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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Batu Ringgit dan di 

Laboratorium Pusat Unggulan Biosains dan Bioteknologi Fakultas MIPA 

Universitas Mataram selama 5 minggu dari bulan Mei sampai Juni 2018. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh level filtrat brokoli pada 

pengencer tris kuning telur ayam Kampung dalam mempertahankan kualitas 

spermatozoa kambing kacang pada suhu 5
0
C. Metode yang digunakan adalah 

eksperimental laboratorik menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Materi yang digunakan adalah semen kambing 

kacang umur 2 tahun dan pengencer tris kuning telur dengan menggunakan 

brokoli. Perlakuan yang digunakan adalah filtrat brokoli masing-masing P0 (0%), 

P1 (6%), P2 (8%) dan P3 (12%). Variabel yang diamati adalah progresif motilitas, 

viabilitas, abnormal dan integritas membran plasma spermatozoa. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa spermatozoa kambing Kacang terbaik adalah pada 

perlakuan P2 (8%) dengan progresif motilitas 43 ± 4,47%, viabilitas 77 ± 1,52%, 

abnormalitas 10,8 ± 1,48% dan integritas membran plasma spermatozoa 37 ± 

2,74% dengan penyimpanan selama 4 hari. 

 

Kata kunci : Filtrat Brokoli, Pengencer Tris Kuning Telur, Spermatozoa dam 

Kambing Kacang. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research was conducted in two places, that is in Batu Ringgit and at 

Central Laboratory of Biosciences and Biotechnology Faculty of Mathematics and 

Natural Sciences of Mataram University for 5 weeks from May to June 2018. The 

purpose of this research is to know the effect of broccoli filtrate level on chicken 

egg yolk in maintaining the quality of peanut spermatozoa at 50C. The method 

used was laboratory experimental using Completely Randomized Design (RAL) 

with 4 treatments and 5 replications. The materials used are 2 year old bean goat 

cement and tris yolk thinner by using broccoli. The treatments used were broccoli 

filtrate P0 (0%), P1 (6%), P2 (8%) and P3 (12%), respectively. The observed 

variables were progressive motility, viability, abnormality and integrity of plasma 

membrane of spermatozoa. The results showed that the best peanut spermatozoa 

were P2 (8%) with progressive motility 43 ± 4,47%, viability 77 ± 1,52%, 10,8 ± 

1,48% abnormality and integrity of plasma membrane of spermatozoa 37 ± 2,74% 

with storage for 4 days. 

 

Keywords: Broccoli Filtrate, Tris Kuning Egg Diluent, Spermatozoa and Peanut 

Goat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Permintaan produk peternakan khususnya daging di Indonesia akhir-akhir 

ini semakin meningkat, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk tujuan 

luar negeri. Daging sangat dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan mengandung 

gizi yang baik dan tentunya berasal dari ternak yang dipelihara dengan baik pula. 

Ternak kambing merupakan salah satu jenis ternak yang memiliki prospek 

pengembangan yang cukup baik dalam menyuplai kebutuhan daging. Bertolak 

dari permintaan tersebut, perlu adanya peningkatan dalam produktivitas kambing, 

terutama kambing kacang yang sudah tidak asing lagi bagi para peternak. 

Kambing kacang merupakan salah satu kambing lokal Indonesia yang 

menjadi kekayaan sumber daya genetik ternak yang harus dilindungi dan 

dilestarikan populasinya. Kambing kacang mempunyai beberapa keunggulan, di 

antaranya yaitu memiliki sifat yang lincah, tahan dalam berbagai cuaca dan 

mampu beradaptasi dengan cepat pada lingkungan yang baru (Mulyono dan 

Sarwono, 2004). Berdasarkan keunggalannya itulah yang menjadikan banyak 

peternak lebih memilih memelihara kambing kacang jika dibandingkan dengan 

memelihara kambing-kambing lainnya, sehingga populasi kambing kacang harus 

dikembangkan dengan baik. 

