
 
6 

     

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Simmental 

 Sapi simmental merupakan sapi potong keturunan bangsa Bos Taurus, 

berasal dari daerah Simme di Negara Switzerland (Swiss) tepatnya di Lembah 

Simme, namun sekarang berkembang lebih cepat di Benua Eropa dan Amerika, 

serta di Australia dan Selandia Baru (New Zealand). Sapi ini merupakan tipe sapi 

perah dan pedaging. Sapi simmetal mempunyai karakteristik yang membedakan 

dari sapi Eropa lainnya adalah : 1). Warna kulit bervariasi dari kuning keemasan, 

putih, dimana warna merata diseluruh tubuh. 2). Kepala bewarna putih pada 

bagian atasnya. 3). Mayoritas memiliki pigmen disekitar mata, gunanya untuk 

membantu mengurangi masalah mata apabila terkena sinar matahari (Talib dan 

Siregar, 1999). 

 Sapi jantan dewasanya mampu mencapai berat badan 1150 kg sedangkan 

betina dewasanya 800 kg. Sapi ini mencapai dewasa kelamin pada umur 12 bulan. 

Tingkat pertumbuhan setelah disapih relatif cepat, efisiensi pakan tinggi, terbukti 

dengan senantiasa makan bila diberi pakan. Secara genetik, sapi simmental adalah 

sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim dingin, merupakan sapi tipe besar, 

mempunyai volume rumen yang besar, voluntary intake (kemampuan menambah 

konsumsi diluar kebutuhan yang sebenarnya) yang tinggi dan metabolisme yang 

cepat sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang teratur (Talib dan 

Siregar, 1999). 
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2.2. Organ Reproduksi Jantan 

 Sapi simmental mempunyai tampilan produksi yang baik, keunggulan ini 

bukan hanya dinilai dari produksi dagingnya saja tetapi dari tampilan 

reproduksinya, sapi ini mempunyai kualitas semen yang cukup bagus diantara 

jenis sapi potong lainnya. Penelitian Aerens dkk. (2012) menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan semen segar pada berbagai bangsa sapi potong. Semen segar 

bangsa sapi simmental lebih baik dibandingkan bangsa sapi Limousin, Brahman, 

Ongole, dan Bali. Sedangkan penelitian Pratiwi dkk. (2005) menyatakan bahwa 

semen sapi simmental mempunyai tingkat kekentalan yang lebih dari sapi 

peranakan Ongole dengan konsentrasi 1240,0 ± 242,1 juta/cc pada sapi simmental 

dan 926,7 ± 360,2 juta/cc sapi ongole, dengan motilitas masing-masing 86,0 ± 

6,5% ± 5,0% . 

 Sapi simmental mempunyai volume testis yang lebih besar yaitu 1361,71 

± 338,81 ml, limousin 729,93 ± 165,99 ml, dan brahman 451,25 ± 58,88 ml. 

Tetapi persamaan regresi lingkar scrotum dan volume testis tidak dapat dipakai 

untuk menduga volume semen pejantan simmental, limousin dan brahman 

(Kuswahyuni, 2009). 

  Secara anatomik, alat kelamin jantan dibagi atas tiga komponen yang 

pertama, gonad atau testes (kelenjar benih) merupakan bagian alat kelamin yang 

utama. Bentuk testes bulat panjang, dengan sumbu memanjang ke arah vertikal. 

Kedua, saluran-saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, vasdeferens, 

uretra, sedangkan kelenjar-kelenjar mani terdiri dari kelenjar vesikularisi, kelenjar  

prostate dan kelenjar cowper. Ketiga, alat kelamin bagian luar yaitu penis yang 

merupakan alat kopulasi dan penyalur mani dan urine, serta alat pelindung yang 
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terdiri dari scrotum dan preputium (Partodihardjo, 1987). Organ reproduksi sapi 

jantan dapat dilihat pada Gambar 2.1: 

 

 

Gambar 2.1 Organ Reproduksi Sapi Jantan (Partodihardjo, 1987) 
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2.3. Semen 

 Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke 

dalam saluran alat kelmin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula ditampung 

dengan berbagai cara untuk keperluan inseminasi buatan (IB). Semen terdiri dari 

spermatozoa dan plasma semen. Spermatozoa adalah sel-sel kelamin jantan yang 

dihasilkan oleh testes sedangkan plasma semen adalah campuran sekresi yang 

dibuat oleh epididimis dan kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap yaitu kelenjar-

kelenjar vesikulares dan prostat (Toelihere, 1993) 

 Menurut Garner dan Hafez (1987), semen adalah cairan atau suspensi 

semigelatinous yang mengandung gamet jantan atau spermatozoa dan sekresi 

kelenjar pelengkap saluran reproduksi jantan. Bagian cairan dari suspensi tersebut 

yang terbentuk pada ejakulat disebut plasma semen. Menurut Yendraliza dkk., 

(2008) semen adalah zat cair yang keluar dari tubuh melalui penis sewaktu 

kopulasi. Semen terdiri dari bagian yang bersel-sel dan bagian yang tidak bersel-

sel. Sel-sel yang bergerak disebut spermatozoa dan yang cair tempat sel bergerak 

dan berenang disebut seminal plasma (Partodihardjo, 1987). 

 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Peternakan (2007), mani (semen) 

adalah spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat 

digunakan untuk proses pembuahan. Toelihere (1981) menambahkan komponen 

yang terpenting dari semen adalah spermatozoa, karena mempunyai fungsi utama 

dalam pembuahan ovum, sedangkan plasma semen berfungsi sebagai medium 

pembawa sperma dari saluran reproduksi jantan ke dalam saluran reproduksi 

betina. Semen dalam ilmu reproduksi hewan adalah zat cair yang keluar dari 

tubuh melalui penis sewaktu kopulasi (Partodihardjo, 1987). 
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2.3.1. Semen Beku 

Pembekuan adalah suatu proses untuk menghentikan aktifitas sperma agar 

daya hidup sperma dapat diperpanjang sampai batas waktu yang lama. Suatu 

larutan dibekukan maka pelarut air membeku menjadi kristal es dan bahan terlarut 

tidak bersatu dengan kristal tersebut melainkan berakumulasi dan makin tepat. 

