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ABSTRAK 

Chanifah, Nur. 2010. Pemberian Minyak Ikan Lemuru dan Minyak Sawit 
dalam Pakan terhadap Kualitas Spermatozoa Burung Puyuh. Skripsi, 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dra. Wiwi Isnaeni, 
M.S dan drh. Wulan Christijanti, M.Si. 
 

Bibit burung puyuh jantan yang ada sampai saat ini masih harus di 
datangkan dari luar negeri, untuk  itu perlu peningkatan kualitas spermatozoa agar 
upaya pembibitan berhasil. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 
spermatozoa dilakukan melalui pemberian minyak ikan lemuru (sumber omega 3) 
dan minyak sawit (sumber omega 6) dalam pakan. Omega 3 dan omega 6 
merupakan asam lemak essensial yang dapat dibiosintesis menjadi kolesterol. 
Kolesterol merupakan prekursor dalam pembentukan testosteron yang berfungsi 
untuk menstimulasi spermiogenesis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji  pengaruh pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit 
dalam pakan terhadap kualitas spermatozoa burung puyuh (Coturnix coturnix 
japonica). 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Populasi dalam 
penelitian ini adalah burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) jantan yang 
dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu satu kelompok kontrol dan empat 
kelompok perlakuan (pemberian minyak ikan lemuru 3%, 6%, minyak sawit 3%, 
dan 6%), dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ulangan dan setiap ulangan 5 
ekor burung puyuh. Pemberian pakan perlakuan dilakukan selama 3 minggu, 
setelah itu diambil data jumlah, morfologi, viabilitas, dan motilitas spermatozoa. 
Data diuji dengan anava satu arah, jika terdapat perbedaan dilanjutkan dengan uji 
Beda Nyata Terkecil/BNT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian minyak ikan lemuru dan 
minyak sawit dalam pakan dapat meningkatkan jumlah spermatozoa dan motilitas 
spermatozoa burung puyuh (F hitung > F tabel). Hal ini terlihat ada beda nyata 
antara kelompok kontrol dengan kelompook perlakuan. Sedangkan pemberian 
minyak ikan lemuru dan minyak sawit tidak dapat meningkatkan morfologi 
spermatozoa dan viabilitas spermatozoa burung puyuh (F hitung < F tabel). 

Simpulan dari penelitian ini adalah pemberian minyak ikan lemuru dan 
minyak sawit dalam pakan dapat meningkatkan kualitas spermatozoa terutama 
jumlah dan motilitas spermatozoa burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica). 

 
Kata kunci : Kualitas spermatozoa, Minyak ikan lemuru, Minyak sawit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Usaha peternakan burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) saat ini 

berkembang semakin pesat, seiring dengan meningkatnya permintaan akan hasil 

produksi burung puyuh berupa telur dan daging. Untuk itu perlu adanya usaha 

dalam meningkatkan jumlah dan populasi burung puyuh diantaranya melalui 

breeding yaitu melakukan perkawinan antara burung puyuh jantan dengan burung 

puyuh betina agar menghasilkan keturunan (burung puyuh baru). Sampai saat ini 

bibit burung puyuh jantan yang ada dan yang digunakan masih harus di datangkan 

dari luar negeri seperti dari Taiwan, Hongkong, Korea, atau Jepang, sehingga 

kebutuhan akan bibit burung puyuh jantan kurang memadai.  Maka dari itu, 

pembibitan bibit burung puyuh jantan perlu dilakukan, misalnya dengan 

meningkatkan kualitasnya terutama melalui peningkatan kualitas spermatozoa, 

sehingga dapat dihasilkan burung puyuh jantan yang potensial. 

Adanya spermatozoa berkualitas sangat penting dalam upaya pembibitan. 

Sebab tanpa adanya spermatozoa yang dihasilkan oleh pejantan tidak dapat 

diperoleh telur yang fertil. Fertilitas telur tergantung dari kemampuan hewan 

jantan dalam menghasilkan spermatozoa berkualitas yang akan membuahi telur 

dari betina (Yuwanta 2004). Kualitas spermatozoa dapat ditentukan dari beberapa 

hal, antara lain konsentrasi spermatozoa, viabilitas (hidup atau mati), motilitas 

(gerak atau tidak gerak), dan morfologi (normal atau abnormal) spermatozoa. 

Untuk mendapatkan pejantan yang berkualitas dalam menghasilkan spermatozoa 

yang berkualitas, perlu dilakukan usaha yang mendukung atau sesuai salah 

satunya dengan pemberian pakan yang dapat meningkatkan kualitas spermatozoa. 

Pemberian pakan pada burung puyuh jantan mempunyai pengaruh yang 

penting. Kekurangan pakan pada burung puyuh dapat mengakibatkan berbagai 

gangguan, antara lain gangguan pada alat reproduksi, seperti keterlambatan 
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pendewasaan kelamin, menurunnya jumlah dan kekuatan spermatozoa. Oleh 

karena itu, diperlukan perbaikan pakan dengan cara pengaturan pakan yang sesuai 

agar dapat meningkatkan kualitas spermatozoa. 

Spermatozoa diproduksi dalam testis, dan dikontrol oleh hormon 

testosteron. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kualitas spermatozoa 

diperlukan kadar testosteron dalam darah pada kadar tinggi. Kadar testosteron 

dalam darah dipengaruhi oleh adanya prekursor untuk sintesis hormon tersebut 

yaitu kolesterol, yang dapat dikonversi menjadi testosteron (Murray et al. 2009). 

Sintesis kolesterol dalam tubuh membutuhkan asam lemak sebagai komponen 

dalam prosesnya yaitu asam lemak essensial yang merupakan asam lemak tidak 

jenuh. Asam lemak essensial merupakan asam lemak yang penting di dalam tubuh 

dan harus disuplai dari luar, karena asam lemak essensial tidak disintesis di dalam 

tubuh. 

Salah satu asam lemak essensial yang penting untuk meningkatkan 

kualitas spermatozoa adalah omega yaitu omega 3 (linolenat) dan omega 6 

(linoleat). Penyuplaian omega 3 dan omega 6 ke dalam tubuh dapat dilakukan 

melalui pemberian pakan yang mengandung omega 3 dan omega 6. Omega 3 

banyak terdapat dalam minyak ikan lemuru yaitu sebesar 26,29% (Estiasih 1996). 

Sedangkan omega 6 banyak terdapat dalam minyak sawit yaitu sebesar 53,4% 

(Clarke et al. 1977). 

Hasil penelitian Fitriyah (2004), mengungkapkan bahwa penambahan 

minyak ikan lemuru dan minyak jagung dalam pakan berpengaruh nyata dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas spermatozoa ayam kampung. Dalam 

penelitian Kelso et al. (1997), ditunjukkan bahwa pemberian pakan asam lemak 

omega 3 pada burung dan ayam dapat meningkatkan kualitas spermatozoa. 

Namun pengaruh dari pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam 

pakan terhadap spermatozoa burung puyuh belum diketahui secara jelas. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini akan dilakukan penelitian tentang pengaruh 

pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan terhadap 

spermatozoa burung puyuh. 
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Harapannya dengan pemberian minyak ikan lemuru (sumber omega 3) dan 

minyak sawit (sumber omega 6) yang merupakan asam lemak essensial, dapat 

dibiosintesis menjadi kolesterol yang merupakan prekursor testosteron agar dapat 

meningkatkan kualitas spermatozoa burung puyuh. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah apakah pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit 

dalam pakan dapat meningkatkan kualitas spermatozoa burung puyuh (Coturnix 

coturnix japonica). 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menghindari salah pengertian dari penelitian ini 

diperlukan batasan-batasan sebagai berikut. 

1. Minyak ikan lemuru 

Minyak ikan lemuru (Sardinella longiceps) merupakan minyak yang 

belum banyak dimanfaatkan, yang dihasilkan selama proses pembuatan 

tepung ikan lemuru dan pengalengan ikan lemuru yang dilakukan oleh PT. 

Fisindo Muncar, Banyuwangi. 

2. Minyak sawit 

Minyak sawit yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

minyak yang diproduksi oleh PT. Inti Boga Sejahtera Jakarta. 

3. Kualitas spermatozoa 

Pada penelitian ini kualitas spermatozoa diukur berdasarkan 

jumlah/konsentrasi, morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa. 

4. Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) 

Burung puyuh dalam penelitian ini adalah jantan dewasa berumur 9 

minggu dengan ciri bulu leher dan dada berwarna coklat karat. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek pemberian minyak ikan 

lemuru dan minyak sawit dalam pakan terhadap peningkatan kualitas spermatozoa 

burung puyuh (Coturnix coturnix japonica). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini hanya dapat diperoleh, jika hasil penelitian 

sesuai dengan yang diharapkan yaitu dapat memberikan informasi tentang salah 

satu cara memperbaiki kualitas spermatozoa pada burung puyuh (Coturnix 

coturnix japonica). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Deskripsi burung puyuh 

Burung puyuh yang sering dimanfaatkan untuk ternak sekarang ini adalah 

burung puyuh dari Jepang yang mempunyai nama ilmiah Coturnix coturnix 

japonica (lihat Gambar 1). Burung puyuh ini merupakan jenis burung yang tidak 

dapat terbang, ukuran tubuh relatif kecil, berkaki pendek, (Nugroho dan Mayun 

1981). Adapun klasifikasi dari burung puyuh dalam Prahasta dan Hasanawi 2009 

adalah sebagai berikut. 

Kingdom : Animal 

Phylum : Chordata 

Kelas : Aves 

Ordo : Galiformes 

Famili : Phasianidae 

Genus : Coturnix 

Spesies : Coturnix-coturnix japonica 

Cara pengembangbiakan burung puyuh tergolong sangat mudah dan tanpa 

memerlukan lahan yang luas, sehingga populasi burung puyuh pada saat ini sangat 

tinggi yaitu sebesar 58,3 juta ekor (Anonim 2006). Burung puyuh dapat hidup 

baik pada temperatur 20oC sampai 25oC, dan kelembaban 30% sampai 80%. 

Pakan yang biasa diberikan pada burung puyuh adalah pakan yang berbentuk 

pallet, pakan berbentuk kasar (butir-butiran), dan pakan berbentuk halus (tepung). 

Pakan berbentuk halus sangat cocok, karena burung puyuh yang suka usil 

mematuk temannya akan mempunyai kesibukan dengan mematuk-matuk 

pakannya. Pakan yang harus diberikan pada burung puyuh berbeda-beda menurut 

umurnya diantaranya burung puyuh yang sudah berumur 8 minggu lebih diberi 

pakan sebanyak 20 gram.  
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Gambar 1  Burung puyuh jantan (kanan) dan betina (kiri)  

(Prahasta dan Hasanawi 2009) 

Burung puyuh mempunyai siklus hidup yang pendek yaitu menghasilkan 3 

sampai 4 generasi dalam setahun dan mencapai dewasa kelamin pada umur sekitar 

42 hari atau 6 minggu. Jenis kelamin burung puyuh dapat dilihat mulai umur 2 

sampai 3 minggu yaitu dengan melihat warna bulu dada. Burung puyuh jantan 

bulu dada berwarna coklat karat, sedangkan betina mempunyai bulu berwarna 

coklat muda dengan bintik-bintik hitam. Burung puyuh juga dapat dibedakan jenis 

kelaminnya dengan mengenal suaranya. Puyuh jantan akan bersuara keras, 

sedangkan betina tidak bersuara keras. Ciri lainnya adalah berat badan, umumnya 

betina memiliki berat badan yang lebih besar dibandingkan jantan. Puyuh betina 

dewasa biasanya memiliki berat badan antara 110-160 gram dan jantan dewasa 

antara 100-140 gram. Kloaka pada burung puyuh yang berumur satu hari, pada 

jantan terdapat tonjolan atau lipatan pada dinding kloaka yang disebut phallus, 

sedangkan pada betina tidak ada tonjolan (Prahasta dan Hasanawi 2009). 

