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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Kampung  

Ayam Kampung merupakan  jenis ayam yang 
paling banyak dipelihara masyarakat di pedesaan.  Banyak 
nama yang dipakai untuk menyebut ayam tersebut, 
diantaranya ayam Lokal, ayam sayur, ayam berkeliaran 
atau ayam kampung yang merupakan ayam asli Indonesia.  
Ada yang menduga ayam lokal tersebut adalah ayam lokal 
Indonesia yang berasal dari ayam hutan merah (Gallus 
gallus) yang telah mengalami domestikasi yang cukup 
lama.  Penamaan biasanya disesuaikan dengan lokasi 
dimana ayam tersebut dipelihara.  Beberapa nama ayam 
kampung yang banyak dikenal antara lain: ayam Kedu, 
ayam Pelung, ayam Sentul, ayam Bangka, ayam Bali dan 
ayam Sumatera (Nurfirman, 2001). 

Ayam Kampung merupakan sumber genetik ternak 
yang perlu dilestarikan karena mempunyai keunggulan 
antara lain: resisten terhadap serangan penyakit, punya 
daya adaptasi bagus terhadap lingkungan serta produknya 
yang sangat digemari konsumen. Ayam kampung 
merupakan salah satu komoditas yang mempunyai potensi 
komersil untuk diusahakan yang bertujuan menghasilkan 
telur ataupun sebagai ayam pedaging. Ayam kampung 
biasanya dipelihara dengan sistem ekstensif dalam skala 
kecil. Pemahaman masyarakat tentang ayam kampung 
mungkin berbeda. Namun, secara umum, ayam kampung 
mempunyai warna bulu yang beragam (hitam, putih, coklat, 
kuning dan kombinasinya), kaki cenderung panjang dan 
berwarna hitam, putih, atau kuning, serta bentuk tubuh 
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ramping.  Badannya kecil, ayam jantan dewasa beratnya 
1,9 kg dan betina kurang dari 1,9 kg dengan produksi telur 
rata-rata 60 butir per tahun (Suharyanto, 2009). 

Ayam kampung terdapat di seluruh wilayah 
Indonesia. Ayam ini pemeliharaannya tidak membutuhkan 
persyaratan yang berat, mempunyai daya tahan yang tinggi 
terhadap penyakit dan telah beradaptasi dengan lingkungan.  
Adaptasi dengan iklim tropis ini mengakibatkan ayam 
kampung  mempunyai tubuh ramping, perbuluannya tipis 
serta mempunyai perdagingan yang padat dan sedikit 
lemak (Suci, 2009). 

 

2.2 Sistem Reproduksi Unggas Jantan 

 Sistem reproduksi ayam jantan terdiri dari 
sepasang testis, epididimis, vas deferen (saluran 
spermatozoa ke alat kopulasi) dan alat kopulasi (phallus).  
Testis terletak di posisi anterior dari ginjal dan berwarna 
kekuning-kuningan (Hafez, 1993).  Testis berbentuk 
lonjong berwarna kuning pucat dan sering memiliki 
anyaman pembuluh darah berwarna merah di permukaan. 
Setiap testis mengandung tubuli seminiferus, tempat sel 
spermatozoa dihasilkan, kemudian epididimis 
menghubungkan ke vas deferen.  Vas deferen adalah 
pengangkut semen ke phallus (Nurfirman, 2001). 
 

2.3 Semen dan Spermatozoa Ayam 

 Semen pada hewan mamalia merupakan cairan 
atau suspensi selular semi gelatin yang mengandung sel-sel 
gamet jantan (spermatozoa) dan sekresi kelenjar pelengkap 
traktus reproduksi jantan.  Bagian cairan suspensi yang 
disekresi saat ejakulasi disebut plasma semen.  Unggas 
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tidak memiliki kelenjar pelengkap, cairan atau plasma yang 
terdapat dalam semen merupakan cairan yang berasal dari 
tubuli seminiferi, duktus epididimis dan vas deferens 
(Nurfirman, 2001).   

