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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan air kelapa 

di dalam pengencer tris kuning telur ayam ras (TKTR) terhadap kualitas 

spermatozoa kerbau lumpur pada penyimpanan 5ºC selama 5 hari. Penelitian 

dilaksanakan mulai Mei sampai Juni 2018. Materi yang digunakan adalah semen 

segar dari 3 ekor kerbau lumpur yang ditampung dengan vagina buatan sekali 

seminggu. Semen diencerkan dengan pengencer TKTR dengan penambahan air 
kelapa 0, 1, 2 dan 3%. Variabel yang diamati yaitu progresif motilitas, viabilitas 

dan morfologi spermatozoa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

varians berdasarkan Rancangan Acak Lengkap pola faktorial menggunakan 

program SPSS-16. Progresif motilitas spermatozoa dalam pengencer TKTR 

dengan penambahan 2% air kelapa lebih baik dari pada 1%, 3% dan Kontrol, yaitu 

masing-masing 52.50, 48.75, 42.50 dan 41.25%. Persentase viabilitas 

spermatozoa terbaik didapati pada konsentrasi air kelapa 2, 1, 3% dan kontrol, 

masing-masing 88.75, 88.50, 87.50 dan 82.25%. Persentase abnormalitas 

spermatozoa paling rendah didapati pada konsentrasi air kelapa 3, 2, 1% dan 

kontrol, berturut-turut 5.00, 5.50, 7.75 dan 10.00%. 

 

 

 

Kata kunci : kerbau lumpur, kualitas spermatozoa, air kelapa, penyimpanan 5ºC. 
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nucifera L) EXTRACT  IN TRIS CHICKEN EGG DIVENT THE QUALITY 

OF SWAMP BUFFALO BULL SPERMATOZOA STORED AT 5
o
C 

 

Mita Haerunnisa/B1D014166/Faculty of Animal Husbandry 

University of Mataram 

 

 

The purpose of this study was to determine the effect of adding coconut water in 

duck egg yolk (TKTR) tris diluents on the quality of swamp buffalo apermatozoa 

stored at 5
o
C about 5 days. The material used was fresh semen from 3 buffaloes 

collected with artificial vagina once a week. Semen was diluted with TKTR with 

coconut water concentrations 0, 1, 2 and 3%. Variables observed were progressive 

motility, viability and morphology. Data obtained were analyzed using analysis of 

variance based on the Complete Randomized Design using the SPSS-16 program. 

Progressive motility in TKTR diluents with 2% coconut water was better than 1%, 

3% and control, namely 52,50, 48,75, 42,50 dan 41,25% respectively. The highest 

percentage viability was found at coconut water concentrations 2, 1, 3% and 

control, respectively, namely 88.75, 88.50, 87.50 dan 82.25%. The lowest 

percentage of abnormality was found at coconut water concentrations 3, 2, 1% 

and control, respectively, namely 5.00, 5.50, 7.75 dan 10.00%.  

 

 

 

Keyword: Swamp buffalo, spermatozoa quality, coconut water, storage 5ºC. 
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PENDAHULUAN 

Usaha ternak kerbau merupakan salah satu komponen penting dalam 

perkembangan sektor peternakan untuk menunjang usaha tani masyarakat 

pedesaan. Peternakan kerbau saat ini masih kurang diminati oleh para peternak, 

padahal prospek usaha ternak kerbau sangat bagus. Kerbau lumpur (Bubalus 

bubalis) merupakan salah satu ternak ruminansia besar yang telah lama dikenal 

oleh masyarakat Indonesia. Meskipun kerbau belum banyak mendapatkan 

perhatian dari segi pemeliharaannya, akan tetapi kerbau merupakan salah satu 

ternak lokal yang memiliki sejumlah keunggulan dan memberi banyak manfaat 

khususnya bagi petani dan peternak (Erdiansyah, 2009). Populasi ternak kerbau 

lima tahun terakhir di Nusa Tenggara Barat  menunjukkan kecenderungan 

fluktuasi. Pada tahun 2012 populasi kerbau sebanyak 144.232 ekor sedangkan 

pada tahun 2016 sebanyak 128.335 ekor (Ditjennak, 2016). 

