
 
 

ABSTRAK 

PERAN  DAN MEKANISME OSTEOPONTIN  SEMINAL PLASMA  
PADA PROSES PEMBEKUAN SEMEN TERHADAP KUALITAS SEMEN   

BEKU SAPI PERAH Friesian holstein 

Tatik Hernawati 

Kualitas s emen beku pasca thawing merupakan salah satu f aktor penting 
yang menentukan ke berhasilan pr ogram IB. Pengaruh bur uk yang s eringkali 
dijumpai selama pembekuan spermatozoa telah banyak diteliti, dan berakibat pada 
kualitas spermatozoa pasca thawing. Sapi perah jantan dengan tingkat kesuburan 
yang baik memiliki konsentrasi osteopontin yang tinggi pada seminal plasmanya. 
Konsentrasi osteopontin yang tinggi juga diduga memelihara kualitas spermatozoa 
selama pembekuan. 

Penelitian i ni di lakukan da lam dua  t ahap, t ahap pe rtama m erupakan 
penelitian d eskriptif la boratoris yang b ertujuan unt uk m engidentifikasi, 
mengisolasi, d an s pesifikasi p rotein yang b erasal d ari p lasma s emen s api p erah 
Friesian Holstein. T ahap ke dua m erupakan pe nelitian e ksperimental l aboratoris 
yang t ujuan ut amanya yaitu m engetahui pe ran os teopontin yang b erasal dari 
seminal plasma terhadap kualitas semen beku sapi perah FH pasca thwing. 

Hasil p enelitian t ahap p ertama yang m enggunakan m etode S DS-PAGE 
mengindikasikan ba hwa t erdapat be berapa pi ta pr otein de ngan be rbagai be rat 
molekul yang b erbeda d ari b eberapa s ampel. H asil SDS-PAGE kemudian 
dilanjutkan dengan identifikasi menggunakan teknik Western-Blotting. Sehingga, 
ditemukan bahwa berat molekul osteopontin adalah 56 kD a. Analisis konsentrasi 
osteopontin yang b erasal da ri e lektro-elusi ke mudian di periksa de ngan 
menggunakan metode Nano drop dan menunjukkan bahwa rata-rata  kadar protein 
sebesar 180 µg/ml. Hasil penelitian tahap kedua menunjukkan bahwa penambahan 
osteopontin m enyebabkan pe ningkatan H SP 70 y ang b erakibat pa da p enurunan 
apoptosis. S ebaliknya, osteopontin m enurunkan M DA, yang be rakibat pa da 
penurunan c aspase da n a poptosis.  M elalui a ktifitas M DA, pe nambahan 
osteopontin m eningkatkan M PU. H asil s emua m ekanisme m enyebabkan 
peningkatan mo tilitas b aik s ecara la ngsung ma upun tid ak la ngsung melalui 
viabilitas. 

Kesimpulan d ari p enelitian in i a dalah bahwa penambahan osteopontin 
dapat meningkatkan kualitas semen melalui  peningkatan HSP70 yang berakibat 
pada pe nurunan a poptosis. S elain i tu t erjadi pe nurunan M DA, b erakibat pa da 
penurunan caspase dan apoptosis serta   meningkatkan MPU sehingga v iabilitas 
dan motilitas dapat dipertahankan. 
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