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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan pengencer tris 
kuning telur ayam ras (Tris-KTAR), tris kuning telur ayam kampung (Tris-KTAK) 
dan tris ktming telur bebek (Tris-KTBK) terhadap kuaJitas sperma domba. Data 

; nilai karakteristik sperma yang teridentifikasi yaitu volume, pH, wama, 
; konsistensi, motilitas (gerakan massa), dan konsentrasi dianalisis secara 

deskriptif,sedangkan data parameter kualitas spermatozoa yang diamati adalah 
motilitas (gerakan individu ), morfologi, pH harian, dan viabilitas spermatozoa 
sampai dengan 48jam dianalisis analysis of variance (ANOV A) satu arah. Hasil 
menunjukkan motilitas, dan Viabilitas Tris-KTBK memiliki nilai lebih tinggi 
dibandingkan dengan Tris-KTAR dan Tris-KTAK pada konsentrasi 50% (76.67 ± 
5.164 dan 54.00 ± 14.629) tetapi memiliki nilai paling rendah untuk abnormalitas 
spermatozoa pada konsentrasi 20% ( i 0.25± 8.442). Berdasarkan hasH penelitian 
dapat diambil kesimpulan bahwa bahan pengencer Tris-KTBK (Tris-Kuning Telur 
Bebek) unggul dalam semua parameter spermatozoa yang diamati. 

Kata kunci: Domba, Pengencer, KuaHtas Sperma 

PENDAHULUAN 

Temak domba merupakan salah satu temak ruminansia kecil yang banyak digemari 
masyarakat Indonesia, baik digunakan sebagai usaha sampingan maupun sebagai usaha pokok. 
Memelihara temak domba memiliki keuntungan yaitu singkat masa reproduksinya, mudah 
dalam memberi pakan dan dapat beradaptasi dengan baik. Sebagai pemenuhan daging setiap 
tahunnya diperlukan 5,6 juta ekor dengan populasi domba sekarang masih belum dapat 
terpenuhi permintaan yang semakin bertambah. 

Inseminasi Buatan (IB) adalah salah satu usaha untuk meningkatkan populasi temak 
secara singkat. Guna mendapatkan basil IB yang optimal dengan sic 1 maka perlu dilihat 
kembali faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan IB. Kegagalan IB dapat disebabkan 
karena inseminator yang kurang mahir, petemak tidak jeli melihat tanda-tanda estrus sehingga 
keterlambatan inseminasi, atau dapat juga karena kualitas sperma yang kurang bagus baik saat 
proses koleksi ataupun saat proses pengenceran sampai digunakan. 

Tris (hydroxymethyl) arninomethan sebagai buffer sudah umum digunakan karena 
mempunyai kemampuan sebagai penyangga yang baik dengan toksisitas yang rendah, dan telur 
memiliki kandungan lipoprotein dan lecithin yang berfungsi untuk mempertahankan dan 
melindungi integritas membrane plasma spermatozoa. Telur merupakan bahan yang mudah 
didapat dan harga terjangkau dapat kita temukan dimana saja, sehingga telur digunakan sebagai 
bahan pengencer sperma yang sering digunakan. Tetapi berbagai jenis telur yang ada memiliki 
kandungan nutrisi yang berbeda-beda, untuk itu perlu diketahui jenis telur yang baik digunakan 
sebagai bahan pengencer terhadap kualitas sperma domba. 
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MATERI DAN METODE 

Praktikumini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2012, di Kandang 
Temak Domba Universitas Padjadjaran, tempat penampungan sperma Domba, dan laboratorium 
Reproduksi Temak Fakultas Petemakan Universitas Padjadjaran sebagai tern pat analisis kualitas 
spermatozoa secara makroskopis dan mikroskopis. Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga kali 
ulangan dan setiap ulangan dianalisis selama 48 jam. 