Populasi dan produktivitas kerbau dapat ditingkatkan dengan cara 

inseminasi buatan (IB). Teknologi Inseminasi Buatan (IB) telah banyak digunakan 

untuk meningkatkan produksi ternak ruminansia khususnya ternak kerbau lumpur. 

Kuning telur terdiri dari komponen lipoprotein dan lesitin yang berfungsi 

mempertahankan dan melindungi spermatozoa dari cekaman dingin. Kuning telur 

juga mengandung glukosa, vitamin yang larut dalam air dan larut dalam lemak 

sehingga menguntungkan spermatozoa (Djanuar, 1985).  

Usaha untuk meningkatkan  kualitas spermatozoa dapat dilakukan dengan 

cara menambahkan bahan pengencer lain ke dalam tris kuning telur (TKT) yaitu 

air kelapa. Air kelapa merupakan karbohidrat sederhana yang berfungsi sebagai 

sumber energi bagi spermatozoa (Anggraeny et al., 2004) air kelapa mudah 

didapat dan harganya murah selain itu air kelapa banyak mengandung nutrisi yang 

lengkap dan bersifat buffer. Air kelapa juga mengandung glukosa, sukrosa dan 

fruktosa (Kuberski et al.,1979). Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

diantaranya penambahan pengencer nira aren pada semen kerbau (Rizal dan 

Riyadhi, 2011) dan penambahan air kelapa merah yang muda dan yang tua pada 

semen kambing boer selama penyimpanan dingin (Mugiyati et al., 2017).  Air 

kelapa merah yang muda dan yang tua serta nira aren adalah pengencer yang 

mengandung karbohidrat yang dapat menjadi energi bagi spermatozoa. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tambahan air kelapa 

(Cocos nucifera L.) dan untuk mengetahui konsentrasi air kelapa terbaik dalam 

pengencer TKT ayam ras yang mampu mempertahankan kualitas semen kerbau 

lumpur pada penyimpanan 5ºC. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu dari Mei sampai Juni 2018. 

Penampungan semen dilakuakan di Teaching Farm Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram Lingsar Lombok Barat dan diperiksa di Laboratorium Pusat  

Unggulan Biosains dan Biotechnologi Fakultas MIPA Universitas Mataram. 

Semen dikoleksi menggunakan vagina buatan yang ditampung sekali seminggu 

sebanyak empat kali ulangan. Evaluasi terhadap semen segar kerbau lumpur yaitu 

meliputi: volume, bau, warna, kosistensi, pH, konsentrasi, motilitas massa, 

progresif motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas (morfologi) spermatozoa. 

Perlakuan penambahan air kelapa (AK) ke dalam pengencer tris kuning 

telur ayam ras (TKTR) yaitu sebanyak P0 (0%), P1 (1%), P2 (2%) dan P3 (3%). 

Susunan rancangan pada masing-masing perlakun sebagai berikut: P0 (1 ml 

TKTR + 4 ml penyanggah tris), P1 (1 ml TKTR + 3,95 ml penyanggah tris + 0,05 

ml AK), P2 (1 ml TKTR + 3,90 ml penyanggah tris + 0,10 ml AK), P3 (1 ml 

TKTR + 3,85 ml penyamggah tris + 0,15 ml AK). Pengencer tris terdiri dari tris 

(hydroxymethil) aminomethan, asam sitrat monohidrat, fruktosa, streptomycin 

dan penicillin. Penyiapan air kelapa dilakukan dengan cara kelapa muda di belah, 

kemudian diambil airnya saja menggunkan beaker glass 250 ml dan disimpan di 

dalam kulkas. Semen segar kerbau lumpur ditampung lalu dievaluasi dan setelah 

dievaluasi selanjutnya dibagi ke dalam 4 tabung reaksi dengan volume yang sama 

dan menambahkan pengencer TKTR sesuai perlakuan berdasarkan hasil 

perhitungan konsentrasi spermatozoa. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menutup rapat sampel semen 

cair yang telah dibuat kemudian memesukkannya ke dalam beaker glass yang 

bersih dan telah berisi air bersih sebanyak 60 ml dan trakhir menyimpan sampel 

cair ke dalam kulkas hingga mencapai suhu 5ºC. sampel cair dari masing-masing 

perlakuan dievaluasi setiap hari yaitu dari hari-0 sampai hari ke-4 untuk 
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memperoleh data progresif motilitas, viabilitas dan abnormalitas (morfologi) 

spermatozoanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 

varians (ANOVA) berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial. 

