
 6 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Simmental 

Sapi simental adalah bangsa Bos taurus, berasal  dari daerah Simme di 

negara Switzerland,  tepatnya di Lembah Simme,  tetapi sekarang berkembang 

lebih cepat di Benua Eropa dan Amerika. Sapi ini merupakan tipe sapi perah dan 

pedaging. Jenis sapi ini dominan  di daerah Prancis Timur, Jerman Selatan, 

Cekoslawakia dan Hongaria. Lebih kurang setengah populasi sapi di Austria, 

Rumania, Rusia, Polandia, Bulgaria dan Italia.  Sapi  simental  mempunyai 

klasifikasi taksonomi (Talib dan Siregar, 1999): Bangasa sapi Filum: Chordata 

(hewan yang memiliki tulang belakang), Kelas: Mamalia (hewan-hewan yang 

menyusui), Ordo: Artiodaktili (hewan berkuku/berteracak genap), Sub ordo: 

Ruminansia (hewan memamah biak) Famili: Bovidae (hewan dengan tanduk 

berongga),  Genus: Bos (pemamah biak berkaki empat),  Spesies: Bos Taurus 

(golongan sapi-sapi Eropa).   

Talib dan Siregar (1999) juga menambahkan bahwa simental merupakan 

tipe sapi perah dan pedaging, warna bulu coklat kemerahan (merah bata), dibagian 

muka dan lutut kebawah serta ujung ekor berwarna putih, sapi jantan dewasanya 

mampu mencapai berat badan 1150 kg sedang betina dewasanya 800 kg. Sapi ini 

mencapai dewasa kelamin pada umur 12 bulan.Umur saat pubertas tergantung 

pada kondisi fisik, bangsa tetua, ada atau tidaknya heterosis, temperatur 

lingkungan, dan berat badan yang sangat berhubungan dengan pakan.Tingkat 

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

senantiasa makan bila diberi pakan. Selain dimanfaatkan sebagai ternak potong, 

sapi Simental dimanfaatkan juga dalam produksi susunya. Bentuk tubuhnya kekar 
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dan berotot, sapi jenis ini sangat cocok dipelihara di tempat yang iklimnya sedang. 

Persentase karkas sapi jenis ini tinggi, mengandung sedikit lemak dan dapat 

difungsikan sebagai sapi perah dan potong. 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 metabolicrate yang 

cepat, sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih teratur. 

 

2.2. Organ Reproduksi Jantan 

Organ reproduksi hewan jantan dapat dibagi atas tiga komponen: (a) 

organ kelamin primer, yaitu gonad jantan, dinamakan testis, (b) sekelompok 

kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap yaitu kelenjar vesikulares, prostat dan 

cowper dan saluran-saluran yang terdiri dari epididymis dan vas deferens, dan (c) 

alat kelamin luar atau kopulatoris yaitu penis. Organ kelamin primer atau testes 

berjumlah dua buah dan pada ternak mamalia secara normal terdapat di dalam 

suatu kantong luar, skrotum (Toelihere, 1979). 

Bentuk testes bulat panjang, dengan sumbu memanjangnya ke arah 

vertikal. Pada hewan dewasa panjang testes 12 sampai 15 cm dan diameter 

berkisar dari 6 sampai 8 cm. Berat sebuah testes termasuk tunika albugenia dan 

epididimis berkisar antara 300 sampai 500 gram, tergantung pada umur, jenis sapi 

dan kondisi makanan. Testes mempunyai dua fungsi penting untuk menghasilkan 

spermatozoa dan hormon-hormon jantan androgen (Partodihardjo,1987). 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Organ reproduksi sapi jantan (Partodihardjo, 1987) 

 

2.3. Semen dan Teknik Penampungan Semen 

2.3.1. Semen 

Semen adalah zat cair yang keluar dari tubuh melalui penis sewaktu 

kopulasi (Partodihardjo, 1992). Sedangkan menurut (Toelihere, 1979) semen 

adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran 

kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula ditampung dengan berbagai 

cara untuk keperluan inseminasi buatan. 

