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ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengetahui suple BSI pada kualitas
semetr kambing setelah inkubasi dalam medium TCM 199 dan suplementasi BSA.
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 straw semen beku kambing PE
dengan kualitas standard tersstifikasi (motilitas > 4U/o) yang berasal dari Balai Besar
Inseminasi Buatan (BBB) Singosari. Metode percobaan yang digunakan adalah
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan perlakuan yaitu
masing-masing menggunakan pengencer TCM-199 tanpa .B&4 (P0)' 0,3o/o BSA (Pl),
lO% BSA @2). Setiap pedakuan me.mpunyai l0 kali ulangan. Variabel yang diamati
dalam penelitian ini adalah motilitas, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa
Suple,lnentasi ^B&4 membedkan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap motilius dan
viabilitas spermatozoa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah suplementasi BSA 3 %
memberikan hasil yang terbaik pada motilitas dan viabilitas semen kambing PE
Kata kunci : BSA,tnotilitas,spermatozoa,viabilitas

TIIE EFTECT OF BSA (BOyINE SERTJM ALBUMTN)
SUPPLEMENTATION ON POST THAWED GOAT SEMEN QUALITY
ABSTRACT
The aim of this research was to know the effect of BSA @ovine Senrm
Albumin) supplementation n Holstein bull for in vino fertilization. The sample used on
this researchu/as 30 straw post thawing semen from Friesian Holstein bull that have
certifid standar quahty (motility > 40%) were taken from Artificial Insemination
Center in Singosari. This research used an experiment method, which have three
teatments and fire times repeat. The treatnents were used :BSA (P0), 0,3% BSA
(P1), and l0% BSA (P2). The data obtained were analyzed using Completely
Raodomized Design (CRD) and LeastSignificant Differerrt (LSD) test The
supplementation of BSA had significant effects (P<0,05) on sperm motility and
viaUitity. It was concluded that supplementation of 0.3 % RSA was the best
concentation
Keyword: BSA,rnotility, sperm,qiahrlity,

fhktor utama yang menjadi dasar bagi

PENDAIIT]LUAI\I

In Yitro Fertilization (fVF)
merupalran teknologi bantu reproduksi

langkah selaqiutnya dalam
pengembangan teknik-teknik

embrio.
Pengembangan teknik IVF meruPakan

Semen

manipulasi embrio lainnya

untuk memproduksi
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beku yang akan digunakan untuk IVF
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harus melalui proses pencucian dan
inkubasi. Dalam tahap preparasi semen
untuk M ini salah satu bahan yang
dapat dipakai adalah Bovine Sennn
Albumin (BS{rmtuk mempertahankan
motilitas. BSA menrpakan serum
protein yang terdiri dari rantai
polipeptida tunggal 582 asam amino
selain itu BSA juga terdiri dari
komponen gliserol lebih dari 50yo, atr
25-5ff/o, albumin dan serum darah 1,2'
5% $,af'tey, 1989). BSA sebagai media
kapasitasi spenna untuk menghilangkan
kolesterol danZine dari sperma, karena
protein ini mengikat kapasitasi daxi
kedua molekul tersebut. Molekul ini
borfungsi untuk menstabilkan meinbran
sel.

Serum BSA berperan dalam
mempertahankan kualitas sptmatozoa
dalaur jangka padang pada media
kultur yang berbeda. Akan tetaPi,
penggunaan serum bisa menyebabkan
racun bagi spermatozoa pada
konsentrasi yang tinggi @arret and
Yan" 1998). Serniene, et al (2002)juga
mengemukakan batrwa penambahan
BSA pada konsentasi 0,6 g atau 0,8 g
menyebabkan spermatozoa pada babi
jantan mati dalam waktu 12 -24iam.
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penganrh penggunaan BS,4
pada konsentrasi yang berbeda terhadap
kuatitas spermatozoa post thawing
yang akan digunakan untuk fertilisasi
in vitro-

