
I. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Ternak Kerbau

Batasomma (1985) mengklasifikasikan ternak kerbau dalam

kingdomAnimalia, kelas:Mammalia, subklas:Ungulata, ordo: Artiodactila, sub

ordo:Ruminansia, family:Bovidae, genus:Bubalus dan species:Bubalis.Pada

zaman pleistocene, genus Bubalis tersebar didataran Eropa dan Asia Timur,

kemudian terpusat di India, Indochina dan kepulauan di Asia Tenggara. Ternak

kerbau di Asia berasal dari kerbau liar bubalis arnee dari India,oleh Linnaeus

jenis ternak kerbau ini dinamakan bubalis bubalis.

Menurut Rukmana (2003) kerbau hasil penjinakan (domestikasi) dikenal

dengan namakerbau piara (Bos bubalus vulgaris). Kerbau piara ini telah menyebar

kebagian Afrika, Eropa Selatan, Amerika Utara dan Asia Selatan yang

kemudianpopuler disebut water buffalo. Turunan water buffalo dikenal dengan

dua jenis kerbau, yaitu kerbau yang senang berkubang dilumpur (Swamp buffalo)

dan kerbau yang senang mandi dan berenang di air (river buffalo).Kerbau piara

mempunyai sifat yang berbeda dengan kebiasaan aslinya yang suka merendam

diri, karena ternak kerbau telah dijinakan dan dipelihara oleh manusia.

Kerbau lumpur ditandai dengan sifatnya yang senang berkubang dalam

lumpur.Jenis kerbau lumpur banyak terdapat di seluruh Indonesia dan Asia

Tenggara.Pada umumnya kerbau lumpur merupakan tipe pekerja yang ulet, baik

sebagai pengolah (membajak) sawah maupun sebagai penarik gerobak

pedati.Kerbau lumpur cocok juga sebagai penghasil daging.Kerbau lumpur



umumnya berbadan lebih bulat, berwarna cokelat keabuan, tanduk bulan sabit

kebelakang (Murti, 2007).Ciri khas kerbau lainnya adalah sungutnya yang agak

panjang, bertulang besar dan agak kompak.Kuping besar, kaki-kaki kuat dan

pendek dengan kuku-kuku besar, bulu jarang, tidak mempunyai punuk dan

gelambir, serta bertanduk padat dan mengarah ke belakang (susiloriniet al., 2008).

1.2. Organ Reproduksi Kerbau Jantan Penghasil Semen

Partodiharjdo (1992)  menyatakanAnatomi alat kelamin jantan dapat dibagi

menjadi tiga bagian besar yaitu:

(a) gonadatau testes (kelenjer benih) merupakan bagian alat kelamin yang

utama, (b) saluran–saluran reproduksi terdiri atas: epididimys, vasdeferens dan

uretra; sedangkan kelenjer-kelenjer mani terdiri atas: kelenjer vesikularis, kelenjer

prostat dan kelenjer bulbouretralis atau kelenjer cowper, (c) alat kelamin bagian

luar yaitu penis merupakan alat kopulasi penyalur mani dan urine dan alat

pelindung testesyang terdiri dari skrotum dan preputium. Organ kelamin primer

atau testes berjumlah dua buah terdapat di dalam kantongskrotum dan kedua testes

sama besar dalam keadaan normal, mempunyai konsistensi ketat tetapi tidak keras

dan dapat dengan bebas bergerak ke atas dan ke bawah didalam skrotum

(Toelihere, 1985).

Spermatozoa dihasilkan dalam testes yaitu di dalam tubuli seminiferi

melalui proses spermatogonia yang terdiri dari dua fase utama yaitu: (a) fase

perkembangan awal sel spermatogonia secara pembelahan mitosis dari jumlah sel

menjadi dua kali (fase spermatocytogenesis),(b) fase spermiogenesis yaitu



spermatid mengalami metamorphosis dan berubah bentuknya dan menghasilkan

spermatozoa sempurna (Salisbury et al., 1985).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1. Organ Reproduksi Kerbau Jantan (Partodiharjo, 1987)

1.3. Semen

Semen adalah sekresi kelamin pejantan yang secara normal diejakulasikan

kedalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula di tampung

untuk keperluan IB.

Semen terdiri dari:

1. Spermatozoa yaitu sel-sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testes.

2. Plasma semen yaitu campuran sekresi yang di produksi oleh epididimis

kelenjar vesikularis dan prostat.