2.3.2. Teknik Penampungan Semen 

Berbagai metode penampungan semen untuk Inseminasi Buatan (IB) telah 

dikembangkan. Metode penampungan semen dengan memakai vagina buatan 

sangat popular dan kini dipakai secara meluas pada pusat-pusat IB. Menurut 

Partodihardjo (1987) semen yang digunakan untuk keperluan inseminasi buatan 

pada umumnya ditampung menggunakan vagina buatan (VB). Selain dari pada itu 

dikenal pula cara penampungan dengan jalan mengurut-urut vesicula seminalis 

dan ampula uretra sapi jantan dengan tangan yang disebut dengan cara massage 
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atau palpasi dalam. Disamping itu dikenal pula cara yang lain yang 

mempergunakan alat elektroejakulator. 

Pada umumnya metode yang digunakan adalah dengan menggunakan 

vagina buatan (Feradis, 2010), dengan urutan pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Persiapan Penampungan 

Hal yang harus diperhatian adalah: suhu dan kelicinan dan kelembaban 

vagina buatan saat melakukan penampungan, rangsangan seksual saat 

penampungan (teasing), dan hewan pemancing (teaser). 

2. Pelaksanaan Penampungan 

Untuk mempermudah penampungan semen, harus disediakan fasilitas 

dimana dengan aman kita dapat mengawasi dan menguasai teaser dan 

pejantan yang akan ditampung. Untuk itu dipakai kandang khusus yang 

disebut service crate atau kandang jepit. Sebelum ditampung semennya, 

pejantan harus disiapkan dengan optimal baik kondisi maupun 

kesehatannya. Selain itu, juga disiapkan teasernya yang digunakan secara 

bergantian. Pada pejantan yang akan ditampung, kolektor harus melakukan 

teasing (perangsangan) terlebih dahulu sampai libido pejantan tersebut 

cukup tinggi (optimal), baru dilakukan penampungan. Pejantan yang sudah 

ditampung dikembalikan kekandang untuk nantinya akan dibawa ke 

linebull untuk exercise (olah raga). 

2.4. Faktor-Faktor yang Menentukan Kualitas Semen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas semen diantaranya adalah 

umur, bangsa ternak, genetik, lingkungan, pakan dan jenis pengencer yang 

digunakan. 
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2.4.1. 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 

dan berlangsung pertama kali ketika sapi berumur 10 sampai 12 bulan (Nuryadi, 

2000). 

Hafez dan Hafez (2000) menyatakan bahwa 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. Menurut Mathevon et al. (1998) bahwa 

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

banyak daripada sapi jantan muda. Volume, konsentrasi dan jumlah spermatozoa 

motil per ejakulat cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur 

pejantan mencapai 5 tahun. 

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

menghasilkan semen yang lebih sedikit. Susilawati, et al. (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). 
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2.4.2.  Bangsa  

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).  Feradis (2010) menyatakan bahwa setiap  sapi  mempunyai  kualitas  

semen  yang  berbeda-beda  tergantung  dari  umur,  kondisi  ternak, libido dan 

bangsa. Salah satu faktor yang mempunyai  pengaruh  terhadap  kualitas  semen  

adalah  bangsa  dari  pejantan  yang  ditampung semennya. 

2.4.3. Genetik 

Coulter et al. (1997) dan Sprott et al. (1998) menyatakan bahwa produksi 

spermatozoa berkorelasi positif dengan ukuran testis yang dapat diestimasi 

dengan panjang, berat dan lingkar skrotum. Bearden dan Fuquay (1984) 

menyatakan bahwa ukuran testis dipengaruhi oleh genetik, umur, bangsa ternak 

dan individu. Chondalia et al. (1999) menyebutkan bahwa genetik juga 

mempengaruhi ketahanan sel spermatozoa terhadap heat shock pada saat thawing. 

2.4.4.  Lingkungan 

Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat 

mempengaruhi organ reproduksi ternak jantan. Hal ini mengakibatkan fungsi 

thermoregulatoris 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, et al. 1993). 

Musim dapat mempengaruhi kualitas semen pada ternak-ternak yang 

berada di daerah sub tropis. Di Indonesia, musim kurang berpengaruh karena 
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perbedaan lama penyinaran hampir tidak ada (Susilawati et al. 1993). Perubahan 

musim karena perbedaan lamanya siang hari atau lamanya penyinaran dapat 

menghambat produksi FSH yang dapat menghambat produksi spermatozoa oleh 

testis (Hafez dan Hafez. 2000). Hasil penelitian Mathevon et al. (1998) 

menyatakan bahwa 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. 