Dua faktor utama selama proses kriopreservasi sel spermatozoa yang dapat 

menurunkan viabilitas sel, yaitu kejutan dingin (cold-shock) dan perubahan 

intaseluler akibat pengeluaran air yang bertalian dengan pembentukan kistal es 

(Yendraliza dkk., 2015). Standar Nasional Indonesia (2005) menyatakan bahwa 

semen beku adalah semen yang berasal dari pejantan sapi yang terpilih yang 

diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan 

disimpan didalam rendaman nitrogen cair pada suhu -196°C pada kontainer. 

 

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Semen 

 Keberhasilan perkawinan atau inseminasi buatan, semen harus diproduksi 

dalam jumlah dan kualitas yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

semen diantaranya adalah umur, bangsa ternak, genetik, lingkungan, pakan, 

konstituen makanan, faktor ejakulat, libido dan faktor fisik dan jenis pengencer 

yang digunakan : 

1. Umur  

Faktor yang mempengaruhi kualitas semen salah satunya adalah umur 

pejantan karena perkembangan testis dan spermatogenesis dipengaruhi oleh umur. 

Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam 

tubuli seminiferi. Proses spermatogenesis pada sapi berlangsung selama 55 hari 
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dan berlangsung pertama kali ketika sapi berumur 10 sampai 12 bulan (Nuryadi, 

2000). 

Hafez (2000) menyatakan produksi semen dapat meningkat sampai umur 

tujuh tahun. Pada saat pubertas, spermatozoa masih banyak yang abnormal karena 

masih muda sehingga banyak mengalami kegagalan pada waktu dikawinkan. 

Volume, konsentrasi, motilitas dan total spermatozoa sapi jantan dewasa lebih 

banyak dari pada sapi jantan muda. Volume, konsentrasi dan jumlah spermatozoa 

motil per ejakulat cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur 

pejantan mencapai 5 tahun (Mathevon et al., 1998). 

Pejantan yang terlalu muda (umur kurang dari 1 tahun) atau terlalu tua 

menghasilkan semen yang lebih sedikit. Susilawati dkk. (1993) menyatakan 

bahwa pejantan yang berumur 2 sampai 7 tahun dapat menghasilkan semen 

terbaik dengan angka kebuntingan yang tinggi pada betina yang dikawini 

dibandingkan dengan pejantan yang berumur diluar interval tersebut. Umur sangat 

berpengaruh pada sapi jantan muda saat penampungan, karena perubahan 

fisiologis yang terjadi seperti dewasa kelamin. Volume dan konsentrasi dari satu 

ejakulat meningkat sampai umur 11 tahun (Siratskii, 1990). 

2. Bangsa Ternak  

Bangsa sapi Bos Taurus mengalami dewasa kelamin lebih cepat bila 

dibandingkan dengan sapi Bos Indicus. Persilangan dari dua bangsa sapi tersebut 

akan mencapai pubertas pada umur yang sama dengan induknya (Sprott et al.,, 

1998). Bangsa sapi perah mempunyai libido lebih tinggi dan menghasilkan 

spermatozoa yang lebih banyak dibandingkan dengan sapi potong (Hafez, 2000). 

Coulter et al., (1997) dan Sprott et al., (1998) menyatakan bahwa bangsa juga 
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berpengaruh terhadap lingkar skrotum yang berkorelasi positif dengan produksi 

dan kualitas spermatozoa 

3. Lingkungan  

Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat 

memengaruhi organ reproduksi ternak jantan. Hal ini menyebabkan fungsi 

termoregulatoris skrotum terganggu sehingga terjadi kegagalan pembentukan 

spermatozoa dan penurunan produksi spermatozoa. Pejantan yang di tempatkan 

pada ruangan yang 10 panas mempunyai tingkat fertilitas yang rendah. Hal ini 

disebabkan karena memburuknya kualitas semen dan didapatkan 10% 

spermatozoa yang abnormal (Susilawati dkk., 1993). 

Pond dan Pond (1999) menyatakan jika suhu lingkungan terlalu panas 

spermatozoa yang diproduksi tidak dapat bertahan hidup dan menyebabkan 

sterilitas sapi jantan, sehingga manajemen saat stress perlu dilakukan untuk 

menjaga fertilitas spermatozoa. Suhu normal di daerah testis berkisar 3-7°C 

dibawah suhu tubuh. Musim dapat memengaruhi kualitas semen pada ternak-

ternak yang berada di daerah sub tropis. Di Indonesia, musim kurang berpengaruh 

karena perbedaan lama penyinaran hampir tidak ada (Susilawati dkk., 1993). 

Perubahan musim karena perbedaan lamanya siang hari atau lamanya 

penyinaran dapat menghambat produksi FSH yang dapat menghambat produksi 

spermatozoa oleh testis (Hafez, 2000). Konsentrasi, jumlah semen dan motilitas 

per ejakulat pada pejantan Holstein lebih baik pada musim dingin dan semi 

dibandingkan pada musim gugur. Musim saat penampungan dilaksanakan tidak 

mempengaruhi persentase spermatozoa motil pada sapi jantan dewasa (Mathevon 

et al., 1998). 



 
13 

     

4. Pakan  

 Nutrisi sangat penting selama perkembangan sistem reproduksi sapi jantan 

muda. Meningkatkan jumlah nutrisi akan mempercepat pubertas dan pertumbuhan 

tubuh (Sprott et al., 1998). Makanan berpengaruh terhadap ukuran testis pada 

ternak jantan. Makanan yang diberikan terlalu sedikit terutama pada periode 

sebelum masa pubertas dicapai dapat menyebabkan perkembangan testis dan 

kelenjar-kelenjar asesoris terhambat dan dapat memperlambat dewasa kelamin. 