Peranan puyuh jantan dalam perkembangan peternakan puyuh pembibit 

menjadi sangat penting untuk menghasilkan spermatozoa karena tanpa pejantan 

jelas tidak akan diperoleh telur fertil, hal ini erat hubungannya dengan 

kemampuan unggas jantan dalam memproduksi spermatozoa yang berkualitas 

(Yuwanta 2004). Burung puyuh mempunyai sifat menguntungkan sebagai hewan 
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percobaan diantaranya burung puyuh mempunyai siklus hidup yang relatif pendek 

dengan laju metabolisme yang tinggi, pertumbuhan serta perkembangannya sangat 

cepat, dan mudah pemeliharaanya. 

Unggas jantan seperti burung puyuh mempunyai organ reproduksi 

diantaranya, testis yang terletak di dekat tulang belakang dekat bagian anterior 

ginjal, epididimis, vas deferens dan kloaka. Burung puyuh jantan mempunyai 

kelenjar kloaka yang berstruktur bulat khas dan terdapat pada pinggir atas anus 

yang mengeluarkan bahan berwarna putih dan berbuih (Anggorodi 1995). Kloaka 

pada  ayam, dan burung puyuh mempunyai dua parit yang melingkar serta 

memiliki phallus. Phallus ini menonjol dari kloaka sepanjang 1 sampai 2 mm. 

Sewaktu kopulasi cairan phallus yang transparan keluar dan bercampur dengan 

semen (Listiyowati dan Roospitasari 2003). Semen merupakan produk dari organ 

reproduksi hewan jantan. Sekresi yang terdiri dari spermatozoa (sperma) dan 

plasma semen yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina 

sewaktu kopulasi. 

2. Spermatozoa 

Spermatozoa adalah sel-sel kelamin jantan atau disebut juga sperma yang 

diperoleh dari spermatogenesis. Menurut Guyton (1997), spermatozoa yang 

dihasilkan dalam proses spermatogenesis dikontrol oleh Follicle Stimulating 

Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) atau Interstitial Cell Stimulating 

Hormon (ICSH) yang dihasilkan oleh adenohipofisis dan dirangsang oleh 

Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH). Spermatogenesis diawali oleh FSH 

yang merangsang sel spermatogonia untuk membelah sampai dihasilkan 

spermatid. FSH berikatan dengan sel sertoli dan meningkatkan sintesis Androgen 

Binding Protein (ABP) yaitu glikoprotein yang mengikat testosteron (Murray et 

al. 2009). LH merangsang sel-sel leydig dalam jaringan interstitial testis untuk 

memproduksi testosteron yang digunakan dalam pembentukan spermatozoa. 

Menurut Ganong (1983), produksi testosteron memerlukan kolesterol 

sebagai prekursornya. Kolesterol dibiosintesis dalam hati, kemudian dibawa ke sel 

leydig untuk dikonversi menjadi testosteron. Bila kolesterol tidak segera 

digunakan, maka kolesterol disimpan di dalam kelenjar adrenal sebagai ester 
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kolesterol. Ester kolesterol yang akan digunakan untuk pembentukan testosteron 

atau steroid lainnya dihidrolisis oleh hidrolase ester sterol yang diaktifkan oleh 

fosforilase melalui protein kinase yang kerjanya bergantung pada Cyclic AMP 

(cAMP). Cyclic AMP dihasilkan oleh sel leydig yang dirangsang oleh LH. 

Peningkatan cAMP dapat memacu pembentukan kolesterol dari ester kolesterol 

dan mengkonversi kolesterol menjadi pregnenolon melalui aktivitas proteinkinase 

A. Menurut Yunianta (1995), hampir 2/3 bagian kolesterol disintesis oleh tubuh, 

sementara 1/3 bagian lainnya diperoleh dari pakan. 

Kolesterol merupakan prekursor dalam pembentukan testosteron. Konversi 

kolesterol untuk menjadi testosteron diawali dengan terjadinya pembentukan 

pregnenolon. Murray et al. (1999), menjelaskan bahwa dalam konversi tersebut, 

kolesterol diubah menjadi pregnenolon dan progesteron melalui reaksi hidrolitik. 

Progesteron yang terbentuk, kemudian berturut-turut diubah menjadi 17 - 

hidroksi-progesteron, androstenedion, dan testosteron. Testosteron inilah yang 

kemudian akan menstimulasi proses pembentukan spermatozoa. Konversi 

kolesterol menjadi testosteron dapat terjadi melalui jalur lain yang tidak melalui 

progesteron, tetapi melaui dehidroepiandrosteron. Dalam jalur tersebut kolesterol 

yang diubah menjadi pregnenolon akan langsung diubah menjadi 17 - hidroksi-

prognenolon dengan bantuan enzim 17 - hidroksilase. Selanjutnya 17 - 

hidroksi-prognenolon diubah menjadi dehidroepiandrosteron dengan bantuan 

enzim C17,20-Lyase. Kemudian dehidroepiandrosteron akan membentuk 

androstenedion dengan bantuan enzim 3  - hidroksisteroid dehidrogenase dan 
5,4 - ketosteroid isomerase. Akhirnya, dari proses tersebut terbentuk testosteron 

dengan bantuan enzim 17  - hidroksisteroid dehidrogenase. 

Menurut Junqueira dan Carneiro (1998), hormon testosteron merupakan 

unsur penting dalam spermatogenesis. Apabila produksi testosteron terganggu 

maka akan mengganggu proses spermatogenesis yaitu spermiogenesis untuk 

menghasilkan spermatozoa. Spermatogenesis adalah proses pertumbuhan dan 

perubahan dari spermatogonia menjadi spermatozoa yang meliputi tiga fase, yaitu 

spermatositogenesis, meiosis, dan spermiogenesis. 

 



 

 

9

a. Tahapan spermatogenesis 

Fase spermatositogenesis merupakan fase pembelahan mitosis 

spermatogonia menjadi dua anak sel yaitu satu spermatogonium dormant yang 

menjamin kontinuitas spermatogonia dan satu spermatogonium aktif yang 

membelah membentuk spermatosit primer (2n) diploid (Toelihere 1985).  

Menurut Guyton (1997), pada fase ini spermatogonia primitif berkumpul tepat di 

tepi membran basal dari sel epitel germinativum, disebut spermatogonia tipe A, 

membelah empat kali menjadi spermatogonia tipe B. Pada tahap ini 

spermatogonia bermigrasi ke arah sentral diantara sel-sel sertoli (sel perawat). 

Menurut Isnaeni (2006), sel-sel sertoli ini sangat besar, dengan pembungkus 

sitoplasma yang meluas dari lapisan sel spermatogonia sampai ke bagian tengah 

lumen dari tubulus. Sel sertoli berperan sangat penting, antara lain dalam 

menyediakan makanan bagi calon sperma yang sedang berkembang dan 

menyingkirkan sperma yang mati. Oleh karena itu, sel sertoli sering disebut 

sebagai sel perawat atau nurse cells. 

Fase meiosis, spermatosit primer mengalami 2 kali pembelahan yaitu 

meiosis I, spermatosit primer (2n) membelah menjadi spermatosit sekunder (n), 

kemudian mengalami meiosis II, spermatosit sekunder menjadi spermatid 

(Toelihere 1985). Meiosis pertama memerlukan waktu rata-rata 24 hari. Dalam 

peristiwa tersebut, setiap spermatogonium yang masuk ke dalam lapisan sel sertoli 

dimodifikasi secara bertahap, dan membesar untuk membentuk suatu spermatosit 

primer yang besar. Spermatosit primer akan terbagi lagi menjadi dua spermatosit 

sekunder, yang setiap pasang kromosom terbagi sehingga separuh kromosom 

menuju ke salah satu spermatosit sekunder sementara separuh kromosom yang 

lain menuju ke spermatosit sekunder yang lain. Meiosis ke dua terjadi dalam 2 

sampai 3 hari, ditandai dengan terpisahnya sentromer, membentuk dua pasang 

separuh kromosom, satu pasang dibawa ke spermatid yang pertama dan satu 

pasang yang lain dibawa ke spermatid yang kedua (Guyton 1997). 

Fase selanjutnya adalah spermiogenesis yaitu, spermatid mengalami 

proses sitodiferensiasi, menghasilkan spermatozoa yang dilepaskan ke dalam 

lumen tubulus seminiferus dan pada fase ini juga mencangkup pembentukan 
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akrosom, pemadatan dan pemanjangan inti, pembentukan flagelum, dan 

pengurangan sebagian besar sitoplasmanya (Junqueira dan Carneiro 1998, lihat 

Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Gambar 2  Histologi tubulus seminiferus pada Ayam (ST) tubulus seminiferus 

(Sd) spermatid (Sz) spermatozoa (St) spermatogonia (S) spermatosit 
sekunder (P) spermatosit primer (Kurtul 2002) 

 
Spermatozoa akan bersuspensi di dalam suatu medium semigelatin 

(plasma semen), dan  disebut semen yang diejakulasi ke dalam saluran kelamin 

betina untuk pembuahan. Plasma semen adalah campuran dari epididimis, vas 

deferens, dan kelenjar kelamin (kelenjar vesikula seminalis, prostate, dan kelenjar 

bulbouretralis). Plasma semen mempunyai pH sekitar 7 dan tekanan osmotis sama 

dengan darah (ekuivalen dengan 0,9 % NaCl). Plasma semen mengandung 

persenyawaan organik spesifik termasuk fructosa, asam citrat, sorbitol, inositol, 

glycerylphosphory-choline (GPC), ergothioneine dan prostaglandin yang 

merupakan bahan-bahan penyanggah dan makanan sebagai sumber energi bagi 

spermatozoa. Plasma semen berfungsi sebagai suatu medium pembawa sperma 

dari saluran reproduksi jantan ke dalam saluran reproduksi betina (Toelihere 

1985). 

b. Spermatozoa burung 

Pada umumnya bangsa burung mempunyai volume spermatozoa paling 

tinggi tapi konsentrasi yang rendah dibandingkan unggas yang lain. Pada burung 
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puyuh mempunyai volume spermatozoa 0,02-0,035 ml dengan konsentrasi 

spermatozoa 592-812 X 106 /ml (Chelmonska et al. 2008). Pada ayam hutan 

mempunyai volume 0,01-0,2 ml dengan konsentrasi 7-11 milyar/ml (Yuwanta 

2004). 

Spermatozoa mengalami pematangan di epididimis. Pematangan 

spermatozoa yang dimaksud adalah spermatozoa akan menjadi motil dan dapat 

membuahi ovum (fertil). Spermatozoa yang sudah dihasilkan sebagian kecil dapat 

disimpan dalam epididimis dan sebagian besar dapat disimpan dalam vas deferens 

(Guyton 1997). Spermatozoa yang tidak diejakulasikan atau rusak akan 

difagositosis selektif oleh makrofag atau diresorbsi (Toelihere 1985). 

Sampai saat ini, parameter spermatozoa masih merupakan salah satu alat   

terpenting untuk evaluasi kesuburan. Selain konsentrasi terdapat variabel lain 

yang dapat diukur untuk menentukan kualitas spermatozoa, yaitu karakteristik 

semen yang meliputi koagulasi dan liquefaksi, viskositas, rupa dan bau, volume, 

pH, kadar fruktosa, viabilitas, motilitas, dan morfologi spermatozoa (Wiknjosastro 

et al.1999). Bentuk sel sperma dapat dibedakan menjadi bagian kepala, bagian 

tengah (midpiece), dan ekor. Bentuk kepala spermatozoa unggas termasuk ayam 

adalah silindris panjang dengan ujungnya membentuk acrosome, badan pendek 

dan ekor panjang (Suyatno 1999; lihat Gambar 3 dan 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3  Sperma burung (a) kepala (b) midpiece (c) ekor sperma (Kom et al 

2000) 

a 

c 
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Kepala sperma berisi materi inti, kromosom yang terdiri dari DNA yang 

bersenyawa dengan protein dan pada bagian dinding depan kepala terdapat 

akrosom. Akrosom mengandung beberapa enzim hidrolitik seperti hialuronidase, 

neuraminidase, fosfatase asam, dan protease yang berperan untuk melepaskan sel-

sel korona radiata dari ovum dan mencerna zona pelusida (struktur yang 

mengelilingi telur yang baru mengalami ovulasi). Bagian tengah (midpiece) 

digambarkan sebagai pusat tenaga sperma karena mitokondria berada terpusat 

dalam daerah ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP untuk gerakan 

spermatozoa. Ekor sperma menyerupai flagelum. Dari sini fibril-fibril yang serupa 

dengan silia terentang dalam ekor. Fibril-fibril ini bersifat kontraktil dan 

menimbulkan gerakan ekor sperma atau motil (Frandson 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 4  Struktur sperma burung (N) nukleus dan (MP) midpiece (Lake et al. 

