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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 2.1 Reproduksi Sapi Peranakan Ongole 

  Sapi PO merupakan hasil pemuliaan melalui system persilangan sapi Jawa dan 

Sumba Ongole (SO). Sejak pembentukanya hingga menjadi suatu banga sapi yang unggul, 

sampai saat ini masih belum banyak usaha terarah yang dilakukan untuk meningkatkan 

potensi biologi dan genetiknya. Meskipun demikian seperti yang diamati sapi PO tetap 

berkembang secara alami sebagai bangsa sapi yang sudah unggul dengan baku, karakteristik 

morfologi yang mudah dikenali. Sapi PO juga menunjukan keunggulan sapi tropis yaitu 

daya adaptasi iklim tropis yang sangat tinggi, tahan terhadap panas, tahan terhadap ganguan 

parasit seperti gigitan nyamuk dan caplak, dan toleran terhadap pakan yang mengandung 

serat tinggi, (Astuti, 2004). 

  Produktivitas sapi PO sangat bervariasi dan cukupmerespon terhadap perubahan 

lingkungan dari segi pemuliaan, perbaikan produktivitas dapat dilakukanmelalui seleksi dan 

persilangan. Sepanjang kurun waktu25 tahun terakhir, berbagai kebijakan pemerintah 

telahditerapkan untuk meningkatkan potensi sapi PO melaluisistem persilangan dengan 

berbagai bangsa sapi lain.Akan tetapi belum banyak usaha untuk melakukanseleksi dengan 

memanfaatkan keragaman karakteristiksifat produksi dan reproduksi. Seleksi akan 

meningkat-kan produktivitas, disamping itu memiliki dampakpenting yaitu pelestarian 

terhadap sumberdaya genetiksapi PO (Astuti, 2004) 

  Sapi PO dalam kondisi pemeliharaan biasa dapat menghasilkan pertambahan bobot 

badan 0,4 – 0,6 kg/hari. Selain disebabkan penurunan kualitas genetik sapi PO, rendahnya 

pertambahan bobot badan ternak ini lebih banyak disebabkan oleh faktor lingkungan, yaitu 

pemberian pakan yang tidak memadai dan jumlahnya tidak mencukupi dari kebutuhan, 

(Wiyatna, Gurnadi, Mudikdjo, 2012). 

Sapi PO merupakan salah satu sapi potong lokal yang memiliki keragaman genetik 

yang cukup tinggi.Kondisi sapi PO saat ini diisukan mengalami penurunan produktivitas dan 

mutu genetik, akibat program persilangan yang tidak terarah, sehingga perlu adanya upaya 

untuk mempertahankan eksistensisapi PO sebagai plasma nutfah. Perbaikan mutu genetik 

dapat dilakukan melalui kegiatan seleksi pada suatu populasi yang memiliki keragaman 

genetik yang cukup tinggi, apabila di IB dengan semen yang berasal dari pejantan unggul 

akan menghasilkan keturunan yang memiliki keragaman genetik yang tinggi pula, Hartati 

Sumadi Subandriyo, dan Hartatik (2010). Serta ditambahkan oleh Yulianto, Susilawati, dan 

Ihsan (2013) yang menjelaskan bahwa tampilan reproduksi sapi PO lebih baik, hal ini 

terlihat pada S/C, DO, dan CL yang lebih efisien dibandingkan dengan sapi peranakan 

Limousin. 
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2.2 Semen Sapi 

 Semen merupakan cairan putih kental (mani) yang berasal dari pejantan unggul yang 

digunakan untuk IB (Susilawati, 2013). Ax et al (2008) dalam Susilawati (2013) menjelaskan 

bahwa karakteristik kualitas semen pada pejantan yang dipergunakan untuk breeding sapi 

dengan klasifikasi; 

1. Jumlah lebih dari 500juta/ml 

2. lebih dari 50% bergerak progresif 

3. lebih dari 80% mempunyai morfologi normal. 