Pada ternak dewasa, kekurangan makanan dapat mengakibatkan gangguan fungsi 

fisiologis, baik pada testes maupun pada kelenjar asesorisnya dan dapat 

menurunkan libido sehingga produksi semen turun (Susilawati dkk., 1993). 

Coulter et al., (1997) menyatakan bahwa pemberian 100% hijauan pada sapi 

angus, hereford dan simmental setelah disapih mempunyai lingkar skrotum, 

produksi semen harian dan spermatozoa motil progresif lebih besar daripada 

pakan dengan energi tinggi (80% konsentrat dan 20% hijauan). 

Pemberian pakan pada ternak haruslah pakan yang memiliki kualitas dan 

kuantitas yang baik. Karena makanan selain untuk pertumbuhan badannya 

makanan juga sangat di butuhkan untuk perkembangan reproduksi. Tingkat 

makanan yang rendah sampai terjadi kekurangan nutrisi akan menghambat 

pejantan muda dan penurunan berat badan ternak, maka terlihat gejala stress, 

penurunan jumlah spermatozoa per ejakulat dan kehilangan libido, dan tingkat 

makanan yang rendah pada ternak dapat menyebabkan kelambatan pubertas 

(Yendraliza dkk., 2008). 
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5. Konstituen Makanan 

 Kondisi manajemen yang biasa, kemungkinan defisiensi kualitas dan 

kuantitas protein yang diberikan kepada pejantan sangat sedikit. Protein yang 

didalam ransum apabila kurang dari 2%, maka terjadi pengurangan konsumsi 

makanan, penurunan berat badan, kelemahan dan penuruna libido dan penuruna 

spermatozoa pada ternak. Kebutuhan protein, vitamin, dan mineral pada ternak 

jantan haruslah terpenuhi (Yendraliza dkk., 2008). 

6. Frekuensi Ejakulasi 

 Pemakaian pejantan dalam satu satuan waktu perlu dibatasi mengingat 

hasil-hasil pengamatan bahwa frekuensi ejakulasi yang terlampau sering dalam 

satuan waktu yang relatif pendek cenderung untuk menurunkan libido, volume 

semen dan jumlah spermatozoa per-ejakulasi. Ternak jantan yang belum dewasa 

harus dibatasi pemakaiannya karena penurunan kualitas semen yang dihasilkan, 

dan dapat terjadi penurunan libido (Yendraliza dkk., 2008). 

7. Libido dan Faktor Fisik 

 Kualitas dan kuantitas semen dipengaruhi oleh libido. Faktor yang 

memengaruhi libido dapat berasal dari luar atau dari dalam tubuh ternak. Faktor 

dari dalam termasuk faktor fisiologik terutama adalah fisik yang memepengaruhi 

kopulasi normal. Sedangkan yang menjadi faktor lain adalah penyakit dan benih 

penyakit, pengangkutan dalam perjalanan, umur, herediter dan lingkungan dan 

gerak badan (Yendraliza dkk., 2008). 

8. Jenis Pengenecer 

Untuk menghasilkan semen cair ataupun semen beku yang berkualitas 

tinggi dibutuhkan bahan pengencer semen yang mampu mempertahankan kualitas 
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spermatozoa selama proses pendinginan, pembekuan, maupun pada saat thawing 

(Aboagla dan Terada, 2004). Bahan pengencer harus mengandung sumber nutrisi, 

buffer, bahan anti cold shock, antibiotik dan krioprotektan yang dapat melindungi 

spermatozoa selama proses pembekuan dan thawing (Toelihere, 1993).  

Sumber nutrisi yang paling banyak digunakan adalah karbohidrat terutama 

fruktosa yang paling mudah dimetabolisasi oleh spermatozoa (Toelihere, 1993). 

Buffer berfungsi sebagai pengatur tekanan osmotik dan juga berfungsi 

menetralisir asam laktat yang dihasilkan dari sisa metabolism spermatozoa. Buffer 

yang umum digunakan adalah tris (hydroxymethyl) aminomethane yang 

mempunyai kemampuan sebagai penyangga yang baik dengan toksisitas yang 

rendah dalam konsentrasi yang tinggi (Steinbach dan Foote, 1967). Bahan anti 

cold shock yang umum ditambahkan adalah kuning telur (Aboagla dan Terada, 

2004), yang dapat melindungi spermatozoa pada saat perubahan suhu dari suhu 

ruang (28°C) pada saat pengolahan ke suhu ekuilibrasi (5°C). 

 

2.5. Evaluasi Semen 

 Salisbury dan Van Dermark (1985), menyatakan sesudah penampungan 

diadakan pemeriksaan umum terhadap ejakulat didalam tabung penampung. 

Pemeriksaan terdiri dari pengamatan terhadap warna dan kekentalan, gelombang 

massa dan pencatatan volume. Pemeriksaan dan evaluasi harus meliputi keadaan 

umum contoh semen, volume, konsentrasi dan motilitas atau daya gerak. 

Observasi ini perlu untuk penentuan kualitas semen dan daya reproduksi pejantan 

dan lebih khusus lagi, untuk menentukan kadar pengenceran semen. pemeriksaan 

lebih lanjut meliputi perhitungan jumlah sel-sel abnormal, pewarna diferential 
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untuk menentukan sperma yang hidup dan yang mati, penentuan metabolisme 

spermatozoa, dan penentuan resistensi sel-sel sperma terhadap kondisi-kondisi 

merugikan (Toelihere, 1993). 