1968) 
 

Gerakan ekor spermatozoa yang progresif maju ke depan terjadi sebagai 

akibat dari kontraksi dan relaksasi yang berkesinambungan dari mikrotubulus 

sentriol proksimal bagian leher. Gelombang yang terjadi kemudian diteruskan 

keseluruh bagian ekor. Kontraksi dan relaksasi yang berkesinambungan dari 

mikrotubulus terjadi akibat aktivitas metabolisme spermatozoa yang 
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membutuhkan energi. Energi yang dipakai untuk motilitas spermatozoa diambil 

dari sumber ATP intraseluler oleh mitokondria. Kelangsungan gerakan motilitas 

spermatozoa terjadi karena reaksi bolak balik dari ATP dan ADP (Junqueira dan 

Carneiro 1998). 

Empat bahan organik yang di dalam semen yang dipakai secara langsung 

atau tidak langsung oleh sperma sebagai sumber energi untuk kelangsungan hidup 

dan motilitasnya yaitu fruktosa, serbitol, glycerylphosphorylcholine (GPC) yang 

ada di plasma semen dan plasmalogen yang ada di dalam sel sperma itu sendiri. 

Menurut Toelihere (1985), fruktosa merupakan karbohidrat yang paling banyak 

yang dijadikan sumber energi yang juga dapat dipecah menjadi asam laktat 

melalui proses glikolisis di dalam mitokondria.  Motilitas umumnya digunakan 

sebagai ukuran kesanggupan spermatozoa untuk membuahi, karena tanpa adanya 

gerakan aktif maju ke depan, spermatozoa tidak mungkin mencapai dan 

menembus ovum untuk pembuahan.  

Viabilitas spermatozoa terkait dengan pH dan komposisi medium 

disekelilingnya sebagai sumber metabolisme untuk kelangsungan hidupnya. 

Menurut Toelihere (1985), spermatozoa yang ada di dalam lipatan dalam 

sitoplasma sel-sel sertoli dapat hidup karena sel sertoli mengandung glikogen 

dalam tubulus yang dijadikan sebagai sumber makanan spermatozoa untuk hidup. 

Epitelium epididimis mempunyai fungsi absorbsi dan sekretori yang 

menghasilkan ion-ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan phosphor, protein, 

enzim, glycerylphosphorylcholine (GPC) yang terbanyak, dan sedikit fruktosa. 

Vas deferens juga menghasilkan fruktosa dan asam sitrat, meskipun terbanyak 

dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis (Salisbury & Van Demark 1985). 

  Kelenjar prostat berfungsi mengsekresi cairan alkali (asam sitrat, 

kalsium, asam folat, enzim pembekuan dan fibrinolisin). Sifat alkali cairan prostat 

penting untuk keberhasilan fertilisasi ovum yaitu dengan menetralkan keasaman 

cairan vas deferens yang relatif asam, sehingga fertilitas sperma tidak dihambat. 

Spermatozoa sangat aktif dan dapat tahan hidup lama di lingkungannya pada pH 

sekitar 7 (Ganong 1983). Spermatozoa yang hidup dan mati dapat dibedakan 

berdasarkan reaksinya terhadap zat warna eosin. Spermatozoa yang mati akan 
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menghisap warna, sedangkan spermatozoa hidup tidak akan menghisap warna, 

karena permeabilitas dinding selnya masih rendah dan akan meninggi sewaktu 

mati. 

Kesuburan spermatozoa juga ditentukan oleh jumlah spermatozoa yang 

abnormal. Abnormalitas sperma terjadi pada kepala atau ekor dan diklasifikasikan 

dalam abnormalitas primer dan sekunder. Abnormalitas primer meliputi 

macrocephalic, microcephalic, kepala pendek melebar, dan piriformis, kepala 

rangkap, ekor berganda, bagian tengah yang melipat, membengkok, membesar, 

atau bertautan abaxial. Sedangkan abnormalitas sekunder meliputi ekor yang 

terputus, kepala tanpa ekor, bagian tengah yang melipat, adanya butiran-butiran 

protoplasma proksimal atau distal, dan akrosoma yang terlepas (Toelihere 1985). 

Berdasarkan uraian di atas ada berbagai pola abnormalitas pada 

spermatozoa. Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa jumlah kejadian 

spermatozoa abnormal pada puyuh jantan berkurang dengan pemberian prekursor 

steroid sintetis (Isnaeni et al. 2009). Prekursor steroid yang dimaksud adalah 

omega 3, omega 6, dan kolesterol. Selain terdapat sebagai bahan sintetis, 

prekursor steroid juga banyak ditemukan dalam bahan alami seperti terdapat pada 

minyak ikan lemuru dan minyak sawit. 

3. Minyak ikan lemuru dan minyak sawit 

Minyak ikan lemuru (Sardinella longiceps) merupakan minyak yang 

belum banyak dimanfaatkan, yang dihasilkan selama proses pembuatan tepung 

ikan lemuru dan pengalengan ikan lemuru, yang dilakukan oleh PT. Fisindo 

Muncar, Banyuwangi. Dalam hal ini pada dasarnya minyak ikan lemuru 

berkedudukan sebagai limbah dari kedua proses tersebut, yang belum banyak 

dimanfaatkan. Dari proses pengalengan ikan yang diawali oleh kegiatan 

pemotongan, pencucian, perendaman dalam larutan garam, pengukusan, 

penambahan zat aditif, dan sterilisasi ikan lemuru dihasilkan pula produk ikutan 

berupa minyak yang masih cukup mengandung nutrien berguna untuk pakan 

sebanyak 5%, sedangkan dari proses pembuatan tepung ikan sebanyak 10%. 

(Burhanuddin 1984, diacu dalam Zuprizal dan Dini Hardini 2002). 
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Minyak ikan lemuru mempunyai warna coklat kekuningan, keruh, kental, 

dan bau khas ikan yang sangat tajam. Minyak ikan lemuru berpotensi sebagai 

sumber omega 3 karena mempunyai kandungan asam oleat 15,55%, asam lemak 

omega 6 8,91%, dan omega 3 26,29% (Estiasih 1996). 

Minyak sawit, minyak kelapa dan bahan pakan sumber kolesterol biasa 

digunakan sebagai sumber energi dalam pakan unggas. Minyak sawit banyak 

mengandung asam lemak tidak jenuh terutama asam lemak omega 6, omega 9 dan 

omega 3 masing-masing sebanyak 53,4%, 25,0%, dan 2,6% (Clarke et al. 1977). 

 Minyak sawit mempunyai komposisi (%) palmitat 10,9; stearat 1,8; oleat 

24,2; linoleat 58,0; linolenat 0,7. Minyak ikan lemuru mempunyai komposisi (%), 

miristat 14,58; palmitat 20,71; stearat 15,83; oleat 4,14; linoleat 13,59; 

linoleat  0,89; arachidonat 0,33; eicosapentaenoat 3,98; dan 

docosahexaenoat 9,21 (NRC 1994). Berdasarkan hasil penelitian Cerolini et al 

(1999), bahwa penambahan minyak (soya, ikan dan primrose) menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi semen, meningkatkan motilitas dan 

forward progressive motility (FPM). 

Berdasarkan hasil penelitian Saerang (1997) menyatakan bahwa burung 

puyuh yang diberi pakan mengandung minyak nabati atau lemak hewani 

menunjukkan kadar kolesterol plasma yang lebih tinggi. Kolesterol merupakan 

prekursor testosteron yang dibutuhkan dalam proses spermiogenesis untuk 

menghasilkan spermatozoa yang digunakan untuk fertilitas serta daya tetas telur 

yang lebih tinggi. Zuprizal dan Dini Hardini (2002), menunjukan bahwa burung 

puyuh yang diberi rasum minyak lemuru dan minyak sawit berpengaruh baik 

untuk produksi unggas. Penggunaan minyak ikan lemuru 8%, minyak sawit 8% 

dan kombinasinya (2% minyak ikan lemuru dan 6% minyak sawit) dapat 

meningkatkan kandungan omega 3 dan omega 6 serta kinerja produksi ayam 

(Sulistiawati 1998). Sedangkan penelitian Supadmo (2000), menunjukkan bahwa 

penggunaan minyak ikan lemuru dalam ransum pada tingkat 3% sampai 6% juga 

mempunyai pengaruh  yang optimal terhadap performan pada ayam broiler. 

Penelitian Fitriyah (2004) mengungkapkan bahwa pemberian minyak ikan 

lemuru 10%, minyak jagung 10% dan kombinasinya dalam pakan berpengaruh 
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terhadap kuantitas dan kualitas sperma ayam kampung. Penambahan minyak ikan 

lemuru dalam ransum dapat meningkatkan kandungan asam lemak omega 3 

(linolenat, eicosapentaenoat dan dokosaheksaenoat) (Gunawan et al.2000). 

Sedangkan minyak sawit banyak mengandung asam lemak tidak jenuh terutama 

linoleat dan sedikit asam lemak jenuh (Annison 1974). 

Asam lemak jenuh sangat cepat terabsobsi oleh alat pencernaan dan 

ekskresi kolesterol sangat kecil, sebaliknya asam lemak tidak jenuh (asam lemak 

omega) akan menurunkan trigliserida dan VLDL-kolesterol serta meningkatkan 

HDL-kolesterol dalam plasma (Sitopo,1992). Asam lemak tidak jenuh (omega 3 

dan omega 6) adalah asam lemak essensial yang tidak dapat disintesis dalam 

tubuh, untuk itu kebutuhannya harus berasal dari pakan yang ditambah asam 

lemak essensial agar kebutuhan asam lemak essensial dalam tubuh tercukupi. 

Asam lemak tidak jenuh omega 3 (linolenat) dan omega 6 (linoleat) yang 

merupakan asam lemak essensial dapat dibiosintesis menjadi kolesterol. 

 Salah satu contoh asam lemak tidak jenuh yang dapat dibiosintesis 

menjadi kolesterol yaitu asam linoleat. Asam linoleat di dalam tubuh akan 

mengalami proses ß oksidasi yang kemudian akan terbentuk linoleil KoA. Linoleil 

KoA yang terbentuk kemudian akan dipecah melalui proses ß oksidasi, sehingga 

menghasilkan 3 molekul asetil KoA dan ∆3 sis-∆6-sis- dienoil KoA. ∆3 sis-∆6-sis- 

dienoil KoA kemudian oleh enzim isomerase ∆3 sis-∆6-sis- dienoil KoA diubah 

menjadi ∆2 trans--∆6-sis- dienoil KoA. Melalui proses ß oksidasi lagi senyawa ∆2 

trans--∆6-sis- dienoil KoA akan menghasilkan 2 molekul asetil KoA dan ∆2 sis- 

dienoil KoA dan oleh enzim hidratase ∆2 sis- dienoil KoA diubah menjadi D(-) ß-

hidroksiasil KoA. Selanjutnya D(-) ß-hidroksiasil KoA mengalami proses 

epimerasiasi yang dibantu oleh enzim epimerase membentuk L(+) ß-hidroksiasil 

KoA. L(+) ß-hidroksiasil KoA yang terbentuk akan mengalami  proses ß oksidasi 

sehingga menghasilkan 4-asetil KoA (Martin et al. 1987). Menurut Murray et al. 

