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Abstract 

 

This aims of this study was to determine quality of the sperm (motiltias, vitality, and 

integrity of membranes) spermatozoa and the size of the sperm head after undergoing a 

process of separation of sheep chromosome X and Y with two different methods, namely 

albumin column method using blood serum and Bovine Serum Albumin sheep (BSA) and 

electric separating sperm (ESS) methods. The study consisted of 6 treatments, namely P0, P1, 

P2, P3, P4, P5 and each treatment consisted of ten replicates. Data obtained on the quality and 

size of the sperm head of sheep were analyzed and statistically tested using ANOVA followed 

by Tukey 5% significance. The results showed that the blood serum of sheep and BSA did not 

significantly affect the quality of spermatozoa sheep, the most tangible result is shown by the 

control treatment. Size X and Y spermatozoa head on P1 and P2 showed significant 

differences to the P0, P1 ratio on chromosome X and Y spermatozoa was 28%: 72% and 32% 

in comparison P2: 68%. In the second method, namely electric separating sperm (ESS), the 

results showed that the quality of the sperm cells in test microscopic observation of motility in 

all treatment groups showed no significant differences, while the power of life and 

abnormalities observation results show that the results between the P3 and P4 control do not 

have significant differences but significantly different from P5. 

 

Keywords: Sperm separation, Column albumin method, Electric Separating Sperm (ESS), 

Sperm quality, Size of head sperm 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Pendahuluan 

Pembinaan daya produksi ternak 

mutlak memerlukan adanya perbaikan dari 

mutu genetik, melalui usaha penyediaan 

dan penyebarluasan bibit unggul ternak, 

utamanya dengan penggunaan pejantan– 

pejantan unggul. Akibat dari keterbatasan 

kemampuan yang ada, dalam rangka 

perbaikan mutu genetik dan produktivitas 

ternak di Indonesia, pemerintah telah 

mengambil kebijakan dengan menyebarluaskan 

penggunaan teknik inseminasi buatan 
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dengan menggunakan semen beku yang 

berasal dari ternak unggul yang diimpor 

maupun yang berasal dari ternak lokal 

yang telah diketahui memiliki kualitas 

yang tinggi, baik spermatozoanya maupun 

juga prestasi produktivitasnya (Hafez, 

2000). 

Program inseminasi buatan saat ini 

belum dapat memenuhi keinginan dari 

peternak yang menghendaki jenis kelamin 

tertentu dari ternaknya. Pejantan pada 

mamalia menentukan terjadinya generasi 

betina atau pejantan yang dilahirkan. 

Bioteknologi reproduksi berkembang 

sangat pesat, para ahli telah memasuki 

tahap molekuler sebagai perkembangan 

bioteknologi yang telah lama ada di 

Indonesia (Irawan, 2000). Pemisahan 

spermatozoa kromosom X dan Y adalah 

salah satu bioteknologi molekuler yang 

dikembangkan di dunia selama lebih dari 

60 tahun dengan menghasilkan kemajuan 

yang cukup berarti.Teknik pemisahan 

spermatozoa kromosom X dan Y yang 

pernah dikembangkan adalah sentrifuse, 

elektroforesis, pemilihan ukuran sel, 

perbedaan tekanan, perbedaan pH, dan 

viskositas (Priatmoko, 2008). 

Usaha yang telah lama dilakukan 

untuk memisahkan spermatozoa kromosom X 

dan Y secara elektris, tampaknya perlu 

dipertimbangkan adanya teori bahwa 

kedua tipe spermatozoa tersebut memiliki 

muatan yang berbeda sehingga memungkinkan 
pengembangan suatu teknik pemisahan 

dengan menggunakan aliran listrik (Nalbandov, 

1990). 

