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Abstract 
 

The aim of this research was to know the effect of  semen washing  with Bracket and Oliphan’t 

(BO) medium at skim milk and egg yolk diluent to motility and viability  of ram sperm. Semen of ram 

divided become four groups. P1 as treatment with washing and  added skim milk diluent, P2 as 

treatment with washing and added skim milk combination with egg yolk, P3 as treatment without 

washing and added skim milk diluent and P4 as treatment without washing and added skim milk 

combination egg yolk. The data were analyzed by Anova Test. The result of motility and viability 

percentage  of sperm there was difference but  by Anova Test showed that  not significant difference 

(P>0,05) between forth treatment.  The conclusion  of this research was treatment with washing and 

added milk combination with egg yolk can increasing motility and viability of sperm. 
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Pendahuluan 

Usaha ternak domba sudah tidak asing 

lagi bagi masyarakat petani di Indonesia, karena 

ternak domba cukup menyebar secara merata ke 

seluruh wilayah meskipun masih dalam skala 

kecil. Usaha ini sebenarnya sangat menguntung-

kan karena ternak ini mudah beradaptasi, dapat 

berkembang biak sepanjang tahun dan dapat 

dijual pada umur sapih 3 bulan hingga 1 tahun. 

Peternakan domba yang tadinya dalam skala 

kecil perlu diusahakan secara intensif atau 

secara komersial. Dalam skala komersial tujuan 

beternak adalah ingin mendapatkan anakan 

(bakalan) sebanyak mungkin yang dapat di-

laksanakan lebih efektif dengan inseminasi 

buatan (Mulyono, 2000). 

 Dalam memasuki era globalissai tekno-

logi inseminasi buatan masih banyak memerlu-

kan dukungan penelitian kearah usaha perbaikan 

mutu genetik yang lebih baik (Sudardjat dan 

Pambudy, 2003). 

 Salah satu usaha perbaikan mutu 

genetik adalah peningkatan kualitas semen yang 

digunakan untuk inseminasi buatan. Usaha 

untuk meningkatkan kualitas semen tersebut 

dapat dilakukan dengan pencucian spermatozoa. 

Meskipun pencucian spermatozoa merupakan 

tindakan prekapasitasi untuk menunjang keber-

hasilan fertilisasi in vitro, tetapi dengan pe-

nambahan bahan pengencer pada spermatozoa 

setelah pencucian diharapkan dapat digunakan 

untuk pembuatan semen cair (chilled semen) 

sehingga juga menunjang keberhasilan fertilisasi 

in vitro dalam inseminasi buatan. Disamping itu, 

produksi semen cair dapat dilakukan secara 

sederhana dan tidak memerlukan peralatan 

laboratorium yang mahal. Keuntungan lain 

semen cair dibandingkan semen beku adalah 

produksi straw per pejantan dan fertilitas lebih 

tinggi dari pada semen beku, sehingga secara 

langsung dapat meningkatkan pendapatan 

peternak,s sedangkan pada semen beku 40-60% 

spermatozoa akan mati selama pembekuan, 
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spermatozoa yang hidup post thawing sangat 

peka terhadap lingkungan dan fertilitas yang 

rendah (Situmorang, 2003). 

 Medium yang diperlukan  untuk 

pencucian spermatozoa harus mengandung zat 

makanan sebagai pengganti hilangnya plasma 

semen, mampu mempertahankan pH dan tidak 

bersifat racun terhadap spermatozoa (Salisbury 

dan Van Demark, 1985). Medium Brackett and 

Oliphant’s (BO) merupakan medium fisiologis 

yang dapat digunakan untuk pencucian sperma-

tozoa, disamping medium BO mengandung glu-

kosa dan sodium pyruvat sebagai bahan nutrisi, 

di dalam medium BO juga terdapat medium 

Bovine Serum Albumin (BSA) yang berfungsi 

sebagai medium buffer untuk keseimbangan 

asam basa (Rimayanti, dkk, 1988) dan kafein 

yang dapat meningkatkan motilitas spermato-

zoa, sehingga dengan penggunaan medium BO 

sebagai medium pencuci dan penambahan 

pengencer susu skim dan susu kuning telur 

dapat menghasilkan semen cair yang berkualitas 

baik untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan. 