(2009), yang menyatakan bahwa asetil KoA yang terbentuk, kemudian akan 

menjadi kolesterol melalui reaksi seperti pada Gambar 5. 
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Gambar 5  Biosintesis Kolesterol (Murray 1999) 

Asam lemak tidak jenuh (omega 3 dan omega 6) akan mengalami 

pemecahan melalui proses ß oksidasi dan melalui proses itu terbentuk asetil KoA. 

Sebagian dari asetil KoA yang terbentuk dapat diubah menjadi kolesterol. 
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Kolesterol yang terbentuk selanjutnya dapat digunakan sebagai prekursor 

testosteron. Testosteron inilah yang akan menstimulasi proses pembentukan 

spermatozoa. Berdasarkan uraian di atas, dapat diduga bahwa pemberian minyak 

ikan lemuru  dan minyak sawit yang mengandung asam lemak essensial (omega 3 

dan omega 6) yang akan meningkatkan kadar kolesterol. Dalam hal tersebut asam 

lemak essensial dibiosintesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol yang 

terbentuk akan dikonversi menjadi testosteron yang kemudian testosteron dapat 

digunakan untuk menstimulasi proses pembentukan spermatozoa. 

 

B. Kerangka Berfikir 

Untuk dapat lebih jelas dalam mengikuti alur penelitian, maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini akan disajikan dalam diagram alir pada Gambar 6 

berikut ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 6  Diagram alir pengaruh minyak ikan lemuru dan minyak sawit terhadap 

kualitas spermatozoa 
 
C. Hipotesis 

Pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan dapat 

meningkatkan kualitas spermatozoa burung puyuh. 

Asam lemak 
essensial: omega 3 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ternak Unggas dan Reproduksi 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada (UGM) selama 5 bulan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah burung puyuh 

(Coturnix-coturnix japonica) jantan. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 

75 ekor burung puyuh yang berumur 9 minggu dengan berat badan antara 150 

sampai 210 gram yang diperoleh dari peternakan burung puyuh Lilian Farm, 

Bantul Yogyakarta. 

  

C. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu: 

1. Variabel bebas: pemberian dalam pakan berupa minyak ikan lemuru 3,0% 

dan 6,0%, dan minyak sawit 3,0% dan 6,0%. 

2. Variabel tergantung: kualitas spermatozoa yang meliputi 

jumlah/konsentrasi, morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa. 

3. Variabel kendali: jenis kelamin, berat badan, umur, dan kandang 

perlakuan. 

 

D. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

karena materi yang digunakan adalah relatif sama yaitu umur, dan berat badan. 

Penelitian ini menggunakan 75 ekor burung puyuh jantan yang dibagi menjadi 5 

kelompok perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan dan 
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setiap ulangan 5 ekor burung puyuh. Adapun cara pengelompokan, pengulangan, 

dan pemberian perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  Pelaksanaan pengelompokan dan pengulangan perlakuan pada penelitian 

Ulangan 
Kelompok perlakuan 

R0 R1 R2 R3 R4 
1      

2      

3      
Keterangan  R0/kontrol : 0% Minyak Ikan Lemuru dan Minyak Sawit 
        R1  : 3,0% Minyak Ikan Lemuru 
        R2  : 6,0% Minyak Ikan Lemuru 
        R3  : 3,0% Minyak Sawit 
        R4  : 6,0% Minyak Sawit 
 
E. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat-alat penelitian  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kandang dengan 

model batere terbuat dari kawat dan bambu sebanyak 15 unit dengan tempat 

pakan dan minum, timbangan ohaus, baki plastik, sendok pengaduk pakan, 

kantong plastik, alat kebersihan, seperangkat alat bedah, cawan petri, pipet, 

hemositometer, pH meter, hand counter, mikroskop, dan obyek glass untuk 

membuat apusan spermatozoa. 

2. Bahan- bahan penelitian 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah burung 

puyuh jantan sebanyak 75 ekor (umur 9 minggu), pakan dengan komposisi seperti 

tabel 2, minyak ikan lemuru yang diperoleh dari PT. Fisindo Muncar, 

Banyuwangi, minyak Sawit yang diproduksi oleh PT. Inti Boga Sejahtera Jakarta, 

alkohol 70%, NaCl fisiologis, dan Giemsa untuk pewarnaan apusan spermatozoa. 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan penelitian 

a. Menyiapkan hewan uji sejumlah 75 ekor burung puyuh jantan berumur 

sembilan minggu dan kandang batere sebanyak 15 unit beserta tempat 

pakan dan air minum yang diberikan secara ad libitum. 
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b. Menyiapkan pakan dengan komposisi pakan dalam perlakuan seperti 

Tabel 3, berdasarkan penelitian Isnaeni et al. (2009); modifikasi dari NRC 

(1994). 

Tabel 2  Komposisi bahan pakan dan kandungan nutrien (%)  
Puyuh jantan 

Bahan Pakan R0 R1  R2 R3 R4 
Jagung kuning 56 49 46 49 36 
Bekatul  13 17 17 17 17 
Bungkil kedelai 18 18 18 18 18 
Meat bone meal 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
CaCO3 6 6 6 6 6 
DL-metionin 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
L-Lysin 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
NaCl 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Premix 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
Choline 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Minyak ikan lemuru 0 3,0 6,0 0 0 
Minyak sawit 0 0 0 3,0 6,0 
Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Kandungan Nutrien      
ME (kcal/kg) 2602,01 2613,80 2745,80 2620,30 2753,30 
Protein kasar (%) 20,51 20,62 20,42 20,72 20,52 

Lemak (%) 4,46 8,04 13,48 8,00 13,44 

Serat kasar  4,38 4,68 4,68 4,68 4,68 

Ca (%) 1,54 1,53 1.53 1,53 1,53 

P (%) 0,77 0,76 0,76 0,76 0,76 

Sumber: Hasil analisis laboratorium Biokimia Fakultas Teknologi 
Petanian UGM, Yogyakarta 2009 

 
c. Pembuatan pakan dengan menimbang semua bahan-bahan ( dalam bentuk 

serbuk halus kecuali pada jagung kuning dan bungkil kedelai berupa 

serbuk kasar) seperti Tabel 2, kemudian dicampur sampai merata  setelah 

itu ditambah minyak sesuai perlakuan dan dicampur lagi hingga rata, dan 

tetap dalam bentuk serbuk. Pakan dalam bentuk serbuk diberikan selain 

agar semua komposisi bahan pakan termakan semua, juga agar puyuh yang 

suka usil mematuk temannya akan mempunyai kesibukan dengan 

mematuk pakannya. Kebutuhan pakan  masing-masing puyuh sebanyak 20 
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g/hari dan tiap perlakuan 15 ekor burung puyuh. Adapun pembuatan pakan 

perlakuan dilakukan 3 hari sekali untuk mencegah ketengikan dengan 

perhitungan sebagai berikut:  

Pakan untuk 1 kali perlakuan untuk 3 hari =  15 x 3 x 20 g = 900 g 

Jumlah minyak yang harus ditambahkan dalam pakan adalah 

Minyak 3% = 
100

3 x 900 = 27 g 

Minyak 6% = 
100

6 x 900 = 54 g 

2. Pelaksanaan penelitian  

a. Hewan uji diaklimasi terhadap pakan di dalam kandang selama dua 

minggu. 

b. Mengelompokkan 75 ekor burung puyuh menjadi 5 kelompok secara acak, 

masing-masing 15 ekor, kemudian dibagi 3 ulangan yang masing-masing 

ulangan 5 ekor, dan memberikan label di salah satu kakinya dengan 

penomeran sesuai perlakuan. 

c. Memberikan pakan sesuai dengan perlakuan selama tiga minggu. 

d. Menimbang berat badan dan konsumsi pakan secara periodik (satu minggu 

satu kali). Pada akhir perlakuan, sebagian burung puyuh dibedah untuk 

diambil testis dan  vas defferennya. 

e. Membuat larutan stok dengan jalan meletakkan vas defferen dalam cawan 

petri yang berisi larutan NaCl fisiologis 0,9% sebanyak 1,0 ml dengan 

suhu 400C/hangat (Soehadi dan Arsyad 1983). Vas defferen kemudian 

diplurut hingga keluar cairannya, sehingga bercampur dengan NaCl 

fisiologis. Campuran tersebut dinamakan sebagai larutan stok yang 

digunakan untuk mengevaluasi  kualitas spermatozoa dengan urutan kerja 

sebagai berikut. 

1) Menghitung jumlah spermatozoa menggunakan hemositometer dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a) Menghisap larutan stok menggunakan hemositometer sampai tanda 0,5 

lalu menghisap lagi larutan NaCl fisiologis sampai tanda 101, 
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kemudian pipet dikocok, dan beberapa tetes pertama dari isi pipet 

dibuang dengan cara menempelkan ujung pipet pada kertas tisu. 

b) Meneteskan larutan yang ada di dalam pipet pada bilik hitung yang 

sudah ditutup dengan kaca penutup dan sudah disiapkan di mikroskop. 

c) Menghitung sel spermatozoa dalam bilik hitung neubauer sama dengan 

daerah hitung sel darah merah yaitu 5 buah bujur sangkar (4 di sudut 

dan 1 di tengah). Hasil spermatozoa yang terhitung, kemudian dihitung 

dengan menggunakan rumus jumlah spermatozoa terhitung (s)x 

200.000 = juta/ml. 

2) Menghitung dan mengamati jumlah sperma yang normal dan tidak 

normal secara morfologis. Hal ini dilakukan dengan cara mengamati 

sperma pada sediaan apus yang diwarnai dengan giemsa dibawah 

mikroskop, dengan perbesaran 400 kali terhadap 100 spermatozoa. 

Pemeriksaan morfologi ditekankan pada spermatozoa bentuk normal 

dan abnormal, terutama/khususnya pada bentuk kepala, leher, dan ekor 

spermatozoa. Hasil penghitungannya dinyatakan dalam persen. 

3) Menghitung viabilitas spermatozoa. Viabilitas adalah persen jumlah 

sperma hidup. Viabilitas dihitung dengan  dengan cara mengamati 

sediaan apus yang diwarnai dengan giemsa. Pengamatan dilakukan di 

bawah mikroskop menggunakan perbesaran 400 kali terhadap 100 

spermatozoa, dengan memfokuskan perhatian pada kepala 

spermatozoa. Jika kepala spermatozoa tampak transparan berarti 

spermatozoa masih hidup dan jika kepala spermatozoa tampak 

berwarna, maka berarti spermatozoa telah mati. Kepala spermatozoa 

dapat terwarnai karena zat warna giemsa akan menembus masuk dan 

mewarnai spermatozoa yang mati, yang disebabkan karena 

permeabilitas membran sel spermatozoa mati meningkat di daerah 

kepala yang tidak tertutup akrosom. Jadi, viabilitas diketahui dengan 

menghitung jumlah spermatozoa yang hidup, dinyatakan dalam persen. 

4) Menghitung motilitas spermatozoa dengan cara mengamati di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 100 kali, sehingga gerakan massa 
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spermatozoa akan dapat terlihat. Gerakan individu sperma dapat dilihat 

di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Motilitas 

spermatozoa dinyatakan dalam persen, ditentukan dari 100 

spermatozoa yang dihitung dari satu lapang pandang. Menurut 

Hermawanto (2000), kategori yang dipakai untuk mengklasifikasi 

motilitas sperma didefinisikan sebagai berikut. Kategori (a) jika 

sperma bergerak cepat dan lurus ke depan. Kategori (b) jika geraknya 

lambat atau sulit maju lurus atau bergerak tidak lurus. Kategori (c) jika 

sperma tidak bergerak maju. Kategori (d) jika sperma tidak bergerak. 