MATERI DAI\ NABIOON
Materi dan Metode Penelitian

Materi penelitian

yang
digunakan adalah 60 staw semen beku
kambing PE berasal dad Balai Besar
Inseminasi Buatan (BBIB)

Semen beku karnbing di
thawing pada suhu 38'C selamal5
detik, dicuci menggunakan meditm
TCM-199 dengan perlakuan sebagai
berikut:

P0 ;

TCM-199 *Ao/o BSA (07.)

diinkubasi 38oC selama 30 menit
TCM 199 0J o/o BSA
diinkubasi 38oC selama 30 menit
TCM 199 10,0 o/o BSA

:

+

P2 :

+

Pl

38t

selama 30 menit
Setiap perlakuan diulang 20 kali
ulangan. Sentrifugasi dilahkan selama

diinkubasi

5 menit dengan kecepatan senaifugasi
1500 rpm
Variabel diamati dalam penelitian ini
adelah sebagei berikut :
Motilias
Motilitas diamati dengan cara
meneteskan semen ke obyek glass dan
ditutup dengan cover glass kemudian
diamati motilitas dibawah mikroskop
dengan perbesaran 400 kali. Penilaian
dilalarkan dengan menghitung 100
spermatozoa yang bergerak aktif maju

ke depan (gerakan maju progresif).

Viabilitas Spermatozoa
Persentase hidup spermatozoa
adalah banyaknya spermatozoa yang
hidup dengan luas pandang yang
dihitung 100 sperrnatozoa Pemeriksaan
ini dilakukan dengan pewama eosinnegrosin, speflnatozoa yang hidup tidak
akan menyerap warna dan spermatozoa
yang mati akan menyerap warna.
Pengamatan viabilitas ini dilakukan
dengan perbesaran 400 kali.
Analisis data yang digunakan
adalatl
dalam penelitian
menggunakan Rancangan Acak
Lengkap AAt) denge menggunakan
perlakuarL yaitu pemberian BSA
sebanyak 0% (P0), 0,3% (Pl), l0 Yo

ini

3
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(P2) Dari data analisis jika terdapat
nyata alau sangat nyatq
maka akan dilanjutkan pengujian
selanjutnya dengan menggunakan uji
perbedaan

BNT (Beda Nyata Terkecil)

HASIL DAII PEMBAHASAI{
Motilitas spermator.oa Pada lVlcdium
TCM-199 dan

ll&4

Setelah

thawing

dilakukan

penarnbahan TCM-199 dan BSz{ dengan

ketentuan

P0 (0% BSA)

hanya

menggunakan TCM-199,

P1

menggunakan medium TCM-199 dan
0,3o/o BSA, P2 menggunakan medium

TCM-199 dan lW/o BSA.

Setelah

dilakukan penambahan TCM-199 maka

dilalokan senrifugasi dengan
1500 rpm ke.mudian

diinkubasi dalarn inkubator COz 5o/o.
Medium TCM-199 merupakan
medium yang memiliki kandungan
cukup lengkap untuk
mempertahankan kelangsungan hidup
spennatozoa. Selain
TCM-199
mudah diperoleh dan secara umum
telah dipakai untuk media biakan kultur
dalam kultur sel ataupun preparasi
spermatozoa dalam rangkaian fertilisasi
in vitro. Hafez (2000) menyatakan

nutrisi

itu

batrwa TCM-199 merupakan

suatu
media biakan yang mengandung asam
amino, vitamiru garam-garaman, dan

glukosa.
Pada penelitian ini spermatozoa
diinkubasi karena merupakan salah {atq
rangkaian dari preparasi spermatozoa
untuk fertilisasi in vitro. Penggunaan
inkubator CO2 5 % dalam preparasi
spermatozoa untuk fertilisasi in vitro
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dalam inkubasi supaya mengkondisikan
spennatozoa agar tetap seperti keadaan
in vivo. Evaluasi kualitas spermatozoa
dibedakan antara jumlah konsentasi
BSA
digunakan sehingga
diperoleh spermatozoa yang layak

yaog

untuk fertilisasi in vitro. Medium.BSl
merupakan medium yang memiliki
kandungan buffer, yffig berfi.rngsi
sebagai medium penyanggatr yaitu
suatu bahan yang berfirngsi agar pH
dalam keadaan netral dan juga berperan
dalam mempertahankan kelangsungan
hidup spermatozoa (Anonimous, 2004).
Rata-rata persentase motilitas
individu setelah penambahan meditrm

