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Kualitas Spermatozoa Domba Merino pada Sisi Anoda Hasil Pemisahan dengan 
Teknik ESS ( Electric Separating Sperm)
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Abstract

This study is one of new applied science in artificial insemination in sheep in 
which sperm cells produced by males can be separated in chromosom X and Y of sex. 
In this study used the ESS (Electric Separating Sperm) technique as separation methods. 
Researchers used a new tool to separate sperm cells by using an electric tool that electrified 
1.5 volts, which compared to the level of effectivenes with different time is 0 minutes, 
3 minutes, 7 minutes, and 10 minutes. Data analysis using LSD forwaded anova with 
(Turkey) 5% by using 5 replicates per treatment. P0 in this cntrol (0 min), P1 (3 minutes), 
P2 (7 minutes), P3 (10 minutes). Data results showed that motility of P052,40 + 1,661 a, 
group of P151,40 + 2,337 a, group of P250,40 + 1,778 a, and group of P3 48,00 + 1,000 
a. Cell viability of P0 64,40 + 2,315 a , group of P1 60,20 + 2,653 ab, group of P2 56,00 + 
2,302 ab, and group of P3  54,20 + 2,746 b  . and abnormalities of P0 4,60 + 1,435 a, group 
of P1 7,00 + 1,304 ab, group of P2 11,00 + 2,345 ab, and group of P3  11,40 + 1,030 b. 
The results showed that the quaity of spermatozoa in microscopic oservation cells test of 
motility in all treatment groups showed no significant differentces, whereas the viability 
and abnormality observations indicate that the results between the P1 and P2 control do 
not have significant differences but significantly different P3.  
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Pendahuluan
Peningkatan mutu ternak 

merupakan salah satu aspek utama 
dalam pembangunan peternakan di 
Indonesia khususnya sapi perah, sapi 
potong, kambing, dan domba. Beberapa 
teknologi mutakhir yang telah diterapkan 

digunakan untuk meningkatkan efisiensi 
reproduksi ternak, yaitu penanganan 
infertilitas, inseminasi buatan, gertak 
birahi, dan super ovulasi serta transfer 
embrio (Hermadi,2002).

Guna meningkatkan efisiensi 
reproduksi serta peningkatan populasi, 
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perlu diupayakan pengembangan 
bioteknologi reproduksi pada petani 
peternak diantaranya penanganan 
gangguan reproduksi dan upaya gertak 
birahi dipadukan dengan Inseminasi 
Buatan (Abidin, 2000; Siregar, 2001). 
Bioteknologi reproduksi berkembang 
sangat pesat, dimana 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). Kendala-
kendala yang dihadapi dalam pemisahan 
spermatozoa diantaranya yaitu hasil yang 
kurang memuaskan, biaya operasional 
yang mahal, fertilitas yang rendah dan 
tingkat kematian embrio yang tinggi 
(Bearden and Fuquay, 1992). Berdasarkan 
beberapa keterangan tersebut maka 
perlu adanya suatu alternatif yang dapat 
membantu memecahkan permasalahan, 
yaitu dengan dilakukannya penelitian 
mengenai sexing spermatozoa yang 
menggunakan ESS (Electric Separating 
Sperm) pada hewan ternak domba Merino 
sebagai cara pemisahan kromosom X dan 
Ysehingga diharapkan hasil inseminasi 
buatan menghasilkan peranakan dengan 
jenis kelamin yang diinginkan.

Berdasarkan permasalahan diatas, 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk membuktikan pengaruh ESS 
(Electric Separating Sperm) dengan 
perbedaan waktu perlakuan yang 
diberikan terhadap gambaran motilitas, 
daya hidup, dan abnormalitas spermatozoa 
domba Merino.

Materi dan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan 

pejantan domba merino yang sehat 
dengan bobot sekitar 80 kg. Secara klinis 
pejantan tersebut dinyatakan sehat, alat 
kelamin normal dan berlibido baik. 
Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi : semen domba 
Merino,streptomycin, penicilin, vaselin, 
alkohol 70%, air hangat, kapas, susu 
sapi, dan eosin negrosin atau methylen 
blue. Alat-alat yang dipergunakan adalah 
ESS (Electric Separating Sperm), vagina 
buatan, tabung penampung semen,pipet 
eritrosit, erlenmeyer, thermometer, pH 
meter digital, objek glass dan cover glass,  
pembakar bunsen, mikroskop, tabung 
berskala,spuit, dan alat Inseminasi Buatan 
(gun, plastisit,straw).