2.4.5. Pakan 

Nutrisi sangat penting selama perkembangan sistem reproduksi sapi jantan 

muda. Meningkatkan jumlah nutrisi akan mempercepat pubertas dan pertumbuhan 

tubuh (Sprott et al., 1998).  Elisa (2010) menyatakan bahwa pakan ternak sangat  

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh ternak. Berat tubuh 

sangat  berkorelasi positif terhadap  pertumbuhan alat reproduksi ternak (berat  

testis).   

Pada ternak jantan, pemenuhan kebutuhan pakan sangat mendukung 

aktivitas reproduksinya. Pakan  yang diberikan terlalu sedikit terutama pada 

periode  sebelum pubertas dapat meyebabkan perkembangan testis dan  kelenjar-

kelenjar asesoris terhambat dan dapat memperlambat timbulnya dewasa  kelamin. 

Pada ternak dewasa, kekurangan pakan dapat mengakibatkan gangguan fungsi 

fisiologis, baik pada testes maupun kelenjar asesorisnya serta dapat menurunkan 

libido sehingga produksi semen turun (Aminasari, 2009). Coulter et al. (1998) 

menyatakan bahwa pemberian 100% hijauan pada sapi angus, hereford dan 

simmental setelah disapih mempunyai lingkar skrotum, produksi semen harian 
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dan spermatozoa motil progresif lebih besar daripada pakan dengan energi tinggi 

(80% konsentrat dan 20% hijauan). 

2.4.6. Jenis Pengencer 

Untuk menghasilkan semen cair ataupun semen beku yang berkualitas 

tinggi dibutuhkan bahan pengencer semen yang mampu mempertahankan kualitas 

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.  

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 metabolisme 

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). 

Selain pengencer semen yang dibuat berdasarkan resep, terdapat berbagai 

pengencer kemasan yang telah beredar dan dapat diperoleh dipasaran seperti 

Biochiphos dan Bioexcel (IMV, Perancis) juga triladyl, biladyl dan pengencer 

Andromed namun bahan-bahan tersebut tergolong mahal dan sulit 

mendapatkannya. Selain bahan-bahan tersebut ada juga bahan yang bersifat alami 

seperti: tris kuning telur dan juga sudah ada yang mengkombinasikannya dengan 
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bahan-bahan yang terdapat dari alam Pada penelitian ini, saya akan menggunakan 

bahan pengencer. 

2.4.6.1.  Syarat Pengencer 

 Menurut Partodihardjo (1987) menyatakan suatu pengencer yang baik 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Bahan pengencer hendaknya 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 yang 

toksin atau bersifat racun terhadap spermatozoa maupun terhadap saluran 

kelamin hewan betina. 

3. Pengencer harus tetap mempertahankan dan tidak membatasi daya 

fertilisasi spermatozoa. Pengencer tidak boleh terlampau kental sehingga 

menghalangi pertemuan antara spermatozoa dan ovum dan menghambat 

fertilisasi. 

4. Pengencer harus memberi kemungkinan penilaian spermatozoa sesudah 

pengenceran. Sebaiknya sesudah pengenceran, pergerakan spermatozoa 

masih dapat terlihat dengan mudah agar dapat ditentukan nilai semen 

tersebut. 

Salisbury dan Vandemark, (1985) menyatakan pengencer yang baik harus 

mempunyai tekanan osmosa isotonis dan dapat mempertahankan tekanan isotonis 

itu selama penyimpanan, memberikan imbangan unsur mineral yang dibutuhkan 

untuk kehidupan spermatozoa, menyediakan bahan makanan bagi spermatozoa 

untuk proses metabolismenya, memiliki lipoprotein atau lesitin untuk melindungi 
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sel spermatozoa terhadap kejutan dingin (cold shock), menyediakan penyanggah 

terhadap produksi akhir metabolisme yang bersifat racun terhadap spermatozoa. 