Salah satu cara untuk meningkatkan populasi kambing kacang adalah 

dengan melestarikan mutu genetik kambing kacang dengan melakukan Inseminasi 

Buatan (IB). IB merupakan salah satu teknologi reproduksi yang dapat 

mempercepat mutu genetik ternak, selain itu dapat mencegah penyebaran penyakit 

reproduksi yang ditularkan melalui perkawinan alam dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan pejantan unggul. Pelaksanaan IB dapat dilakukan dengan 

menggunakan semen cair maupun semen beku (Kartasudjana, 2001).  

Untuk menunjang  program IB, perlu persediaan semen yang cukup secara 

kualitas dan kuantitas. Jika dilihat dari kualitas, semen cair cepat menurun pada 

proses penyimpanan pada suhu kamar, baik dengan adanya bahan pengencer 

maupun tanpa adanya bahan pengencer. Cara yang dapat dilakukan untuk 

meminimalisir penurunan kualitas selama penyimpanan pada suhu kamar yaitu 



dengan mencampurkan semen menggunakan pengencer yang mengandung 

komposisi perbandingan yang tepat antara pengencer dengan semen. Bahan 

pengencer yang baik harus mempunyai kemampuan dalam memperkecil tingkat 

penurunan motilitas spermatozoa, yaitu dengan memilih pengencer yang tepat dan 

mampu mempertahankan kualitas spermatozoa. 

Salah satu bahan pengencer yang dapat meminimalisir penurunan kualitas 

semen saat penyimpanan adalah bahan pengencer tris kuning telur. Kuning telur 

mempunyai komponen berupa lipoprotein dan lesitin yang dapat 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). Kuning telur umumnya 

ditambahkan ke dalam pengencer semen sebagai sumber energi yang dapat 

memberikan efek sebagai penyangga terhadap sperma. Untuk menjaga pengencer 

tris kuning telur dalam keadaan tetap baik, perlu diberikan penambahan 

antioksidan (Mulyono dan Sarwono, 2004).  

Antioksidan merupakan suatu zat yang dapat menjaga struktur dan fungsi 

spermatozoa dari kerusakan selama penyimpanan, selain itu juga dapat  

menangkal dan mencegah reaksi yang memicu kerusakan sel dalam tubuh 

spermatozoa. Antioksidan mudah di dapatkan dari sayur-sayuran, salah satunya 

adalah sayur brokoli (Brassica olerace l.). Brokoli merupakan salah satu famili 

dari Brassicaceae yang mengandung fitokimia yang baik seperti glukosinolat, 

senyawa fenolik, serat dan senyawa antioksidan seperti vitamin C dan E serta 

mineral (Ca, Mg, Se,dan K). Sayuran brokoli mengandung vitamin C dan serat 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sayuran yang lain (wortel, kubis dan 

bayam) yaitu sebesar 89,2 mg dan 2,6 mg (Dalmadi, 2010). 

Antioksidan yang terdapat dalam filtrat brokoli ini memiliki daya 

perlindungan yang baik bagi spermatozoa. Harnia (2017) dan Adam (2017), 

melakukan penelitian dengan menggunakan filtrat brokoli untuk mempertahankan 

kualitas spermatozoa kambing Kacang dengan hasil terbaik masing-masing pada 

perlakuan 6% dan 4%. Oleh karena itu, perlu dilakukan lagi penelitian tentang 

penambahan filtrat brokoli pada pengencer tris kuning telur ayam dengan 



konsentrasi yang berbeda untuk menentukan apakah perlakuan 6% dan 4% masih 

lebih baik dari perlakuan lainnya pada suhu 5
0
C. 

 

MATERI DAN METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2018 di dua tempat, 

yaitu di Batu Ringgit Desa Dawe Kecamatan Sekarbela, Mataram yang 

merupakan tempat penampungan dan Laboratorium Pusat Unggulan Biosains dan 

Bioteknologi Fakultas MIPA Universitas Mataram sebagai tempat pemeriksaan 

spermatozoa.  

