna biru pada inti sel, sedangkan zat warna Eosin memberi warna 

merah pada sitoplasma sel (Soemirat, 2005). Lama thawing yang berbeda 

menyebabkan peningkatan mendadak dalam pemanfaatan oksigen oleh 

spermatozoa sehingga produksi radikal bebas meningkat, hal tersebut 

mengakibatkan peningkatan peroksidasi lipid sebagai faktor penyebab nekrosis 

spermatozoa, karena peningkatan radikal bebas berupa spesies okrigen reaktif 

(ROS) dapat merusak struktur membran mitokondria sehingga menginduksi 

terjadinya nekrosis spermatozoa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan terhadap motilitas dan nekrosis 

spermatozoa semen beku sapi Simmental dengan urutan waktu thawing terbaik 

selama 15 detik, 30 detik, dan 45 detik. 
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