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RASIO SPER'I<fATOZOA X DAN Y SAPl PERAH Sf.TELill 

PEMAPARAN SINARVLTRAHOLET 


Ahmad Wah yudin 

ABSTRAK 

Penelitian ini benujuan untuk mengetahuj pengaruhjarak penyinaran sinar 
ulfrtlvto/el (UY) terhadap rasio spermatozoa X dan Y> motiIitas dan daya hidup 
spermatozoa saPJ perah j'nesian Ho/Meln. 

Bahan utama penehtian berupa semen segar sapi pernh yang diperoleh dan 
Taman Ternak Pendidikan (Teachmg Farm) FKH Unalf Surabaya, Bahan 
pengencer yang digunakan adalah PBS'Dulbeccos dcngan perbandingan 1: 1, 

Sampel dibagi menjadi empat kelompok periakuan, yaitu kelompok PO 
scbagai kontrol (tanpa pcnyinaran sinar UV). keiompok perlakuan 1 (Pl) dengan 
jarak penyinaran 15 em, kelompok perlakuan 11 (P2) dengan )arak penymaran 20 
em, dan kelompok perlakuan III (P3) denganjarak penymaran 25 em. Penyinaran 
sinar UV dilakukan pada masing-masmg kelompok perlakuan selama 5 menit. 
Pengamatnn motilitas dilakukan secara naHf menggunakan mikroskop dengan 
perbcsaran 400X. Pcnghitungan persenlase spermatozoa hidup dan ukuran kepaJa 
spermatozoa ddakukan den!,rafi membuat preparat waf> memakai zat wama eosin 
negrosin. Identifikasi spenTIatozoa X dan Y didasarkan alas ukutan (panjang kaIi 
ll;!bar) kepala spennatozoa. Spennatozoa X adaJah spennatozoa yang mempunyai 
ukuran kepala lebih besar alau sarnA dengan ukutan kepala rata-rata daTI 100 
hitungan spennatozoa hidup. Spermatozoa Y adalah spennatozoa yang 
mernpunyai ukuran kepala lebih kedt dad ukuran kepaJa rata-rata dan 100 
hitungan spennatozoa hidup. 

Data hasH penetitian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa persentase 
spennatozoa motH, persenta;:,e spermatozoa hidup, dan rasio spennatozoa X dan 
y, Data tersebut dianalisis dengan ANOVA satu arah menggunakanSPS.f..,' !OJ) ji)r 
Windows. 

Hasil pendilian menunjukkan adanya penurunan motilitas (p<O,05) dan 
daya hldup spennatozoa (p<1),05) pad. masing'masing kciompok periakillln, 
Semakill de/ult jarak penyinaran, semakin besar penurunan motilitas dan claya 
hidup spermatozoa. Hastl pemeriksaan ukuran kepala spermatozoa menunjukkan 
persentase spermatozoa X lebih besar daripada spermatozoa Y, namon dlantafa 
Jatak penym.ran (kelompok perlakuan I, fl, dan Ill) tidak terdapat perbedaan yang 
nyata (p>O,05), 
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