Penelitian ini  menggunakan sampel semen kambing kacang sebanyak 1 

ekor berumur 2 tahun dan semen ditampung menggunakan vagina buatan. 

Penampungan dilakukan sekali dalam seminggu sebanyak 5 kali dan pemeriksaan 

dilakukan selama 5 hari berturut-turut. 

Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  vagina  buatan,  

tabung penampung,  tabung  reaksi,  rak  tabung  reaksi,  beaker  glass,  gelas  

ukur, thermometer,  timbangan  analitik,  aluminium  foil,  magnetic  stering,  

mikroskop binokuler, TV/monitor, counter check,  pH meter, mikropipet, kulkas, 

blue tip dan yellow tip, objek glass,  cover glass, oven, water bath, kertas saring, 

tissue, gunting, alat tulis dan kamera.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak brokoli, 

tris  (hydroxymethil)  aminomethan  (C4H12CLNO3),  kuning  telur  itik,  aquadest 

(H2O), fruktosa (C6H12O6), asam sitrat (C6H8O7),  streptomycin (C21H39N7O12), 

eosin dan negrosin, vaselin, Sodium citrate, formaldehyde 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorik. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan analisis statistik menggunakan analisis varian’s 

(ANOVA). Selanjutnya hasil analisis yang berbeda nyata (p < 0,5) diuji lanjut 

dengan uji Ducan’s dengan program SPSS 22. 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Rataan progresif motilitas spermatozoa kambing Kacang filtrat brokoli 

dalam pengencer tris kuning telur ayam Kampung. 

Hari Perlakuan filtrat brokoli 

P0 (kontrol) P1 (6%) P2 (8%) P3 (12%) 

0 74,00 ± 5,48
a
 73 ± 4,47

a
 78 ± 2,74

a
 74 ± 4,18

a
 

1 63 ± 7,58
a
 64 ± 5,48

a
 70 ± 3,54

a
 64  ± 5,48

a
 

2 53 ± 5,70
a
 55 ± 5,00

ab
 63 ± 5,70

b
 48 ± 7,58

a
 

3 44 ± 4,18
a
 45 ± 17,9

a
 55 ± 9,35

b
 39 ± 8,94

a
 

4 31 ± 4,18
a
 29  ± 7,42

a
 43 ± 4,47

b
 27 ± 11,51

a
 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan  

yang nyata (p < 0,05)  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa rata-rata 

progresif motilitas spermatozoa kambing Kacang pada hari ke-4 terdapat 

perbedaan yang nyata (p < 0,05) pada perlakuan 8% sebesar 43 ± 4,47% terhadap 

ke tiga perlakuan, yaitu pada kontrol sebesar 31 ± 4,18%, pada perlakuan 6% 

sebesar 29  ± 7,4% dan pada perlakuan 12% sebesar 27 ± 11,51%. Hasil penelitian 

ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Harnia (2017) dan Adam 

(2017) yang menggunakan filtrat brokoli, dimana hasil terbaik Harnia (2017) 

adalah 6% dengan rata-rata progresif motilitas sebesar 41 ± 4,18% dan hasil 

penelitian Adam (2017) yang terbaik adalah 4% dengan rata-rata progresif 

motilitas sebesar 40 ± 0,00 pada penyimpanan hari ke-4. 

Tingginya motilitas spermatozoa pada perlakuan filtrat brokoli 8% 

disebabkan karena kuning telur dengan filtrat brokoli yang digunakan dalam 

keadaan seimbang, sehingga kuning telur dan antioksidan yang terkandung dalam 

brokoli bekerja dengan baik. Sedangkan rendahnya motilitas spermatozoa pada 

perlakuan kontrol, 6% dan 12% disebabkan karena kurang atau terlalu banyaknya 

antioksidan yang digunakan, sehingga kuning telur dan antioksidan tidak bisa 

bekerja dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Toelihere (1981) yang 

menyatakan, bahwa penurunan motilitas disebabkan karena tidak seimbangnya 



suplai antioksidan yang menyebabkan penimbunan zat sisa metabolisme yang 

nantinya bersifat racun. 