TCM-199 dan BSA spermatozoa
mengalami penurunan bila
thoww
atau sebelum inkubasi (Tabel 1).
Penurunan ini diduga karena proses
inkubasi mengakibatkan terjadinya
dibandingkan dengan pada saat

perubahan

fisik dan kimia

yang
baru.
Maxwell
Watson (1996),
menjelaskan bahwa selama inkubasi
spermatozoa rentan sekali terhadap
kerusakan sel akibat dari perubatran
suhu dan tekanan osmotik secara tibatiba yang disebabkan oleh pencairan
yang cepat sehingga mengaktifkan
mekanisme oksidasi lipida dalam
semen. Selain itu Tajik et al (1997';
menarnbahkan batrwa BSA
mengandung oksidasi amine yang dapat
mengubah spermine dan spermadine
menjadi aminoaldehyde yang beracun
pada sel spermatozoa di dalam media

terdapat pada lingkungan

dan

juga

kultur pada level dosis yang tidak
sesuai.
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Tabel

l. Persentase motilitas spennatozoa sebelum dan sesudah inkubasi dengm

penambahan TCM' I 99 dan BS,{

Perlakuan

Sesudahlnkubasi (7o)
(rcM-199 + BSI)

Sebelum Inlubasi (o/o)

QostTlwtins)
55.1 * 4,4a
53.2 s$a
54.3 + 8,3a

PO

40.2*5,4a

*

PI
Y2

49.3

4*4,k

hjur yang sanra menunjukkan

Penurunan prosentase motilitas

spermatozoa terjadi

karena

spermatozoa terpisah dengan seminal
plasma. Setain itu Newman (2003) juga
menambahkan bahwa Penarrbalran
serum BSA pada medium PreParasi
spermatozoa pada dosis Yang tidak

sesuai bisa membawa kontanrinan
berbahaya seperti bakteri, virus,
mycoplasma serta parasit lain yang

*7,|b

berbeda nyata (p<0'05)

dapat menggangu kelangsungan
sperrnatozoa

hi&p

Viabilitas Spermatozoa

Padr

Medium TCM-199 dan BS/

Rata-rata

hasil

pengamatm
prosenfase viabilitas spermatozoa pada

berbagai perlakuan sebelum dan
sesudah inkubasi dapat dilihat pada
Tabel2.

Tabel2. Viabilitas Spermatozoa sebelum dan sesudah inkubasi dengan penambahan
TCM-199

darl. BSA

PO

Sebelum Inkubasi (7o)
(Post Thawinsl
50.2* 5,3a

PI

51.2r42a,

Y2

49,8*52a

Perlakuan

Hasil analisis

ragzrm

menunjukkan bahwa semen Post
thawing tidak memberikan pengaruh
yang berbeda nyata(P>0.05) terhadap
viabititas sperrnatozoa,-. tetapi
memberikan pengaruh yd,id berbeda
nyata (P<0,05) terhadap viabilitas
spermatozoa pada saat sesudah
inkubasi dengan penambahan TCM- I 99
dan

BSl.