2.4.6.2.  Madu (Apis dorsata) 

Menurut Standar Nasional Indonesia  (SNI) 01-3545-1994, madu adalah 

cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber 

nectar. Nektar  adalah suatu  senyawa  kompleks  yang dihasilkan  oleh  kelenjar  

“necterifier” tanaman  dalam  bentuk  larutan  gula yang  bervariasi.  Komponen  

utama dari  nektar  adalah  sukrosa,  fruktosa, dan  glukosa  serta    terdapat  juga 

dalam  jumlah kecil  sedikit  zat –  zat gula  lainnya  seperti  maltosa, melibiosa,  

rafinosa  serta  turunan karbohidrat lainnya. Berdasarkan  data  United  States 

Department of Agriculture (USDA), Madu mengandung 38% fruktosa; 31%  

glukosa; 17,1% air; 7,2% maltose; 4,2% trisakarida dan beberapa polisakarida, 

1,5% sukrosa, 0,5% mineral, vitamin  dan enzim. Kandungan gizi pada beberapa 

bagian- bagian madu dapat dilihat pada Tabe l.1. dan 1.2. 

Tabel 1.1. Kandungan Nutrisi pada Madu 

Komponen     Kandungan Gizi (%)      

Air      17,0       
Fruktosa     38,5       

Glukosa     31,0       

Maltose     7,2     

Karbohidrat    4,2       

Sukrosa    1,5       

Enzim, Vitami, dan Mineral  0,5     

Sumber : Pusat perlebahan APIARI Pramuka PPAP (2003) 
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Tabel 1.2. Komposisi Kimia Madu Per 100 gram 

      Bahan Penyusun Kandungan 

Gizi  (Mg) 

Bahan Penyusun Kandungan Gizi 

(Mg / mg
x
 / kkal

xx
 

Karbohidrat  82,4  Vitamin B6 0.024  

Gula  82.12  Folat ( Vitamin 

B9 ) 

2  

Serat pangan  0,2  Vitamin C  0,5  

Protein  0,3  Magnesium  2  

Air  17.10  Fosfor  4  

Riboflavin ( vitamin 

B2 )  

0,038  Kalium  52  

Niacin ( vitamin B3)  0,121  Sodium 4  

Kalsium  6  Seng 0,22  

Besi  0,42  Energi 300 ( 1.270 kJ) 

Vitamin B5  0.068    

Sumber : Khasiat  dan  Manfaat Madu  Herbal, (Adji.  2004) 

Salah  satu bahan yang dapat digunakan sebagai buffer adalah madu (Adji, 

2008). Selain itu, madu dapat menggantikan fruktosa karena madu merupakan 

bahan yang mengandung sumber energi tinggi dan merupakan cairan kental yang 

dihasilkan oleh lebah madu dari berbagai sumber nektar. Penambahan madu 

sebagai zat nutrisi spermatozoa yang mengandung fruktosa sehingga dapat 

meningkatkan motilitas dan lama hidup  juga dapat mempertahankan pH. Menurut 

Toelihere, (1993) Bahan Sumber nutrisi yang paling banyak digunakan adalah 

karbohidrat terutama fruktosa yang paling mudah dimetabolisasi oleh 

spermatozoa. 

2.4.6.3. Tris Kuning Telur 

  Tris merupakan larutan yang mengandung asam sitrat dan fruktosa yang 

berperan sebagai penyanggah (Buffer), untuk mencegah perubahan pH akibat 

asam laktat dari metabolisme spermatozoa serta mempertahankan tekanan 

osmotik dan keseimbangan elektrolit, sumber energi dan melindungi spermatozoa 

dari kejutan dingin (cold shock).Selain itu, tris mempunyai kemampuan dalam 
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memberi motilitas spermatozoa yang lebih tinggi karena tris lebih banyak 

mengandung zat-zat makanan, antara lain Fruktosa, Asam Sitrat yang dapat di 

panaskan sebagai buffer dan meningkatkan aktifitas spermatozoa (Hoesni, 1997). 