Materi Penelitiao 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua domba jantanyang diambil 

spermanya secara bergantian setiap penampungan dengan umur kedua 2 tahun, telur ayam ras, 
ayam kampung dan telur bebek, NaCI I o/o, larutan eosin, larutan glukosa, dan air aquabides, 
tissue, alumunium voil, dan stiker label. Alat yang digunakan yaitu vagina buatan, tennos 
tempat membawa sperma, mikroskop cahaya dan biokamera, pipet eritrocit.haemocytometer, 
tabung reaksi, mikropipet 0,1 ml dan 1 ml, counter, obyek glas, cover glass, pH meter, almari 
pendingin, pipet, tissue, alumunium voil, dan stiker label 

METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 
Extender Egg Yolk 

Gambar 1. Egg yolk 

Gambar 1 merupakan egg yolk yang sudah terpisah dengan putih telur, kuning telur 
kemudian diletakkan dalam kertas isap sampai benar-benar tidak ada albumin yang menempel 
kemudian pindahkan kembali dalam kertas isap yang bersih tusuk membran vitelin supaya 
kuning telur dapat keluar mengalir melalui kertas isap dan tampung dalam beker glass. 

Gambar 2. Larutan Tris 
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Gambar 2 adalah larutan tris yang terbuat dari 3,643 gr tris, 0,5 glukosa, 1,99 asam 
sitrat dan ditambah 100 ml aguabides, kemudian diaduk sampai larut dan tercampur semua. 

Penampungan sperma 
Penampungan sperma dombadilakukan pada pagi hari pukul 08.00 WIB sebanyak 3 

kali, setiap satu minggu satu kali. 

Persiapan vagina buatan 
Penampungan menggunakan metode vagina buatan, Gambar 4 merupakan alat vagina 

buatan yang digunakan untuk menampung sperma. Dengan panjang silinder karet kaku 15-19 
em dengan diameter 5,5 em, yang memiliki suatu lubang dan ventilasi untuk memasukkan air 
panas dan udara (Rizal dan Herdis, 2008) dengan suhu air di daJam tabung 40-42°C dan dilihat 
menggunakan thermometer batang untuk rnemastikan suhu di dalamnya sudah tepat (Hafez, 
2000). Kemudian salah satu ujung silinder karet kaku dihubungkan dengan corong karet dan 
dipasang tabung penampung sperma berskala. Ujung silinder yang tidak dipasang corong karet 
d,iolesi dengan pelicin/penicillin supaya pejantan tidak terluka dan nyaman saat terjadi ejakulasi. 
' 

Gam bar 3. Vagina buatan 

Persiapan pejantan 
Pejantan domba yang dipersiapkan untuk dikoleksi spermanya dengan menggunakan 

betina pemancing yang telah dipersiapkan. Setelalt pejantan dan betina pemancing siap, maka 
pejantan mulai didekatkan pada betina pemancing, setelah 2 sampai 3 kali pejantan ingin 
kopulasi baru pejantan diperbolehkan ejakulasi untuk ditampung spermanya. 

Penampungan sperma 
Metode penampungan sperma yaitu dengan vagina buatan dimana tangan kanan 

memegang vagina buatan dan tangan kiri memegang penis pejantan PE untuk diarahkan pada 
vagina buatan dengan sudut kemiringan 45°C dan pejantan dibiarkan mendorong penisnya ke 
dalam vagina buatan dan berejakulasi. Sesegera mungkin tabung penampung sperma ditutup 
dan dimasukkan ke dalam termos untuk mencegah pengarub sinar matahari. 

Evaluasi atau penHaian sperma 
Hasil koleksi sperma kemudian dianalisis secara makroskopis dan mikroskopis yang 

meliputi volume, warna, konsistensi, pH, motilitas, konsentrasi, dan viabilitas spermatozoa. 
a) Volume. Diukur sesaat setelab penampungan sperma yaitu membaca skala tabung 

penampungan dari sejumlab sperma yang tertampung {Hafez, 2000). 
b) Wama. Penilaiannya melalui pengamatan langsung pada sperma yang ditampung; wama 

sperma yang baik adalah krem susu (Hafez, 2000}. 
c) Bau. Dengan cara mendekatkan mulut tabung penampung yang berisi sperma pada hi dung 

yang menunjukkan bau yang spesifik. 
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d) Konsistensi atau derajat kekentalan. Penilaiannya dengan cara melihat atau 
menggoyangkan sperma dalam tabung reaksi, konsistensi kental apabila geraknya lambat 
(Ismaya et al., 2008). 

e) pH. Diukur dengan cara meneteskan sperma dengan pipet pada bagian uj ung pH meter 
digital, dan secara cepat pH akan terbaca. 

f) Konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah spennatozoa per ml spenna (ejakulat). 
Penilaiannya adalah dengan metode perhitungan secara langsung memakai Hemocytometer 
"improved" Neubauer. Prosedur menggunakanHemocytometer yaitu sperma dihisap 
dengan pipet eritrosit sampai batas angka 0,5, ditambahkan larutan NaCI 1% sampai 
batas 101, digoyang sampai homogen selama 2-3 menit dan dibuang 2-3 tetes, kemudian 
diteteskan di bawah geJas penutup Neubauer kemudian dihitung pada 5 kotak dengan arab 
diagonal empat kotak tiap sudut ditambah satu kotak tengah, basil yang didapat dikalikan 
10 juta (Sorensen, 1964). · 

Pengenceran spenna 
Sperma yang baik atau normal pada penilaian makroskopis dilanjutkan dengan 

pengenceran untuk memperbanyak volume dengan larutan Tris-Kuning telur, dengan 
konsentrasi kuning telur 10%, 200/o, 30%, 40% dan 50% pada tiga jenis perlakuan kuning telur 
ayam ras, ayam kampung dan bebek.Sebingga akan didapatkan 3 perlakuan dengan 5 
konsentrasi kuning telur yang berbeda setiap perlakuannya dan dilakukan ulangan sebanyak 3 
kali kemudian dilakukan analisis mikroskopis selama 2 hari meliputi motilitas, morfologi, dan 
viabilitasnya. 

Motilitas 
Terdiri dari gerakan massa dan gerakan individu. Untuk gerakan massa dilakukan 

dengan cara meneteskan sampel satu tetes sperma segar di atas obyek glas, kemudian diamati 
dengan mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Cara penilaian motilitas pada pergerakan massa 
(Toelihere, 1993), ditampilkan pada Tabel l. 

Tabel 1. Kriteria penilaian motilitas pada gerakan massa 
Kriteria Persentase 

San gat baik ( +++) 7 5- 100% 

Baik (++) 50-75% 

Sedang(+) 

Buruk 
(Nekrospennia atau 0) 

25-50% 

0-25% 

Karakteristik 
gelombang besar, banyak, gelap,aktif. 
gelombang kecil, tipisjarang, kurangjelas dan 
bergerak lambat. 
tidak ada gerakan, tetapi gerakan individu aktif 
progresif. 
hanya sedikit gelombang atau tidak ada gerakan 
individu. 

Penilaian motilitas pada gerakan individu dilakukan dengan meneteskan satu tetes 
sperma dalam obyek glas dan ditutup dengan cover glass, kemudian dilihat menggunakan 
mikroskop cahaya biasa dengan perbesaran 40x pada I 00 sell spermatozoa (Sorensen, 1964 ). 

Morfologi 
Morfologi adalah merupakan ukuran dari suatu bentuk spennatozoa normal atau 

abnonnal. Perhitungannya didasarkan pada pemeriksaan sekitar 200 sel spermatozoa. kemudian 
dibitung abnormalitas dengan : 

B 
A+B 

Keterangan: 
B : spennatozoa abnormal 
A : spennatozoa normal 
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Ketabanan bidup (viabilitas) spermatozoa 
Dengan membuat preparat apus atau pewamaan diferensial, caranya sperma segar satu 

tetes ditambah 2-3 tetes zat warna eosin, kemudian dicampur sampai homogen, dibuat preparat 
apus yang tipis dan dipanaskan di atas api kurang lebih satu menit sambil digerak-gerakkan 
sampai kering dan dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 40 kali. Dapat dilihat bahwa 
spermatozoa yang mati sebelum dibuat preparat apusdapat lebih menyerap zat warna (wama 
lebih gelap) dibandingkan dengan spermatozoa yang masih hidup sebelum dibuat preparai 
(Ismay a eta!., 200&). 

Analisis Data 
Data nilai karakteristik sperma yang teridentifikasi yaitu volume, pH, warna, 

konsistensi, motilitas (gerakan massa), dan konsentrasi dianalisis secara deskriptif,sedangkan 
data parameter kualitas spermatozoa yang diamati adalah motilitas (gerakan individu), 
morfologi, pH harian, dan viabilitas spermatozoa sampai dengan 48jam dianalisis analysis of 
variance (ANOV A) satu arab. Apabila terdapat perbedaan yang nyata (P .:S 0,05) atau sangat 
nyata (P .:S 0,01), dilanjutkan uji Tukey-W-Procedure dengan SPSS 16 (Hartono, 2008). 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel sperma yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sperma segiir yang dikoleksi 
dengan rata-rata nilai rilakroskopis dan mikroskopis yang ditampilkan dalam Tabel 2 . 