Selanjutnya hasil yang berbeda nyata (p<0,05) diuji dengan uji Duncan’s dengan 

Program SPSS 16. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Semen Segar Kerbau Lumpur 

 Karakteristik makroskopis dan mikroskopiis semen segar hasil 

pengamatan tiga ekor kerbau lumpur (Bubalus bubalis) ditunjukkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik makroskopis dan mikroskopis semen segar kerbau lumpur 

(Bubalus bubalis) (rata-rata ± standar deviasi) 

Parameter rata-rata ± standar deviasi  Kisaran  

Volume (ml) 1,68 ± 0,84 0,8 – 2,8 

Warna Putih susu Putih susu  

Bau Khas semen Khas semen 

Konsistensi Kental Kental  

Ph 6,5 ± 0,58 6 – 7 

Motilitas Massa +++ +++ 

Motilitas Individu (%) 84,75 ± 3,30 80 – 87 

Konsentrasi (×10
7
 /ml) 256,75 ± 41,40 218 – 295 

Viabilitas (%) 96,67 ± 2,74 90 -100 

Abnormalitas (%) 5,75 ± 6,22 0 -18 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

Volume semen kerbau lumpur (Bubalus bubalis) diperoleh rata-rata 

sebanyak 1.68 ± 0.84 ml. Hasil ini sama dengan volume semen segar kerbau yang 

digunakan oleh Rizal et al., (1999), yaitu 2,02 ml dan berada di antara kisaran 

volume semen yang dilaporkan  oleh Toelihere (1985) yaitu  antara 0,55 sampai 

2,5 ml. Volume semen berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor bangsa, 

umur, ukuran badan, tingkatan makanan, frekuensi penampungan dan faktor 

lainnya (Afiati et al., 2013). 

  Bau semen kerbau  lumpur yang didapatkan  dalam  penelitian ini berbau 

khas semen, hal ini menandakan semen yang normal (Kartasudjana, 2001). 
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 Warna semen yang diperoleh adalah putih susu, hasil ini sesuai dengan 

warna semen kerbau lumpur yang dinyatakan oleh (Toelihere, 1981) yaitu krem, 

krem keputihan atau putih susu. 

 Semen  kerbau hasil penampungan menunjukkan konsistensi kental. 

Dengan melihat konsistensi  maka jumlah spermatozoa yang terdapat dalam 

semen dapat diperkirakan (Toelihere, 1997). 

 Derajat keasaman  (pH) semen  mencatat  rataan 6,5 ± 0,85. Hasil ini 

sesuai dengan pernyataan  Indriani et al., (2013), derajat keasaman normal semen 

berkisar antara 6,4 – 7,8. Variasi nilai pH ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

antaranya adanya aktivitas spermatozoa dalam  menguraikan fruktosa sehingga 

pH menjadi turun, kontaminasi dengan kuman sehingga pH menjadi naik dan 

adanya perbedaan  cara mengoleksi semen (Salisbury dan Vandemark, 1985). 

 Semen kerbau memperlihatkan motilitas massa yang sangat baik yaitu 

positif 3 (+++). Ferdis (2010) menyatakan bahwa sperma mempunyai  

kecendrungan  dalam  pergerakannya,  sperma akan bergerak bersama–sama  

kesatu arah menyerupai gelombang yang tebal maupun tipis, bergerak cepat 

maupun  lamban  tergantung dari spermatozoa hidup di dalamnya. Progresif 

motilitas individu spermatozoa didapat rata-rata 84,75 ± 3.30%. Gerakan  individu 

ini termasuk baik dan menurut Drajat (2002), semen yang baik mempunyai 

motilitas individu berkisar antara 70 – 85%. 