Kuning telur memiliki komposisi gizi yang lebih lengkap dibanding putih 

telur.Menurut Toelihere (1985) kuning telur mengandung lipoprotein dan lechitin 

yang mempertahankan dan melindungi integritas dan selubung lipoprotein dari sel 

spermatozoa dan mencegah cold shock. Komposisi kuning telur terdiri dari air, 

protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin (Sarwono, 1995).Kuning telur 

mengandung asam - asam amino, karbohidrat, vitamin, dan mineral untuk 

kebutuhan hidup spermatozoa.Selain itu, di dalam kuning telur terdapat senyawa 

anti kejut (cold shock) yang berperan melindungi spermatozoa dari kejut 

dingin.Kuning telur juga mengandung glukosa, protein, vitamin yang larut dalam 

air dan lemak serta viskositasnya yang dapat menguntungkan bagi spermatozoa 

(Djanuar, 1985). 

2.4.6.4. Gliserol 

Kerusakan spermatozoa akan terjadi akibat adanya pengaruh kejut dingin 

(cold shock) yang dapat merusak membran plasma sel yang berakibat kematian 

pada spermatozoa. Pada saat pembekuan, semen mengalami penurunan kualitas 

sekitar 10 sampai 40% hingga 50% (Parrish, 2003).Untuk meminimalkan 

kerusakan sel dapat dilakukan dengan menambahkan zat tertentu kedalam 

pengencer semen (Solihati et al, 2008). Zat tersebut dikenal dengan nama 

krioprotektan. Salah satu jenis krioprotektan yang sering digunakan pada mamalia 

adalah gliserol.Gliserol dapat masuk ke dalam sel spermatozoa untuk mengikat 

sebagian air bebas, sehingga kristal-kristal es yang terbentuk pada medium 

pengencer pada waktu pembekuan dapat dicegah (Azizah dan Arifiantini, 2009). 
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Fungsi lain gliserol adalah menjaga keseimbangan elektrolit intra dan 

ekstra seluler sehingga proses biokimia yang terjadi di dalam sel spermatozoa 

tetap berlangsung dan mengurangi kematian sel spermatozoa yang berlebihan 

(Tambing et al., 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 kejut dingin 

tersebut dapat diminimalisir sehingga kematian spermatozoa dapat dicegah. 

Peranan tris dalam pengencer juga berfungsi untuk mempertahankan daya hidup 

spermatozoa serta sebagai penyangga (buffer) dari perubahan pH bahan 

pengencer. 

2.5.  Pemeriksaan  Semen Secara Makrokopis dan Mikrokopis 

2.5.1. Pemeriksaan Makrokopis 

Toelihere (1993) menyatakan pemeriksaan dan evaluasi harus meliputi 

keadaan umum contoh semen, volume, konsentrasinya 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, 

pewarnaan diferential untuk menentukan sperma yang hidup dan yang mati, 

penentuan metabolisme spermatozoa, dan penentuan resistensi sel-sel sperma 

terhadap kondisi-kondisi merugikan. 

a)  Volume  

 Menurut Butar. Eko (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). Perbedaan volume semen tersebut 
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dipengaruhi oleh: perbedaan individu, umur, bangsa ternak, nutrisi, frekuensi 

ejakulat, libido, dan kondisi ternak itu sendiri. 

b)  Warna    

Semen sapi mempunyai warna yang berbeda-beda maka dari warna  semen 

ini dapat diduga bahwa semen yang dihasilkan oleh pejantan bagus atau tidak. 

Souhoka, et al.  2009  menyatakan bahwa semen segar yang memiliki jumlah 

spermatozoa banyak akan mengakibatkan semen lebih kental dan warna lebih 

pekat. Nursyam (2007) dan Feradis (2010)  menyatakankan bahwa semen sapi 

normal  berwarna putih susu atau krem keputihan dan keruh, derajat 

kekeruhannya tergantung pada konsentrasi spermatozoa. Menurut Toelihere 

(1985) bahwa semen yang berwarna gelap sampai merah mudah menandakan 

adanya darah segar dalam jumlah yang berbeda dan berasal dari saluran kelamin 

urethra atau penis. Warna kecoklat-coklatan menandakan adanya darah yang telah 

mengalami dekomposisi. Suatu warna coklat mudah atau warna kehijau-hijauan 

menunjukkan kemungkinan kontaminasi dengan feses. 

c)  Derajat Keasaman (pH)  

Metabolisme spermatozoa dalam keadaan anaerobik menghasilkan asam 

laktat yang makin tertimbun dan meninggikan derajat keasaman atau menurunkan 

pH larutan tersebut. Derajat keasaman sangat mempengaruhi daya tahan hidup 

spermatozoa. Pada sapi dan domba, pH semen adalah netral sekitar 6,8 (Toelihere. 