Progresif motilitas spermatozoa semakin hari semakin menurun. Pada hari 

ke-0, rata-rata persentase spermatozoa berada diatas 73%, keesokan harinya 

persentase spermatozoa berada dibawah 71% dan pada hari ke-4, persentase 

menjadi 27-43%. Penurunan persentase motilitas ini disebabkan karena semakin 

hari zat-zat nutrisi yang tersedia mulai habis, sehingga spermatozoa banyak yang 

mati karena tidak mendapatkan asupan nutrisi.  

Dari ke 4 perlakuan yang dilakukan, semen yang masih layak digunakan 

untuk IB adalah semen pada perlakuan 8% dengan persentase 43 ± 4,47%, karena 

melebihi standar persentase IB untuk kambing. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Toelihere (1981), bahwa progresif motilitas spermatozoa di atas 40% menandakan 

spermatozoa tersebut mempunyai kualitas yang baik.  

 

Rataan Viabilitas Spermatozoa Setelah Pengenceran dan Penyimpanan 

Viabilitas (daya tahan hidup spermatozoa) adalah kemampuan 

spermatozoa untuk tetap tahan hidup sejak awal penyimpanan hingga 

spermatozoa mati dengan batasan bahwa spermatozoa yang hidup tidak menyerap 

warna pada bagian kepala, sedangkan spermatozoa yang mati akan menyerap 

warna  karena permeabilitas dindingnya meningkat (Toelihere, 1981).  

 

Tabel 2. Rataan viabilitas sperma atozoa kambing Kacang filtrat brokoli dalam 

pengencer tris kuning telur ayam Kampung. 

Hari Perlakuan filtrat brokoli 

P0 (kontrol) P1 (6%) P2 (8%) P3 (12%) 

0 93 ± 2,24
a
 93 ± 2,24

b
 95,6 ± 1,14

c
 92,8 ± 1,92

ab
 

1 88,4 ± 3,05
a
 88,6 ± 2,30

b
 92,4 ± 1,14

c
 89,4 ± 1,52

ab
 

2 80,6 ± 2,30
a
 84,4 ± 1,95

b
 89 ± 1,00

c
 82,6 ± 2,07

ab
 

3 73,8 ± 3,70
a
 78 ± 2,12

b
 81 ± 1,00

c
 74,8 ± 3,56

ab
 

4 64,6  ± 3,65
a
 67 ±4,76

b
 77 ± 1,52

c
 66,4 ± 3,65

ab
 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (p <  0,05) 

 



Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa perlakuan 

filtrat brokoli 8%  memberikan hasil spermatozoa hidup rata-rata pada hari ke-4 

sebesar 77 ± 1,52% yang berbeda sangat nyata (p < 0,01) dengan ketiga 

perlakuan, yaitu perlakuan kontrol sebesar 64,6 ± 3,65%, perlakuan 6% sebesar 67 

± 4,76% dan perlakuan 12% sebesar 66,4 ± 3,65%. Perlakuan 6% berbeda nyata 

dengan perlakuan kontrol, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan 12%.  

Perbedaan rata-rata persentase daya hidup spermatozoa kambing Kacang ini 

disebabkan oleh tingkatan perbandingan pencampuran bahan pengencer. Semakin 

sedikit bahan pengencer, maka volume semen akan semakin tinggi, sehingga 

spermatozoa yang hidup akan semakin banyak (Salisbury et al., 1985). 