Yendraliza (2008) mengatakan bahwa semen adalah zat cair yang keluar

dari tubuh melalui penis sewaktu kopulasi.Semen terdiri dari bagian yang bersel

dan bagian yang tidak bersel.Sel- sel hidup yang bergerak disebut spermatozoa

dan yang cair tempat sel bergerak dan berenang di sebut seminal plasma.Seminal



plasma adalah campuran sekresi dari epididimis, vasdeferens, prostat, vesica

seminalis dan kelenjar cowper yang mengandung bermacam-macam zat organik,

inorganik, dan air.Zat organik relatif lebih banyak terdapat dalam seminal plasma.

Unsur-unsur itu adalah phosphorilcholine, glyceryphosphorrylcholine, asam

sitrat, fructoseinocitol, sorbitol, ergothioneine dan spermine, sedangkan zat in-

organiknya adalah K,Ca dan bikarbonat.

Sperma terdiri dari:

1. Deoxyrobonukleoprotein yang terdapat dalam nukleus yang merupakan kepala

dari sperma. Nukleo protein dalam inti sperma semua spesies sama, terbentuk

oleh asam deoxyribonucleus yang terikat pada protein.Nucleoprotein tidak

identik dengan satu sama lain, melainkan berbeda yaitu pada adenine,

quinie,oxytosin dan thymin.

2. Muco-polysaccharida yang terikat pada molekulprotein terdapat di akrosom,

yaitu bagian pembungkus kepala sperma, polysaccharide yang terdapat di

acrosom mengandung empat macam gula yaitu fucose, suatu

methylpentose,galactose,mannose, dan hexosamin. Keempat unsur gula ini

terikat pada protein sehingga memberikan reaksi pada zat warna asam yaitu

PAS (Periodic Acid Schiff)

3. Plasmalogen atau lemak aldehyhrogen yang terdapat di bagian leher, badan

dan ekor sperma merupakan bahan yang di gunakan sperma untuk respirasi

endogen.

4. Protein yang merupakan keratin yang merupakan selubung tipis yang meliputi

seluruh badan, kepala dan ekor sperma. Protein ini banyak mengandung ikatan



dengan unsur zat tanduk yaitu sulfur (S). Protein ini banyak terdapat pada

membran sel-sel dan fibril-fibril. Protein ini bertanggung jawab terhadap

elastisitas permukaan sel sperma.

5. Enzim dan Co-enzim sperma mengandung enzim dan Co-enzim yang berguna

untuk hidrolisis dan oksidasi.

Pemeriksaan dan evaluasi semen penting dilakukan untuk menentukan

kualitas semen dan daya reproduksi pejantan, khususnya untuk menentukan kadar

pengencer. Karakteristik semen dapat digunakan sebagai indikator dari fertilitas

(Toelihere, 1985).

Semen yang telah di tampung sebelum di proses lebih lanjut di evaluasi

dalam kondisi segar. Tujuan dari evaluasi semen segar adalah:

a. Untuk mengetahui kualitas semen

b. Untuk megetahui bahan pengencer yang di butuhkan

c. Untuk mengetahui jumlah straw yang dapat di hasilkan dalam proses

pembekuan semen.

Evaluasi semen dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis.

Evaluasisemen secara makroskopis meliputi volume,bau, warna, konsistensi dan

derajat keasaman(pH) semen, sedangkan secara mikroskopisyaitu pengamatan

motilitas, dan konsentrasispermatozoa(Ridwan, 2009).

2.4. Penentuan dan Penilaian Motilitas

2.4.1 Gerakan Massa

Menurut Feradis (2010) mengatakan bahwa sperma dalam suatu kelompok

mempunyai kecendrungan untuk bergerak bersama-sama ke satu arah yang



menyerupai gelombang yang tebal dan tipis, bergerak cepat dan lamban

tergantung dari spermatozoa hidup di dalamnya. Gerakan massa spermatozoa

dapat dilihat jelas di bawah mikroskop dengan pembesaran (10×10) dan cahaya

yang kurang.

Berdasarkan penilaian gerakan massa, kualitas semen dapat di tentukan

sebagai berikut:

a. 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.

b. Baik (++), bila terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas

dan bergerak lamban.

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

individual aktif progresif.

d. Buruk (necrospermiaatau 0), bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan-

gerakan individual.

2.4.2 Gerakan Individual

Pembesaran pandangan mikroskop (45x10) pada selapis tipis semen di atas

gelas objek yang ditutupi glass 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 cold

shockatau media yang tidak isotonik dengan semen yang tua, jika semen tidak

bergerak maka dianggap mati (Feradis, 2010).