 

Materi dan Metode Penelitian 
 Penampungan semen domba dilakukan 

dengan memakai vagina buatan. Penampungan 

semen dilakukan pada pagi hari satu kali dalam 

seminggu.Setelah ditampung dilakukan peme-

riksaan makroskopis meliputi volume, pH, 

warna, konsistensi dan bau serta pemeriksaan  

mikroskopis meliputi konsentrasi, gerakan 

massa, gerakan individu dan spermatozoa yang 

hidup. Jika kualitas spermatozoa baik yaitu 

persentase motilitas dan hidup tidak kurang dan 

sama dengan 70% dilanjutkan untuk dilakukan 

pencucian. Pencucian spermatozoa dilakukan 

dengan cara 0,5 ml semen tersebut ditambah 

dengan medium campuran Bracket and Oliphant 

(BO) + Bovine Serum Albumin (BSA) dan 

kafein sebanyak 3 ml kemudian disentrifus 

dengan kecepatan 1800 rpm selama 10 menit 

pada suhu kamar, kemudian supernatan dibuang 

dan pellet disisakan. 

 Spermatozoa dibagi menjadi empat 

kelompok yaitu : P1 : Kelompok perlakuan 

spermatozoa yang dicuci kemudian dimasukkan 

dalam pengencer susu skim, P2 : kelompok 

perlakuan spermatozoa yang dicuci kemudian 

dimasukkan dalam pengencer susu kuning telur, 

P3 : Kelompok kontrol spermatozoa tanpa 

dicuci yang dimasukkan dalam pengencer susu 

skim dan P4 : Kelompok kontrol spermatozoa 

tanpa dicuci yang dimasukkan dalam pengencer 

susu kuning telur. 

 Pemeriksaan motilitas dan jumlah hidup 

spermatozoa dilakukan dibawah mikroskop 

dengan pembesaran 400 kali. Setelah pemeriksa-

an hari pertama, semen dalam tabung perlakuan 

disimpan pada lemari es dan dilakukan peme-

riksaan setiap hari sampai hari kelima.  

Analisa data dilakukan dengan meng-

gunakan Uji Anova dan apabila terdapat per-

bedaan antara perlakuan dilanjutkan dengan uji 

BNT (Kusriningrum, 1990).  

 

Hasil dan Pembahasan 
 Semen domba sebelum diencerkan, 

Tabel 1. Hasil pemeriksaan semen domba sebelum perlakuan: 
Sampel Vol 

(ml) 

Bau Warna Konsistensi pH Gerakan 

Massa 

Gerakan 

individu 

Hidup 

(%) 

1 2 khas putih pekat 7 +++ P 90 

2 1,1 khas putih sedang 7 +++ P 95 

3 2 khas putih sedang 7 +++ P 80 

4 1,2 khas putih pekat 7 +++ P 90 

5 1,2 khas putih sedang 7 +++ P 85 

6 1,3 khas putih sedang 7 +++ P 85 

Keterangan : P …… Progresif  (Gerakan aktif maju kedepan) 

 

Tabel 2. Rataan (± SD) persentase motilitas spermatozoa sampai hari ke-5 

Perlakuan Rataan motilitas (%) ± SD 

P1 (pencucian dan diluter susu skim) 57,50 
a
 ± 5,24 

P2 (pencucian dan diluter susu skim + kuning telur) 60,00 
a
 ± 4,47 

P3 (tanpa pencucian dan diluter susu skim) 55,83 
a
 ± 4,92 

P4 (tanpa pencucian dan diluter susu skim + kuning telur) 58,33 
a
  ± 4,08 

Notasi: Superskrip yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (p>0.05) 
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terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan makros-

kopis dan mikroskopis. Pemeriksaan makros-

kopis meliputi volume, bau, pH, warna dan 

konsistensi. Pemeriksaan mikroskopis meliputi 

gerakan massa, gerakan individu, motilitas dan 

persentase hidup spermatozoa. Hasil pemeriksa-

an semen domba sebelum perlakuan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

 Penilaian positif tiga pada kolom 

gerakan massa artinya spermatozoa yang di-

gunakan sangat baik, merupakan gambaran 

gelombang kecil sampai besar yang tebal dan 

gelap dalam jumlah banyak dan bergerak cepat 

(Hardijanto dkk, 2003). Tingginya angka per-

sentase hidup dan motilitas spermatozoa domba 

dikarenakan masih pekatnya spermatozoa yang 

belum diencerkan. Dari data diatas menunjuk-

kan bahwa sampel yang digunakan telah me-

menuhi kelayakan untuk dipakai dalam pene-

litian. 