Pemeriksaan kualitas semen segar menurut Yendraliza dkk. (2015) 

dilakukan untuk mengetahui kelayakan semen segar tersebut untuk diproses lebih 

lanjut. Evaluasi atau pemeriksaan semen merupakan suatu tindakan yang perlu 

dilakukan untuk melihat kuantitas (jumlah) dan kualitas semen. Tujuan evaluasi 

semen adalah : a) Untuk mengetahui kualitas semen. b). Untuk mengetahui bahan 

pengencer yang dibutuhkan. c). Untuk mengetahui jumlah straw yang dapat 

dihasilkan dalam proses pembekuan semen. 

Pemeriksaan semen dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Evaluasi makroskopis meliputi : 

a. Volume semen 

Menurut Partodiharjo (1987) volume semen yang tertampung dapat 

langsung terbaca pada tabung penampung yang berskala. Butar (2009) 

menyatakan bahwa volume semen sapi jantan berkisar 2-10 ml. 

Perbedaan volume semen segar bisa disebabkan ukuran testis antar 

bangsa yang berbeda (Feradis, 2010). Mawarti (2007) menyatakan 

bahwa rata-rata volume semen dan konsentrasi spermatozoa antar 

bangsa sapi tidak berbeda nyata. Perbedaan volume tersebut diduga 

karena ukuran testis yang berbeda-beda. Hasil yang layak pada semen 

sapi volumenya berkisar 1–5 ml. Toelihere (1981) seekor babi jantan 

dapat menghasilkan 125-500 ml per ejakulasi dan kuda menghasilkan 

semen antara 30-250 ml per ejakulasi. Sedangkan sapi menghasilkan 
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volume semen yang bervariasi antara 1,0-15,0 ml. Feradis (2010). 

Yendraliza dkk. (2008), menyatakan volume semen sapi antara 5-8 ml, 

domba 0.8-1.2 ml, babi 150-200 ml dan kuda 100-600 ml. Volume 

rendah tidak merugikan tetapi apabila disertai dengan konsentrasi yang 

rendah akan membatasi jumlah spermatozoa yang tersedia. 

b. pH semen 

Derajat keasaman (pH) sangat mempengaruhi daya tahan hidup 

spermatozoa. Perubahan pH disebabkan oleh metabolisme 

spermatozoa dalam keadaan anaerob yang menghasilkan asam laktat 

yang semakin meningkat. Semen yang berkualitas baik mempunyai pH 

sedikit asam (Bearden dan Fuquay, 1984). Derajat keasaman atau pH 

semen perlu diukur untuk memastikan bahwa cairan semen hasil 

penampungan memiliki karakteristik yang normal (Yendraliza dkk., 

2015). Pengujian derajat keasaman (pH) semen segar diukur 

menggunakan pH paper BTB (Brom Timol Blue) pH sperma tidak 

boleh terlalu asam ataupun basa karena dapat menyebabkan penurunan 

daya tahan sampai kematian sperma (Ratnawati dkk., 2008). Toelihere 

(1981) menyatakan pH semen pada sapi berkisar antara 6,2-6,8 

sedangkan pada kambing memiliki pH normal 6,8-7,0. 

c. Konsentrasi semen  

Kekentalan atau konsistensi atau viskositas merupakan salah satu sifat 

semen yang memiliki kaitan dengan kepadatan atau konsentrasi 

sperma didalamnya. Semakin kental semen dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi spermanya. Pemilihan konsentrasi atau 
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jumlah spermatozoa per mililiter semen sangat penting, karena faktor 

inilah yang menggambarkan sifat-sifat semen dan dapat dipakai 

sebagai salah satu criteria penentuan kualitas semen (Toelihere, 1981). 

semen sapi dengan konsistensi kental dan bewarna krem mempunyai 

konsentrasi 1.00 juta sampai 2.000 juta atau lebih sel spermatozoa per 

ml, konsentrasi encer bewarna susu memiliki konsentrasi 500 juta 

sampai 600 uta sel spermatozoa per ml, semen yang cair berawan atau 

hanya sedikit kekeruhan memiliki konsentrasi sekitar 100 juta sel 

spermatozoa per ml dan yang jernih seperti air kurang dari 50 juta per 

ml (Feradis, 2010). konsentrasi digabung dengan volume dan 

persentase spermatozoa motil memberikan jumlah spermatozoa motil 

perejakulat, yaitu kuantitas yang menentukan berapa betina yang 

diinseminasi dengan ejakulat (Feradis, 2010). Menurut Toelihere 

(1993) semen sapi dikatakan pekat bila konsentrasi spermatozoa > 

1.500juta (diatas 1.500 juta). 

d. Bau semen 

Semen yang normal, pada umunya, memiliki bau amis khas disertai 

dengan bau dari hewan itu sendiri (Yendraliza dkk., 2015). 

e. Warna semen 

Semen sapi normal bewarna seperti susu atau krem keputih-putihan 

dan keruh. Kira-kira 10% sapi menghasilkan semen yang normal 

dengan warna kekuning-kuningan, yang disebabkan oleh riboflavin 

yang dibawa oleh satu gen autosom resesif dan tidak mempunyai 

pengaruh terhadap fertilitas (Feradis, 2010). 



 
19 

     

2. Evaluasi mikroskopis meliputi : 

a. Motilitas 

Mortilitas adalah gerak maju kedepan dari spermatozoa secara 

progresif. Motilitas spermatozoa merupan ciri utama dalam penilaian 

semen untuk inseminasi buatan (Yendraliza dkk., 2015). Menurut 

Evans dan Maxwell (1987) terdapat tiga tipe pergerakan spermatozoa 

yaitu pergerakan progresif (maju ke depan) pergerakan rotasi (gerakan 

beputar) dan osilator atau konvulsif tanpa pergerakan kedepan atau 

perpindahan posisi. Evaluasi motilitas spermatozoa post thawing 

adalah salah satu parameter yang banyak digunakan untuk menentukan 

kualitas semen sapi yang akan digunakan untuk inseminasi buatan 

(Aminasari, 2009). Susilawati dkk. (2003) menyatakan proses 

fertilisasi membutuhkan spermatozoa motil sekitar sepuluh juta 

spermatozoa, maka syarat spermatozoa sebagai standar inseminasi 

adalah 2,5 x 10
7 
spermatozoa per straw dengan motilitas 40%. 

