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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Karakteristik Semen Segar 

Evaluasi semen segar sapi bali pada penelitian ini ditentukan melalui dua 

cara yaitu makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi 

warna, volume, pH, dan konsistensi, Sedangkan pemeriksaan mikroskopis 

meliputi konsentrasi, gerakan massa, gerakan individu, motilitas, persentase 

hidup, abnormalitas, dan membran plasma utuh. Pemeriksaan semen segar sapi 

bali bertujuan untuk menentukan  layak atau tidaknya semen untuk diencerkan. 

Hasil pengamatan karakteristik semen sapi bali dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 Tabel 4.1. Hasil Pengamatan Karakteristik Semen Segar Sapi Bali. 

Kualitas Nilai 

Nama Sapi Bahtera 

Umur (Tahun) 10 

Evaluasi Makoskopis  

Warna Krem keputihan 

Volume (ml) 4 ml 

Derajat Keasaman (pH) 6,5 

Konsistensi (Kekentalan) Sedang 

Bau Spesifik 

Konsentrasi (juta sel/ml) 1.600 

Evaluasi Mikroskopis 
 Gerakan massa (%) ++ 

Gerakan individu (%) 3 

Motilitas (%) 77 

Persentase Hidup (%) 80  

Abnormalias (%) 10  

MPU (%) 79  
Sumber: Hasil Penelitian (2016)  
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4.1.1. Pengamatan Makroskopis Semen Sapi Bali 

4.1.1.1. Warna  

Warna semen sapi bali yang didapat yaitu berwarna krem keputihan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Toelihere (1985) bahwa semen sapi normal berwarna 

seperti susu atau krem keputihan dan keruh.  

4.1.1.2. Volume Semen 

Volume semen sapi bali yang didapat yaitu 4 ml, volume ini menunjukkan 

kisaran yang normal. Jika dibandingkan dengan hasil pengamatan Ratnawati et 

al., (2008) yaitu 4,5 ml/ejakulasi dan Bardan et al., (2009) yaitu 3,8 ml/ejakulasi. 

4.1.1.3 Derajat Keasaman (pH). 

Derajat keasaman (pH) semen sapi bali adalah 6,5. pH semen sapi bali ini 

menunjukan bahwa semen ini layak untuk diencerkan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Toelihere (1993) menyatakan bahwa pH semen sapi berkisar 6,2 sampai 

7,5. pH dalam penelitian ini lebih rendah dari hasil pengamatan Bardan et al., 

(2009) adalah 6,95. Perbedaan pH ini kemungkinan dipengaruhi oleh frekuensi 

penampungan atau ejakulasi (Toelihere, 1993). 

4.1.1.4. Konsentrasi Spermatozoa. 

Konsentrasi spermatozoa yang diperoleh pada penelitian ini adalah 1.600 

juta per ml. Hal ini diperkuat dengan pendapat Toelihere (1985) bahwa semen 

dengan konsistensi sedang mempunyai konsentrasi 1000 juta – 2000 juta atau 

lebih sel spermatozoa per ml. 

4.1.1.5. Gerakan massa 

Gerakan massa mencerminkan motilitas atau daya gerak dan konsentrasi 

spermatozoa. Spermatozoa dalam satu kelompok mempunyai kecendrungan untuk 
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bergerak bersama-sama kesuatu arah yang merupakan gelombang-gelombang 

yang tebal tau tipis, bergerak cepat atau lambat tergantung dari konsentrasi 

spermatozoa yang hidup didalamnya (Toelihere, 1993). Hasil penilaian gerak 

massa yang didapat peda penelitian ini adalah positif dua (++) dengan persentase 

motilitas spermatozoa yaitu 77%, hasil penilaian tersebut menunjukkan semen 

sapi bali yang ditampung layak untuk di proses selanjutnya untuk diencerkan. Hal 

ini sama dengan penelitian Anggraini (2015) mendapatkan (++) dengan 

persentase motilitas 80%. 