 Konsentrasi spermatozoa kerbau didapati sebanyak 256,75 ± 41.40 x 

10
7
/ml semen, dan hasil ini termasuk normal sebagaimana dinyatakan oleh 

Toelihere (1981), bahwa konsentrasi  normal semen berkisar antara 200 sampai 

1.000 juta per ml.  

Viabilitas yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu 96,67±2,74%. 

Viabilitas sperma dapat ditentukan dengan melakukan pewarnaan diferensiasi 

dengan menggunakan zat warna eosin atau eosin negrosin. Perbedaan afinitas zat 

warna antara sel-sel sperma yang mati dan yang hidup dipergunakan untuk 

menghitung jumlah sperma yang hidup secara obyektif. Spermatozoa yang mati 

akan menyerap warna merah sedangkan yang hidup tidak menyerap warna (Afiati 

et al., 2013). Menurut Toelihere (1993) persentase sperma hidup berkisar antara 

48% sampai 80% dengan rata-rata 66%. 
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Abnormalitas spermatozoa yang didapati dari hasil penelitian ini yaitu 

5,75±6,22%. Selama abnormalitas spermatozoa belum mencapai 20% dari contoh 

semen maka semen tersebut masih dapat dipakai untuk inseminasi (Toelihere, 

1993). 

 Dari hasil evaluasi karakteristik makroskopis dan mikrokopis semen segar 

kerbau lumpur, maka semen yang diteliti ini dikategorikan normal sehingga dapat 

diolah lebih lanjut menjadi semen cair dingin (Chilled semen) dan dapat 

digunakan dalam perkawinan secara IB maupun alami. 

 

Karakteristik Semen Kerbau Lumpur Setelah Pengenceran Dan 

Penyimpanan Pada 5ºC 

Progresif Motilitas Spermatozoa 

 Progreseif motilitas individu spermatozoa kerbau lumpur (Bubalus 

bubalis) yang telah diencerkan dengan pengencer tris kuning telur ayam ras 

(TKTR) pada berbagai level air kelapa (AK) disajikan pada tabel 3.  

Tabel 3. Progresif motilitas spermatozoa kerbau lumpur (Bubalus bubalis) di 

dalam pengencer TKTR pada level AK yang berbeda pada 

penyimpanan 5ºC (X bar ± SD, n = 4). 
Hari  Konsentrasi AK di dalam TKTR (%) Total Rataan 

0 1 2 3 

0 80.75±0.96
ag 

85.00±0.82
af 

 

84.75±0.50
af 

 
81.00±2.00

ag 

 
82.88±2.33 

 

1 74.50±0.58
bg 

 

78.25
±
2.36

bf 

 
76.75±2.75

bf 

 

72.50±2.89
bg 

 
75.50±3.08 

 

2 58.50±5.07
cg 

 

64.25±5.68
cf 

 

66.00±7.12
cf 

 

58.50±4.36
cg 

 

61.81±6.13 

 

3 41.25±7.50
dg 

 

48.75±7.50
df 

 

52.50±5.00
df 

 
42.50±2.89

dg
 

 

46.25±7.19 

 

4 22.50±2.89
eg 

 

31.25±4.79
ef 

 

30.00±5.77
ef 

 

25.00±9.13
eg 

 

27.19±6.57 

 

  keterangan: Huruf  yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan    

perbedaan yang nyata (P<0,05) 

  

 Hasil analisa statistik persentase progresif motilitas spermatozoa yang 

layak digunakan untuk IB hanya sampai hari ketiga. Persentase progresif motilitas 

spermatozoa pada penyimpanan dingin pada hari keempat sudah tidak layak lagi 

digunakan, karena persentase progresifnya di bawah 55%. Persentase progresif 

motilitas spermatozoa selama penyimpanan dingin di dalam pengencer TKTR 

dengan penambahan 1% dan 2% AK secara nyata lebih tinggi (p<0,05) dari pada 
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pengencer TKTR dengan penambahan 3% AK dan pengencer Kontrol pada 

penyimpanan hari ke-0 sampai hari ke-3. Namun demikian, persentase progresif 

motilitas spermatozoa di dalam pengencer TKTR plus 1% AK dan pengencer 

TKTR plus 2% AK tidak berbeda nyata (p>0,05). Persentase progresif motilitas 

spermatozoa antara pengencer TKTR plus 3% AK dan pengencer TKTR kontrol 

didapati tidak berbeda nyata (P>0,05). 