. Tabel2. Rata-rata nilai makroskopis dan mikroskopis 

Volume 
pH 
Warna 
Konsistensi 
Bau 
Motilitas 
Konsentrasi 

Karakteristik 
1,12±0,431 ml 
6,83±0,289 
Kremsusu 
Ken tal 
Spesifik 
+++ 

Nilai Rata-rata 

(387,7+ 108,4) x 107/ml spenna 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas sperma segar layak untuk 
diencerkan dan diberi perlakuan. Tidak berbeda jauh dengan basil penelitian Akhamd (1998) 
yang menunjukkan volume 1,74:±0,76; Ph 6 sampai 7; motilitas 91,25% ±1,67%; konsentrasi 
( 418,625±26,8) l 07/ml sperma dan viabilitas 90,88±1,47 

Hafez (2000) menyatakan bahwa, karakteristik sperma yang normal pada kambing 
merniliki volume 0,8 sampai 1,2 rnl dan pH 5,9-7,3, menurut Setchelt (1977) rerata volume 
sperma yaitu antara 0,5 sampai 2,5 serta pH 5,9 sampai 7,3. dan dinyatakan Sunardi (1989) 
yaitu volume 0,9 sampai 2,3 ml dengan kisaran pH karnbing PE 6 sampai 7. Motilitas normal 
rnenurut Hafez (2000) 60-80%, dan konsentrasi 2000-3000 juta spermatozoa/ml, pendapat 
Toelihere (1993) motilitas yang baik 75-90% dengan konsentrasi 1000-6000 motilitas tersebut 
lebih tinggi dikemukakan oleh Davendra (1994) antara 50-90% dan maupun Sunardi (1989) 
berkisar 55-80% dan konsentrasi 1530-6050, sehingga konsentrasi dalam penelitian ini 
dikatakan normal. Konsentrasi dipengaruhi oleh cara penampungan dan frekuensi 
penampungan Toelihere (1993). Terril (1973) menyatakan bahwa penampungan vagina 
. buatan akan menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi dari pada metode elektroejakulator 
dan bertambahnya frekuensi ejakulasi akan menurunkan konsentrasi spermatozoa. Hasil 
karakteristik sperma domba yang dikoleksi menunjukkan: warna krem susu dan konsistensi 
ken tal menunjukkan bahwa terdapat 1000-2000 juta spermatozoalml (lsmaya et al., 2008). 
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Rata-rata persentase rnctilitas spermatozoa antar perlakuan selama penelitian dapat 
dilihat pada Tabel3. 

Tabel 3. Rata-rata persentase dan stan dar deviasi motilitas .::Jsp"-'e:..:..rm=a.:..:to;.::;z:..:..oa:..:__ _______ _ 
(%) Tris-KTAR Tris- KTAK Tris-KTBK 

10 45.83 ± 22.004 43.33 ± 17.795 60.83 ± 16.253 
20 43.33 ±24.221 44.17 ± 17.440 60.00 ± 13.784 
30 45.00 ± 18.708 43.33 ± 13.663 65.00 ± 13.416 
40 57.50±14.748 58.33±17.224 75.83±4.916 
50 55.00 + 17.607 58.33 + 14.376 76.67 + 5.164 

Keterangan: = Tris-KTAR(Tris-Kuning Telur Ayam Ras), Tris-KTAK( Tris-Kuning Telur Ayam 
Kampung), dan Tris-KTBK(Tris-Kuning Telur Bebek) 

Hasil rnotilitas rnenunjukkan bahwa sperrna dengan pengencer Tris-KTBK rnemiliki 
motilitas lebih tinggi pada semua konsentrasi terutama pada konsentrasi 50% {76.67 ± 5.164). hal 
ini dapat disebabkan kandungan kalori, protein lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam 
(ras dan karnpung) yaitu 398 kkal vs 361 kkal pada kuning telur dan 13,1 g vs 12,8 g (DepKes 
Rl, 2004). Dengan semakin tinggi konsentrasi pada pengencer dengan penambahan telur bebek 
akanmeningkatkan motilitas karena semakin banyak energi dan protein untuk sperrna sehingga 
dapat mempertahankan daya simpan dalam suhu 5°C. Makajika kita lihat pengencer Tris KTAR 
dan Tris-KT AK tidak memiliki nilai motilitas yang sama karena hanya sedikit energi dan· 
protein yang didapatkan untuk menambah motilitasnya. 

pHSperma 
Hasil penelitian terhadap £_H sperrna yang diberi 3 perlakuan bahan pengencer· yang 

berbeda dan disimpan pada suhu 5 C dapat dilihat pada Tabel4. 