Semen merupakan cairan sekresi kelamin jantan yang diejakulasikan ke dalam 

saluran kelamin betina pada saat terjadi kopulasi, namun juga bisa didapatkan dengan cara 

ditampung menggunakan beberapa metode untuk keperluan pembuatan semen beku maupun 

semen cair. Menurut Garner and Hafez (2008), semen merupakan cairan suspensi sel yang di 

dalamnya mengandung spermatozoa dan sekresi kelenjar assesoris dari organ kelamin jantan. 

Semen terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian padat yang biasa disebut spermatozoa dan 

bagian cair yang biasa disebut seminal plasma (cairan semen).  

bentuk spermatozoa yang sempurna adalah sel yang memanjang terdiri dari kepala 

yang tumpul dan di dalamnya terdapat inti atau nukleus, dan ekor yang mengandung 

apparatus untuk pergerakan sel. Spermatozoa pada masing-masing spesies mempunyai 

ukuran yang berbeda, namun bentuknya hampir samaSusilawati (2011). Morfologi 

spermatozoa berpengaruh dalam penentuan fertilitas, apabila abnormalitas spermatozoa lebih 

dari 20% maka akan dianggap serius karena dapat menyebabkan penurunan fertilitas dan 

tidak bisa digunakan untuk IB (Ax, Dally, Didion, Lenz, Love, Varner, Hafez and Bellin, 

2008). 

   

2.3 Evaluasi Semen 

 Menurut Istanty, Salem, Isnaini dan Susilawati (2017) menjelaskan bahwa uji 

kualitas semen segar dilakukan dilakukan sesaat setelah penampungan atau sebelum 

dilakukan proses pengenceran. Uji kualitas semen segar diperlukan untuk mengetahui dan 

menganalisa kualitas semen segar sesuai dengan persaratan atau tidak. Uji kualitas semen 

segar terbagi menjadi uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis meliputi uji 

warna, bau, volume, pH, dan konsistensi. Sedangkan uji mikroskopis meliputi motilitas 

massa, motilitas individu, viabilitas, abnormalitas, dan konsentrasi. 

 

2.3.1 Gerakan Massa 

Pemeriksaan gerakan massa dilakukan dengan cara melihat dibawah mikroskop 

cahaya pembesaran 10x10 tanpa ditutup dengan cover glass (Tambing, dkk., 2003). 

Pamungkas, Mahmilia dan Elieser (2008) dalam Audia (2007) menambahkan bahwa, kriteria 

penilaian motilitas massa dapat dilakukan dengan melihat aktifitas gerakan massa berupa 

gelombang dimana cepat berpindah mendapat nilai +++, sedang mendapat nilai ++, dan 

kurang mendapat nilai +.  
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2.3.2 Gerakan Individual 

Penilaian motilitas spermatozoa dilakukan dengan cara menempatkan satu tetes 

spermatozoa pada object glass yang ditutup dengan cover glass dan diamati dibawah 

mikroskop pembesaran 400x. Pengamatan dilakukan secara subjektif terhadap spermatozoa 

yang bergerak progresif, dengan angka yang diberikan berkisar antara 0 hingga 100% (Rizal, 

2005). 

 

2.3.3 Viabilitas 

Pemeriksaan viabilitas semen dilakukan dengan menggunakan preparat ulas eosin-

negrosin. Cara kerjanya adalah diteteskan semen pada objek glass menggunakan ose. 

Kemudian eosin-negrosin diteteskan mengunakan ose lain dan dicampurkan dengan semen 

yang sudah diteteskan diatas objek glass sebelumnya. Campuran semen dengan eosin-

negrosin dibuat olesan dengan ujung objek glass yang lain hingga terbentuk olesan sepanjang 

permukaan objek glass. Kemudian preparat ulas dikeringkan dan diamati dibawah mikroskop 

dengan pembesaran 400x. Spermatozoa yang masih hidup tidak menyerap warna sedangkan 

spermatozoa yang sudah mati menyerap warna dan berwarna merah. (Ducha, 2013). 