4.1.1.6. Gerak Individu 

Dibawah pembesaran pandangan mikroskop 45 x 10 pada selapis tipis 

semen diatas gelas objek yang ditutupi gelas penutup akan terlihat gerakan-

gerakan individual spermatozoa. Pada umumnya yang terbaik pergerakan 

progresif atau gerakan aktif maju kedepan. Gerakan melingkar dan gerakan 

mundur merupakan tanda-tanda cold shock. Apabila kebanyaan spermatozoa telah 

berhenti bergerak maka dianggap mati (Toelihere, 1993). 

Hasil penelitian terhadap penilaian gerak individu diperoleh hasil yang baik 

dengan angka penilaian 3 (tiga) yaitu dengan bergerak pogresif dan membentuk 

gerakan massa dengan motilitas 77%. Hal ini sejalan dengan pendapat (Toelihere, 

1993) menyatakan bahwa penilaian kualitas semen yang ke tiga sangat baik yaitu 

antara 50% sampai 80% spermatozoa bergerak progresif dan menghasilkan 

gerakan massa.  
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4.2. Pengaruh Perlakuan Pengencer Sari Kacang Kedelai Terhadap 

Motilitas, Persentase Hidup, Abnormalitas dan Membran Plasma Utuh 

Spermatozoa Sapi Bali. 

4.2.1. Motilitas, Persentase Hidup, Abnormalitas dan Membran Plasma Utuh   

Setelah Diekuilibrasi.  

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan sari kacang kedelai dengan 

perlakuan yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) tehadap spermatozoa 

sapi bali (Lampiran 1,2,3 dan 4). Data hasil penelitian rataan Motilitas, Persentase 

Hidup, Abnormalitas dan Membran Plasma Utuh  sapi bali dengan menggunakan 

sari kacang kedelai setelah ekuilibrasi dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Rataan Persentase Motilitas, Persentase Hidup, Abnormalitas  dan 

Membran Plasma Utuh Spermatozoa Sapi Bali Setelah Diekuilibrasi 

dengan Konsentrasi Pengencer Tris Sari Kacang Kedelai yang 

Berbeda. 

Perlakuan Motilitas Persentase Hidup Abnormal MPU 

A (20 ml Ad) 70,00
a
±0,82 74,00

a
±1,15 13,00

f
±0,82 69,50

a
±1,29 

B (10 ml Sk) 53,00
b
±0,82 62,75

b
±0,50 16,50

e
±0,58 43,75

b
±1,50 

C (12 ml Sk) 37,00
c
±0,96 45,25

c
±1,50 18,75

d
±0,96 37,25

c
±1,71 

D (14 ml SK) 31,75
d
±1,26 41,00

d
±0,82 21,00

c
±0,82 32,00

d
±1,71 

E (16 ml Sk) 24,75
e
±0,50 28,00

e
±0,82 28,75

b
±1,50 25,25

e
±1,26 

F (18 ml SK) 16,00
f
±1,15 23,25

f
±0,96 32,25

a
±1,71 15,75

f
±1,50 

Keterangan : Superskrip huruf yang berbeda pada  baris dan kolom  yang sama  

menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0.01). 

Ad (andromed), Sk ( Sari Kedelai). 

 

a. Motilitas Spermatozoa 

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai rataan motilitas spermatozoa 

tertinggi setelah ekuilibrasi terdapat pada perlakuan andromed (70,00%) sangat 

berbeda nyata (P<0.01) terhadap perlakuan 10 ml sari kacang kedelai (53,00%), 

perlakuan 12 ml sari kacang kedelai (37,00%), perlakuan 14 ml sari kacang 

kedelai (31,75%), perlakuan 16  ml sari kacang kedelai (24,75%) dan terendah 

pada perlakuan 18 ml sari kacang kedelai (16,00%). Perbedaan persentase 

motilitas spermatozoa diduga karena banyaknya molekul-molekul besar yang 



31 
 

terdapat dalam sari kacang kedelai sehingga mempengaruhi pergerakan 

spermatozoa. Yumashiro et al., (2006) menyatakan bahwa molekul-molekul besar 

tidak dapat menembus membran sel spermatozoa dan berfungsi untuk melindungi 

dan mempertahankan integrasi lipoprotein penyusun membran spermatozoa.  