Menurut Hafs and Boyd (1986) 

menggambarkan secara detail pergerakan 

spermatozoa selama adanya aliran listrik 

pada larutan dengan ion lemah dengan 

ditemukannya dua tipe spermatozoa yaitu 

spermatozoa kepala anoda yang bergerak 

menuju anoda (terminal positif) dan 

spermatozoa ekor anoda yang bergerak ke 

katoda (terminal negatif). Berdasarkan 

penelitian Shirai et al., (1989) spermatozoa 

yang terkumpul pada anoda diduga 

memiliki kromosom seks Y sedang yang 

berada di katoda memiliki kromosom seks 

X. 

Dasar pemisahan spermatozoa kromosom 

X dan Y dengan metode kolom albumin 

yaitu semen yang diletakkan di atas kolom 

albumin mengalami pergerakan motilitas 

sehingga spermatozoa berkromosom Y yang 

mempunyai motilitas tinggi mampu 

menembus lapisan albumin. Metode ini 

dapat menghasilkan spermatozoa yang 

telah terseleksi sebelum dilakukan pembekuan 

(Hafez, 2000). 

Berdasarkan penelitian terdahulu 

maka penelitian ini akan membandingkan 

dua metode yaitu metode kolom albumin 

dengan menggunakan serum darah domba 

dan BSA dan metode electric separating 

sperm (ESS) untuk memisahkan dan 

mengambil spermatozoa yang berkromosom 

seks Y dengan harapan mengetahui tingkat 

keberhasilan dan kualitas spermatozoa 

setelah di pisahkan kromosom X dan 

Ynya. Parameter penelitian ini yaitu 

kualitas dan besar kepala spermatozoa setelah 

mengalami proses pemisahan kromosom 

seks X dan Y. Penelitian terhadap kualitas 

spermatozoa terdiri dari motilitas, daya 

hidup spermatozoa, dan keutuhan membran 

spermatozoa, besar kepala spermatozoa 

domba kromosom X dan Y juga diteliti 

sebagai dasar keberhasilan pemisahan 

kromosom ini.  

 

Materi dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 2 ekor 

Domba Ekor Gemuk Jantan (DEG) betina 

umur 2 – 3 tahun. Semen domba diambil 

menggunakan vagina buatan 2 kali dalam 

seminggu lalu diperiksa kelayakannya, 

setelah itu sampel spermatozoa siap untuk 

di separasi menggunakan metode kolom 

albumin dan metode electric separating 

sperm (ESS). Jumlah ulangan setiap 

perlakuan yaitu 10 ulangan. 
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Persiapan awal perlu dilakukan pada 

separasi spermatozoa. Semen yang sudah 

ditampung kemudian dicuci dengan media 

BO (Bracketts and Olophant) dan disentrifugasi 

dengan kecepatan 1600 rpm selama 10 

menit untuk mendapatkan pelet spermatozoa. 

Standar jumlah yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 10 juta jumlah 

spermatozoanya. Sampel spermatozoa dibagi 

secara acak dan diberi perlakuan: 

1. P0  :  0,5 ml spermatozoa (10 juta) 

dipipet dan dimasukkan kedasar 

tabung ukur, kemudian secara 

perlahan dibuat lapisan diatas 

spermatozoa dengan menambahkan 1 

ml BO secara perlahan lewat 

dinding tabung reaksi 

2. P1  :  0,5 ml spermatozoa (10 juta) 

dipipet dan dimasukkan kedasar 

tabung ukur, kemudian secara 

perlahan dibuat lapisan diatas 

spermatozoa dengan menambahkan 1 

ml BSA secara perlahan lewat 

dinding tabung reaksi 

3. P2  :  0,5 ml spermatozoa (10 juta) 

dipipet dan dimasukkan kedasar 

tabung ukur, kemudian secara 

perlahan dibuat lapisan diatas 

spermatozoa dengan menambahkan 1 

ml serum darah domba secara 

perlahan lewat dinding tabung 

reaksi. 

4. P3  :  0,5 ml spermatozoa (10 juta) 

dipipet dan dimasukkan kedasar 

tabung U, kemudian ditambahkan 

1 ml BO secara perlahan lewat 

dinding tabung reaksi, setelah itu 

dialiri listrik searah 1,5 volt 

selama 3 menit dan diambil pada 

bagian anoda. 