b. Gerakan massa 

Gerakan massa spermatozoa merupakan petunjuk derajat keaktifan 

bergerak sperma (sebagai indikator tingkat atau persentase sperma 

hidup dan aktif) dalam semen (Yendraliza dkk., 2015). 

c. Gerakan individu 

Menurut Toelihere (1993) gerakan melingkar dan gerakan mundur 

sering merupakan tanda-tanda cold shock atau media yang tidak 

isotonik dengan semen. Gerakan berayun atau beputar ditempat sering 

terlihat pada semen yang tua, apabila kebanyakan spermatozoa telah 
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berhenti bergerak maka dianggap mati. Sedangkan menurut Feradis 

(2010) persentase motilitas spermatozoa sapi dibawah 40% 

menunjukkan penilaian semen yang kurang baik dan 50-80% 

spermatozoa yang motil aktif progresif. 

d. Konsentrasi sperma 

Menurut Feradis (2010) konsentrasi digabung dengan volume dan 

persentase spermatozoa motil memberikan jumlah spermatozoa motil 

per ejakulat, yaitu kuantitas yang menentukan berapa betina yang 

dapat diinseminasi dengan ejakulat. Yendraliza dkk. (2015) 

mengatakan penentuan konsentrasi sperma dapat dilakukam melalui 

beberapa cara, yaitu pendugaan melaui warna dan kekentalan semen, 

jarak anatar kepala sperma, serta penghitung menggunakan 

haemacytometer dan kamar hitung Neubauer, spektrofotometer dan 

perhitungan secara elektrik. 

e. Persentase sperma hidup 

Semen yang berkualitas baik adalah semen yang memiliki kandungan 

sperma hidup dan bergerak maju kedepan dalam jumlah yang banyak. 

Penentuan persentase sperma hidup semen dapat dilakukan melalui 

dua metode, yaitu melalui perhitungan menggunkan pipet 

haemacytometer dan kamar hitung Neubauer, atau menggunakan 

metode pewarnaan diferensial yaitu suatu metode pewarnaan yang 

memeberi kemungkinan pada kita untuk membedakan sperma yang 

hidup dan sperma yang mati (Yendraliza dkk., 2015). 
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f. Abnormalitas Spermatozoa 

Ketidaknormalan bentuk sperma dalam semen perlu diketahui karena 

tingkat ketidaknormalan tersebut akan berkaitan dengan kesuburan 

(fertilitas) dari pejantan yang ditampung semennya. Tingkat 

abnormalitas sperma dapat diketahui melalui preparat pewarnaan 

(Yendraliza dkk., 2015). Jumlah abnormalitas dihitung dari 

pemeriksaan sekitar 200 sel spermatozoa. Kelainan morfologi 

dibawah 20% masih dianggap normal (Toelihere, 1993). Abnormalitas 

sperma terdiri dari dua kelompok, yaitu abnormalitas primer dan 

abnormalitas sekunder. Abnormalitas primer terjadi selama proses 

pembentukan sperma didalam testes, sedangkan abnormalitas 

sekunder terjadi setelah proses pembentukan sperma, setelah keluar 

dari tubuh ternak jantan, serta akibat pengolahan semen (Yendraliza 

dkk., 2015). Semen sapi dapat mengandung spermatozoa dengan 

berbagai bentuk abnormalitas. Fertilitas yang rendah diindikasikan 

oleh abnormalitas spermatozoa lebih dari 20% per ejakulat. Jumlah 

spermatozoa abnormal dapat dideteksi dalam sampel saat menghitung 

persentase viabilitas spermatozoa (Pena dkk, 1998).Abnormalitas 

morfologi spermatozoa dibedakan menjadi tiga yaitu, abnormalitas 

primer, sekunder dan tersier. Abnormalitas primer adalah 

abnormalitas spermatozoa yang terjadi akibat kegagalan 

spermatogenesis. Abnormalita sekunder terjadi selama spermatozoa 

melalui epididimis. Kerusakan spermatozoa setelah ejakulasi atau 
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penanganan yang salah pada saat inseminasi buatan disebut 

abnormalitas tersier (Aminasari, 2009). 

 

2.6.  Penentuan dan Penilaian Mortilitas 

1. Gerakan Massa 

Menurut Feradis (2010) menyatakan bahwa sperma dalam suatu kelompok 

mempunyai kecendrungan  untuk bergerak bersama-sama ke satu arah yang 

menyerupai gelombang yang tebal dan tipis bergerak cepat atau lamban 

tergantung dari spermatozoa hidup didalamnya. Gerakan massa spermatozoa 

dapat dilihat jelas dibawah mikroskop dengan pembesaran (10 x 10) dan cahaya 

yang kurang. Berdasarkan penilaian gerakan massa, kualitas semen dapat 

ditentukan sebagai berikut : 

a. Sangat baik (+++) terlihat gelombang-gelombang besar, banyak, gelap, 

tebal dan aktif  bergerak. 

b. Baik (++) terdapat gelombang-gelombang kecil tipis, jarang, kurang 

jelas dan bergerak lamban. 

c. Cukup (+) bila tidak terlihat gelombang melainkan gerakan-gerakan 

individual aktif progresif. 

d. Buruk (0) bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan individual. 

2. Gerakan Individual 

 Di bawah pembesaran pandangan mikroskop (45 x 10) pada selapis tipis 

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

individual spermatozoa. Pada umumnya yang terbaik adalah pergerakan progresif 

atau gerakan aktif maju kedepan. Gerakan maju dan mundur merupakan tanda 
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cold shock atau media yang tidak isotonik dengan semen. Gerakan berayun atau 

beputar ditempat biasanya terjadi pada semen yang tua, jika semen tidak bergerak 

dianggap mati (Feradis, 2010). Menurut Toelihere (1993) sapi yang normal 

(fertile) mempunyai motilitas individu 40-75% spermatozoa yang aktif progresif. 