Berdasarkan hasil penelitian nilai rataan motilitas setelah ekuilibrasi pada 

pengencer andromed memiliki nilai 70,00% dan sari kacang kedelai memiliki nilai 

rataan tertinggi pada perlakuan 10 ml sari kacang kedelai yaitu 53,00% lebih 

tinggi dibandingkan dengan Sugiarto et al., (2014) menyatakan hasil persentase 

motilitas spermatozoa semen sapi Limousin dengan hasil terbaik pada pengencer 

CEP-2 dengan penambahan konsentrasi sari kedelai 15% yaitu 34,00%, lebih 

rendah dibandingkan dengan (Putra, 2012) menyatakan bahwa persentase 

motilitas spermatozoa pada kambing peranakan Etawa dengan pemanfaatan tris 

soya dengan konsentrasi 3,75% yaitu 79,44%.  

Menurut Rahayu et al., (2014) Saat konsentrasi sari kacang kedelai 

dinaikkan maka akan meliliki efek negatif terhadap kualitas spermatozoa. 

Motilitas spermatozoa akan menurun ketika konsentrasi lesitin pada pengencer 

lebih tinggi dan tingginya konsentrasi susu kedelai mengakibatkan banyaknya 

gumpalan susu kedelai pada medium sehingga mempengaruhi pergerakan 

spermatozoa. 

b. Persentase Hidup Spermatozoa 

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai rataan persentase hidup tertinggi 

setelah ekuilibrasi terdapat pada perlakuan andromed (74,00%) sangat berbeda 

nyata (P<0.01) terhadap perlakuan 10 ml sari kacang kedelai (62,75%), perlakuan 

12 ml sari kacang kedelai (45,25%), perlakuan 14 ml sari kacang kedelai 
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(41,00%), perlakuan 16 sari kacang kedelai (28,00%) dan yang terendah pada 

perlakuan 18 sari kacang kedelai (23,25%). Semakin tinggi konsentrasi sari 

kacang kedelai yang ditambahkan maka semakin kecil persentase hidup 

spermatozoa sapi bali. Berdasarkan hasil penelitian nilai rataan motilitas setelah 

ekuilibrasi pada pengencer andromed memiliki nilai 74,00% dan sari kacang 

kedelai memiliki nilai rataan tertinggi pada perlakuan 10 ml sari kacang kedelai 

yaitu 62,75%. Putra (2012) menyatakan bahwa persentase hidup spermatozoa 

pada kambing peranakan Etawa dengan pemanfaatan tris soya dengan konsentrasi 

3,75%  yaitu 74,44% merupakan pengencer terbaik, karena mempunyai tekanan 

osmotik yang mendekati tekanan osmotik semen segar. 

Perbedaan rataan yang didapat pada penelitian ini adanya akibat perbedaan 

komposisi zat pengencer yang dipakai, dimana terjadi penurunan suhu akibat 

pendinginan sehingga ketersediaan zat pengencer menjadi berkurang (Situmorang, 

1992). Hal ini sesuai dengan pendapat Enswistle dan Martin (1972) dalam 

Situmorang  (1992) menyatakan bahwa penurunan persentase hidup spermatozoa 

disebabkan oleh tingginya persentase campuran bahan pengencer. 

c. Abnormal Spermatozoa 

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rataan abnormalitas terendah setelah 

ekuilibrasi terdapat pada perlakuan andromed (13,00%) sangat berbeda nyata 

(P<0.01) terhadap perlakuan 10 ml sari kacang kedelai (16,50%), perlakuan 12 ml 

sari kacang kedelai (18,75%), perlakuan 14 sari kacang kedelai (21,00%), 

perlakuan 16 sari kacang kedelai (28,75%) dan yang terendah pada perlakuan 18 

ml sari kacang kedelai (32,25%).  
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Berdasarkan hasil penelitian nilai rataan abnormalitas setelah ekuilibrasi 

pada pengencer andromed memiliki nilai 13,00% dan sari kacang kedelai 

memiliki nilai rataan tertinggi terdapat pada perlakuan 10 ml sari kacang kedelai 

yaitu 16,50% dan pada perlakuan 12 ml sari kacang kedelai yaitu 18,75%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengencer sari kacang kedelai pada  perlakuan 10 ml dan 12 

ml masih berada dibawah angka normal sehingga masih layak digunakan untuk 

inseminasi buatan. Akan tetapi lebih rendah dibandingkan dengan hasil 

pengamatan Rhoyan et al., (2014) menyatakan persentase spermatozoa semen 

domba Garut dengan konsentrasi sari kedelai 20% yaitu 4,67%. Hal ini di 

karenakan dalam proses pembuatan sari kedelai belum sempurna sehingga 

berdampak terhadap abnormal spermatozoa sapi bali. 