Eksperimen (Perlakuan Penelitian)
Sampel semen dalam penelitian ini 

ada empat perlakuan, yaitu Kelompok 
I merupakan kelompok kontrol yang 
terdiri dari semen Domba Merino tanpa 
pemberian aliran listrik, Kelompok II 
merupakan kelompok perlakuan yang 
terdiri dari semen Domba Merino yang 
dialiri listrik searah 1,5 volt selama 3 
menit dan diambil pada bagian anoda, 
Kelompok III merupakan kelompok 
perlakuan yang terdiri dari semen Domba 
Merino yang dialiri listrik searah 1,5 
volt selama 7 menit dan diambil pada 
bagian anoda. Kelompok IV merupakan 
kelompok perlakuan yang terdiri dari 
semen Domba Merino yang dialiri listrik 
searah 1,5 volt selama10 menit dan 
diambil pada bagian anoda. Pemisahan 
Kromosom X dan Y spermatozoa domba 
dengan cara diteteskan sebanyak 0,5 
ml di tabung U yang telah berisi 1,5 
ml susu sapi, kemudian dibiarkan ESS 
(Electric Separating Sperm) tersebut 
aktif sesuai masing-masing perlakuan. 
Setelah proses ESS (Electric Separating 
Sperm) spermatozoa di ambil dengan 
pipet Pastuer, yaitu spermatozoa yang 
terdekat dengan ujung kabel terminal 
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positif (anoda) adalah dominan seks Y 
dan yang terdekat dengan ujung kabel 
terminal negatif (katoda) adalah dominan 
seks X. Setelah dilakukan perlakuan, 
selanjutnya dilakukan tiga pemeriksaan 
yaitu pemeriksaan motilitas spermatozoa 
dengan cara meneteskan sedikit semen di 
atas gelasobyek yang telah dibersihkan 
dengan alkohol 70% dan ditutup dengan 
gelas penutup kemudian diperiksa di 
bawah mikroskop dengan pembesaran 
100 kali, pemeriksaan viabilitas dan 
abnormalitas spermatozoa diperiksa 
melalui pembuatan preparat ulas dengan 
zat warna eosin- negrosin dan dilihat di 
bawah mikroskop cahaya pembesaran 
400X per 100 spermatozoa.

Analisa Statistik
Rancangan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap, karena hanya ada satu sumber 
keragaman yaitu ESS (Elektric Separating 
Sperm) dengan perbedaan waktu 0 menit, 
3 menit, 7 menit, dan 10 menit. Hasil 
perbedaan diantara perlakuan hanya 
disebabkan perlakuan dan pengaruh acak 
saja.  Data yang di peroleh ditabulasikan 
sesuai dengan analisis statistik yaitu 
Analisis Varian atau Uji F (ANOVA). 
Apabila ada perbedaan yang nyata, maka 
dilanjutka uji lebih lanjut menggunakan 
uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pada taraf 
5% (Kusriningrum,2010). Pengolahan 
data dengan menggunakan SPSS 
(Statistical Progam for Social Science) 
20.0 for Windows.

Hasil dan Pembahasan
P e m e r i k s a a n M a k r o s k o p i s 

Spermatozoa Sebelum Pemisahan

Tabel 1.Hasil pemeriksaan bau, warna, pH, konsistensi, dan volume semen domba Merino

Ulangan Bau Warna pH Konsistensi Volume 
(ml)

I Khas domba Putih kekuningan 7 Sedang 5
II Khas domba Putih kekuningan 7 Sedang 4,3
III Khas domba Putih 7 Sedang 4,7
IV Khas domba Putih kekuningan 7 Sedang 4
V Khas domba Putih kekuningan 7 Sedang 3,2

Rata-rata   7  4,24

Pemeriksaan makroskopis yang 
dilakukan meliputi pemeriksaan 
warna,bau, konsistensi dan pH. Hasil 
penelitian ini menunjukan warna semen 
putih kekuning-kuningan sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Rizal dan Herdis 
(2010), bahwa warna normal semen 
domba putih sampai putih kekuning-
kuningan. Pada pemeriksaan bau semen 
domba relatif khas. 

Pemeriksaankonsistensi (kekentalan) 
semen perlu suasana terang sehingga 
dapat melihat kebeningan dinding 
tabung penampung semen dengan jelas. 
Pada semen yang pekat dikandung sel 

spermatozoa yang lebih banyak dari 
pada yang sedang maupun yang encer. 
Domba yang digunakan dalam penelitian 
ini mempunyai konsistensi semen antara 
pekat sampai sedang.Pemeriksaan pH 
atau derajat asam semen menggunakan pH 
meter. Derajat keasaman semen domba 
yang subur atau tinggi antara 5,9-7,0, 
sedang domba jantan yang kurang suur 
derajat keasamannya dapat mencapai  7-8 
(bersifat basa) (Hardijanto, dkk, 2010).
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PemerikasaanMikroskopis Spermatozoa Sebelum Pemisahan

Tabel 2. Hasil pemeriksaan gerakan massa, motilitas, konsentrasi, daya hidup dan 
abnormalitas semen pada Domba Merino sebelum perlakuan.