Persentase progresif motilitas di dalam pengencer TKTR baik yang 

mendapat  maupun tidak mendapat penambahan AK mengalami penurunan yang 

signifikan (p<0,05) sejalan dengan bertambahnya waktu penyimpanan dari hari 

ke-0 samapi hari ke-3 pada 5ºC. Pada penyimpanan hari ke-0, persentase progresif 

motilitas spermatozoa kerbau lumpur di dalam pengencer TKTR kontrol dan 

semua pengencer TKTR perlakukan didapati masih tinggi yaitu berkisar antara 80 

samapai 85% pada penyimpanan hari ke-3, progresif motilitas spermatozoa 

menurun dengan laju kecepatan yang berbeda-beda, persentase terendah didapati 

pada pengencer TKTR kontrol (41%) tertinggi pada pengencer TKTR plus 2% 

AK (52%) diikuti berturut-turut pengencer TKTR plus 1% AK (48%) dan 

pengencer TKTR plus 3% AK (42%). 

Penurunan progresif motilitas spermatozoa kerbau lumpur kemungkinan 

disebabkan oleh Cold Shock dan penimbanan zat sisa metabolisme (Dhami dan 

Shani, 1994 yang disitasi oleh Gajali dan Tambing, 2002). Persentase progresif 

motilitas spermatozoa kerbau ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil 

penelitian yang dilaporkan oleh Rizal dan Riyadhi (2011) pada semen kerbau 

yang diencerkan dengan pengencer yang mengandung 80% nira aren + 20% 

kuning telur ayam ras yang disimpan selama 4 hari pada 5ºC yaitu sebesar 35%, 

Surachman et al., (2009) melaporkan bahwa kualitas spermatozoa epididimis 

kerbau belang dengan penambahan sukrosa pada pengencer adromed yang 

disimpan selama 24 jam pada 4ºC mendapat rataan motilitas sebesar 46%. 

Perbedaan progresif motilitas spermatozoa tersebut oleh jenis karbohidrat yang 

digunakan, sumber semen yang diperoleh, pakan yang diberikan dan kondisi 

ternak. 

Pada pengencer TKTR kontrol, persentase progresif motilitas spermatozoa 

paling  rendah  sampai hari ke-3. Hal ini menandakan bahwa spermatozoa 
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diawetkan dingin di dalam pengencer TKTR tanpa penambahan karbohidrat 

seperti glukosa, fruktosa dan sukrosa tidak mampu mempertahankan motilitasnya. 

Dalam penelitian ini level terbaik AK di dalam pengencer TKTR yang mampu 

menjaga progresif motilitas spermatozoa kerbau lumpur adalah 2%. Mugiyati et 

al., (2017) menyatakan bahwa penambahan air kelapa merah muda dan tua 

sebagai pengencer mampu mempertahankan motilitas spermatozoa kambing boer 

selama penyimpanan dingin. Hal ini di karenakan air kelapa merah yang muda 

dan tua mengandung karbohidrat seperti glukosa, fruktosa dan sukrosa yang 

mudah diolah dalam sel spermatozoa menjadi energi. Lebih lanjut Pubiandara et 

al., (2016) menyatakan bahwa penambahan dosis rafinosa dalam pengencer sitrat 

kuning telur pada sapi ongole mampu mempertahankan progresif motilitas 

spermatozoa berada pada kisaran 57-63% hasil tersebut dapat dikatakan baik dan 

sesuai dengan pendapat Aminasari (2009) yang menyatakan bahwa motilitas 

semen yang telah di dinginkan pada suhu 5ºC tidak boleh berada dibawah (55%).   