Dalam penelitian ini hanya digunakan dua kategori motilitas yaitu 

klasifikasi motil untuk spermatozoa yang termasuk kategori a dan 

klasifikasi tidak motil untuk spermatozoa yang termasuk kategori b, c 

dan d. 

      Tabel 3  Jadwal pelaksanaan penelitian  

No Kegiatan Waktu (minggu ke….) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Persiapan 
penelitian 

X      

2 Aklimasi hewan uji 
burung puyuh 

 X X     

3 Pemberian pakan 
perlakuan 

   X X X  

4 Analisis kualitas 
spermatozoa 
burung puyuh 

      X 

 

G. Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan melakukan pengamatan di bawah 

mikroskop terhadap jumlah (juta/ml ejakulat); morfologi normal dan abnormal 

(%); viabilitas (%); dan motilitas spermatozoa (%). 

H. Metode Analisis Data  

Data berupa kualitas spermatozoa dianalisis secara statistik dengan anava 

satu arah pada taraf uji 5%. Bila terdapat perbedaan akan dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil/BNT (Sudjana 1996). 
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Rumusan-rumusan analisis anava satu arah 

1. Derajat Kebebasan (db) 

db total  = (t x r) -1 Dimana t = perlakuan dan r = ulangan 

db perlakuan = (t – 1) 

db galat  = t (r – 1) 

2. Faktor Koreksi 

FK = 
2)(

n
Xi  

3. Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total  =  FXij 2  

JK perlakuan = FK
r
Xi

  2)(
 

JK galat = JK total – JK perlakuan 

4. Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan = 
ndbperlakua
nJKperlakua  

KT galat  = 
dbgalat
JKgalat  

5. F hitung 

F hitung = 
KTgalat

nKTperlakua

 
        Tabel 4 Ringkasan ANAVA 

Sumber 
Varian db JK KT F hitung 

F tabel 
1% 5% 

Perlakuan        
Galat        
Total        

 

6. Signifikasi Uji F 

Untuk menentukan apakah hasil uji F nyata (signifikasi) atau tidak maka 

nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel dengan taraf uji 5%, sehingga 

kesimpulan yang dapat diambil: 
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a. Bila F hitung>F tabel = Beda signifikan; Tolak Ho, terima Ha 

b. Bila F hitung<F tabel = Tidak beda signifikan; Terima Ho, tolak Ha 

7. Uji Beda Nyata Terkecil (Uji BNT) 

Apabila perhitungan dengan ANAVA satu arah menunjukkan perbedaan 

signifikan, maka perhitungan dilanjutkan dengan uji BNT dengan 

membandingkan nilai tengah (rata-rata) dari dua kelompok perlakuan. Jika nilai 

rata-rata>nilai BNT 5% maka kedua perlakuan tersebut berbeda nyata dan apabila 

nilai rata-rata<nilai BNT 5% maka kedua perlakuan tersebut tidak berbeda nyata.  

BNT α = t (1-0,5α) 
r

KTG2
 

Keterangan: 
α =Taraf Signifikan 
t (1-0,5α) = Nilai kritik uji t dengan db = db galat 
KTG = Kuadrat Tengah Galat (Kuadrat Tengah Dalam Kelompok)  
R = Banyaknya ulangan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Data yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah/konsentrasi 

spermatozoa, morfologi spermatozoa, motilitas spermatozoa, dan viabilitas 

spermatozoa setelah pemberian perlakuan selama 3 minggu. Data-data tersebut 

didapat dari 5 kelompok burung puyuh, yaitu kelompok R0 (kontrol), kelompok 

R1 (perlakuan pemberian 3% minyak ikan lemuru), kelompok R2 (perlakuan 

pemberian 6% minyak ikan lemuru), kelompok R3 (perlakuan pemberian 3% 

minyak sawit), dan kelompok R4 (perlakuan pemberian 6% minyak sawit). 

1. Jumlah spermatozoa (juta/ml ejakulat) 

Jumlah spermatozoa didapat dari larutan stok yang kemudian diperiksa di 

bawah mikroskop. Data tentang jumlah spermatozoa burung puyuh pada 

penelitian ini disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5  Rerata jumlah spermatozoa burung puyuh kelompok kontrol dan 
perlakuan 

Keterangan : R0= kontrol, R1= perlakuan pemberian 3% minyak ikan lemuru, 
R2= perlakuan pemberian 6% minyak ikan lemuru, R3= perlakuan pemberian 3% 
minyak sawit, R4= perlakuan pemberian 6% minyak sawit, dan superskrip huruf 
yang berbeda pada kolom rerata menunjukkan perbedaan menurut uji BNT pada 
taraf 5% 

 
Dari data pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa rerata jumlah spermatozoa 

burung puyuh untuk masing-masing kelompok kontrol dan perlakuan memberikan 

hasil yang bervariasi. Burung puyuh dari tiap kelompok perlakuan menunjukkan 

Perlakuan Rerata Jumlah Spermatozoa (juta/ml ejakulat) 

R0 27,66 a 

R1 56,33 b 

R2 53,27 b 

R3 62,47 b 

R4 49,00 b 

27 
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nilai rerata jumlah spermatozoa yang lebih tinggi dibandingkan dengan rerata 

jumlah spermatozoa burung puyuh kelompok kontrol. Rerata jumlah spermatozoa 

tertinggi ditunjukkan oleh burung puyuh kelompok perlakuan R3 yaitu 62,47 

juta/ml, dan terendah kelompok R0 yaitu 27,66 juta/ml. Untuk mengetahui apakah 

perbedaan rerata jumlah spermatozoa tiap kelompok tersebut dipengaruhi oleh 

pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan atau tidak, maka 

data yang diperoleh dianalisis menggunakan anava satu arah pada taraf uji 5% dan 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6  Hasil analisis anava satu arah dalam menghitung jumlah spermatozoa 
burung puyuh (∞) 

Keterangan : ∞ = perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2, * =                     
signifikan 

 
Hasil analisis anava yang terdapat pada Tabel 6 menunjukkan bahwa  

pemberian perlakuan minyak ikan lemuru atau minyak sawit dalam pakan 

berpengaruh terhadap jumlah spermatozoa burung puyuh (F hitung 4,09 lebih 

besar dari F tabel 3,48). Untuk mengetahui antar kelompok burung puyuh yang 

memiliki rerata jumlah spermatozoa berbeda, maka perlu dilakukan uji lebih 

lanjut, menggunakan uji BNT pada taraf uji 5 % dan hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7  Hasil uji BNT jumlah spermatozoa burung puyuh (∞) 

Keterangan : BNT = 20,67, ns = non signifikan, tidak beda nyata pada taraf 5%, 
∞= perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2, *= 
signifikan, berbeda nyata pada taraf uji 5% 

Sumber 
Varian db JK KT F hitung 

F tabel 

5% 

Perlakuan 4 2116,97 529,24 4,09* 3,48 
Galat 10 1291,71 129,17   

Total 14 3408,68    

Kelompok Rerata R0 R1 R2 R3 R4 
R0 27,66 -     
R1 56,33 28,67* - 3,06ns  7,33ns 

R2 53,27 25,61*  -  4,27ns 

R3 62,47 34,81* 6,14ns 9,20ns - 13,47ns 

R4 49,00 21,34*    - 
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Setelah dilakukan uji lanjut dengan uji BNT 5% dapat diketahui bahwa 

jumlah spermatozoa burung puyuh kelompok R0 berbeda dengan jumlah 

spermatozoa burung puyuh kelompok R1, R2, R3 dan R4. Sedangkan jumlah 

spermatozoa untuk burung puyuh kelompok R1 tidak berbeda dengan jumlah 

spermatozoa burung puyuh kelompok R2, R3 dan R4. Jumlah spermatozoa 

burung puyuh kelompok R2 tidak berbeda dengan jumlah spermatozoa kelompok 

R3 dan R4. Jumlah spermatozoa burung puyuh kelompok R3 tidak berbeda 

dengan jumlah spermatozoa kelompok R4. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah 

spermatozoa burung puyuh pemberian minyak ikan lemuru atau minyak sawit 

dalam pakan lebih tinggi dari pada yang tidak diberi minyak ikanlemuru dan 

minyak sawit. Selanjutnya, dari jumlah spermatozoa burung puyuh yang 

diperoleh, ternyata ditemukan adanya beberapa spermatozoa yang 

memperlihatkan abnormalitas morfologi. 

2. Morfologi spermatozoa 

Data morfologi spermatozoa pada burung puyuh yang diberi pakan minyak 

ikan lemuru dan minyak sawit 3% dan 6%, didapatkan dari hasil pengamatan 

terhadap sediaan apus spermatozoa menggunakan mikroskop. Data morfologi 

spermatozoa terdapat pada Tabel 8. Data tersebut diperoleh dengan cara 

mengamati dan menghitung jumlah morfologi spermatozoa yang normal dan 

abnormal dari tiap kelompok burung puyuh. Data morfologi spermatozoa pada 

penelitian ini dinyatakan dalam bentuk persen. 

Tabel 8  Rerata jumlah morfologi spermatozoa normal burung puyuh dari 
kelompok kontrol dan perlakuan 

Keterangan : R0= kontrol, R1= perlakuan pemberian 3% minyak ikan lemuru, 
R2= perlakuan pemberian 6% minyak ikan lemuru, R3= perlakuan pemberian 3% 
minyak sawit, R4= perlakuan pemberian 6% minyak sawit, ns = non signifikan 
pada taraf uji 5% 

Perlakuan Rerata Jumlah Spermatozoa Normal (%) ns 

R0 85,00 
R1 87,67 
R2 89,00 

R3 89,67 

R4 86,00 
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Berdasarkan data pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa rerata jumlah 

morfologi spermatozoa normal untuk masing-masing kelompok kontrol dan 

perlakuan memberikan hasil yang bervariasi. Rerata jumlah morfologi 

spermatozoa normal pada burung puyuh kelompok R1, R2, R3 dan R4 lebih tinggi 

dibandingkan dengan jumlah morfologi spermatozoa normal dari burung puyuh 

kelompok kontrol/R0. Rerata jumlah morfologi spermatozoa normal tertinggi 

ditunjukkan oleh burung puyuh kelompok perlakuan R3 yaitu 89,67% dan rerata 

jumlah morfologi spermatozoa normal terendah pada burung puyuh kelompok R0 

yaitu 85%. Kemudian untuk mengetahui apakah perbedaan jumlah rerata 

morfologi spermatozoa normal antara tiap kelompok tersebut dipengaruhi oleh 

minyak ikan lemuru dan minyak sawit yang diberikan bersama pakan atau tidak, 

maka data yang diperoleh dianalisis  menggunakan anava satu arah pada taraf 5% 

dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9  Hasil analisis anava satu arah dalam menghitung jumlah morfologi 
spermatozoa normal burung puyuh (∞) 

Keteranngan : ∞ = perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2, ns = 
non signifikan  

 
Hasil analisis anava yang terdapat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa 

pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan tidak berpengaruh 

terhadap jumlah morfologi spermatozoa normal burung puyuh (F hitung 1,89 

lebih kecil dari F tabel 3,48). Spermatozoa dengan morfologi tidak normal 

dicontohkan pada Gambar 7. 

 

 

 

Sumber 
Varian db JK KT F hitung 

F tabel 

5% 

Perlakuan 4 46,39 11,59 1,89ns 3,48 

Galat 10 61,34 6,13   

Total 14 107,73    
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Gambar 7  Contoh morfologi spermatozoa burung puyuh (perbesaran 400x, 

giemsa) (1) Spermatozoa ekor pendek (2) Spermatozoa normal (3) 
Spermatozoa tanpa ekor (4) Spermatozoa ekor ganda (5) 
Spermatozoa kepala kecil 

 
Pada Gambar 7 diperlihatkan gambar morfologi spermatozoa yang 

memperlihatkan adanya spermatozoa burung puyuh dengan struktur normal dan 

abnormal. Pada burung puyuh kelompok R0 (Gambar 7) terdapat spermatozoa 

abnormal yaitu spermatozoa tanpa ekor dan spermatozoa berkepala kecil. 