Varasofari,dkk., (2013) menyatakan persentase spermatozoa hidup dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

Persentase spermatozoa hidup=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖
x100% 

 

2.3.4 Abnormalitas 

Abnormalitas yaitu hasil ulasan dari eosin-negrosin untuk uji viabilitas, kemudian 

dilakukan pengamatan dibawah mikroskop cahaya pembesaran 400x Susilawati (2016). 

Pengamatan abnormalitas dilakukan dengan menggunakan pewarnaan eosin-negrosin dan 

diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pengamatan abnormalitas dilihat 

dari spermatozoa yang mempunyai bentuk abnormal seperti ekor putus, tidak ada kepala 

spermatozoa, ekor menggulung dan adanya bentuk kepala yang tidak normal. Penghitungan 

dilakukan dengan cara mengamati jumlah spermatozoa yang abnormal dari total jumlah 

spermatozoa yang diamati (Susilawati, 2011).Bentuk abnormalitas skunder meliputi bagian 

ekor yang melipat, selubung akrosom yang terlepas dari kepala tanpa adanya ekor, dan ekor 

yang terputus. Ridwan (2009), persentase abnormalitas spermatozoa dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

Abnormalitas Spermatozoa= 
𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑎𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖
x 100%. 

 

2.4 Pengenceran Semen 

 Pengenceran merupakan proses lanjutan dalam pembuatan semen beku ataupun cair 

yaitu dengan menambahkan bahan-bahan yang menunjang hidup semen selama dibekukan 

(Susilawati, 2013). Proses pengenceran semen dibutuhkan bahan pengencer yang dapat 

menjamin terjadinya metabolisme dan respirasi spermatozoa selama proses pendinginan, 
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pencetakan ke dalam straw ataupun selama pembekuan. (Ridwan, 2009) menambahkan 

bahwa proses pengenceran berfungsi untuk memperbesar volume dan melindungi 

spermatozoa selama proses pendinginan, pembekuan maupun pada saat thawing. 

 Penambahan bahan pengencer bertujuan untuk menyediakan sumber energi bagi 

spermatozoa, memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan spermatozoa serta 

menjaga kelangsungan hidup spermatozoa sampai batas waktu penyimpanan tertentu pada 

kondisi penyimpanan di bawah atau di atas titik beku, sehingga menjamin kelangsungan 

hidup sperma selama penyimpanan atau pembekuan (Situmorang, 2002). 

 Penurunan suhu pada saat pengenceran dilakukan secara bertahap bertujuan agar 

sperma tidak mengalami cold shock. Pengaruh dingin yang mendadak merupakan penyebab 

terjadinya cold shock, hal tersebut karena cepatnya proses pemecahan ATP sebagai akibat 

kebutuhan energi yang mendadak dan mengakibatkan spermatozoa kehabisan energi 

(Hardijanto, dkk., 2010). 

 

2.5 Pengencer Tris Aminomethan Kuning Telur 

   Bahan yang dapat digunakan sebagai pengencer semen diantaranya adalah Tris 

Aminomethan Kuning Telur. Kandungan didalam tris aminomethan kuning telur terdapat 

kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh sel spermatozoa. Tris aminomethan kuning 

telur berfungsi untuk buffer untuk mencegah perubahan pH akibat metabolisme spermatozoa 

berupa asam laktat dan mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit 

(Susilawati, 2013). 

             Selain itu Tris Aminomethan + 20% kuning telur mampu memberikan nutrisi bagi 

metabolisme spermatozoa dan mampumelindungi spermatozoa lebih lama dari pengencer 

lainnya (Wiratri, Susilawati dan Wahjuningsih, 2014). Bahan pengencer Tris Aminomethan 

kuning telur tanpa raffinosa berdasarkan Susilawati (2013). Komposisi Bahan Pengencer 

Tris Aminomethan tanpa raffinosa dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.Komposisi Bahan Pengencer Tris Amino Methan tanpa raffinosa 

 

  Bahan Penyusun Jumlah 

Tris Amino Methan 1,363 g 

Asam sitrat 0,762 g 

Laktosa 1,500 g 

Fruktosa 0,500 g 

Kuning telur 20,00 ml 

Streptomycin 0,100 g 

Aquadest 80,00 ml 

Penicillin 0,100 g 
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Prosedur pembuatan : 