Viabilitas Spermatozoa 

Viabilitas spermatozoa kerbau lumpur (Bubalus bubalis) yang telah 

diencerkan dengan pengencer TKTR yang disuplementasi dengan AK  pada 

berbagai konsentrasi yang di sajikan dalam tabel 4. 

Tabel 4. Viabilitas spermatozoa kerbau lumpur (Bubalus bubalis) di dalam 

pengencer TKTR pada level AK yang berbeda pada penyimpanan 5ºC 

(X bar ± SD, n = 4). 
Hari  Konsentrasi AK di dalam TKTR(%) Total Rataan 

0 1 2 3 

0 94.75±3.40
af 

 
97.00±0.82

ag 

 

96.75±1.71
ag 

 

97.25±0.96
ag 

 

96.44±2.06 

 

1 92.00±3.37
bf 

 

94.75±1.26
bg

 
 

94.75±1.71
bg 

 

95.00±0.82
bg 

 

94.13±2.22 

 

2 88.25±4.19
cf 

 

92.75±2.06
cg 

 

92.50±2.08
cg 

 

91.75±0.50
cg 

 

91.31±2.96 

 

3 85.00±4.69
df 

 

90.75±1.71
dg 

 

90.75±2.22
dg 

 

89.50±0.58
dg 

 

89.00±3.46 

 

4 82.25±4.92
ef 

 

88.50±1.29
eg 

 

88.75±1.71
eg 

 

87.50±0.58
eg 

 

86.75±3.64 

 

 Keterangan: Huruf  yang  berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

Hasil analisa statistik menunjukkan, persentase viabilitas spermatozoa di 

dalam pengencer TKTR penambahan plus 1, 2 dan 3% AK tidak berbeda nyata 

(p>0,05). Ketiga pengencer TKTR plus 1, 2 dan 3% berbeda nyata (p<0,05) 
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dengan pengencer TKTR kontrol. Viabilitas spermatozoa kerbau lumpur di dalam 

keempat pengencer yang diteliti didapati masih tinggi (>55%) sampai pada hari 

ke-4. Persentase viabilitas yang terbaik pada penyimpanan 5ºC didapati pada 

pengencer TKTR plus 2% AK. 

Jumlah spermatozoa hidup merupakan salah satu variabel penentu 

keberhasilan suatu perkawinan pada ternak kerbau. Persentase viabilitas yang 

tinggi memungkinkan lebih banyak spermatozoa yang berhasil sampai pada 

saluran oviduk tempat terjadinya pembuahan sel telur. Persentase viabilitas 

spermatozoa kerbau lumpur yang diteliti ini lebih tinggi (>55%) dibandingkan 

dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Mugiyati et al., (2017) yang 

melaporkan bahwa penambahan AK muda (P1) dan AK tua (P2) dalam pengencer 

semen kambing boer menghasilkan spermatozoa hidup sebesar P1 (55%) dan P2 

(53%) pada penyimpanan dingin.  

Abnormalitas Spermatozoa 

Abnormalitas spermatozoa kerbau lumpur (Bubalus bubalis)  yang telah 

diencerkan dengan pengencer TKTR kontrol dan TKTR dengan perlakuan 

disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5. Abnormalitas spermatozoa kerbau lumpur (Bubalus bubalis) di dalam  

pengencer TKTR   dalam level AK yang berbeda pada penyimpanan 

5ºC (X bar ± SD, n=4). 
Hari  Konsentrasi AK di dalam TKTR (%) Total Rataan 

0 1 2 3 

0 3.25±0.50
af
 

 
2.50±0.58

ag 

 

1.50±0.58
ah 

 

1.00±0.82
ah 

 

2.06±1.06 

 

1 5.00±0.82
bf 

 

4.00±1.15
bg 

 
2.50±0.58

bh 

 

2.00±0.82
bh 

 

3.38±1.45 

 

2 7.25±1.26
cf 

 

5.00±1.15
cg

 

 

3.50±0.58
ch 

 

3.00±0.82
ch

 

 

4.69±1.92 

 

3 8.25±1.26
df 

 

6.00±1.15
dg 

 

4.50±0.58
dh 

 