 Persentase abnormalitas dibawah 20% dan tidak melebihinya, maka semen 

tersebut masih bisa dipakai untuk inseminasi (Alawiyah dan Hartono, 2006). 

Abnormalitas yang ditemukan pada penelitian ini antara lain kepala besar, ekor 

yang melengkung serta terputusnya kepala dari ekor. Hal ini diduga karena masih 

banyaknya protein makro yang tidak diperlukan oleh spermatozoa yang terdapat 

didalam pengencer, dikarenakan pada proses pembuatan sari kacang kedelai yang 

belum sempurna. 

d. Membran Plasma Utuh (MPU) Spermatozoa 

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai rataan membran plasma utuh 

tertinggi setelah ekuilibrasi terdapat pada perlakuan andromed (69,50%) sangat 

berbeda nyata (P<0.01) terhadap perlakuan 10 ml sari kacang kedelai (43,75%), 

perlakuan 12 ml sari kacang kedelai (37,25%), perlakuan 14 sari kacang kedelai 

(32,00%), perlakuan 16 sari kacang kedelai (25,25%) dan yang terendah pada 



34 
 

perlakuan 18 ml sari kacang kedelai (15,75%). Hal ini menunjukkan semakin 

banyak sari kacang kedelai yang ditambahkan maka semakin turun persentase 

membran plasma utuh spermatozoa sapi bali .  

Berdasarkan hasil penelitian nilai rataan abnormalitas setelah ekuilibrasi 

pada pengencer andromed memiliki nilai rataan 69,50% dan sari kacang kedelai 

memiliki nilai rataan tertinggi pada perlakuan 10 ml sari kacang kedelai yaitu 

43,75%. Konsentrasi sari kacang kedelai yang tinggi menyebabkan perubahan 

tekanan osmotik yaitu fenomena hipertonik, ketika konsentrasi larutan diluar sel 

lebih banyak air dan akhirnya mengkerut peristiwa inilah yang mengindikasikan 

bahwa terjadi perubahan fungsi membran sel spermatozoa ketika disimpan pada 

suhu 4ºC dengan konsentrasi bahan terlarut yang tinggi (Rahayu et al., 2014).  Hal 

ini sesuai dengan pendapat Beiley et al. (2000) menyatakan bahwa perlakuan 

pendinginan dapat mengakibatkan membran plasma spermatozoa menjadi lebih 

permeabel sehingga mudah kehilangan enzim-enzim dan komponen-komponen 

yang terdapat dalam kepala sel. 

4.2.2.  Motilitas, Persentase Hidup, Abnormalitas dan Membran Plasma Utuh 

Setelah Dithawing. 

 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan sari kacang kedelai dengan 

perlakuan yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) tehadap spermatozoa 

sapi bali (Lampiran 5,6,7 dan 8). Data hasil penelitian rataan Motilitas, Persentase 

hidup, Abnormalitas dan Membran plasma utuh  sapi bali dengan menggunakan 

sari kacang kedelai setelah thawing dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3.  Rataan Persentase Motilitas, Persentase Hidup, Abnormalitas dan 

Membran Plasma Utuh Spermatozoa Sapi Bali Setelah Dithawing 

dengan Konsentrasi Pengencer Tris Sari Kacang Kedelai yang 

Berbeda. 