Komposisi dari plasma seminalis diketahui terdiri 
antara 50 – 60 zat penyusun.  Plasma seminalis penting 
artinya bagi kehidupan spermatozoa, mengandung larutan 
garam, protein dan berbagai asam amino.  Tanpa adanya 
transparent fluid asal kloaka, maka plasma seminalis dari 
ayam sangat berbeda dengan plasma seminalis mammalia, 
rendahnya kandungan chlorida dan hampir tidak dijumpai 
adanya fructose, citrate, ergothioneine, inositol, phosphoryl 
choline dan glyserophosphoryl choline.  Kandungan 
plasma kaya akan glutamat yang merupakan unsur 
utamanya.  Sodium dan potasium merupakan kation utama 
dalam plasma semen dengan konsentrasi masing-masing 
berturut-turut antara 249-383 mg dan 109-188 mg/ml 
plasma semen (Nuryadi, 2000).  Menurut Marieb dan 
Elaine (2005),  cairan  yang  diproduksi  oleh sel  
ephithelium  epididimis  tersebut  sangat  penting  untuk 
menambah  daya  hidup spermatozoa di dalam 
penyimpanannya pada saluran alat kelamin. 

Proses  metabolisme yang penting terjadi dalam 
semen adalah glokolisis dan respirasi (Hafez, 2000). 
Reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dalam semen 
hanya terjadi pada spermatozoa melalui proses aerob dan 
anaerob. Unsur-unsur yang cepat proses glikolisisnya 
dalam suasana aerob, yaitu glukosa, sedangkan fruktosa 
lebih cepat pada kondisi anaerob. Energi yang dihasilkan 
tersebut digunakan untuk aktivitas mekanis (pergerakan) 
dan kimiawi (biosintesa) (Tolihere, 1993). 
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Semen ayam memiliki konsentrasi yang tinggi dan 
volume yang rendah (Dumpala, Parker dan Mc Daniel, 
2006).  Volume semen unggas yang cukup dan fertilitas 
yang tinggi baru akan dapat dicapai jika umur ayam yang 
ditampung sudah mencapai 22 sampai 26 minggu.  Semen 
unggas segar biasanya bersifat agak basa, rata-rata pH 
antara 7,0 – 7,6.  Volume ejakulat rata-rata 0,18 ml dengan 
kisaran 0,07 – 0,32 ml, sementara rata-rata konsentrasi 1,80 
miliyar sel/ml (Gozali, 2010).  Semen ayam berwarna 
putih, tetapi semen yang ditampung biasanya bercampur 
dengan sekresi lipatan-lipatan limpa dan badan-badan 
vascular di dalam kloaka dan dapat terkontaminasi dengan 
urin, feses, dan darah. Kontaminasi tersebut dapat 
mempengaruhi kualitas semen (Tabatabaei, Batavani dan 
Talebi, 2009). 

Menurut Johari, Ondho, Sri Wuwuh, Henry, dan 
Retnaningrum (2009), spermatozoa pada unggas berbentuk 
filiformis.  Kepala spermatozoa terdiri atas nukleus dan 
bagian atasnya tertutup oleh kromosom yang berbentuk 
kerucut sedikit melengkung.  Ekornya terdiri dari leher, 
bagian tengah (midpiece) dan bagian utama dari ekor.  
Diameter kepala sekitar 0,5 µm dan panjang struktur 
spermatozoa keseluruhan (kepala dan ekor) sekitar 100 µm.   

Dibandingkan dengan spermatozoa mammalia, 
maka kepala spermatozoa ayam sederhana.  Panjang kepala 
spermatozoa unggas sekitar 12-13 µm, berbentuk silindris 
dang mengandung nukleus yang memiliki unsur genetik.  
Dibagian atas kepala terdapat akrosom (acrosome cap) dan 
perforatium (inner spine acrosome) yang mengandung 
glikoprotein dan lipida. Fertilisasi terjadi karena akrosom 
mengandung suatu enzim yang dapat merobek membran 
vitalis ova secara penetrasi.   
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Bagian tengah spermatozoa mempunyai panjang 4 
µm dan terdapat di sentriol-sentriol berbentuk silindris atau 
dikelilingi oleh 30 mitokondria di bagian distalnya. 
Mitokondria ini berperan dalam proses metabolisme 
sperma dan menghasilkan energi. 

Bagian ekor spermatozoa berfungsi sebagai alat 
gerak spermatozoa dan memiliki ukuran sekitar 80 µm 
yang terdiri atas dua buah fibril dengan bentuk seperti 
benang panjang. Kedua fibril ini dibungkus sembilan 
pasang akrosom yang berperan terhadap motilitas 
spermatozoa.  Ekor spermatozoa bergerak dengan frekuensi 
gerakan  30 – 40 gelombang/detik (Nuryadi, 2000). 