 

Pemeriksaan  Motilitas Spermatozoa 

Setelah dilakukan pencucian sperma-

tozoa dengan media BO maka segera dilakukan 

pengenceran spermatozoa dalam pengencer susu 

skim dan susu kuning telur dan dilakukan 

pemeriksaan terhadap motilitasnya. 

 Pemeriksaan motilitas spermatozoa 

sampai hari kelima menunjukkan bahwa 

motilitas spermatozoa tertinggi adalah perlakuan 

pada kelompok pencucian dengan medium BO 

pada pengencer susu kuning telur (P2). Ber-

dasarkan analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Anova terhadap persentase 

motilitas spermatozoa menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata (p>0,05) diantara perlakuan 

baik pada kelompok pencucian spermatozoa P1 

dan P2 maupun kelompok tanpa pencucian 

spermatozoa P3 dan P4. 

 Fungsi pergerakan spermatozoa adalah 

untuk membantu spermatozoa menembus sel 

pelindung yang mengelilingi sel telur dan juga 

untuk dapat melewati mukosa pada servik 

masuk kedalam uterus (terutama pada domba 

yang spermatozoanya ditempatkan di mulut 

servik) Gerakan maju spermatozoa pada saluran 

reproduksi berikutnya adalah lebih banyak 

karena kontraksi otot saluran reproduksi dank 

arena arah aliran sekresi dalam tuba falopii 

(oviduct) dari pada karena gerakan spermatozoa 

itu sendiri (Wodzicka dkk, 1991). 

 Adapun factor yang mempengaruhi 

motilitas spermatozoa baik yang bersifat 

endogen maupun eksogen. Faktor endogen 

adalah factor yang menyangkut keadaan 

spermatozoa itu sendiri, misalnya umur sperma-

tozoa, tingkat kematangan spermatozoa yang 

juga menyangkut morfologi faali dan sifat 

biokimianya. Faktor eksogen merupakan factor 

lingkungan yang ada diluar spermatozoa yang 

meliputi factor biofisika misalnya viskositas, 

pH, temperature, komposisi ion dari media yang 

ada disekelilingnya (Hartranto, 1992). 

 Pada fertilisasi in vivo, proses kapa-

sitasi spermatozoa terjadi didalam saluran 

reproduksi betina, sehingga peningkatan moti-

litas spermatozoa diperlukan untuk sampai 

ketempat fertilisasi, disamping itu mengingat 

perjalanan yang harus ditempuh dalam organ 

reproduksi betina juga sangat panjang. Motilitas 

spermatozoa penting untuk melewati hambatan 

alamiah pada servik dalam rongga uterus, 

isthmus tuba falopii dan pada penetrasi 

spermatozoa ke dalam ovum (Toelihere, 1981). 

 Hardjopranjoto (1987) menyatakan bah-

wa plasma semen perlu dibuang karena cairan 

ini dapat mengganggu kemampuan  sperma-

tozoa untuk membuahi. Menurut Hinting 

(1989), plasma smen dapat dihilangkan melalui 

pencucian. Penelitian yang pernah dilakukan 

Sardjito (2003) membuktikan bahwa pencucian 

dengan kecepatan sentrifugasi 1000-2000 rpm 

tidak menyebabkan kerusakan membrane 

spermatozoa yang parah. Pada penelitian ini 

menggunakan kecepatan sentrifugasi 1800 rpm 

yang dianggap masih dalam batas yang tidak 

menyebabkan kerusakan membran spermatozoa 

yang parah.  Meskipun pencucian spermatozoa 

merupakan tindakan prekapasitasi untuk 

menunjang keberhasilan fertilisasi in vitro, 

tetapi dengan penambahan bahan pengencer 

diharapkan dapat digunakan untuk pembuatan 

semen cair (chilled semen), sehingga juga 

menunjang keberhasilan keberhasilan fertilisasi 

in vivo dalam inseminasi buatan. Semen cair 

mempunyai keuntungan produksi straw per 

pejantan dan fertilitasnya lebih tinggi di-

bandingkan semen beku, sehingga secara 

langsung dapat meningkatkan pendapatan pe-

ternak (Situmorang, 2003) 

 Yanagimachi (1986) menyatakan bah-

wa penggunaan medium BO sebagai medium 

pencuci dapat meningkatkan motilitas dan 

kematangan hidup spermatozoa. Penelitian ini 
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menggunakan medium BO yang di dalamnya 

terdapat BSA dan kafein, dimana glukosa pada 

medium BO berfungsi sebagai sumber energi 

melalui proses glikolisis. BSA dapat berfungsi 

mempertahankan tekanan osmotic spermatozoa. 