 Tingginya rata-rata persentase viabilitas spermatozoa hidup pada filtrat 

brokoli 8% dibandingkan dengan perlakuan kontrol, perlakuan 6% dan perlakuan 

12% ini menandakan perpaduan antara kuning telur dengan brokoli memberikan 

pengaruh yang baik terhadap spermatozoa, sehingga cocok digunakan untuk 

meningkatkan kualitas spermatozoa kambing Kacang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan, bahwa spermatozoa dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup 

lama setelah penampungan jika ditambahkan berbagai unsur di dalam sperma 

yang dapat mempertahankan hidup spermatozoa. Hasil penelitian ini lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan hasil penelitian Harnia (2017) yang menggunakan 

filtrat brokoli 6% dengan rata-rata viabilitas spermatozoa sebesar 68%, tetapi 

hamper sama dengan hasil penelitian Adam (2017) yang menggunakan filtrat 

brokoli 4% dengan rata-rata sebesar 73,8 ± 5,45%. 

Dilihat dari Tabel 2, persentase spermatozoa hidup pada hari ke-0 masih 

sangat tinggi, yakni rata-rata berada di atas 90%. Pada hari pertama, persentase 

viabilitas semua perlakuan mulai menurun, begitu juga pada hari kedua, ketiga 

dan ke empat. Pada hari ke empat, viabilitas spermatozoa tertinggi terdapat pada 

persentase 8%, yaitu sebesar 77 ± 1,52%, di susul dengan perlakuan 6%, lalu 

perlakuan 12% dan terakhir kontrol. 

Menurunnya viabilitas semua perlakuan ini disebabkan karena kandungan 

lipoprotein dan lesitin yang berasal dari kuning telur sebagai sumber energi sudah 

mulai berkurang, sedangkan unsur-unsur yang merugikan seperti CO2, asam laktat 

serta umur spermatozoa semakin meningkat, akibatnya jumlah spermatozoa yang 



hidup semakin berkurang. Kandungan lipoprotein dan lesitin yang terdapat pada 

kuning telur sangat berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa. Sesuai dengan 

pendapat Toelihere (1981), bahwa khasiat kuning telur terletak pada lipoprotein 

dan lesitin yang terkandung di dalamnya yang berfungsi untuk mempertahakan 

dan melindungi spermatozoa dari kerusakan.  

Pemeriksaan semen yang dilakukan sampai hari ke-4, diperoleh viabilitas 

spermatozoa hidup masih melebihi 40%. Persentase ini menandakan bahwa 

spermatozoa dari ke empat perlakuan ini masih layak digunakan untuk IB ternak 

kambing Kacang. Sesuai pendapat Evan dan Maxwel (1987) yang menyatakan, 

bahwa syarat semen yang bisa digunakan dalam program IB harus memiliki 

persentase hidup minimum 40%.  

 

Rataan Abnormalitas Spermatozoa Setelah Pengenceran dan Penyimpanan 

Abnormalitas spermatozoa merupakan suatu kelainan yang terjadi pada 

spermatozoa. Abnormalitas dibagi mendjadi 2, yaitu abnormalitas primer dan 

abnormalitas sekunder. Abnormalitas primer terjadi selama proses pembentukan 

sperma di dalam testes, sedangkan abnormalitas sekunder terjadi setelah proses 

pembentukan sperma atau setelah sperma keluar dari tubuh ternak jantan dan 

dalam keadaan normal atau patologis ada spermatozoa yang berbentuk abnormal 

(Toelihere, 1985).  

 

Tabel 3. Rataan abnormalitas spermatozoa kambing Kacang filtrat brokoli dalam 

pengencer tris kuning telur ayam Kampung. 

Hari Perlakuan filtrat brokoli 

P0 (kontrol) P1 (6%) P2 (8%) P3 (12%) 

0 5,4 ± 1,67
c
 3,8 ± 1,64

ab
 3  ± 1

a
 3,4 ± 0,89

b
 

1 8,2 ± 2,28
c
 5,4 ± 1,52

ab
 5,2 ± 1,64

a
 6 ± 1,87

b
 

2 10,2 ± 2,59
c
 8 ± 1,87

ab
 6,8 ± 1,48

a
 7,6 ± 1,52

b
 

3 12 ± 1,87
c
 10 ± 2,24

ab
 8,8 ± 1,79

a
 11 ± 1,58

b
 

4 14,4 ± 2,5
c
 12,4 ± 2,97

ab
 10,8 ± 1,48

a
 13,2 ± 1,3

b
 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (p < 0,05) 