5. P4  :  0,5 ml spermatozoa (10 juta) 

dipipet dan dimasukkan kedasar 

tabung U, kemudian ditambahkan 

1 ml BO secara perlahan lewat 

dinding tabung reaksi, setelah itu 

dialiri listrik searah 1,5 volt 

selama 7 menit dan diambil pada 

bagian anoda. 

6. P5  :  0,5 ml spermatozoa (10 juta) 

dipipet dan dimasukkan kedasar 

tabung U, kemudian ditambahkan 

1 ml BO secara perlahan lewat 

dinding tabung reaksi, setelah itu 

dialiri listrik searah 1,5 volt 

selama 10 menit dan diambil pada 

bagian anoda. 

 

Tiga tabung ukur yang telah diberi 

spermatozoa dan media seperti diatas lalu 

diinkubasikan pada suhu 5
0
 C selama 20 

menit di cool tub, selanjutnya dipisahkan 

fraksi atas dan fraksi bawah. Pada fraksi 

atas, spermatozoa diperiksa secara mikroskopis 

terhadap kualitas spermatozoa dan ukuran 

kepala spermatozoa yang diduga banyak 

mengandung spermatozoa berkromosom 

seks Y (Hidayah, 2005). 

Setelah proses ESS (Electric Separating 

Sperm) spermatozoa diambil dengan pipet 

Pasteur, yaitu spermatozoa yang terdekat 

dengan ujung kabel terminal positif 

(anoda) adalah dominan seks Y dan yang 

terdekat dengan ujung kabel terminal 

negatif (katoda) adalah dominan seks X 

(Saputro dan Hermadi, 2011). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Ukuran Kepala Spermatozoa Kromosom X 

dan Y 

 

Tabel 1. Ukuran Kepala Spermatozoa pada 

Fraksi Bawah (Kaya Spermatozoa 

Pembawa kromosom X) 

Perlakuan Ulangan 

Ukuran (pxl) Kepala 

Spermatozoa (%) 

(rerata ± standar 

deviasi) 

P0 10 48,80
a
 ± 6,052

 

P1 10 28,30
b
 ± 9,673

 

P2 10 32,40
b
 ± 4,427
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Tabel 2.  Ukuran Kepala Spermatozoa pada 

Fraksi Atas (Kaya Spermatozoa 

Pembawa kromosom Y) 

Perlakuan Ulangan 

Ukuran (pxl) Kepala 

Spermatozoa (%) 

(rerata ± standar 

deviasi) 

P0 10 51,20
b
 ± 6,052

 

P1 10 71,70
a
 ± 9,673

 

P2 10 67,60
a
 ± 4,427

 

 

Penentuan kromosom seks didasarkan 

atas ukuran kepala spermatozoa, jika dari 

100 hitungan dipengamatan mikroskopis 

okuler (mikrometer) perbesaran 400X dan 

dengan pewarnaan eosin negrosin didapatkan 

spermatozoa dengan ukuran panjang dan 

lebar (pxl) ≥ rataan maka diklasifikasikan 

kromosom X dan apabila lebih kecil dari 

rataan maka diklasifikasikan kromosom Y 

(Mahaputra dkk., 2002). 

Hasil penelitian menunjukkan ukuran 

kepala spermatozoa termasuk kecil banyak 

didapatkan pada P1 dan P2 pada 

pengamatan fraksi atas dimana P1 proporsi 

spermatozoa berkromosom Y didapatkan 

sebanyak 71,70 ± 9,673 sedangkan pada 

P2 proporsi spermatozoa berkromosom Y 

didapatkan sebanyak 67,60 ± 4,427, hal ini 

menunjukkan bahwa teknik kolom albumin 

ini bisa menghasilkan spermatozoa dengan 

krosomom Y spermatozoa lebih banyak 

didapat. Pengamatan ukuran kepala spermatozoa 

pada fraksi bawah banyak didapatkan 

spermatozoa pembawa kromosom X. P2 

yang menggunakan bahan baru yaitu 

serum albumin, menunjukkan tidak ada 

perbedaan nyata yang tampak jika dibandingkan 

dengan P1. 