 

2.4 Penampungan Semen Ayam 

 Pengeluaran semen dilakukan dengan sistem 
pemijatan, maksud pemijatan adalah untuk memberikan 
rangsangan sehingga terjadi pengeluaran semen.  Cara 
menampung semen yaitu dengan meletakkan telapak 
tangan kiri pada otot ekor dan mendorong bulu ekor ke atas 
untuk menyingkap kloaka.  Ibu jari dan jari telunjuk tangan 
kiri harus diletakkan pada kedua sisi dan dekat kloaka.  
Tangan kiri berada pada posisi yang sesuai untuk 
mengeluarkan semen.  Telapak tangan kanan dipakai untuk 
memegang eppendorf (Toelihere, 1993).  Menurut 
Toelihere (1993), pengurutan dilakukan dari pangkal leher 
ke belakang sambil mengangkat ekor dan sedikit tekanan 
pada bagian akhir phallus, dengan tujuan untuk 
menimbulkan efek ejakulatoris. 
 Ayam jantan yang akan diambil semennya harus 
terhindar dari stress, disamping itu pemberian pakan yang 
bergizi juga dapat membantu memudahkan pengeluaran 
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semen, akan lebih baik jika ayam jantan yang diambil 
semennya dipisahkan dari betina minimal 24 jam (Rasyaf, 
1997). 
 Kriteria pejantan yang baik untuk menghasilkan 
semen antara lain mempunyai ciri-ciri daerah kloaka dan 
sekitarnya berwarna merah, jarak antara kloaka dengan 
ujung tulang pelvis dan jarak antara kedua ujung tulang 
cukup lebar atau tidak kurang dari dua jari, bulu ekor 
panjang  dan indah (Hardijanto, 1991). 
 Menurut Johari, dkk (2009), ayam akan 
menghasilkan spermatozoa yang berkualitas pada saat 
sudah mengalami dewasa seksual.  Dilanjutkan oleh 
Sastrodiharjo dan Resnawati (1999), umur pejantan antara 
10 – 20 bulan merupakan penghasil semen terbaik.  
Temperatur mempengaruhi aktivitas reproduksi, suhu 
lingkungan antara 20 – 25 0C cenderung mengakibatkan 
produksi semen optimal.  Lebih lanjut Yuwanta (2004) 
menyatakan bahwa unggas termasuk hewanhomiothermic, 
artinya temperature tubuh selalu konstan 40 – 41 0C.  
Taswin (2003) menyatakan spermatogenesis pada ayam 
terjadi pada temperature tubuh 41 0C. 

Dumpala, Parker, dan Daniel (2006) menyatakan 
bahwa spermatogenesis yang berlangsung dalam kondisi  
tercukupi  kebutuhan hormon  testosteronnya,  akan  
menghasilkan spermatozoa dengan  tingkat abnormalitas 
yang rendah. Oleh karena itu disarankan, untuk 
menampung  spermatozoa  pada unggas sebaiknya 
menggunakan   metode  massage/pijat. 
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2.5 Bahan Pengencer Semen Ayam 

 Pengenceran semen adalah upaya untuk 
memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan 
spermatozoa serta menjaga kelangsungan hidup 
spermatozoa sampai waktu tertentu pada kondisi 
penyimpanan di bawah atau di atas titik beku. Pengenceran 
dan penyimpanan semen merupakan usaha untuk 
mempertahankan fertilitas spermatozoa dalam periode yang 
lebih lama yaitu untuk memperpanjang daya hidup 
spermatozoa, motilitas dan daya fertilitasnya (Sutiyono, 
Riyadi, dan Kismiati, 2006)  
 Dalam pengenceran semen perlu diketahui asal 
mula dan syarat pengencer, dimana pengencer harus dapat 
menjamin kebutuhan fisik dan kimia semen selama 
penyimpanan.   
Syarat-syarat pengencer menurut Toelihere (1993) antara 
lain: 

1. Murah, sederhana, praktis dibuat tetapi mempunyai 
daya preservasi tinggi 

2. Mengandung unsur yang mempunyai sifat fisik dan 
kimia hampir sama dengan semen dan tidak 
mengandung zat yang bersifat racun bagi 
spermatozoa dan saluran kelamin betina 