 



Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan abnormalitas yang sangat nyata (p < 0,01) dari perlakuan filtrat brokoli 

kontrol sebesar 14,4 ± 2,5% dengan ketiga perlakuan, yaitu dengan perlakuan 6% 

sebesar 12,4 ± 2,97%, dengan perlakuan 8% sebesar 10,8 ± 1,48% dan dengan 

perlakuan 12% sebesar 13,2 ± 1,3%. Perlakuan 6% tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan 8% dan 12%, tetapi perlakuan 8% berbeda nyata dengan perlakuan 

12%. Dilihat pada hari ke-4, tingkat abnormalitas spermatozoa terbaik terdapat 

pada perlakuan 8% dengan abnormalitas terendah sebesar 10,8 ± 1,48%.  

Tingginya tingkat abnormalitas pada perlakuan kontrol, yaitu sebesar 14,4 

± 2,5%, disebabkan karena tidak adanya asupan antioksidan seperti yang terdapat 

pada ketiga perlakuan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang melindungi 

tubuh dari kerusakan sel-sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Salah satu 

antioksidan pada filtrat brokoli adalah vitamin C. Tingginya kandungan vitamin C 

pada filtrat brokoli menyebabkan ancaman radikal bebas dapat dicegah, sehingga 

menyebabkan rendahnya tingkat abnormalitas spermatozoa pada perlakuan filtrat 

brokoli dengan perlakuan 6%, 8% dan 12% dibandingkan dengan kontrol.  

Hasil penelitian abnormalitas ini masih berada dibawah hasil penelitian 

Harnia (2017) yang juga menggunakan filtrat brokoli dengan abnormalitas terbaik 

pada perlakuan 6% dengan rata-rata 8,4 ± 1,14%, tetapi masih lebih baik dari hasil 

penelitian Adam (2017) dengan abnormalitas terbaik 4% dengan rata-rata sebesar 

14,2±2,95%. 

Dilihat dari Tabel 3, abnormalitas ke empat perlakuan filtrat brokoli masih 

berada di bawah 20%, ini menandakan bahwa ke empat perlakuan masih bisa 

digunakan dalam IB. Sesuai pendapat Toelihere (1981) yang menyatakan, bahwa 

setiap spermatozoa abnormal tidak dapat membuahi ovum, tanpa memandang 

apakah abnormalitas tersebut terjadi di dalam tubuli seminiferi, dalam epididimis 

atau oleh perlakuan yang dilakukan. Selama abnormalitas spermatozoa belum 

mencapai 20%, maka semen tersebut masih dapat digunakan untuk IB. 

 

 

 



Rataan Integrasi Membran Plasma Spermatozoa Setelah Pengenceran dan 

Penyimpanan 

Evaluasi integritas membran plasma merupakan suatu penilaian terhadap 

keutuhan membran spermatozoa dan keutuhan akrosomnya. Spermatozoa dengan 

membran plasma utuh ditandai dengan ekor yang swelling atau menggelembung, 

sedangkan spermatozoa dengan membran yang rusak ekornya tetap lurus atau 

tidak menggelembung (Sutama, 2000).  

 

Tabel 4. Rataan integrasi membran plasma spermatozoa kambing Kacang filtrat 

brokoli dalam pengencer tris kuning telur ayam Kampung. 