1993).  Butar (2009), menyatakan bahwa semen segar mempunyai pH antara 6,4-

7,8. Menurut Nursyam (2007) bahwa pH semen yang berkualitas baik adalah 6,8-

6,7. Hafez  dan Hafez  (2000) bahwa pH semen sapi simmental berada  pada 

rentang 5,9  –  7,3, Susilawati (2000), menyatakan  bahwa   kandungan asam sitrat 
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yang bisa mempengaruhi pada masing-masing semen pejantan dapat berubah 

tergantung pada kondisi pejantan tersebut. 

d)  Konsistensi  

Pemeriksaan konsistensi semen segar mempunyai persentase yang 

bervariasi antar bangsa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan rata-rata konsentrasi 

dan volume semen segar yang berbeda. Menurut Feradis (2010) bahwa 

Konsistensi semen sapi dikatakan kental apabila mempunyai konsentrasi 1.000 

juta sampai 2.000 juta sel  spermatozoa per ml. Butar (2009) menyatakan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi maka konsistensi semen akan semakin pekat. 

 

2.5.2. Pemeriksaan Mikrokopis 

a) Gerak Masa 

 Toelihere (1993) menyatakan gerakan massa spermatozoa dapat dilihat 

dengan jelas di bawah mikroskop dengan pembesaran kecil (10x10) dan cahaya 

yang dikurangi. Berdasarkan penilaian gerakan massa, kualitas semen dapat 

ditentukan sebagai berikut: 1. Sangat baik (+++), terlihat gelombang-gelombang 

besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif bagaikan gumpalan awan hitam saat akan 

turun hujan yang bergerak cepat berpindah-pindah tempat, 2. Baik (++), bila 

terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak 

lamban, 3.Lumayan (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan-

gerakan individual aktif progresif, 4. Buruk (N, necrospermia atau 0), bila hanya 

sedikit atau tidak ada gerakan-gerakan individual. 

b) Gerak Individu 

 Motilitas spermatozoa mempunyai peranan penting dalam sistem 

reproduksi karena pada dasarnya spermatozoa bergerak menghampiri 
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ovum.Spermatozoa yang mempunyai motilitas yang kurang progresif 

dimungkinkan tidak dapat sampai ke ovum. Menurut Toelihere (1993) sapi yang 

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

progresif. Hasil penelitian Nilawati Widjaya., (2011) yang menyatakan bahwa 

persentase motilitas individu semen sapi Simental yaitu sebesar 72,00% ini berarti 

rataan tersebut dapat dikategorikan baik. 

 Toelihere (1981) menyatakan kualitas semen dapat ditentukan dengan nilai 

0 sampai 5 sebagai berikut: 1. 0 – spermatozoa imotil atau tidak bergerak, 2. 1 – 

gerakan berputar ditempat, 3. 2 – gerakan berayun atau melingkar, kurang dari 

50% bergerak progresif, tidakada gelombang. 1. 0 – spermatozoa imotil atau tidak 

bergerak, 4. 3-50% sampai 80% spermatozoa bergerak progresif dan 

menghasilkan gerakan masa, 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. 

c) Konsentrasi Spermatozoa 

Sudjana (2007) menyatakan bahwa pemeriksaan dan penghitungan 

konsentrasi dengan menggunakan spectrophotometer, konsentrasi minimal semen 

sapi Simental adalah 1.000x10
6
 spermatozoa per ml.  Perbedaan konsentrasi 

spermatozoa  antar pejantan diduga disebabkan karena kualitas genetik pada 

masing-masing pejantan yang berbeda  (Situmorang, 2002). Sumeidiana  et al. 

(2007) menyatakan bahwa semen sapi Simental mempunyai konsentrasi lebih 

tinggi dibandingkan sapi Limousin dan Brahman.  
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2.5.3.   Pengenceran Semen 

1.  Fungsi Pengencer 

  Toelihere (1993) menyatakan spermatozoa tidak dapat tahan hidup untuk 

waktu yang lama kecuali bila ditambahkan berbagai unsur ke dalam semen. 