2.4.3 Penilaian

Riady (2006) mengatakan bahwa penilaian dinyatakan dalam persentase sel

spermatozoa yang gerak maju (motil progresif) terhadap keseluruhan jumlah sel

spermatozoa serta gerak individu sperma sebagaimana ditetapkan dalam standar

mutu semen beku sapi (SNI 01-4869.1-2005 dan semen beku kerbau SNI 01-

4869.2-2005).

Kualitas semen di tentukan dengan nilai 0 sampai 5 sebagai berikut:

0. Spermatozoa immotil atautidak bergerak

1. Gerakan berputar di tempat

2. Gerakan berayun atau melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif dan

tidak ada gelombang

3. Antara50% sampai 80% spermatozoa bergerak progresif dan

menghasilkangerakan massa.

4. Pergerakan progresif yang gesit dan segera membentuk gelombang dengan

90% sperma motil.

5. Gerakan yang sangat progresif, gelombang yang sangat cepat, menunjukkan

100% motil aktif.

Skala persentase pergerakan dari 0-100 atau 0-10 merupakan alat untuk

mencapai tujuan yang sama. Motilitas spermatozoa di bawah 40% menunjukkan

nilai semen yang kurang baik karena kebanyakan persentase yang fertil itu 50-

80% spermatozoa yang motil aktif progresif (feradis, 2010).

2.5. Abnormalitas



Toelihere (1985) mengklasifikasikan abnormalitas menjadi dua yaitu

abnormalitas primer dan sekunder.Abnormalitas primer meliputi kepala yang

terlampau besar, kepala terlampau kecil, kepala pendek melebar, pipih

memanjang dan piriformis, kepala rangkap, ekor ganda, bagian tengah melipat,

membengkok, membesar, piriformis atau bertaut abaxial pada pangkal kepala, dan

ekor melingkar, putus atau terbelah. Abnormalitas sekunder termasuk ekor yang

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

protoplasma proksimal atau distal dan akrosom yang terlepas.

Setiap spermatozoa yang abnormal tidak dapat membuahi sel telurtanpa

memandang apakah abnormal tersebut terjadi didalam tubuli seminiferi atau

didalam epididimis.Selama abnormalitas spermatozoa belum mencapai 20% dari

contoh semen maka semen tersebut masih dapat dipakai untuk inseminasi

(Toelihere, 1993).

2.6. Membran Plasma Utuh

Toelihere (1985) mengungkapkan bahwa spermatozoa terdiri dari bagian

kepala dan ekor serta permukaan ditutupi oleh lapisan membran lipoprotein

apabila sel tersebut mati,permeabelitas membrannya tinggi, terutama didaerah

pangkal kepala dan hal ini merupakan dasar perwarnaan semen yang membedakan

sperma hidup dari yang mati.Membran plama utuh terdiri dari 52% protein, 40%

lemak dan 8% karbohidrat (Toelihere, 1985).

2.7   Penampungan Semen

Cara yang terbaik untuk penampungan semen adalah dengan menggunakan

vagina buatan (Foote et al., 1980). 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-pusat

inseminasi buatan. Vagina buatan dapat mengatasi kerugian-kerugian yang

diperoleh dengan pengurutan dan elektroejakulator atau koleksi semen lansung

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 mempengaruhi 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, 1992).

2.8Pengenceran Semen

Pengenceran semen adalah upaya untuk memperbanyak volume semen,

mengurangi kepadatan spermatozoaserta menjaga kelangsungan hidup

spermatozoa sampai waktu tertentu pada kondisi penyimpanan di bawah atau di

atas titik beku.Pengenceran dan penyimpanan semen merupakan usaha

mempertahankan fertilitas spermatozoa dalam periode yang lebih lama yakni

untuk memperpanjang daya hidup spermatozoa, motilitas, dan daya fertilitasnya

(Rusdinet al., 2000).

2.8.1 Fungsi Pengencer



Spermatozoa tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama kecuali di

tambah unsur di dalam semen (Feradis,2010).Unsur pengencer yang baik

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa.

b. Melindungi spermatozoa terhadap cekaman dingin (cold shock).

c. Menyediakansuatupenyangga untuk mencegah perubahan pH

akibatpembentukan asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa.

d. Mempertahankan tekanan osmotic dan keseimbangan elektrolit yang sesuai.

e. Mencegah pertumbuhan mikroba lain (kuman).

f. Meningkatkan jumlah volume semen sehingga lebih banyak hewan betina

yang diinseminasi dalam satu ejakulat.