Hari Perlakuan Filtrat brokoli 

P0 (kontrol) P1 (6%) P2 (8%) P3 (12%) 

0 81 ± 3,81
a
 84 ± 4,18

b
 89,6 ± 2,3

c
 81,6 ± 1,82

a
 

1 70,6 ± 4,72
a
 74,2 ± 3,56

b
 82,4 ± 2,51

c
 73 ± 2,12

a
 

2 61,4 ± 3,85
a
 64,2 ± 3,27

b
 69,6 ± 2,88

c
 60,2 ± 3,56

a
 

3 48 ± 4,95
a
 51,8 ± 2,05

b
 53,2 ± 2,17

c
 45,8 ± 3,56

a
 

4 29,8 ± 8,7
a
 34,8 ± 3,11

b
 37 ± 2,74

c
 28 ± 7,58

a
 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (p < 0,05) 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa terdapat 

integritas membran plasma yang berbeda sangat nyata (p < 0,01) pada perlakuan 

filtrat brokoli 8% sebesar 37 ± 2,74% dengan ketiga perlakuan, yaitu dengan 

perlakuan kontrol sebesar 29,8 ± 8,7%, dengan perlakuan 6% sebesar 34,8 ± 

3,11% dan dengan perlakuan 12% sebesar 28 ± 7,58%. Hal ini menunjukkan, 

bahwa kombinasi antara kuning telur dengan filtrat brokoli sebanyak 8% memberi 

pengaruh baik dalam mempertahankan keutuhan membran plasma dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol, 6%, dan 12%. 

Integritas membran plasma tertinggi pada hari ke-0 terdapat pada 

perlakuan 8% dengan persentase 89,6 ± 2,3%. Tingginya persentase integritas 

membran plasma pada perlakuan 8% ini disebabkan karena adanya keseimbangan 

antara tris kuning telur dengan filtrat brokoli dalam pengencer semen, sehingga 

dapat mempertahankan motilitas spermatozoa yang diikuti dengan daya tahan 



integritas membran plasma spermatozoa. Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian Harnia (2017) yang juga menggunakan filtrat brokoli, dimana hasil 

integritas membran plasma terbaik pada hari ke-0 dari ke empat perlakuan yang 

digunakan adalah 6% dengan rataan integritas membran plasma spermatozoa 84,6 

± 3,65%. 

Integritas membran plasma pada hari ke-0 rata-rata berada di atas 80%. 

Persentase ini mulai menurun pada hari kedua di semua perlakuan, begitu juga 

padahari ke dua, ke tiga dan ke empat. Dari ke empat perlakuan, yang mengalami 

penurunan drastis adalah pada perlakuan 12% dan kontrol. Terjadinya penurunan 

persentase ini disebabkan karena kandungan nutrisi dan pH pengencer yang 

berkurang. Sesuai pendapat Jaenab (2012) yang mengatakan, bahwa penurunan 

persentase keutuhan membran plasma spermatozoa disebabkan karena seiring 

bertambahnya waktu kandungan nutrisi pengencer semakin berkurang. Begitu 

pula dengan hari ke-4, integritas membran plasma tertinggi adalah pada perlakuan 

8% sebesar 37 ± 2,74%, sedangkan pada penelitian Harnia (2017), integritas 

membran plasma tertinggi adalah pada perlakuan 6% sebesar 29,6 ± 3,65%. 

Berbeda dengan penelitian Adam (2017), integritas membran plasma tertinggi 

adalah 4% dengan rata-rata sebesar 44,4 ± 3,44%. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perpaduan antara tris kuning telur 

ayam Kampung dengan filtrat brokoli sangat berpengaruh dalam mempertahankan 

keutuhan membran plasma spermatozoa selama penyimpanan 5
0
C. Menurut 

Garner dan Hafez (2000), keutuhan membran plasma diperlukan untuk menjamin 

kelangsungan hidup dan keberhasilan spermatozoa dalam membuahi sel telur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Filtrat brokoli dapat digunakan sebagai bahan pengencer pada tris kuning telur 

ayam kampung untuk mempertahankan spermatozoa kambing kacang pada 

suhun 50C. 

2. Konsentrasi filtrat brokoli yang terbaik dalam pengencer tris kuning telur ayam 

kampung adalah pada konsentrasi 8% dengan penyimpanan selama 4 hari.  
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