Ulangan Motilitas Konsentrasi Dayahidup 
(%) Abnormalitas

I Progresif (80%) Densum 95 5
II Progresif (80%) Densum 82 8
III Progresif (75%) Densum 87 3
IV Progresif (80%) Densum 91 6
V Progresif (75%) Densum 95 2

Kualitas Mikroskopis Spermatozoa 
setelah perlakuan
Motilitas Spermatozoa Setelah Pemisahan

Tabel 3.Motilitas spermatozoa (%) 
(Mean + SD)  setelah pemisahaan
Perlakuan Motilitas Spermatozoa

P0 52,40+1,661a

P1 51,40 +2,337a

P2 50,40+1,778a

P3 48,00 +1,000 a

Keterangan : Mean yang tidak berbagi 
huruf yang sama berbeda nyata (p< 0,05).
Motilitas Spermatozoa

Data hasil motililitas spermatozoa 
setelah pemberian teknik ESS ( Electric 
Separating Sperm)  menunjukan angka 
rataan dan simpangan baku berturut-
turut adalah p0 sebesar  52,40+1,661a, 
kelompok p1 sebesar 51,40 +2,337a, 
kelompok p2 sebesar 50,40+1,778a, dan 
kelompok p3 sebesar 48,00 +1,000 a .

Kadar CO2 yang tinggi pada 
semen menekan motilitas spermatozoa. 
Penumpukan asam laktat menyebabkan 
penurunan pH yang kurang mampu 
diantisipasi oleh zat penyangga pada 
plasma seminalis karena pengaruh 
pengenceran berakibat penurunan 
motilitas spermatozoa sebagai konpensasi 
dari peningkatan metabolisme (Salisbury 
and Van Demark, 1985).

Daya Hidup Spermatozoa Setelah 
Pemisahan

Tabel 4. Daya hidup spermatozoa (%) 
(Mean + SD)  setelah pemisahaan

Perlakuan Daya hidup 
Spermatozoa 

P0 64,40 + 2,315 a

P1 60,20 + 2,653 ab

P2 56,00 + 2,302 ab

P3 54,20 + 2,746 b

Keterangan : Mean yang tidak berbagi 
huruf  yang sama berbeda nyata (p< 0,05).

Abnormalitas Spermatozoa Setelah 
Pemisahan

Tabel 5.Abnormalitas spermatozoa (%) 
(Mean + SD)  setelah pemisahaan

Perlakuan Abnormalitas Spermatozoa
P0 4,60+1,435a

P1 7,00 +1,304ab

P2 11,00+2,345ab

P3 11,40 +1,030 b

Keterangan : Mean yang tidak berbagi 
huruf yang sama berbeda nyata (p< 0,05).
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Gambar 1. Viabilitas pada spermatozoa dengan pewarnaan eosin negrosin (pembesaran 
400X, diambil dengan kamera Sony Cybershot 12 megapixel). (A) spermatozoa mati 
tampak berwarna merah, (B) spermatozoa hidup tampak berwarna bening (transparan)

Persentase Daya Hidup Spermatozoa 
Setelah Pemberian Teknik ESS (Electric 
Separatong Sperm).

Penilaian jumlah sel spermatozoa 
hidup berdasarkan banyaknya jumlah 
sel spermatozoa yang tidak menyerap 
zat warna eosin negrosin, spermatozoa 
yang mati permeabiltas membran selnya 
meningkat, terutama pada daerah post 
nuclear cup  sehingga sel spermatozoa 
yang mati akan  menyerap zat warna eosin 
negrosin. Sedangkan sel spermatozoa 
yang hidup mempunyai kondisi  membran 
baik, sehingga zat warna kesulitan 
dalam menembus membran, akibatnya 
sel spermatozoa tetap berwarna jernih 
(Hardijanto dkk., 2002).

Data hasil persentase hidup 
spermatozoa pada tiap kelompok 
perlakuan menunjukan angka rataan 
persentase hidup dan simpangan baku 
berturut-turut adalah p0 sebesar 64,40 
+ 2,315 a, kelompok p1 sebesar 60,20 + 
2,653 ab, kelompok p2 sebesar 56,00 + 
2,302 ab, dan kelompok p3 sebesar 54,20 
+ 2,746 b. Sedangkan untuk pemeriksaan 
Abnormalitas pad atiap kelompok 

perlakuan kelainan P0 4,60 + 1.435 a, 
kelompok P1 7,00 + 1,304 ab, kelompok 
P2 11,00 + 2.345 ab, dan kelompok P3 
11,40 + 1,030 b. Abnormalitas yang 
ditemukan karena berupa kelainan 
pada ekor yang disebabkan karena 
efek arus listrik terutama merangsang 
motilitas spermatozoa selain karena 
memang kebanyakan abnormalitas 
primer spermatozoa pada domba adalah 
kelainan pada ekor (Hafs and Boyd, 
1986). Kelainan pada ekor menyebabkan 
terganggunya gerakan spermatozoa. 
Spermatozoa ekor anoda yang abnormal 
tidak mampu bergerak maju  dantidak 
mampu bergerak menuju katoda akibat 
kekuatan tarikan anoda. 

Kesimpulan
Pemisahan spermatozoa X dan Y 

dapat dilakukan dengan menggunakan 
teknik ESS (Electric Separating Sperm), 
dimana spermatozoa yang dialiri 
listrik pada sisi anoda menghasilkan 
spermatozoa dominan dengan kromosom 
Y. Lama waktu pemisahan spermatozoa 
dengan teknik ESS (Electric Separating 
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Sperm) pada sisi anoda selama 3 menit 
menghasilkan kualitas spermatozoa yang 
terbaik.
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