3. Tetap dapat mempertahankan daya fertilitas 
spermatozoa, tidak terlalu kental sehingga tidak 
menghambat fertilisasi 
 

Fungsi pengencer menurut Supriatna (2000) antara lain: 
1. Memperbanyak volume semen sehingga dapat 

dipakai IB lebih banyak sehingga lebih banyak 
ayam betina yang dapat diinseminasi 
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2. Menyediakan zat makanan sebagai bahan untuk 
metabolisme spermatozoa 

3. Menyediakan buffer untuk mencegah perubahan 
pH sebagai akibat terbentuknya timbunan asam 
laktat hasil metabolisme spermatozoa 

4. Mempertahankan tekanan osmotic dan 
keseimbangan elektrolit yang sesuai 

5. Menghindari spermatozoa terhadap cold shock 
selama pembekuan 

6. Mencegah timbulnya kuman dan kemungkinan 
pertumbuhan 
Pengencer semen sebaiknya dibuat secara fisiologis 

mirip seperti cairan semen dengan meniru atau 
mensimulasi karakteristiknya dan dapat melengkapi zat-zat 
yang memperlancar proses fisiologis (Nurfirman, 2001). 
Ada tiga macam bahan pengencer semen ayam yang 
dianggap baik untuk kebutuhan IB yaitu larutan Ringer’s, 
Locke dan Thyrode (Hardijanto, 1991).  Diantara ketiga 
bahan pengencer semen ayam tersebut, larutan Ringer’s 
merupakan bahan pengencer yang paling baik dan mudah 
didapatkan.  Pendapat lain menyatakan bahwa bahan-bahan 
pengencer seperti NaCl fisiologis, Ringer’s serta Phosphat 
Buffer telah digunakan sebagai bahan pengencer dan dapat 
mempertahankan kualitas semen unggas selama 12 jam 
(Suherni dan Wahyu, 1991; Tanaka, Wada, Koga, and 
Nishio, 1994; Sastrodiharjo, 1997). 

 

2.6 Pengenceran 

Usaha  mempertahankan  kualitas  semen  dan  
memperbanyak  hasil  sebuah ejakulasi  dari  pejantan  
unggul  adalah  dengan  melakukan  pengenceran  semen  
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menggunakan pengencer semen. Pengenceran dilakukan 
untuk menjamin kebutuhan fisik dan kimiawi spermatozoa 
(Solihati dan Kune, 2008). Penambahan pengencer mampu 
memperbanyak volume, sehingga jumlah betina yang dapat 
difertilisasi secara buatan menjadi lebih banyak (Campbell 
et al., 2003; Ismaya, 2009) membantu mencegah potensi 
transmisi organisme patogen dan memperpanjang hidup 
spermatozoa dan melindungi spermatozoa dari kondisi 
lingkungan yang kurang menguntungkan (Samper, 2009).  
 Penggunaan larutan pengencer dapat meningkatkan 
derajat metabolisme spermatozoa (motilitas tinggi dan 
viabilitas menurun). Derajat metabolisme spermatozoa 
adalah derajat dimana spermatozoa dapat menggunakan 
substrat energinya,  sumber energy yang berasal dari 
pengencer. Penurunan derajat metabolisme dapat 
memperpanjang daya hidup spermatozoa dalam 
penyimpanan. Didalam semen segar, spermatozoa hanya 
bertahan hidup selama beberapa jam jika derajat 
metabolismenya tidak ditekan (Marawali Aloysius, Thomas 
mata hine, Burhanuddin, dan Belli., 2001). 