 Toelihere (1981) menyatakan kualitas semen dapat ditentukan dengan nilai 

0 sampai 5 sebagai berikut : 

1. 0 – spermatozoa motil atau tidak bergerak. 

2. 1– gerakan berputar ditempat. 

3. 2 – gerakan berayun melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif, tdan 

tidak ada gelombang. 

4. 3 – 50% sampai 80% spermatozoa bergerak progresif dan menghasilkan 

gerakan massa. 

5. 4 – pergerakan progresif yang gesit dan segera membentuk gelombang, 

dengan 90% sperma motil. 

6. 5 – gerakan yang sangat progresif, gelombang yang sangat cepat, 

menunjukkan 100% motil aktif. 

 

2.7. Penampungan Semen 

 Penampungan semen merupakan salah satu mata rantai dari produksi Balai 

Inseminasi Buatan untuk mendapatkan semen beku dengan kualitas yang optimal. 

Secara umum penampungan semen adalah proses ejakulasi yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain hormonal, 

metabolisme dan keturunan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan 

(Feradis, 2010). Cara yang terbaik untuk penampungan semen adalah dengan 
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menggunakan vagina buatan (Yendraliza dkk., 2015). Menurut Toelihere (1993) 

penggunaan vagina buatan adalah suatu metode yang dipakai secara umum dan 

meluas untuk penampungan semen pejantan sapi perah atau sapi potong pada 

pusat-pusatinseminasi buatan. Vagina buatan dapat mengatasi kerugian-kerugian 

yang diperoleh dengan pengurutan dan elektroejakulator atau koleksi semen 

langsung dari dalam vagina hewan betina. Vagina buatan mudah dibuat dan 

sederhana untuk dipakai dengan menggunakan vagina buatan dapat diperoleh 

semen yang bersih, maksimal, dan spontan keluar. Penampungan semen empat 

kali atau lebih dalam seminggu, jika dilakukan terus menerus akan 

memepengaruhi kuantitas dan kualitas semen. Sebaiknya penampungan dilakukan 

satu sampai tiga kali seminggu, dengan penampungan dua kali seminggu kualitas 

dan kuantitas semen dari minggu keminggu akan tetap baik dan kondisi ternak 

dapat terjaga, asal makanan dan perawatannya baik (Partodihardjo, 1987). 

 

2.8. Pengenceran Semen 

 Pengenceran semen adalah upaya untuk memperbanyak volume semen, 

mengurangi kepadatan spermatozoa serta menjaga kelangsungan hidup 

spermatozoa sampai waktu tertentu pada kondisi penyimpanan dibawah atau 

diatas titik beku (Rusdin dan Jum’at, 2000). Pengenceran dan penyimpanan semen 

merupakan usaha mempertahankan fertilitas spermatozoa dalam periode yang 

lebih lama yakni untuk memperpanjang daya hidup spermatozoa, motilitas dan 

daya fertilitasnya (Situmorang, 2002). 

 Pemeriksaan mengenai mortilitas dan konsentrasi spermatozoa, biasanya 

hanya diperlukan waktu 10 sampai 15 menit. Jika kualitasnya memuaskan, semen 
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segar diencerkan dengan suatu pengenceran pada suhu antara 21
o
C sampai 32

o
C, 

ditempatkan didalam bejana berisi air dengan suhu yang sama, kemudiakan 

masukkan dan disimpan  didalam lemari es untuk didinginkan perlahan-lahan 

sampai mencapai suhu 5
 o

C dalam waktu 1 sampai 1.5 jam. Semen tersebut dapat 

langsung dipakai sebagai semen cair (chilled semen; liquid semen) dalam waktu 

3-4 hari atau dapat dibekukan menjadi semen beku (frozen semen) untuk disimpan 

dalam waktu yang jauh lebih lama (Toelihere, 1993). 

Menurut Salisbury dan Van Demark (1985), pengencer yang baik adalah : 

1). Mempunyai tekanan osmosa isotonis dan dapat mempertahankan tekanan 

isotonis itu selamanya penyimpanan. 2.) Memberikan imbangan unsur mineral 

yang dibutuhkan untuk kehidupan spermatozoa. 3). Menyediakan bahan makanan 

bagi spermatozoa untuk proses metabolismenya. 4). Memiliki lippoprotein atau 

lesitin untuk melindungi sel spermatozoa terhadap kejutan dingin (cold shock). 5). 

Menyediakan penyangga terhadap produksi aksi metabolisme yang bersifat racun 

terhadap spermatozoa. 6). Merupakan sumber bahan reduksi untuk melindungi 

enzim seluler yang mengandung sulfhydryl. 7). Bebas dari substansi produk 

kuman-kuman atau organisme penyakit menular yang berbahaya terhadap 

spermatozoa, alat-alat reproduksi betina, proses fertilisasi, implantasi dan 

pengembangan ovum yang difertilitas. 

 

2.9. Fungsi Pengencer 

 Spermatozoa tidak dapat tahan hidup untuk waktu yang lama kecuali bila 

ditambahkan berbagai unsur ke dalam semen (Feradis, 2010). Unsur-unsur ini 

yang membentuk suatu pengencer yang baik, mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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1. Menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa. 

2. Melindungi spermatozoa terhadap cold shock. 

3. Menyediakan suatu penyanggah untuk mencegah perubahan pH akibat 

pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa. 

4. Mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit yang 

sesuai. 

5. Mencegah pertumbuhan kuman. 

6. Memperbanyak volume semen sehingga lebih banyak hewan betina dapat 

diinseminasi dengan satu ejakulat. 

 

2.10. Syarat Pengenceran 

 Menurut Toelihere (1993) dan Shukla (2011) syarat pengencer yang baik 

adalah : 

1. Bahan pengencer murah sederhana dan praktis dibuat tetapi mempunyai 

daya preservasi yang tinggi. 