Perlakuan Motilitas Persentase hidup Abnormal MPU 

A (20 ml ad) 54,50
a
±4,80 54,25

a
±5,56 14,25

a
±0,50 64,75

a
±1,71 

B (10 ml Sk) 24,50
b
±1,00 36,00

b
±0,82 30,25

b
±1,26 21,00

b
±0,82 

C (12 ml Sk) 17,25
c
±0,96 29,00

c
±0,82 34,00

c
±1,83 18,00

c
±0,83 

D (14 ml Sk) 13,3
d
±1,71 24,25

d
±0,96 45,50

d
±0,58 16,50

dc
±1,29 

E (16 ml Sk) 7,75
e
±0,50 18,50

e
±1,29 50,25

e
±0,96 15,50

ed
±0,96 

F (18 ml Sk) 2,50
f
±0,58 12,25

f
±2,22 53,50

f
±1,29 14,50

fde
±1,29 

Keterangan : Superskrip huruf yang berbeda pada baris dan kolom yang sama  

menunjukkan  perbedaan sangat nyata (P<0.01) 

Ad (andromed), Sk ( Sari Kedelai). 

 

a. Motilitas Spermatozoa 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai rataan motilitas spermatozoa 

tertinggi setelah thawing terdapat pada perlakuan andromed (54,50%) sangat 

berbeda nyata (P<0.01) terhadap perlakuan 10 ml sari kacang kedelai (24,50%), 

perlakuan 12 ml sari kacang kedelai (17,25%), perlakuan 14 ml sari kacang 

kedelai (13,3%), perlakuan 16 ml sari kacang kedelai (7,75%) dan yang terendah 

pada perlakuan 18 ml sari kacang kedelai (2,50%). Tingginya penurunan rataan 

motilitas spermatozoa tejadi karena perubahan suhu pada saat pembekuan, 

perubahan suhu tersebut akan mengakibatkan terjadinya cold shock pada 

spermatozoa.  

 Tingginya nilai rataan motilitas pada andromed disebabkan karena 

komposisi kimia bahan pengencer sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

spermatozoa, sedangkan pada pengencer sari kacang kedelai belum sesuai 

kebutuhan spermatozoa karena didalam sari kacang kedelai terdapat protein yang 

tinggi yaitu 36,83% sedangkan pada kuning telur 3,6% . Ariantie et al., (2013) 
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menyatakan persentase motilitas semen kambing Peranakan Etawa setelah 

thawing menggunakan tris soya rafinosa dengan konsentrasi 0,25 yaitu 40,65%.  

Rendahnya kemampuan sari kacang kedelai dalam mempertahankan 

motilitas spermatozoa dijelaskan oleh Arifiantini, et al., (2010) sari kacang 

kedelai tidak mengandung karbohidrat, karbohidrat dapat dimetabolisir menjadi 

energi berupa adenosine triphosphate (ATP). Penurunan motilitas disebabkan 

oleh semakin sedikitnya spermatozoa yang memiliki cadangan energi yang cukup 

untuk digunakan bergerak, karna spermatozoa telah mengalami cold shock dapat 

mengalami destabilisasi membran (Ihsan, 2008). Setiap 10ºC penurunan suhu 

maka metabolisme spermatozoa akan terhambat 50% (Mc.kinnon 1999). Dari 

lima konsentrasi sari kacang kedelai yang diuji tidak ada yang menunjukkan hasil 

yang baik, sehinggan tidak dapat digunakan untuk inseminasi buatan (IB). Syarat 

semen yang digunakan untuk inseminasi buatan (IB) yaitu tidak boleh dibawah 

40%. 

b. Persentase Hidup Spermatozoa 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai rataan persentase hidup tertinggi 

setelah thawing terdapat pada perlakuan andromed (54,25%) sangat berbeda nyata 

(P<0.01) terhadap perlakuan 10 ml sari kacang kedelai (36,00%), perlakuan 12 ml 

sari kacang kedelai (29,00%), perlakuan 14 ml sari kacang kedelai (24,25%), 

perlukuan 16 ml sari kacang kedelai (18,50%) dan yang terendah pada perlakuan 

18 ml sari kacang kedelai (12,25%).    