Rata-rata persentase viabititas
spennatozoa post thawing lebih tinggi
daripada sesudah inkubasi dengan

Sesudah Inkubasi (%)
(TCIW-199 + Bs,)

42,6*6,5a
49,6 * 52b
43,9 *6,3a

penambahan TCM-199 dan BSA.
Penurunan ini diduga karena adanya

perlakuan sentrifugasi

Yang

menyebabkan semen terpisah antara

supernatan dan pellet. Perlakuan
inkubasi dalam inkubator COz 5o/o
memungkinkan spermatozoa bergerak
naik ke atas (swim up) sehingga @a
lapisan atas juga terdapat spermatozcTajik et al ft997) menyatakan hhm

medinm TCM-199

mengandrmg
yang
berfimgd
amino
asam
komponen
untuk mempertahankan daYa tahan

m
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inkubasi lebih tinge dibandingkan
dengan 0 % BSA dan 10 % BSA.
Suplementasi BSA harus pada dosis

daya hidup spermatozoa. Moore and

Bailey (1995) juga menambahkan
balrwa BSA juga berperan Penting
dalam membantu menghilangkan
kolesterol pada plasma mernbran,

yang tepat karena penggunaan serum

bisa

menyebabkan ftrcun bagl
spermalozoa pada konsentrasi yang

merubah komposisi membran sehingga
menyebabkan penneabilitas pada
membran meningkat yang berakibat
terjadinya perubahan komPosisi
membran tersebut menjadi ion kalsium
dan bikarbonat.

tinggr @arret and Yan, 1998).
Serniene, et al (20A2) juga
mengemukakan bahwa penambalnn
BSA pada konsentasi 0,6 g atau 0,8 g
menyebabkan spermatoma pada babi
jantan mati dalam waktu 12 -24iam.

Persentase viabilitas
setelah inkubasi

spermatozoa

mengalami penurunan dibandingkan
sebelum in}ubasi. Adanya nilai
prosentase viablitas spermatozoa yang
berbeda seteiah periakuan tedadi
karena adanya proses inkubasi yang

KESIMPT'LAI\I
Suplementasi B&4 memberilen
pengaruh yang nyata (P<0,05) teriradap
motilitas dan viabilitas spermatozoa.
Suplementasi BSA 3 % memberikan
hasil yang terbaik pada motilitas dan
viabilitas semen kambing PE setelah
thawing

berfungsi mengembalikan suhu dalam
tubuh, menghilangkan faktor-faktor
yang dapat menghambat fertilitas, dan
daya hidup spermatozoa Jadi dengan
adanya perlakuan inkubasi,

spermatozoa dapat memPeroleh
lingkungan yang bebas dari faktor

DAFTAR PUSTAKA
. 20M. Effect of medium
on the kinematics of frozen-thawed

penghambat tersebut, sehingga daya

Ram Spermatozoa h@l

hidup akan lebih tinggi. Pemberian
medium diharapkan mengandung
faktor-faktor penambah daya tahan

olreprod. org/c gtlcontenVabstract/7
0161t836.
1998.
Barret,
Purification of Bovine Serum of a

N., and Yan,J.

hidup, sehingga viabilitas spermatozoa
setelatr perlakuan menghasilkan nilai
yang lebih tinggr dibandingkan
viabilitas spennatozoa awal. HaI ini
sesuai dengan pendapat Toelihere

Survival-Promoting Factor for
Cultured Central Neuron and Its
Identification as Selenoprotein-P.
Deparbnent of Physiology and
Biophysic. University of Miami.
Florida

(1993) yang menyatakan

bahwa
metode
mengembalikan sesuai dengan . s,uhu
tubuh berfirngsi pada dasamya adalah
untuk proses in vitro sehingga faktordapat menganggu
spermatozoa dapat dihilangkan.
penelitian
Hasil

inkubasi adalah

Evans G., and Ma,xwell

1987.

in Ewes After
Cervical Insemination with

Normal Fertility

fbktor yang

Frozen-Thawed

Spermatozoa

Supplemented with Seminal
Plasma Reproduction, Fertility

menmjukkan persentase viabilitas
spermatozoa yang di suplementasi BSA
0.3 o/o pada medium TCM 199 setelatr
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