Unsur-unsur tersebut berfungsi:1. Menyediakan zat-zat  makanan sebagai sumber 

energi bagi spermatozoa, 2. Melindungi sperma terhadap cold shock, 3. 

Menyediakan suatu penyanggah untuk mencegah perubahan pH akibat 

pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme sperma, 4. Mempertahankan 

tekanan osmotic dan keseimbangan elektrolit yang sesuai, 5. Mencegah 

pertumbuhan kuman, dan 6. Memperbanyak volume semen sehingga lebih banyak 

hewan betina dapat di inseminasikan dengan satu ejakulat. 

1. Filling dan Sealing 

Filling dan sealing adalah proses pengisian semen yang telah diencerkan 

dan penjepit straw dengan menggunakan automatic filling and sealing machine. 

Proses ini dilakukan di dalam cool top (Feradis, 2010). 

2. 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. Pengaturan waktu ekuilibrasi diharapkan dapat 

memberikan kesempatan kepada gliserol untuk berdifusi ke dalam sel sperma 

sampai keseimbangan antara konsentrasi gliserol di dalam dan di luar sel tercapai. 

Waktu ekuilibrasi yang optimal tergantung kepada jenis, bangsa dan individu 

pejantan. Menurut Herdis et al.(1998) ekuilibrasi selama 4 jam menghasilkan 
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motilitas sebesar 50,85% lebih tinggi dibandingkan dengan ekuilibrasi selama 2 

jam (39,17%) dan 6 sjam (42,3%) 

Menurut Gao dan Critser (2000) apabila suatu sel didinginkan terlalu 

cepat, maka air yang ada dalam sel akan keluar dalam jumlah sedikit sehingga 

belum mencapai tahap ekuilibrium. Air yang masih berada dalam sel tersebut 

akhirnya berubah bentuk menjadi es atau disebut intracellular ice formation (IIF) 

yang akan merusak sel spermatozoa dan mengakibatkan kematian sel. Apabila 

pendinginan sel berjalan relative lambat, sel akan mempunyai waktu yang cukup 

untuk mengelurkan air dari dalam sel sehingga konsentrasi intrasel meningkat 

akibatnya sel tidak mengalami pembentukan es intraselular melainkan hanya 

terbentuk di luar sel sebagai akibatnya sel menjadi mengkerut karena kekurangan 

cairan serta akan terpapar lama dengan cairan ekstrasel yang berkonsentrasi 

tinggi. Dengan demikian laju pendinginan pada sel yang terlalu cepat maupun 

terlalu lambat akan mengakibatkan kerusakan dan kematian pada sel. 

Koefisienan gliserol pada masa pembekuan sangat ditentukan oleh proses 

ekuilibrasi yaitu periode yang diperlukan spermatozoa sebelum pembekuan untuk 

menyesuaikan diri dengan pengencer supaya sewaktu pembekuan kematian 

sperma yang berlebih-lebihan dan kerusakan pada alat gerak sperma akibat cold 

shock dapat dicegah. Proses ini dilakukan sebelum semen dibekukan yaitu pada 

suhu 5
o
C selama selang waktu tertentu. Hal ini merupakan salah satu cara 

mengurangi kematian spermatozoa yang berlebihan akibat efek kejutan dingin 

pada spermatozoa pada waktu pembekuan serta dapat mengurangi pengaruh 

negatif gliserol terhadap antibiotik yang ditambahkan ke dalam pengencer 

(Toelihere,1985). 
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Berdasarkan penelitian Umar dan Maharani (2005) diketahui bahwa pada 

waktu ekuilibrasi 6 jam didapatkan kualitas semen yaitu motilitas spermatozoa 

47,17 % dan persentase hidup spermatozoa 82,17 % dengan angka kebuntingan 

66,7 %. Singh et al. (1990) dan Dhami dan Sahni (1994) menyarankan pengunaan 

durasi waktu ekuilibrasi yang pendek (2-4 jam), Vale (2010) menggunakan waktu 

ekuilibrasi 4 jam, sedangkan Shiddique et al. (2006) menganjurkan waktu 

ekuilibrasi panjang (6 jam). 

 