Pada penelitian ini menunjukkan kemampuan spermatozoa mengalami 

penurunan persentase hidup, dikarenakan aktivitas metabolisme spermatozoa yang 

membentuk asam laktat dalam media pengencer.  Widjaya, (2011) menyatakan 
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asam laktat yang berlebih dalam pengencer dapat merubah pH yang menimbulkan 

efek racun dan kematian yang tinggi bagi spermatozoa. Hal ini sama dengan 

pengamatan (Goldman et al., 1991) Kematian spermatozoa pada proses 

pembekuan hampir mencapai 30% dari jumlah spermatozoa setelah diencerkan 

akibat pengaruh pendinginan (cold shock).  Selain itu, pada pengencer sari kacang 

kedelai tidak terdapat karbohidrat (Manjunath et al., 2002). Karbohidrat tersebut 

berperan sebagai sumber energi bagi spermatozoa. Ariantie et al., (2013) 

menyataka persentase spermatozoa hidup kambing peranakan etawa setelah 

thawing menggunakan tris soya rafinosa dengan konsentrasi 0,25 yaitu 47,13%.  

c. Abnormalitas Spematozoa 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai  rataan abnormalitas spematozoa 

terendah setelah thawing terdapat pada perlakuan andromed (14,25%) sangat 

berbeda nyata (P<0.01) terhadap perlakuan 10 ml sari kacang kedelai (30,25%), 

perlakuan 12 ml sari kacang kedelai (34,00%), perlakuan 14 ml sari kacang 

kedelai (45,50%), perlakuan 16 sari kacang kedelai (50,25%) dan yang tertinggi 

pada perlakuan 18 sari kacang kedelai (53,50%). Berdasarkan hasil penelitian 

nilai rataan abnormalitas setelah dithawing pada pengencer andromed memiliki 

nilai 14,25% dan sari kacang kedelai memiliki nilai tertinggi 30,25%. Hal ini 

menunjukkan pengencer yang menggunakan andromed masih layak untuk 

inseminasi buatan, sedangkan sari kacang kedelai tidak layak.  

Dari hasil yang didapat  bahwa pengencer sari kacang kedelai belum mampu 

menyamai pengencer andromed, dikarenakan dipengaruhi oleh faktor pengolahan 

bahan pengencer dan proses pembekuan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Toelihere (1993) menyatakan bahwa selama abnormalitas spermatozoa belum 
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mencapai 20%, maka semen tersebut masih dapat dipakai untuk inseminasi 

buatan. Proses pembekuan  menyebabkan peningkatan abnormalitas dan 

kerusakan sel, Sari kacang kedelai dengan konsentrasi diatas 10% tidak dapat 

mempertahankan angka abnormalitas spermatozoa sapi bali dan sari kacang 

kedelai belum bisa menyamai pengencer andromed dalam mempertahankan nilai 

abnormalitas spermatozoa sapi bali. 

d. Membran Plasma Utuh (MPU) Spermatozoa 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai rataan membran plasma utuh 

(MPU) spermatozoa tertinggi setelah thawing terdapat pada perlakuan andromed 

(64,75%) sangat berbeda nyata (P<0.01) terhadap perlakuan 10 ml sari kacang 

kedelai (21,00%), perlakuan 12 ml sari kacang kedelai (18,00 %), perlakuan 14 ml 

sari kacang kedelai (16,50%) tidak berbeda nyata dengan perlakuan 16 sari 

kacang kedelai (15,50%) dan perlakuan 18 sari kacang kedelai (14,50%). Dari 

hasil yang didapat nilai rataan membran plasma utuh (MPU) setelah dithawing 

pada pengencer andromed memiliki nilai 64,75% dan sari kacang kedelai 

memiliki nilai tertinggi pada perlakuan 10 ml sari kacang kedelai yaitu 21,00% 

lebih rendah dibandingkan dengan Ariantie et al., (2013) menggunakan tris soya 

rafinosa 0,25% yaitu 41,38%.  

Hal ini menunjukkan semakin banyak sari kacang kedelai yang ditambahkan 

maka semakin turun persentase membran plasma utuh spermatozoa sapi bali 

sehingga dapat menimbulkan efek toksik. Lipit pada bagian membran plasma 

sangat rentan terhadap adanya reaksi peroksidasi (Siswanto, 2006). Acker dan Mc 

Gann (2003) menyatakan bahwa selama proses pendinginan terjadi pengeluaran 
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ion-ion dan dehidrasi yang hebat sehingga menyebabkan sel mengkerut dan akan 

merusak sel. 

 