4.00±0.82
dh 

 

5.69±1.92 

 

4 10.00±0.82
ef 

 

7.75±1.50
eg 

 

5.50±0.58
eh 

 

5.00±0.82
eh 

 

7.06±2.24 

 

Keterangan: Huruf  yang  berbeda pada  kolom dan baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang  nyata (P<0,05) 

  

 Hasil analisa statistik abnormalitas spermatozoa menunjukkan bahwa 

persentase spermatozoa secara morfologi tidak normal baik di dalam pengencer 

TKTR kontrol maupun pengencer TKTR perlakuan selama penyimpanan 4 hari 

pada 5ºC. Perlakuan pengencer TKTR kontrol dan pengencer TKTR plus 1% AK 
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berbeda nyata (p<0,05) dengan pengencer TKTR plus 2% AK dan pengencer 

TKTR plus 3% AK, akan tetapi pengencer TKTR plus 2% AK dengan pengencer 

TKTR plus 3% AK tidak berbeda nyata (p>0,05). Walaupun perubahan jumlah 

spermatozoa abnormal berfluktuasi sejalan dengan bertambahnya waktu 

penyimpanan, namun terdapat kecendrungan meningkatnya persentase 

spermatozoa abnormal pada penyimpanan hari ke-4 dibanding dengan hari ke-0. 

Persentase spermatozoa abnormalitas pada penyimpanan hari ke-4 lebih tinggi 

pada pengencer TKTR kontrol dibandingkan pengencer TKTR perlakuan plus 1, 2 

dan 3%. Persentase abnormalitas spermatozoa terbaik dan masih layak digunakan 

didapati pada pengencer TKTR plus 3% AK. 

Persentase abnormalitas kerbau lumpur sekitar 5,00% yang diamati dalam 

penelitian sekarang ini lebih tinggi dibandingkan persentase abnormalitas 

spermatozoa kambing boer di dalam pengencer yang disuplai air kelapa merah 

yang muda dan tua pada penyimpanan dingin yaitu sebesar 1,98% seperti yang 

dilaporkan oleh Mugiyati et al., (2017). Spermatozoa yang memiliki morfologi 

berbeda dari spermatozoa normal disebut spermatozoa abnormal. Tingginya nilai 

persentase abnormalitas yang terjadi dalam penelitian masih di bawah 15%, 

sehingga masih dapat digunakan untuk melakukan IB. 

Sejalan dengan pernyataan dari Susilawati (2013) bahwa apabila 

abnormalitasnya mencapai 15%, maka semen tidak dapat digunakan lagi untuk 

IB. Perbedaan abnormalitas hasil penelitian kemungkinan disebabkan oleh 

kesalahan dalam ulasan dan perbedaan spesies ternak yang diteliti serta 

kandungan karbohidrat yang ditambahkan ke dalam pengencer semen. 

Abnormalitas dibedakan menjadi dua yaitu abnormalitas primer dan sekunder. 

Abnormalitas primer terjadi akibat gangguan spermatogenesis termasuk bentuk-

bentuk abnormalitas yaitu ekor putus, ekor melingkar, ekor bengkok dan kepala 

putus. Abnormalitas sekunder terjadi setelah terjadi pemanasan yang berlebihan, 

pemanasan yang cepat, terkontaminasi air, uren dan antiseptik. Dalam penelitian 

ini kelainan yang banyak ditemukan adalah ekor putus. 

 



10 
 

KESIMPULAN 

1. Air kelapa (Cocos nucifera L.)  dapat digunakan sebagai bahan pengencer 

dalam tris kuning telur  ayam  ras untuk mempertahankan kualitas spermatozoa 

kerbau lumpur (Bubalus bubalis) pada penyimpanan 5ºC. 

2. Penambahan air kelapa (Cocos nucifera L.) sebanyak 2% memberikan  

pengaruh yang paling baik dalam mempertahankan progresif motilitas dan 

viabilitas  spermatozoa kerbau lumpur (Bubalus bubalis), tetapi untuk 

abnormalitas yang paling baik didapati pada pengencer TKTR plus 3% AK. 
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