Sedangkan pada burung puyuh kelompok R4 (Gambar 8) dapat ditemukan adanya 

spermatozoa abnormal berupa spermatozoa ekor pendek dan spermatozoa ekor 

ganda. Pada Gambar 8 tersebut juga tampak adanya spermatozoa normal yang 

terdiri dari kepala yang berbentuk silindris panjang dengan akrosom di ujungnya, 

midpiece dan ekor yang panjang. 

3. Viabilitas spermatozoa 

Data viabilitas spermatozoa didapat dari pengamatan secara mikroskopis 

terhadap struktur spermatozoa pada daerah kepala. Bila kepala spermatozoa 

tampak transparan, maka hal ini berarti spermatozoa masih hidup. Spermatozoa 

yang mati pada daerah kepalanya berwarna merah, sehingga dapat dilakukan 

penghitungan antara jumlah spermatozoa hidup dan mati untuk memperoleh data 

viabilitas spermatozoa. Data penghitungan viabilitas spermatozoa burung puyuh 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tabel 10  Rerata viabilitas spermatozoa burung puyuh kelompok kontrol dan 
perlakuan 

Keterangan : R0= kontrol, R1= perlakuan pemberian 3% minyak ikan lemuru, 
R2= perlakuan pemberian 6% minyak ikan lemuru, R3= perlakuan pemberian 3% 
minyak sawit, R4= perlakuan pemberian 6% minyak sawit, ns = non signifikan 
pada taraf uji 5% 

 
Rerata viabilitas spermatozoa burung puyuh kelompok perlakuan R1, R2, 

R3 dan R4 lebih tinggi bila dibandingkan dengan rerata viabilitas spermatozoa 

burung puyuh kelompok kontrol. Dari Tabel 10 dapat dilihat, bahwa rerata 

viabilitas spermatozoa tertinggi ditunjukkan pada burung puyuh kelompok R4 

yaitu 76,67%, sedangkan viabilitas spermatozoa terendah ditunjukkan pada 

burung puyuh kelompok R0 yaitu 44%. Untuk mengetahui apakah perbedaan 

rerata viabilitas spermatozoa tiap kelompok tersebut dipengaruh oleh pemberian 

minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan atau tidak, maka data yang 

diperoleh dianalisis  menggunakan anava satu arah pada taraf 5% dan hasilnya 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11  Hasil analisis anava satu arah dalam menghitung viabilitas spermatozoa 
burung puyuh (∞) 

Keterangan : ∞ = perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2, ns = 
non signifikan 

 
Hasil analisis anava yang terdapat pada Tabel 11 menunjukkan bahwa 

pemberian perlakuan minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan tidak 

Perlakuan Rerata Viabilitas Spermatozoa (%) ns 

R0 44,00 
R1 71,00 
R2 75,33 
R3 73,67 
R4 76,67 

Sumber 
Varian db JK KT F hitung 

F 
tabel 
5% 

Perlakuan 4 2237,73 559,43 3,19ns 3,48 
Galat 10 1754,00 175,40   

Total 14 3991,73    
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berpengaruh terhadap viabilitas spermatozoa burung puyuh. Hal ini ditunjukkan 

dengan harga F hitung (3,19) lebih kecil dari F tabel (3,48). Spermatozoa burung 

puyuh yang hidup belum tentu dapat bergerak. Sebaliknya spermatozoa yang diam 

belum tentu mati, maka untuk lebih jelas antara spermatozoa yang hidup dan mati 

perlu juga melihat motilitas spermatozoa burung puyuh. 

4. Motilitas spermatozoa 

Data motilitas spermatozoa burung puyuh pada penelitian ini didapat dari 

pengamatan menggunakan mikroskop. Data motilitas spermatozoa dapat dilihat 

pada Tabel 12. Dengan memperhatikan klasifikasi spermatozoa motil burung 

puyuh untuk gerakan spermatozoa kategori (a) dan klasifikasi spermatozoa tidak 

motil burung puyuh untuk gerakan spermatozoa kategori (b), (c), (d), maka dapat 

dilakukan penghitungan jumlah spermatozoa motil dan tidak motil. 

Tabel 12  Rerata motilitas spermatozoa burung puyuh kelompok kontrol dan 
perlakuan 

Keterangan : R0= kontrol, R1= perlakuan pemberian 3% minyak ikan lemuru, 
R2= perlakuan pemberian 6% minyak ikan lemuru, R3= perlakuan pemberian 3% 
minyak sawit, R4= perlakuan pemberian 6% minyak sawit, dan superskrip huruf 
yang berbeda pada kolom rerata menunjukkan perbedaan menurut uji BNT pada 
taraf 5% 

 
Rerata jumlah spermatozoa motil burung puyuh tiap kelompok perlakuan 

menunjukkan nilai rerata jumlah spermatozoa motil yang lebih tingggi 

dibandingkan dengan rerata jumlah spermatozoa motil kelompok kontrol. Rerata 

jumlah spermatozoa motil tertinggi ditunjukkan oleh burung puyuh kelompok 

perlakuan R1 yaitu 93,33%, sedangkan rerata jumlah spermatozoa motil terendah 

ditunjukkan oleh burung puyuh kelompok R0 yaitu 63,33%. Untuk mengetahui 

apakah perbedaan rerata jumlah spermatozoa motil tiap kelompok tersebut 

dipengaruhi oleh minyak ikan lemuru dan minyak sawit atau tidak, maka 

Perlakuan Rerata Motilitas Spermatozoa (%) 

R0 63,33 a 

R1 93,33 b 

R2 81,68 b 

R3 83,33 b 

R4 78,33 b 
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dilakukan uji anava satu arah pada taraf 5% dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 

13. 

Tabel 13  Hasil analisis anava satu arah dalam menghitung motilitas spermatozoa 
burung puyuh (∞) 

Keterangan : ∞ = perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2, * = 
signifikan 

 
Berdasarkan hasil analisis anava yang terdapat pada Tabel 13 dapat 

diketahui bahwa pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan 

berpengaruh terhadap motilitas spermatozoa burung puyuh (F hitung 4,59) lebih 

besar dari F table 3,48). Untuk mengetahui antar kelompok burung puyuh yang 

memiliki rerata jumlah spermatozoa motil berbeda, maka perlu dilakukan uji lebih 

lanjut, menggunakan uji BNT pada taraf uji 5 % dan hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 14. 

Tabel 14  Hasil uji BNT motilitas spermatozoa burung puyuh (∞) 

Keterangan: BNT=17,89, ns=non signifikan, berbeda tidak nyata pada taraf 5%, 
∞= perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2, *=signifikan, 
berbeda nyata pada taraf uji 5% 
 

Setelah dilakukan uji lanjut dengan uji BNT 5% dapat diketahui bahwa 

motilitas spermatozoa  burung puyuh kelompok R0 berbeda dengan motilitas 

spermatozoa burung puyuh kelompok R1, R2, R3 dan R4. Sedangkan motilitas 

spermatozoa burung puyuh kelompok R1 tidak berbeda dengan motilitas 

spermatozoa burung puyuh kelompok R2, R3 dan R4. Motilitas spermatozoa 

Sumber 
Varian db JK KT F hitung 

F tabel 

5% 

Perlakuan 4 1776,66 444,17 4,59* 3,48 
Galat 10 966,67 96,67   
Total 14 2743,33    

Kelompok Rerata R0 R1 R2 R3 R4 
R0 60.00 -     
R1 93,33 33,33* - 11,66ns 10,00ns 15,00ns 

R2 81,67 21,67*  -  3,34ns 

R3 83,33 23,33*  1,66ns - 5,00ns 

R4 78,33 18,33*    - 
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kelompok R2 tidak berbeda dengan kelompok R3 dan R4, begitu juga dengan 

motilitas spermatozoa kelompok R3 tidak berbeda dengan motilitas spermatozoa 

kelompok R4. 

 

B. Pembahasan 

Dari penelitian tentang kualitas spermatozoa yang telah dilakukan, terbukti 

bahwa kualitas spermatozoa burung puyuh kelompok kontrol/R0 yang paling 

rendah (Tabel 5, Tabel 8, Tabel 10, dan Tabel 12). Hal tersebut diketahui dari 

hasil perhitungan jumlah, morfologi, viabilitas dan motilitas spermatozoa 

kelompok kontrol yang dibandingkan dengan kualitas spermatozoa burung puyuh 

kelompok perlakuan R1 (pemberian minyak ikan lemuru 3%), R2 (pemberian 

minyak ikan lemuru 6%), R3 (pemberian minyak sawit 3%) dan R4 (pemberian 

minyak sawit 6%). Rerata tertinggi untuk hasil perhitungan jumlah spermatozoa 

dan morfologi spermatozoa ditunjukkan pada burung puyuh yang diberi perlakuan 

minyak sawit 3% (kelompok R3; Tabel 5 dan Tabel 8). Rerata tertinggi untuk 

perhitungan viabilitas spermatozoa ditunjukkan pada burung puyuh yang diberi 

perlakuan minyak sawit 6% (kelompok R4; Tabel 10), sedangkan untuk motilitas 

spermatozoa rerata tertinggi ditunjukkan pada burung puyuh yang diberi 

perlakuan minyak ikan lemuru 3% (kelompok R1; Tabel 12). Hal ini sesuai 

dengan Cerolini et al (1999), yang menyatakan bahwa penambahan minyak (soya, 

ikan dan primrose) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi 

semen, meningkatkan motilitas dan forward progressive motility (FPM). 

Dilihat dari hasil anava satu arah, diperoleh informasi bahwa pemberian 

minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan berpengaruh nyata dalam 

menghasilkan jumlah spermatozoa burung puyuh yang lebih tinggi (Tabel 6). 

Jumlah spermatozoa burung puyuh pada kelompok perlakuan yang lebih tinggi, 

dimungkinkan karena minyak ikan lemuru dan minyak sawit yang diberikan 

dalam pakan merupakan sumber asam lemak yang mengandung omega 3 dan 

omega 6 yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap organ reproduksi 

dan merupakan prekursor dalam pembentukan testosteron. Omega 3 dan omega 6 

yang ada di dalam tubuh nantinya dapat dibiosintesis menjadi kolesterol di hati 
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dan dapat dikonversi menjadi testosteron di sel leydig untuk menstimulasi dalam 

menghasilkan spermatozoa. Testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel leydig di 

bawah pengaruh LH kemudian akan berdifusi ke tubuli. LH dan FSH adalah 

hormon yang dihasilkan oleh adenohipofisis yang dirangsang GnRH. FSH akan 

merangsang sel sertoli untuk mensekresi ABP (Androgen Binding Protein) yang 

berfungsi untuk mengikat testosteron. Testosteron yang berdifusi ke tubuli 

kemudian diikat oleh ABP untuk dibawa ke nukleus dan berinteraksi dengan 

sekuens spesifik dari DNA sel sertoli. Penempelan ini akan menginduksi sintesis 

mRNA. Komplek testosteron-ABP bersama dengan RNA polimerase dan protein 

transkripsi basal akan menginisiasi proses sintesis protein yang pada akhirnya 

akan membentuk androgen dependent protein. Protein yang dihasilkan kemudian 

digunakan untuk diferensiasi sel-sel germinal menjadi spermatozoa (Turner dan 

Joseph 1988). 