T a:bel4. Rata-rata persentase dan standar deviasi pH spermatozoa 
(%) Tris-KTAR Tris- KTAK Tris-KTBK 
10 7.00 ± 0.000 7.00 ± 0.000 7.00 ± 0.000 
20 7.00 ± 0.000 7.00 ± 0.000 7.00 ± 0.000 
30 6.50 ±0.549 6.67 ± 0.516 7.00 ± 0.000 
40 6.67±0.516 7.00±'0.000 6.67±0.516 
50 6.83 + 0.379 6.50 + 0.548 6.67 + 0.516 

Keterangan: = Tris-KT AR(Tris-Kuning Telur A yam Ras), Tris-KT AK( Tris-Kuning Telur A yam 
Kampung), dan Tris-KTBK(Tris-Kuning Telur Bebek) 

Hasil pH pada sperrna dengan konsentrasi pengenceran rendah 10% dan 20% pada 
vanumnya masih netral dan akan semakin menurun pada konsentrasi tinggi 30%, 40% dan 50%, 
.. mi dapat disebabkan semakin banyak energi yang di dapat dari pengencer kuning telur maka 
mttabolisme akan semakin meningkat seiring dengan lama penyimpanan. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi penurunan pH antara lain lama penyimpanan spermatozoa yang berpengaruh 
~p metabolisme yang digunakan. Spermatozoa yang disimpan dalam waktu yang relatif 
~at seperti pada pH sperma yang disimpan selama 2 hari akan memiliki rata-rata pH 6,47 ± 

7 pada sperma yang dibekukan (Kisworo, 2000).Hal ini tentu saja karena pengaruh suhu 
pmyimpanan dan lama hari yang berbeda, semakin lama sperma disimpan maka pH cenderung 
me11urun karena metabolisme spermatozoa semakin meningkat karena terjadi peningkatan asam 
W:tat dalam jumlah yang besar dalam metabolismenya.pH asam dapat disebabkan juga karena 
~ya penurunan metabolism rate {MR) pada spermatozoa sedangkan pada pH netral MR akan 
meningkat. Penggunaan energi sangat berpengaruh terhadap kecepatan metabolisme, pada 
tmdisi anaerob yaitu kondisi dalam penyimpanan akan mempengaruhi penurunan pH dan asarn 

(Ismaya et a/., 2008). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa viabilitas Tris-KTAR (43.33 ± 11.877), Tris
KTAK (51.00 ± 19.586) dan Tris-KTBK (54.00 ± 14.629) pada konsentrasi 50%, yang tidak 
berbeda jauh dengan penelitian Miftah (2008) Rata-rata viabilitas spermatozoa sampai dengan 
waktu penyimpanan lebih dari 48jam menggunakan kuning telur ayam sebesar 51,64 + 18,03%, 
kuning telur itik, 43%+15,63% dan kuning telur puyuh 46,23% + 8,93%. Masih tingginya 
spermatozoa yang hidup karena pH selama penyimpanan tidak menunjukkan perubahan yang 
cukup besar sehingga motilitas juga memiliki nilai yang baik maka viabilitas spermatozoa hitlup 
juga tinggi. Tingkat abnormalitas spermatozoa merupakan faktor penting karena dengan banyak 
spermatozoa yang normal juga memiliki viabilitas yang lebih panjang dibanding dengan 
spermatozoa abnormal dan spermatozoa normal memiliki kemampuan fertilisasi sebelum 
kehilangan motilitasnya (Hafez, 2000). 

KESIMPULAN 

Tris dikombinasi dengan tiga jenis kuning telur yaitu ayam ras, ayam kampung dan bebek 
yang digunakan sebagai bahan pengencer spenna domba komposit yang disimpan pada suhu 5°C 
terbadap kualitas spermatozoa, dapat disimpulkan bahwa Tris-KTBK (Tris-Kuning Telur Bebek) 
unggul dalam semua parameter spennatozoa yang diamati. 
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