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INTISARI 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas mikroskopis meliputi 
motilitas, viabilitas, morfologi dan kerusakan DNA spermatozoa sapi Friesian 
Holstein yang dibekukan dengan lama waktu yang berbeda, serta mengetahui 
korelasi antara kualitas spermatozoa dengan kerusakan DNA. Sampel yang 
digunakan berasal dari Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang. Sampel 
tersebut terdiri dari semen segar, semen dengan lama waktu pembekuan 1 minggu, 
1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 6 tahun. Data penelitian meliputi penghitungan 
persentase motilitas, pengamatan dan penghitungan persentase viabilitas dan 
morfologi normal dilakukan menggunakan pewarnaan eosin (1%) – negrosin 
(10%), sedangkan penghitungan persentase kerusakan DNA spermatozoa 
digunakan teknik pewarnaan acridine orange dan diamati menggunakan 
mikroskop flourescence. Data dianalisis menggunakan uji homogenitas 
dilanjutkan uji normalitas kemudian ANOVA satu arah dengan derajat 
signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas mikroskopis 
spermatozoa meliputi persentase motilitas semen segar sebesar 85%, sedangkan 
semen yang telah dibekukan selama berturut-turut 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 3 
tahun, dan 6 tahun sebesar 51,4; 49,7; 47,5; 47,8; dan 49,3%. Persentase viabilitas 
semen segar sebesar 91,1%, sedangkan semen yang telah dibekukan selama 
berturut-turut 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 6 tahun sebesar 78,0; 78,1; 
77,9; 77,5; dan 77,7%. Persentase morfologi normal berturut-turut sebesar 94,9; 
94,0; 94,8; 94,2; 94,8; 94,8%, sedangkan untuk kerusakan DNA spermatozoa 
berturut-turut sebesar 1,1; 1,9; 2,2; 1,9; 2,2; 2,0%. Dari hasil penelitian 
disimpulkan bahwa spermatozoa yang telah dibekukan menurunkan persentase 
motilitas dan viabilitas, tetapi tidak mempengaruhi persentase morfologi normal. 
ama waktu pembekuan tidak mempengaruhi kualitas spermatozoa (motilitas, 
viabilitas dan morfologi normal). proses dan lama waktu pembekuan semen tidak 
merusak DNA spermatozoa. Penurunan motilitas dan viabilitas selama proses 
pembekuan akan meningkatkan kerusakan DNA spermatozoa.  
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