Dari data pada tabel 5, dapat diketahui bahwa burung puyuh yang 

dmemiliki rerata jumlah spermatozoa tertinggi. Diduga, minyak sawit yang 

merupakan sumber omega 3 di biosintesis menjadi kolesterol, yang kemudian 

dikonversi menjadi testosteron dengan jumlah yang cukup, sehingga mampu 

menstimulasi spermiogenesis hingga menghasilkan spermatozoa. Burung puyuh 

yang telah diberi minyak 6% dalam pakan menunjukkan jumlah spermatozoa 

yang lebih sedikit dari pada burung puyuh yang diberi minyak  3%. Diduga, hal 

ini terjadi karena pemberian minyak 6% akan menyebabkan asam lemak di dalam 

tubuh meningkat. Meningkatnya asam lemak di dalam tubuh akan menyebabkan 

kolesterol di dalam tubuh juga akan meningkat, sehingga akan mengakibatkan 

testosteron juga ikut meningkat, yang selanjutnya akan terjadi umpan balik negatif 

bagi proses tersebut, sehingga akan menganggu pembentukan spermatozoa. Hal 

ini sesuai dengan Guyton (1997), yang menyatakan bahwa testosteron juga dapat 

mengalami efek umpan balik negatif yang lemah yaitu jika terjadi peningkatan 

testosteron dalam tubuh, maka  akan memberikan umpan balik negatif pada 

hipothalamus. Hipothalamus tersebut selanjutnya akan menekan sekresi LH. LH 

berperan dalam merangsang sel-sel leydig dalam jaringan interstitial testis untuk 
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memproduksi testosteron, sehingga jika LH menurun maka testosteron juga ikut 

menurun dan nantinya akan menganggu pembentukan spermatozoa. 

Ganong (1983), menyatakan bahwa produksi testosteron untuk 

menghasilkan spermatozoa memerlukan kolesterol sebagai prekursornya. 

Selanjutnya Serang (1997), menyatakan bahwa kadar kolesterol plasma darah 

pada burung puyuh meningkat apabila diberikan pakan yang mengandung 

minyak. Hal ini juga sesuai dengan Umami (2009), yang menyatakan bahwa 

jumlah spermatozoa meningkat dengan pemberian minyak yang mengandung 

asam lemak tak jenuh. Asam lemak omega 3 dan omega 6 yang merupakan asam 

lemak essensial (asam lemak tak jenuh) dapat disintesis menjadi kolesterol dalam 

hati (Marks et al. 1996). Menurut Estiasih (1996), minyak ikan lemuru berpotensi 

sebagai sumber omega 3 karena mempunyai kandungan omega 3 sebesar 26,29%. 

Sedangkan menurut Clarke et al. (1977) minyak sawit berpotensi sebagai sumber 

omega 6 karena mempunyai kandungan omega 6 sebesar 53,4%. 

Murray et al. (1999), menjelaskan bahwa minyak yang merupakan asam 

lemak tidak jenuh dapat mengalami β oksidasi menghasilkan asetil KoA yang 

akan disintesis menjadi mevalonat hingga menjadi kolesterol. Kolesterol yang 

akan dikonversi menjadi testosteron harus diubah menjadi pregnenolon dan 

progesteron melalui reaksi hidrolitik. Progesteron yang terbentuk, kemudian 

berturut-turut diubah menjadi 17 - hidroksi-progesteron, androstenedion, dan 

testosteron. Menurut Guyton (1997), testosteron bertanggung jawab dalam 

perkembangan alat reproduksi, sifat kelamin sekunder, perkembangan sistem otot 

rangka serta stimulasi spermatogenesis. 

Dari spermatozoa burung puyuh yang diperoleh, dapat diamati struktur 

morfologi spermatozoanya. Berdasarkan anava satu arah (Tabel 8), dapat 

diketahui bahwa jumlah spermatozoa yang mempunyai struktur morfologi normal 

pada burung puyuh kelompok kontrol tidak berbeda dengan jumlah spermatozoa 

morfologi normal terhadap kelompok perlakuan. Sedangkan di lihat dari rerata 

jumlah morfologi spermatozoa yang normal kelompok perlakuan lebih tinggi dari 

pada kelompok kontrol, dengan rerata tertinggi terdapat pada burung puyuh 

perlakuan pemberian minyak sawit 3%. Dari data pada Tabel 8, diketahui  jumlah 
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spermatozoa yang mempunyai morfologi normal dan juga dapat dihitung jumlah 

spermatozoa yang mempunyai morfologi abnormal, sehingga dapat diketahui 

bahwa rerata jumlah spermatozoa abnormal pada kelompok kontrol dan perlakuan 

berkisar antara 10,33% - 15%. Hal ini berarti abnormalitas spermatozoa burung 

puyuh masih dapat dikategorikan normal. Menurut Toelihere (1981), pada 

kebanyakan ejakulat semen dikatakan normal, jika prosentase spermatozoa 

abnormal berkisar antara 5-20%. Dari pengamatan terhadap preparat apus 

spermatozoa, dapat teramati adanya spermatozoa abnormal spermatozoa 

berkepala kecil dan spermatozoa ekor ganda. Hal ini sesuai dengan Toelihere 

(1985), mengatakan  bahwa jenis abnormalitas seperti tersebut di atas termasuk ke 

dalam jenis abnormalitas primer. Abnormalitas primer terjadi karena adanya 

kelainan di dalam tubulus seminiferus. Selain itu juga terlihat adanya  

spermatozoa yang mengalami abnormalitas sekunder seperti spermatozoa tanpa 

ekor dan spermatozoa ekor pendek yang dapat terjadi ketika meninggalkan 

tubulus seminiferus atau selama perjalanannya melalui saluran epididimis. 

Viabilitas spermatozoa burung puyuh antara kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan ternyata tidak dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan 

(Tabel 11). Dilihat dari jumlah rerata viabilitasnya, tampak bahwa spermatozoa 

burung puyuh kelompok perlakuan menunjukkan viabilitas lebih tinggi dari pada 

viabilitas burung puyuh kelompok kontrol. Rerata viabilitas spermatozoa burung 

puyuh tertinggi terdapat pada kelompok R4. Rasio viabilitas spermatozoa dapat 

dihitung dari jumlah spermatozoa yang hidup dibagi seluruh jumlah spermatozoa 

yang diamati. Spermatozoa yang hidup dapat dilihat pada bagian kepala 

spermatozoa. Spermatozoa yang hidup yaitu kepala tidak berwarna karena tidak 

atau sangat sedikit menghisap zat warna sedangkan spermatozoa yang mati yaitu 

kepala berwarna karena permeabilitas dinding sel tinggi. Hal ini sesuai dengan 

Salisbury dan Van Demark (1985), melaporkan bahwa spermatozoa hidup dan 

mati dapat dibedakan berdasarkan reaksinya terhadap zat warna. Spermatozoa 

yang mati akan menghisap zat warna, sedangkan spermatozoa yang hidup tidak 

menghisap zat warna. Selanjutnya Toelihere (1985), menambahkan bahwa sel-sel 
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spermatozoa yang hidup tidak akan menghisap warna karena permiabilitas 

dinding selnya masih rendah dan akan meninggi sewaktu mati. 

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa pemberian minyak ikan lemuru dan 

minyak sawit dalam pakan tidak berpengaruh terhadap morfologi dan viabilitas 

spermatozoa burung puyuh. Minyak ikan lemuru dan minyak sawit yang 

diberikan itu dapat dibiosintesis, sehingga menghasilkan kolesterol, yang 

merupakan prekursor testosterone. Testosteron yang terbentuk masih cukup untuk 

merangsang pematangan spermatozoa di epididimis yang sebelumnya testosterone 

yang dihasilkan digunakan untuk pembentukan spermatozoa di tubulus 

seminiferus. Diduga adanya testosteron yang cukup dapat menjaga morfologi dan 

viabilitas spermatozoa untuk hidup. Hal ini sesuai dengan Turner dan Joseph 

(1988), yang menyatakan bahwa spermatozoa yang sudah terbentuk dalam tubulus 

seminiferus kemudian akan bergerak menuju epididimis, sedangkan tesstosteron 

yang diikat ABP juga akan menuju epididimis. Di epididimis testosteron 

digunakan untuk proses pematangan dan pemeliharaan morfologi dan viabilitas 

spermatozoa. Menurut Guyton (1997), yang menyatakan bahwa epitel epididimis 

menyekresikan suatu cairan makanan khusus yang diejakulasikan bersama dengan 

spermatozoa. Cairan tersebut mengandung hormon testosteron, enzim-enzim, dan 

nutrisi khusus yang penting untuk pematangan spermatozoa, sehingga 

spermatozoa yang matang dalam epididimis dapat mempertahankan hidup serta 

morfologinya. 

Spermatozoa burung puyuh membutuhkan energi untuk bergerak. Semakin 

tinggi motilitas spermatozoa, maka semakin banyak pula energi yang dibutuhkan. 

Motilitas spermatozoa yang tinggi mempunyai peran penting untuk menjamin 

keberhasilan fertilisasi. Pada hasil anava satu arah (Tabel 13), dapat diperoleh 

informasi bahwa pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan 

berpengaruh nyata terhadap motilitas spermatozoa burung puyuh. Motilitas 

spermatozoa burung puyuh kelompok perlakuan lebih tinggi dari pada motilitas 

spermatozoa burung puyuh kelompok kontrol (Tabel 12). Hal ini diduga karena 

pakan yang diperkaya dengan minyak ikan lemuru dan minyak sawit mengandung 

asam lemak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi burung puyuh, baik untuk 
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sebagai sumber energi maupun sebagai bahan pembentukan testosteron. Energi 

yang dihasilkan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan motilitas 

spermatozoa. Motilitas spermatozoa burung puyuh tertinggi terlihat pada burung 

puyuh yang diberi pakan dengan minyak ikan lemuru 3% (kelompok R1), sebab 

minyak ikan lemuru sebagai sumber omega 3 mempunyai ikatan rangkap paling 

banyak diantara asam lemak yang lain, sehingga energi yang dihasilkan banyak 

dan motilitas spermatozoa juga ikut meningkat. Menurut Toelihere (1985), yang 

menyatakan bahwa sumber energi dapat diperoleh dari pakan yang mengandung 

asam lemak essensial seperti omega 3 dan omega 6. Menurut NRC (1994), 

minyak ikan mengandung energi sebesar 8.450 kcal ME/kg, sedangkan minyak 

sawit mengandung energi sebesar 8.300 kcal ME/kg. Menurut Wilbraham dan 

Michael (1992), minyak disusun oleh trigliserida yang dapat dihidrolisis menjadi 

tiga molekul asam lemak dan gliserol. Asam lemak selain dapat disintesis menjadi 

kolesterol juga dapat dioksidasi menghasilkan energi dalam mitokondria, 

sedangkan gliserol yang dihasilkan dari hidrolisis trigliserida dapat menghasilkan 

energi dengan memasuki glikolisis sebagai dihidroksiaseton fosfat. Menurut 

Toelihere (1985), yang menyatakan bahwa fruktosa merupakan karbohidrat yang 

paling banyak yang dijadikan sumber energi melalui reaksi fruktolisis dan 

motilitas spermatozoa sangat tergantung pada sumber energi berupa ATP hasil 

metabolisme. Selain itu Salisbury dan Van Demark, menyatakan bahwa pelepasan 

energi dari penguraian ATP digunakan untuk gerak dan ketahanan spermatozoa. 