2.8.2 Syarat Pengenceran

Menurut Toelihere (1993) syarat pengencer yang baik adalah:

a. Bahan pengencer hendaknya murah, sederhana dan praktis dibuat, tetapi

mempunyai daya preservasi yang kuat.

b. Pengencer harus mengandung unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik dan

kimiawi dengan semen dan tidak boleh mengandung zat-zat yang toksik atau

bersifat racun baik terhadap saluran kelamin hewan betina.

c. Pengencer harus tetap mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi

sperma. Pengencer tidak boleh terlampau kental sehingga menghalang-halangi

pertemuan antara sperma, ovum dan menghambat fertilisasi.



d. Pengencerharus memberi kemungkinanpenilaian spermasesudah pengenceran.

Sebaiknya sesudah pengenceran, pergerakan sperma masih dapat terlihat

dengan mudah agar dapat ditentukan nilai semen tersebut.

2.8.3 Bahan Pengencer

a. Pengencer Tris Kuning Telur

Kuning telur berfungsi sebagai penyanggah, terjadinya penurunan suhu

sebagai pengikat kalsium dan logam berat lainnya serta mencairkan butir-butir

lemak kuning telur, sehingga spermatozoa dapat dilihat dengan mudah dibawah

mikroskop (Toelihere,1993). Menurut Salisbury et al.(1985) menyatakan bahwa

khasiat kuning telur terletak pada lipoprotein dan lesitin yang terkandung

didalamnya dan berfungsi untuk mempertahankan dan melindungi integritas

selubung protein spermatozoa. Kuning telur mengandung glukosa yang di daya

gunakan oleh spermatozoa lebih baik dari pada fruktosa spermatozoa, protein,

vitamin yang larut dalam air dan lemak indek viskositas yang menguntungkan

bagi spermatozoa. Foote (1980) menyatakan bahwa di dalam pengencer tris

terdapat bahan-bahan yang dapat mencegah perubahan pH, mempertahankan

tekanan osmotis, menjaga keseimbangan elekrolit, mengikat butir-butir lemak,

sebagai sumber energi, melindungi spermatozoa terhadap cold shock dan

meningkatkan daya tahan hidup spermatozoa. Tris kuning telur merupakan bahan

pengencer yang baik untuk proses pembekuan semen pada suhu 150C, jika

ditinjau dari viabilitas dan daya ferilitasnya. Penggunaaan bahan pengencer tris

terdiri dari kombinasi tris, kuning telur dan aquades ini berfungsi sebagai buffer



dan mempertahankan tekanan osmotis dan keseimbangan elektrolit (Roca et al.,

2000).

b. Pengencer Andromed

Andromed merupakan bahan pengencer instan berupa cairan yang dapat

digunakan dalam proses pembekuan semen.Pengencer andromed mengandung

gliserolyang berfungsi untuk menghasilkan energi dan membentuk

fruktosa,sehingga menunjukkan spermatozoa yang optimum(Munazarohet

al.,2013).Bahan pengencer andromed terdiri dari tris hidroksil metal, aminometan,

fruktosa, asam sitrat dan beberapa jenis antibiotik (Minitub, 2001).

c. Pengencer Triladyl

Triladyl adalah bahan pengencer semen yang berasal dari lesitin dan dari

kacang kedelai.Triladyl adalah persiapan steril konsentrat untuk pengencer kuning

telur dan juga berfungsi untuk pembekuan semen banteng dalam satu langkah

(aires et al., 2003).

2.9 Ekuilibrasi

Toelihere (1981) menyatakan bahwa, waktu ekuilibrasi merupakanperiode

yang diperlukan spermatozoa sebelum pembekuan untuk menyesuaikan diri

dengan pengencer supaya sewaktu pembekuan kematian sperma yang berlebih-

lebihan dapat dicegah. Waktu ekuilibrasi dapat di berikan selama beberapa jam

dalam suhu rendah dan dilaksanakan segera setelah semen di encerkan dengan

pengencer. Toelihere (1985) berpendapat bahwa untuk mendapatkan fertilitas



yang tinggi maka spermatozoa harus dipreservasi atau diawetkan untuk beberapa

lama sesudah penampungan dan dicampur dengan bahan pengencer.Suhu

optimum untuk penyimpanan semen encer adalah 5°C atau lebih rendah lagi

tergantung pada peningkatan pendinginan, sedangkan suhu diatas 5°C dapat

menghambat aktivitas metabolisme dan motilitas spermatozoa.