 

 

 
Gambar 1. Diagram Batang Perbandingan Ukuran Kepala Spermatozoa  

Domba  Berkromosom X dan Y 

 



Veterinaria Medika   Vol. 7, No. 3, Nopember 2014 

 220 

Kualitas Spermatozoa 

Motilitas Spermatozoa 

Tabel 3.  Motilitas Spermatozoa  

Perlakuan Ulangan 

Motilitas 

Spermatozoa (%)  

(rerata ± standar 

deviasi) 

P0 10 73,00
a
 ± 2,582

 

P1 10 70,50
a
 ± 7,619

 

P2 10 67,50
a
 ± 5,893

 

 

Hasil data penelitian menunjukkan 

terjadinya penurunan motilitas dari 

spermatozoa setelah dilakukan pemisahan 

kromosom X dan Y dengan BSA dan 

perlakuan (P2) yaitu pemisahan kromosom 
X dan Y dengan serum darah domba yang 

dapat dilihat dari perbandingan antara 

kontrol (P0) dengan P1 dan P2. Pada P0 

ternyata BO yang digunakan sebagai 

media pengencer atau pembanding jumlah 

ml perlakuan menunjukkan hasil yang 

paling nyata dimana motilitasnya kurang 

lebih 73%, yang membuktikan bahwa 

media BO adalah media yang dapat 

meningkatkan motilitas spermatozoa. 

Diantara P1 dan P2 tidak terjadi perbedaan 

yang signifikan pada motilitas spermatozoa, hal 

ini membuktikan bahwa serum albumin 

bisa digunakan untuk media pemisah 

kromosom X dan Y pada spermatozoa domba 

ekor gemuk walaupun tingkat motilitasnya 

sedikit lebih rendah daripada menggunakan 

bahan pemisah BSA (Sugiarti dkk., 2004). 

 

Daya Hidup Spermatozoa  

Tabel 4. Daya Hidup Spermatozoa 

Perlakuan Ulangan 

Spermatozoa 

Hidup (%)  

(rerata ± standar 

deviasi) 

P0 10 87,90
a
 ± 4,122

 

P1 10 58,60
b
 ± 9,180

 

P2 10 58,20
b
 ± 8,690

 

 

Setelah dilakukan analisis stastistik 

Anova yang diteruskan dengan uji Tukey 

terhadap rataan persentase hidup spermatozoa 

menunjukkan terdapat perbedaan yang 

nyata (p>0,05) pada persentase hidup 

spermatozoa antara kontrol dengan P1 dan 

P2. P1 dan P2 tidak terdapat perbedaan 

nyata dan P0 memberikan pengaruh yang 

paling tinggi terhadap daya hidup 

spermatozoa. Penurunan daya hidup 

spermatozoa pada P1 dan P2 dikarenakan 

serangkaian proses penelitian ini yang 

berakibat spermatozoa banyak yang mati, 

karena spermatozoa tidak dapat bertahan 

dengan waktu yang cukup lama untuk 

hidup di suhu ruangan biasa. 

 

Keutuhan Membran Spermatozoa 

Tabel 5. Keutuhan Membran Spermatozoa 

Perlakuan Ulangan 

Integritas 

Membran 

Spermatozoa (%)  

(rerata ± standar 

deviasi) 

P0 10 40,90
a
 ± 9,492

 

P1 10 32,90
b
 ± 6,574

 

P2 10 31,30
b
 ± 3,199

 

 