Kafein dalam medium pencuci dapat me-

ningkatkan motilitas  spermatozoa dengan cara 

menghambat kerja enzim fosfodiesterase yang 

berfungsi untuk menguraikan cAMP menjadi 5’ 

AMP. Penghambatan ini menyebabkan konsen-

trasi cAMP dalam sel meningkat. Peningkatan 

cAMP ini akan merangsang proses produksi 

energi., dengan demikian ATP akan dihasilkan 

dalam jumlah yang banyak, sehingga semakin 

banyak ATP yang dihasilkan maka energi yang 

tersedia dapat memacu motilitas spermatozoa. 

Penambahan pengencer susu skim berfungsi 

sebagai sumber energi dan dapat memper-

tahankan tekanan osmotic serta keseimbangan 

elektrolit (Toelihere, 1979). Sedangkan dalam 

kuning telur mengandung lipoprotein atau lesitin 

sebagai daya pelindung (protecting layer) 

terhadap spermatozoa (Salisbury and Van 

Demark, 1985). 

 Pemeriksaan persentase motilitas sper-

matozoa selama lima hari mengalami penurunan 

dari hari pertama sampai hari kelima. Hal ini 

disebabkan karena motilitas spermatozoa mem-

butuhkan energi yang berasal dari perombakan 

ATP, jika energi yang dilepaskan tidak terpakai 

maka energi ini dikeluarkan sebagai panas dan 

setiap hari persediaan energi semakin berkurang.  

Bila persediaan energi dalam ATP telah habis, 

kontraksi fibril spermatozoa akan berhenti dan 

gerakan spermatozoa juga berhenti (Toelihere, 

1981). 

 Hasil penelitian terhadap motilitas sper-

matozoa domba diantara kelompok perlakuan 

yaitu P1, P2, P3 dan P4 menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05), tetapi dari hasil 

pemeriksaan menunjukkan bahwa pencucian 

spermatozoa dalam medium BO dan pe-

nambahan pengencer susu kuning telur dapat 

meningkatkan motilitas spermatozoa (P2) 

meskipun perbedaannya tidak jauh di-

bandingkan perlakuan yang lain (P1) terutama 

kelompok kontrol (P3 dan P4). Hal ini 

disebabkan karena dalam pencucian terjadi 

seleksi motilitas spermatozoa, dimana sperma-

tozoa yang bertahan hanya spermatozoa yang 

mempunyai gerakan progresif (aktif maju ke 

depan). 

 

Pemeriksaan viabilitas spermatozoa. 

Setelah dilakukan pencucian sperma-

tozoa dengan media BO maka segera dilakukan 

pengenceran spermatozoa dalam pengencer susu 

skim dan susu kuning telur dan dilakukan 

pemeriksaan terhadap viabilitasnya. 

Pemeriksaan daya hidup spermatozoa 

sampai hari kelima menunjukkan bahwa 

motilitas spermatozoa tertinggi adalah perlakuan 

pada kelompok pencucian dengan medium BO 

pada pengencer susu kuning telur (P4). 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan 

dengan menggunakan uji F terhadap persentase 

motilitas spermatozoa menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) diantara perlakuan 

baik pada kelompok pencucian spermatozoa P1 

dan P2 maupun kelompok tanpa pencucian 

spermatozoa P3 dan P4 

Persentase spermatozoa yang hidup 

adalah jumlah spermatozoa hidup (terlihat 

transparan) yang terhitung dalam persen dengan 

pembesaran 400 kali. Besarnya persentase 

spermatozoa yang hidup dari semen adalah 

suatu nilai perbandingan antara jumlah 

spermatozoa yang hidup di dalam suatu sample 

terhadap seluruh spermatozoa yang terdapat di 

dalam sample tersebut. Spermatozoa yang mati 

permeabilitas membrane selnya meningkat, 

terutama di daerah post nuclear cups, sehingga 

spermatozoa yang mati akan menyerap warna 

dari zat warna yang dipakai, sedangkan sperma-

tozoa yang hidup ti dak berwarna (Hardijanto 

dkk, 2003). 

