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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh 
penambahan putih telur dalam diluter pada proses pemisahan spennatozoa sapi 
Friesian Holstein (FH) dengan teknik kolom albumin terhadap motilitas, daya 
hidup dan abnonnalitas spennatozoa fraksi atas dan bawah setelah pencairan (post 
thawing) semen beku. 

Penelitian ini dilaksaruilcan di Laboratorium Semen Beku, Taman Ternak 
Pendidikan (TTP), Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga di 
Kedamean, Gresik. Bahan penelitian ini adalah semen segar sapi perah FH milik 
TTP, diluter, putih telur, nitrogen cair dan ministraw kosong. Semen sapi FH 
diperiksa secara makroskopis dan mikroskopis. Penelitian ini menggunakan 
empat perlakuan yaitu diluter Susu Skim Kuning Telur (SSKT) yang tidak 
mengandung putih telur sebagai kontrol (PO), 20 % putih telur (PI), 30 % putih 
telur (P2) dan 40 % putih telur (P3). Kemudian semen dicampur dengan diluter 
tersebut dan dilakukan pemisahan spennatozoa. sapi FH dengan teknik kolom 
albumin. Semen sapi basil pemisahan tersebut lalu dibekukan dalam bentuk 
ministraw. Kualitas semen beku basil pemisahan spennatozoa dengan teknik ini 
diketahui dengan menghitung spennatozoa motil, hidup dan abnormal setelah 
pencairan semen beku. Rancangan penelitian ini adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL). Data basil penelitian dianalisis dengan uji F dengan 
menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji F 
dengan tarafsignifikan 5 % apabila terdapat perbedaan nyata antara perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan motilitas dan daya hidup spennatozoa fraksi 
atas dan bawah tertinggi dan berbeda nyata didapat pada perlakuan dengan 
menggunakan 30 % putih telur (p'::;0,05) serta abnonnalitas tertinggi tetapi tidak 
berbeda nyata didapat pada perlakuan dengan menggunakan 30 % putih telur. 

Berdasarkan basil penelitian in! dapat disimpulkan bahwa putih telur 
dengan konsentrasi 30 % dapat digunakan untuk proses pemisahan spennatozoa 
sebelum pembekuan semen dan memberikan kualitas semen beku yang baik 
setelah dicairkan. 
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