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

spermatozoa dapat meningkat dengan pemberian minyak ikan lemuru dan minyak 

sawit. Terbukti dengan adanya jumlah spermatozoa dan motilitas spermatozoa 

burung puyuh kelompok perlakuan lebih tinggi dari kelompok kontrol. Jumlah 

spermatozoa burung puyuh yang tertinggi terdapat pada burung puyuh dengan 

pemberian minyak sawit 3% dalam pakan dan motalitas spermatozoa tertinggi 

terdapat pada burung puyuh dengan pemberian minyak ikan lemuru 3% dalam 

pakan. Sedangkan morfologi dan viabilitas spermatozoa burung puyuh 

menunjukkan tidak nyata.\ 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

diambil simpulan bahwa pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam 

pakan dapat meningkatkan kualitas spermatozoa terutama jumlah dan motilitas 

spermatozoa burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica), sedangkan morfologi 

dan viabilitas spermatozoa tidak meningkat. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diajukan saran 

yaitu perlu adanya penelitian lanjut pemberian minyak ikan lemuru dan minyak 

sawit dengan variasi dosis yang berbeda dalam pakan terhadap kualitas 

spermatozoa burung puyuh dan sebaiknya dalam pencampuran minyak kedalam 

pakan dilakukan setiap hari untuk mencegah ketengikan. 
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Lampiran 1  HASIL PERHITUNGAN DATA  

1. Data Hasil Perhitungan Jumlah Spermatozoa  

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 

R0 35,80 6,00 41,20 83,00 27,66 a 

R1 62,20 85,80 21,00 169,00 56,33 b 

R2 68,20 53,00 38,60 159,80 53,27 b 

R3 61,40 51,80 74,20 187,40 62,47 b 

R4 47,80 51,00 48,20 147,00 49,00 b 

Total 746,20 248,73 

Keterangan : superskrip huruf yang berbeda pada kolom rerata menunjukkan   
perbedaan menurut uji BNT pada taraf 5% 

 
2. Data Hasil Perhitungan Morfologi Spermatozoa  

 Spermatozoa normal 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ns 

1 2 3 

R0 84 89 82 255 85 

R1 89 86 88 263 87,67 

R2 90 88 89 267 89 

R3 91 89 89 269 89,67 

R4 82 87 89 258 86 

Total 1312 437,34 

Keterangan : ns = non signifikan pada taraf uji 5% 
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3. Data Hasil Perhitungan Viabilitas Spermatozoa  
 Spermatozoa hidup 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ns 

1 2 3 

R0 64 22 46 132 44,00 

R1 78 72 63 213 71,00 

R2 82 65 79 226 75,33 

R3 57 78 86 221 73,67 

R4 70 74 86 230 76,67 

Total 1022 340,67 

Keterangan : ns = non signifikan pada taraf uji 5% 
 
4. Data Hasil Perhitungan Motilitas Spermatozoa  

 Spermatozoa motil 

Keteranngan : superskrip huruf yang berbeda pada kolom rerata menunjukkan 
perbedaan menurut uji BNT pada taraf 5% 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 

R0 60 70 50 180 60,00 a 

R1 95 95 90 280 93,33 b 

R2 80 75 90 245 81,67 b 

R3 80 85 85 250 83,33 b 

R4 80 60 95 235 78,33 b 

Total    1190 396,66 
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Lampiran 2  PERHITUNGAN ANALISIS  DATA  
 
A. Perhitungan jumlah spermatozoa 

1. Jumlah spermatozoa 

a. Analisis anava satu arah 

 Derajat kebebasan (db) 

db total : (t x r) – 1 = 14 

db galat : t (r-1) = 10  t = perlakuan 

db perlakuan : (t-1) = 4  r = ulangan 

 Faktor Koreksi 

FK = 
2)(

n
Xi  

  =   2

15
2,746  = 

15
44,556814  = 37120,96 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total =  FXij 2  

   = ((35,8)2+(6)2+(41,2)2+...+(48,2)2) – 37120,96 

   = 40529,64 – 37120,96 

   = 3408,68 

JK perlakuan= FK
r
Xi

  2)(
 

 =           72,5683
3

147
3

4,187
3

8,159
3

169
3

83 22222

  

 = 39237,93 – 37120,96 

 = 2116,97 

JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 3408,68 – 2116,97 

  = 1291,71 

 Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan = 
ndbperlakua
nJKperlakua

 
= 24,529

4
97,2116
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KT galat = 
dbgalat
JKgalat

 
= 17,129

10
71,1291

  

 F hitung 

F hitung = 
KTgalat

nKTperlakua

 
= 09,4

17,129
24,529

  

Tabel Ringkasan ANAVA 

F hitung (4,09) > F tabel (3,48), maka hipotesis diterima. Jadi ada efek dari 

pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan terhadap 

jumlah/konsentrasi spermatozoa burung puyuh. 

b. Uji lanjut BNT jumlah spermatozoa 

BNT 0,05 = t(1-0,5) r
KTG2

 

 = 2,228 3
17,1292

  

 = 2,228 11,86  

 = 20,67 

1) Perbandingan perlakuan R0 terhadap kelompok yang lain 

 R0-R1 = (Signifikan) 

 R0-R2 = (Signifikan) 

 R0-R3 = (Signifikan) 

 R0-R4 = (Signifikan) 

2) Perbandingan perlakuan R1 terhadap kelompok yang lain 

 R1-R2 = (Tidak signifikan) 

 R1-R3 = (Tidak signifikan) 

 R1-R4 = (Tidak signifikan) 

Sumber 

Varian 
db JK KT F hitung 

F tabel 

5% 

Perlakuan  4 2116,97 529,24 4,09* 3,48 

Galat  10 1291,71 129,17   

Total  14 3408,68    
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3) Perbandingan perlakuan R2 terhadap kelompok yang lain 

 R2-R3 = (Tidak signifikan) 

 R2-R4 = (Tidak signifikan) 

4) Perbandingan perlakuan R3 terhadap kelompok yang lain 

 R3-R4 = (Tidak signifikan) 

 Tabel Uji Lanjut BNT 

Selisih 
Antara 

R0 
27,66 

R1 
56,33 

R2 
53,27 

R3 
62,47 

R4 
49 

R0 
27,66 -     

R1 
56,33 28,67 - 3,06  7,33 

R2 
53,27 25,61  -  4,27 

R3 
62,47 34,81 6,14 9,20 - 13,47 

R4 
49 21,34    - 

 
B. Perhitungan morfologi spermatozoa 

 Spermatozoa normal 

a. Analisis anava satu arah 

 Derajat kebebasan (db) 

 db total : (t x r) – 1 = 14 

 db galat : t (r-1) = 10  t = perlakuan 

 db perlakuan : (t-1) = 4  r = ulangan 

 Faktor Koreksi 

FK = 
2)(

n
Xi  

      =   2

15
1312  = 

15
1721344  = 114756,27 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total =  FXij 2  

     = ((84)2+(89)2+(82)2+...+(89)2) – 114756,27 

    = 114864 – 114756,27 = 107,73 
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 JK perlakuan= FK
r
Xi

  2)(
 

   =           27,114756
3

258
3

269
3

267
3

263
3

255 22222

  

   = 114802,67 – 114756,27 = 46,39 

 JK galat = JK total – JK perlakuan 

     = 107,73 – 46,39 = 61,34 

 Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan = 
ndbperlakua
nJKperlakua

 
= 59,11

4
39,46

  

KT galat  = 
dbgalat
JKgalat

 
= 13,6

10
34,61


 

 F hitung 

 F hitung = 
KTgalat

nKTperlakua

 
= 89,1

13,6
59,11


 

Tabel Ringkasan ANAVA 
 

 

 

 

 

 F hitung (1,89) < F tabel (3,48), maka hipotesis ditolak. Jadi tidak ada efek 

dari pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan 

terhadap morfologi spermatozoa burung puyuh. 

 
C. Perhitungan viabilitas spermatozoa 

 Spermatozoa hidup 

a. Analisis anava satu arah 

 Derajat kebebasan (db) 

db total : (t x r) – 1 = 14 

db galat : t (r-1) = 10  t = perlakuan 

db perlakuan : (t-1) = 4 r = ulangan 

Sumber 
Varian db JK KT F hitung 

F tabel 
5% 

Perlakuan  4 46,39 11,59 1,89 3,48 

Galat  10 61,34 6,13   

Total  14 107,73    
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 Faktor Koreksi 

FK = 
2)(

n
Xi  

  =   2

15
1022  = 

15
1044484  = 69632,27 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total =  FXij 2  

  = (642+222+462+...+862) - 69632,27 = 3991,73 

JK perlakuan= FK
r
Xi

  2)(
 

   =           27,69632
3

230
3

221
3

226
3

213
3

132 22222

  

   = 71870 - 69632,27 = 2237,73 

JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 3991,73 - 2237,73 = 1754 

 Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan = 
ndbperlakua
nJKperlakua

 
= 43,559

4
73,2237

  

KT galat  = 
dbgalat
JKgalat

 
= 4,175

10
1754


 

 F hitung 

F hitung  = 
KTgalat

nKTperlakua

 
= 19,3

4,175
43,559


 

Tabel Ringkasan ANAVA 

 

 
 

F

 

h

itung (3,19) < F tabel (3,48), maka hipotesis ditolak. Jadi tidak ada efek 

Sumber 

Varian 
db JK KT F hitung 

F tabel 

5% 

Perlakuan 4 2116,97 529,24 4,09 3,48 

Galat 10 1291,71 129,17   

Total 14 3408,68    
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dari pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan 

terhadap viabilitas spermatozoa burung puyuh. 

D. Perhitungan Motilitas Spermatozoa 

 Spermatozoa motil 

a. Analisis anava satu arah 

 Derajat kebebasan (db) 

db total : (t x r) – 1 = 14 

db galat : t (r-1) = 10  t = perlakuan 

db perlakuan : (t-1) = 4  r = ulangan 

 Faktor Koreksi 

FK = 
2)(

n
Xi  

  =   2

15
1190  = 

15
1416100  = 94406,67 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total =  FXij 2  

  = (602+702+502+...+952) - 94406,67 

  = 97150 - 94406,67 = 2743.33 

JK perlakuan= FK
r
Xi

  2)(
 

  =           67,94406
3

235
3

250
3

245
3

280
3

180 22222

  

 = 96183,33 - 94406,67 = 1776,66 

JK galat = JK total – JK perlakuan 

                            = 2743.33 – 1776,66 = 966,67 

 Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan = 
ndbperlakua
nJKperlakua

 

     
= 17,444

4
66,1776
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KT galat  = 
dbgalat
JKgalat

  

    
= 67,96

10
67,966

  

 F hitung 

F hitung  = 
KTgalat

nKTperlakua

  

   
= 59,4

67,96
17,444


 

Tabel Ringkasan ANAVA 
 

 

 

 

 

 

F hitung (4,59) > F tabel (3,48), maka hipotesis diterima. Jadi ada efek dari 

pemberian minyak ikan lemuru dan minyak sawit dalam pakan terhadap 

motilitas spermatozoa burung puyuh. 

b. Uji lanjut BNT spermatozoa motil 

 BNT 0,05  = t(1-0,5) r
KTG2

 

  = 2,228
3

67.962
  

  = 2,228 45,64  

  = 17,89 

1) Perbandingan perlakuan R0 terhadap kelompok yang lain 

 R0-R1 = (Signifikan) 

 R0-R2 = (Signifikan) 

 R0-R3 = (Signifikan) 

 R0-R4 = (Signifikan) 

Sumber 

Varian 
db JK KT F hitung 

F tabel 

5% 

Perlakuan  4    1776,66 444,17 4,59* 3,48 

Galat  10 966,67 96,67   

Total  14 2743,33    
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2) Perbandingan perlakuan R1 terhadap kelompok yang lain 

 R1-R2 = (Tidak signifikan) 

 R1-R3 = (Tidak signifikan) 

 R1-R4 = (Tidak signifikan) 

3) Perbandingan perlakuan R2 terhadap kelompok yang lain 

 R2-R3 = (Tidak signifikan) 

 R2-R4 = (Tidak signifikan) 

4) Perbandingan perlakuan R3 terhadap kelompok yang lain 

 R3-R4 = (Tidak signifikan) 

Tabel Uji Lanjut BNT 

Selisih 
Antara 

R0 
60 

R1 
93,33 

R2 
81,67 

R3 
83,33 

R4 
78,33 

R0 
60 -     

R1 
93,33 33,33 - 11,66 10,00 15,00 

R2 
81,67 21,67  -  3,34 

R3 
83,33 23,33  1,66 - 5,00 

R4 
78,33 18,33    - 
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Lampiran 3  DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Kandang burung puyuh          Pemberian pakan pada burung puyuh 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pembedahan burung Puyuh untuk  Pembuatan larutan stok dalam cawan  
mengangkat vas deferns guna mengambil 
spermatozoa  
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Pengamatan spermatozoa di bawah        Gambar spermatozoa dalam bilik  hitung   
mikroskop                                                              (s) spermatozoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Gambar bilik hitung neubauer 
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