Faktor yang dapat menurunkan daya 

hidup spermatozoa adalah amoniak dan hydro-

Tabel 3. Rataan (±SD) persentase viabilitas spermatozoa sampai hari ke -5 

Perlakuan Rataan viabilitas (%)±SD 

P1 (pencucian dan diluter susu skim) 60,33 
a
 ± 3,01 

P2 (pencucian dan diluter susu skim + kuning telur) 64,17 
a
 ± 3,31 

P3 (tanpa pencucian dan diluter susu skim) 63,00 
a
 ± 3,46 

P4 (tanpa pencucian dan diluter susu skim + kuning telur) 67,17 
a
 ± 3,13 

Notasi: Superskrip yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 
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gen peroksida hasil metabolit spermatozoa yang 

bersifat racun dalam plasma semen (Salisbury 

and Van Demark, 1985). Penggunaan medium 

BO yang didalamnya terdapat BSA dan kafein 

pada penelitian ini memenuhi persyaratan 

sebagai pencuci spermatozoa. Medium BO 

mengandung glukosa, piruvat dan asam amino 

sebagai nutrisi spermatozoa. Glukosa pada 

medium BO berfungsi sebagai sumber energi 

bagi spermatozoa untuk mempertahankan ke-

hidupannya. BSA dapat berfungsi memper-

tahankan tekanan osmotic spermatozoa 

(Rimayanti dkk, 1998). Penambahan pengencer 

susu skim berfungsi sebagai sumber energi dan 

dapat mempertahankan tekanan osmotic serta 

keseimbangan elektrolit (Toelihere, 1979). 

Sedangkan dalam kuning telur mengandung 

lipoprotein atau lesitin sebagai daya pelindung 

(Protecting layer) terhadap spermatozoa 

(Salisbury and Van Demark, 1985). 

Temperatur merupakan hal penting 

yang dapat mempengaruhi metabolisme dan 

daya hidup spermatozoa sehingga pada pene-

litian ini spermatozoa disimpan dalam lemari es 

setelah pemeriksaan hari pertama sampai pe-

meriksaan berikutnya karena penurunan tempe-

rature dapat digunakan menekan proses meta-

bolisme spermatozoa (Salisbury and Van 

Demark, 1985). Pemeriksaan persentase hidup 

spermatozoa setiap hari selama lima hari 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

karena sumber nutrisi yang tersedia dari medium 

pencuci dan penambahan pengencer digunakan 

dalam metabolisme spermatozoa untuk meng-

hasilkan energi, selain itu juga dihasilkan asam 

laktat yang kemudian dioksidasi menjadi H2O 

dan CO2 (Toelihere, 1981). Energi yang se-

makin banyak digunakan menyebabkan sumber 

nutrisi yang tersedia juga berkurang sehingga 

dapat menurunkan jumlah hidup spermatozoa 

Hasil penelitian terhadap daya hidup 

spermatozoa domba diantara kelompok per-

lakuan yaitu P1, P2, P3 dan P4 menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata (p>0,05), tetapi dari 

hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pen-

cucian spermatozoa dalam medium dapat 

menurunkan jumlah hidup spermatozoa dan 

pada pemeriksaan persentase hidup tertinggi 

adalah kelompok control tanpa dicuci pada 

pengencer susu kuning telur (P4) meskipun 

perbedaannya tidak  jauh dibandingkan perlaku-

an yang lain. Hal ini disebabkan karena seleksi 

motilitas spermatozoa terjadi dalam pencucian 

mengakibatkan spermatozoa yang hidup tapi 

tidak mempunyai gerakan progresif akan ikut 

terbuang bersama supernatant hasil sentrifugasi, 

sehingga jumlah hidup spermatozoa berkurang, 

tetapi engan penambahan medium pencuci dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup sperma-

tozoa. 

 

Kesimpulan 

 Pencucian spermatozoa dengan me-

dium BO+BSA+Kafein pada pengencer susu 

kuning telur  dapat meningkatkan motilitas dan 

viabilitas spermatozoa domba lebih baik 

dibanding pada pengencer susu skim ataupun 

tanpa pencucian. 
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