2. Pengencer harus mengandung unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik 

dan kimianya dengan semen dan tidak boleh mengandung zat-zat toksik 

terhadap spermatozoa atau saluran alat kelamin hewan betina. 

3. Pengencer harus isotonik dengan sel serta mempertahankan kualitas 

selama penyimpanan. 

4. Pengencer harus tetap mempertahankan dan tidak membatasi daya 

fertilitas spermatozoa. Pengencer tidak boleh terlampau kental sehingga 

menghalangi pertemuan antara spermatozoa, ovum dan menghambat 

fertilitas. 
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5. Pengencer menyediakan kandungan lipopprotein dan lesitin untuk 

perlindungan terhadap perubahan suhu. 

6. Pengencer tidak membatasi proses fertilitas spermatozoa dan 

perkembangan zigot. 

7. Pengencer harus memberi kemungkinan penilaian spermatozoa sesudah 

pengenceran. 

 

2.11. Bahan Pengencer 

2.11.1 Air Kelapa 

 Bahan alternatif yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan 

campuran pengencer adalah air kelapa (Anggraeny dkk., 2004). Indonesia 

merupakan penghasil kelapa. Air kelapa tersusun 25% dari  berat total kelapa, 

sehingga potensinya sangat besar di gunakan sebagai air kelapa. Air kelapa 

mengandung senyawa organik yang komplek yaitu 20 macam asam amino bebas, 

18 macam vitamin (Monoarfa, 1982). Namun air kelapa hanya bersifat sebagai 

penyangga yang tidak cukup melindungi spermatozoa dari suhu rendah, sehingga 

perlu ditambahkan bahan-bahan lain yang dapat dioptimalkan kemampuan air 

kelapa sebagai pengencer semen (Anggraeny dkk., 2004). 

 Air kelapa mengandung sejumlah zat gizi, yaitu protein 0,2%, lemak 

0,15%, karbohidrat 7,27%, gula, vitamin, elektrolit dan hormon pertumbuhan. 

Kandungan gula maksimum 30 gram per 100 ml air kelapa (Warisno, 2004). 

Disamping itu air kelapa juga mengandung mineral seperti kalium dan natrium. 

Mineral-mineral itu diperlukan dalam proses metabolisme, juga dibutuhkan dalam 

pembentukan kofaktor enzim-enzim ekstraseluler oleh bakteri pembentuk 
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selulosa. Selain mengandung mineral, air kelapa juga mengandung vitamin-

vitamin seperti riboflavin, tiamin, biotin (Payung, 2015). 

Tabel 2.1. Kandungan Gizi Air Kelapa 

Zat Gizi  Satuan    Muda                        Tua  

Kalori   K   17,0              - 

Lemak   g   0,20             0,14 

Protein   g   1,00             1,50 

Karbohidrat  g   3,80             4,60 

Kalsium  mg   15,00             - 

Fosfor   mg   8,00             0,50 

Besi   mg   0,20             - 

Vitamin C  mg   1,00             - 

Air   g   95,50             91,50 

Sumber : Esti dan Sawedi (2001) 

 Air kelapa muda mampu memenuhi syarat sebagai bahan pengencer yang 

murah, sederhana dan praktis. Selain itu air kelapa muda mengandung glukosa 

dan fruktosa yang juga terkandung dalam semen (Sulmartiwi dkk., 2011). 

Menurut Hasibuan (2009) didalam air kelapa terdapat glukosa dan fruktosa 

dengan nilai 0,89 gram. Air kelapa muda merupakan bahan pengencer yang 

mengandung fruktosa.. Penggunaan fruktosa dalam waktu yang lama dapat 

menurunkan pH sehingga dibutuhkan buffer untuk mempertahan pH dalam 

kondisi normal (Barlina, 2004). 

2.11.2. Bahan Pengencer Tris Kuning Telur 

 Tris aminomethane berfungsi sebagai buffer dan mempertahankan tekanan 

osmotik dan keseimbangan elektrolit. Kuning telur berfungsi melindungi 

spermatozoa terhadap cold shock dan sebagai sumber energi (Triana, 2005). Telur 

merupakan salah satu produk unggas yang mempunyai nilai gizi tinggi dan 

lengkap, harga relatif lebih murah serta merupakan bahan pangan yang tidak 

ditolak oleh hampir semua orang. Yuwanta (2010) menyatakan bahwa komposisi 
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asam amino yang terkandung didalam telur cukup komperatif dibandingkan susu 

atau daging. Telur kaya akan asam amino esensial seperti lisin, triptofan dan 

khususnya metionin yang merupakan asam-asam amino esensial terbatas. Telur 

juga mengandung asam lemak tidak jenuh dan berantai ganda lebih dari satu, 

vitamin dan mineral serta mikro mineral yang sangat baik.  

 Telur utuh terdiri atas beberapa kompenen, yaitu air 66%, dan bahan 

kering 34%, yang tersusun atas protein 12%, lemak 10%, karbohidrat 1%, dan abu 

11%. Didalam bahan kering terdapat kandungan protein, lemak dan abu yang 

hampir sama, yang paling sedikit adalah kandungan karbohidrat. Kuning telur 

mengandung air sekitar 48% dan lemak 33%. Disamping kandungan utama 

seperti protein, lemak, karbihidrat dan abu kuning telur juga mengandung vitamin, 

mineral, pigmen dan kolesterol (Angkoso, 1993). 

 Kuning telur telah lama digunakan sebagai bahan pengencer semen. 

Kuning telur mengandung lipoprotein dan lesitin yang dapat mempertahan kan 

dan melindungi integritas selubung lipoprotein dari sel spermatozoa. Selain itu 

kuning telur juga banyak mengandung glukosa yang lebih bermanfaat 

dipergunakan oleh spermatozoa dari pada fruktosa yang terdapat didalam semen. 