Pada hasil penelitian yang dilakukan 

dapat dilihat bahwa keutuhan membran 

pada P1 yaitu 32,90 ± 6,574 dan P2 yaitu 

31,30 ± 3,199 tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan tetapi terjadi sedikit penurunan 

dan P2. P0 yang dibandingkan dengan P1 

dan P2, terjadi penurunan pada P1 dan P2 

yang diakibatkan oleh lama waktu dan 

kecepatan sentrifugasi yang digunakan 

mempengaruhi tingkat produksi Reactive 

Oxygen Species (ROS). ROS ini akan 

bereaksi dengan asam lemak tak jenuh 

majemuk (polyunsaturated) tinggi yang 

terdapat dalam membran melalui reaksi 
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oksidasi yaitu peroksidasi lipid. Stress 

oksidatif dan stress terhadap ROS dapat 

mengakibatkan penurunana motilitas, 

penetrasi zona free-hamster ovum dan 

merusak keutuhan membran (Henkel, 

2004). 

Setelah dilakukan analisis stastistik 

ANOVA terhadap rataan persentase 

spermatozoa yang hidup menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan (p>0,05) pada 

persentase hidup spermatozoa antara P0, 

P3 dan P4, tetapi antara P0 (kontrol) 

terdapat perbedaan terhadap P5 (p<0,05). 

Sedangkan P3 dan P4 tidak terdapat 

perbedaan terhadap P5. 

Abnormalitas spermatozoa pada sisi 

anoda setelah dilakukan pemisahan dengan 

teknik ESS (Electric Separating Sperm) 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan 

(p>0,05) pada persentase hidup spermatozoa. 

P0, P3 dan P4 tidak terdapat perbedaan, 

Tetapi antara P0 (kontrol) terdapat 

perbedaan terhadap P5 (p<0,05). Sedangkan P3 

dan P4 tidak terdapat perbedaan terhadap 

P5. 

 

Tabel 6.  Rerata dan Simpangan Baku Motilitas, Daya Hidup, dan Abnormalitas Spermatozoa 

Domba Merino Setelah Pemisahan dengan Teknik ESS (Electric Separating Sperm) 

Perlakuan 

Motilitas 

Spermatozoa (rerata 

± simpangan baku) 

Daya hidup 

Spermatozoa  

(rerata ± simpangan 

baku) 

Abnormalitas 

Spermatozoa  

(rerata ± simpangan 

baku) 

Tanpa proses 

pemisahan (P0) 
52,40

 a
+1,661 64,40

a
+2,315 4,60

 a
 + 1,435 

3 menit (P3) 51,40
 a
+2,337 60,20

 ab
+2,653 7,00

 ab
 +1,304 

7 menit (P4) 50,40
 a
+1,778 56,00

 ab
+2,302 11,00

 ab
 +2,345 

10 menit (P5) 48,00
 a
+1,000 54,20

 b
+2,746 11,40

 b
 +1,030 

 

Berdasarkan tabel diatas, diagram 

persentase Motilitas, Daya hidup, dan 

Abnormalitas spermatozoa setelah perlakuan 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Persentase Motilitas, Daya Hidup, dan Abnormalitas Spermatozoa 

Setelah Pemberian Teknik ESS (Electric Separating Sperm) pada Sisi Anoda. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa penggunaan metode kolom albumin 

sebagai media pemisah spermatozoa 

pembawa kromosom X dan Y pada domba 

jantan berpengaruh terhadap perbandingan 

ukuran kepala karena pada pemeriksaan 

mikroskopis didapatkan perbandingan 

yang nyata terhadap ukuran kepala 

spermatozoa antara fraksi atas dan bawah. 

Pemisahan Spermatozoa kromosom X dan 

Y dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik ESS (Electric Separating Sperm), 

dimana spermatozoa yang dialiri listrik 

pada sisi anoda dominan menghasilkan 

spermatozoa dengan kromosom Y. Waktu 

yang terbaik untuk pemisahan spermatozoa 

dengan teknik ESS (Electric Separating 

Sperm) pada sisi anoda adalah 3 menit (P3), 

karena menghasilkan kualitas spermatozoa yang 

terbaik dibandingkan kelompok perlakuan 

P4 dan P5. 
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