1. Dimasukkan Tris Amino Methan, asam sitrat, laktosa dan fruktosa kedalam Erlenmeyer 

2. Ditambahkah 80 ml aquadest dan dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer selama 

10-15 menit 

3. Setelah homogen, ditempatkan erlenmeyer yang berisi larutan kedalam panci dan 

dipanaskan sampai mendidih 

4. Diturunkan suhunya dari 100 
0
C ke 37 

0
C 

5. Ditambahkan penicillin dan streptomycin dan dihomogenkan selama 10-15 menit 

6. Dimasukkan kedalam refrigerator, setelah 3 hari dipisah antara endapan dan supernatan 

 

2.6 Bahan Pengencer Kuning Telur 

  Telur adalah produk peternakan yang kaya gizi dan sangat dibutuhkan oleh tubuh 

karena merupakan sumber protein, lemak, dan mineral yang murah dan dapat dijangkau oleh 

semua kalangan masyarakat. Namun telur merupakan produk peternakan yang mudah 

rusak.Telur yang bertahan pada suhu ruang tidak bertahan lama.Daya simpan telur ayam ras 

sangat singkat hanya sampai dua minggu (Rahmawati et al., 2004) dalam (Riawan, Riyanti 

dan Nova, 2017). 

Susilawati (2011) juga menjelaskan bahwa kuning telur juga mengandung asam-

asam amino, glukosa yang lebih baik digunakan untuk metabolisme spermatozoa sapi, 

berbagai protein serta vitamin-vitamin yang larut dalam air maupun minyak, yang 

viskositasnya dapat menguntungkan untuk spermatozoa.(Bergeron et al., 2004) 

menambahkan bahwa kuning telur dapat mencegah kerusakan membran plasma 

spermatozoa akibat protein plasma semen dan sangat menguntungkan selama penyimpanan 

spermatozoa pada suhu dingin. 

Kuning telur dapat membantu spermatozoa untuk menahan kejutan dingin/coold 

shoock (Amirat et al., 2004). Kuning telur juga dapat menstabilkan membran akrosom, 

sebagai buffer, menjaga tekanan osmosis, mencegah kerusakan sel secara mekanik, 

mengandung faktor pertumbuhan, mengandung vitamin yang larut dan tak larut air (Yang, 

Jing, Peng, Song, Yang, 2012). Susilawati, (2002) menambahkan bahwa kuning telur juga 

berfungsi sebagai makromolekul yang mengandung substansi protektif berupa lesitin dan 

lipoprotein yang berfungsi mempertahankan dan melindungi membran spermatozoa  

 

2.7 Penyimpanan 

  Penggunaan semen cair yang disimpan pada suhu dingin merupakan salah satu 

alternatif dalam program IB sebagai pengganti semen beku akibat kualitasnya yang rendah 

dan faktor penghambat lain seperti ketersediaan nitrogen cair dan tabung nitrogen cair yang  

cukup mahal di daerah (Triwulanningsih, Situmorang, Sugiarti, Sianturi, Kusumaningrum,  

2003). 

  Semen setelah melalui proses pengenceran perlu dilakukan penyimpanan yang 

bertujuan untuk menstabilkan suhu pasca pengenceran. Cooling adalah proses pendinginan 
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semen setelah diencerkan dimasukkan dalam gelas ukur tertutup dan ditempatkan pada 

beaker glass berisi air dengan suhu 37
0
C dan diletakkan di dalam alat pendingin (Hafez, 

2008) dalam (Susilawati, 2013). Semen cair yang dilakukan proses pendinginan adalah 

semen yang telah ditampung dan diuji kualitasnya. Apabila motilitas diatas 70% dapat 

diproses lebih lanjut. Semen yang telah mencapai suhu 5
0
C kemudian dimasukkan ke dalam 

straw dan bisa dilakukan untuk IB dan semen cair dapat digunakan selama 3-5 hari 

(Susilawati, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