Kuning telur juga banyak mengandung protein, vitamin yang larut dalam air dan 

minyak sehingga ideal digunakan sebagai pengencer (Anggraeny dkk., 2004). 

 Keunggulan lipoprotein dan lesitin dari kuning telur pada preservasi 

semen dapat menstabilkan membran plasma, sehingga menjaga perubahan 

komposisi lipid membran plasma selama penyimpanan dan pembekuan. Kuning 

telur sering ditambahkan kedalam media pengencer dan penyimpanan 

spermatozoa. Ketertarikan pada kuning telur dimulai sejak diketahui bahwa 
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penurunan motilitas spermatozoa setelah efek cold shock disebabkan karena 

kerusakan membran plasma, yang diduga karena fosfolipid dan kolesterol yang 

hilang pada membran plasma sel (Yendraliza dkk., 2015).  

Tabel 2.2 Kandungan gizi telur ayam per 100 gram  

Zat Gizi   Telur Ayam Kuning Telur Putih Telur 

Bagian yang dapat dimakan 90%  100%  100% 

Kalori (Kal)   162  361  50 

Protein (g)   12,8  16,3  10,8 

Lemak (g)   11,5  31,9  0 

Karbohidrat (g)  0,7  0,7  0,8 

Kalsium   54  147  6 

Fosfor    180  586  17 

Besi    2,7  7,2  1,2 

Vitamin A   900  2000  0 

Vitamin B1   0,10  0,27  0 

Vitamin C1   0  0  0 

Air    74  49,4  87,8 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (1996) 

 

2.11.3 Gliserol 

 Gliserol merupakan substansi yang langsung berdifusi ke dalam 

spermatozoa dan mungkin dioksidir oleh spermatozoa untuk proses energinya dan 

membentuk fructosa (Salisbury dan Van Demark, 1985). Penambahan gliserol 

kedalam pengencer adalah essensial untuk pembekuan semen. kerusakan 

spermatozoa akan terjadi akibat adanya pengaruh kejut dingin (cold shock) yang 

dapat merusak membran plasma sel yang berakibat kematian pada spematozoa. 

Untuk meminimalkan kerusakan sel dapat dilakukan dngan menambahkan zat 

tertentu kedalam pengencer semen. Zat tersebut dikenal dengan nama 

krioprotektan. Salah satu jenis krioprotektan yang sering digunakan pada mamalia 

adalah gliserol (Solihati dkk., 2009). 
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Fungsi lain dari gliserol adalah menjaga keseimbangan elektrolit intra dan 

ekstra seluler sehingga biokimia yang terjadi didalam sel spermatozoa tetap 

berlangsung dan mengurangi kematian sel spermatozoa yang berlebihan (Tambing 

dkk., 2000). Salah satu pengaruh yang merugikan adalah cekaman dingin dimana 

efeknya adalah kematian spermatozoa yang terjadi setelah spermatozoa di 

thawing, akibat tingginya daya konstraksi selubung lipoprotein dinding sel, 

dengan adanya gliserol dalam pengencer maka efek dari kejutan dingin dapat 

diminimalisir sehingga kematian spermatozoa dapat dicegah. 

2.11.4. Filling dan Sealing 

Filling dan Sealing adalah proses pengisian semen yang telah diencerkan 

dan penjepit straw dengan menggunakan automatic filing and sealing machine. 

Proses ini dilakukan didalam cool top (Feradis, 2010). Setiap semen yang telah 

diencerkan dan memenuhi standar minimal kualitas segera dikemas kedalam mini 

straw dengan menggunakan mesin Filling dan sealing, setiap sraw berisi 0,25 ml 

semen yang telah diencerkan dengan kandungan sperma 25 juta sel. Pengemasan 

dilakukan didalam lemari pendingin (cool top) dengan suhu 3
o
-50

o 
C (Toelihere, 

1981). 

2.11.5. Ekuilibrasi 

Toelihere (1981) menyatakan bahwa waktu ekuilibrasi adalah periode 

yang diperlukan spermatozoa sebelum pembekuan untuk menyesuaikan diri 

dengan pengencer supaya sewaktu pembekuan kematian spermatozoa yang 

berlebih- lebihan dapat dicegah. Pada tahap ini, gliserol menembus ke dalam 



 
32 

     

spermatozoa untuk membentuk konsentrasi intraseluler dan ekstraseluler yang 

seimbang. 

2.11.6.  Pre Freezing Semen 

Straw yang berisi semen diatur pada rak straw dan ditempatkan dalam uap 

N2 cair sekitar 2-3 cm diatas permukaan nitrogen cair. Pembekuan ini berlangsung 

selama 10-15 menit, kemudian dimasukan langsung ke dalam nitrogen cair 

(Tambing dkk., 2000). 

2.11.7. Pembekuan Semen 

Pembekuan merupakan suatu proses penghentian sementara kegiatan 

hidupdari sel tanpa mematikan fungsi sel, reaksi metaboliknya berhenti mendekati 

total (Susilawati, 2003). Untuk proses pembekuan straw dimasukkan kedalam 

Nitrogen cair (suhu -196
o
C) dan disimpan didalam container (Rizal dkk., 2006). 

Penimpanan dalam container selama 60 menit selanjutnya dilakukan thawing 

(mumu, 2009). 

2.11.8. Thawing 

 Thawing sama pentingnya dengan fase pembekuan bagi kelangsungan 

hidup spermatozoa. Spermatozoa yang telah bertahan selama pendinginan dalam 

suhu -196
o
 C harus dlakukan pencairan kembali (Marshall, 1984). Pengaruh 

pencairan tergantung pada tingkat pendingin telah cukup tinggi untuk 

menginduksi pembekuan intraseluler, atau cukup rendah untuk menghasilkan 

dehidrasi sel. Teknik thawing terbaik yaitu pada thawing menggunakan air 

bersuhu 37
 o 

C dengan durasi 15 detik ( Salim dkk., 2009). 

 