Syarat setiap bahan pengencer adalah harus dapat 
menyediakan nutrisi bagi kebutuhan spermatozoa selama  
penyimpanan, harus memungkinkan spermatozoa dapat 
bergerak secara progresif, tidak bersifat racun bagi 
spermatozoa, menjadi penyangga bagi spermatozoa dan 
dapat melindungi  spermatozoa  dari  kejutan dingin  baik  
untuk  semen beku maupun semen cair (Solihati dan Kune, 
2008).  Energi yang digunakan untuk motilitas spermatozoa 
berasal dari  perombakan ATP  di  dalam  selubung  
mitokondria  melalui  reaksi-reaksi  penguraiannya menjadi 
ADP (adenosin diphosphat) dan AMP (adenosin 
monophosphat). Energi yang  dihasilkan  ini  akan  dipakai  
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sebagai  pergerakan  (energi  mekanik)  atau sebagai 
biosintesis (energi kimiawi). Dalam semen terdapat empat 
bahan organik yang  dapat  dipakai  secara  langsung  
maupun  tidak  langsung  oleh  spermatozoa sebagi sumber 
energi untuk kelangsung hidup dan motilitas spermatozoa, 
bahan-bahan  tersebut  adalah  fruktosa,  serbitol,  GPC  
(glycerylphosphorylcholine)  dan plasmalogen. 
Plasmalogen atau lemak aldehidrogen terdapat di bagian 
leher, badan dan ekor spermatozoa yang dipergunakan 
untuk respirasi endogen (Zenichiro, 2002).  Menurut 
Marawali dkk (2001) fruktosa adalah substrat energi utama 
di dalam plasma semen yang telah diproduksi kelenjar 
vesikularis. Selain itu fruktosa merupakan turunan 
karbohidrat yang dapat dijadikan  sumber energi untuk 
mendukung pergerakan (motilitas) dan ketahanan 
spermatozoa. 

Permeabilitas membran sangat berkaitan dengan 
transportasi nutrisi yang penting peranannya dalam 
metabolisme sel. Dengan mengurangi kecepatan rusaknya 
permeabilitas membran spermatozoa, maka kebutuhan akan 
nutrisi tidak terhambat dan selanjutnya sel spermatozoa 
tersebut dapat bertahan lama. Permeabilitas membrane erat 
kaitannya dengan motilitas, viabilitas spermatozoa, dan 
transportasi nutrisi yang diperlukan pada metabolisme sel 
dalam menghasilkan energi (Purwaningsih, 2000). 

 

2.7 Larutan Ringer’s 

  Larutan Ringer’s merupakan media buatan yang 
sederhana, dimana dibuat untuk tujuan mempertahankan 
pH dan tekanan osmotik sehingga mampu memberikan 
konsentrasi ion inorganik essensial tetap baik.  Media 
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buatan terdiri dari bermacam-macam garam mineral yang 
biasanya untuk mempertahankan keseimbangan larutan 
garam.  Yang termasuk media buatan sederhana antara lain 
tyrode, PBS, Simms, Earle dan Hanks (Leach and Van 
Damieras, 1993). 
 Larutan Ringer’s yang digunakan secara teoritis 
berguna untuk mensuplai ion kalsium dan potassium 
disamping ion sodium.  Dibidang kedokteran larutan 
Ringer’s merupakan salah satu jenis larutan yang penting 
untuk injeksi, yang mempunyai kandungan klorida dan 
laktat yang merupakan kation penting pada cairan 
ekstraseluler (Goodman dan Gilman, 1980). 
 Komposisi larutan ringer  laktat per 1000 ml 
menurut Goodman dan Gilman (1980) adalah:  

• Sodium Klorida  6,0 g 
• Sodium Laktat   3,1 g 
• Potassium Klorida  0,3 g 
• Kalsium Klorida 2H2O 0,2 g 

Pengencer semen sebaiknya dibuat secara fisiologis 
mirip seperti cairan semen dengan meniru atau 
mensimulasi karakteristiknya dan dapat melengkapi zat-zat 
yang memperlancar proses fisiologis (Nurfirman, 2001).  
Plasma seminalis dari ayam sangat berbeda dengan plasma 
seminalis mammalia, rendahnya kandungan chlorida dan 
hampir tidak dijumpai adanya fruktosa, sitrat, ergothionein, 
inositol, phosphoryl choline dan glyserophosphoryl 
choline.  Sodium dan potasium merupakan kation utama 
dalam plasma semen dengan konsentrasi masing-masing 
berturut-turut antara 249-383 mg dan 109-188 mg/ml 
plasma semen (Nuryadi, 2000). 

Larutan Ringer’s terdiri dari bermacam-macam 
garam mineral yang memiliki daya penyangga pH (buffer) 
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dan isotonik yang dapat mendukung motilitas sperma 
dalam waktu yang lebih lama.  Semen ayam mengandung 
unsur-unsur elektrolit berupa asam klorida, kalsium, 
kalium, natrium dan magnesium.  Larutan Ringer’s lactate 
memiliki kandungan Sodium Chloride yang sama dengan 
unsur-unsur elektrolit dari plasma semen ayam seperti 
natrium, clorida, kalsium dan magnesium (Nurcholidah, 
dkk. 2006). 

 

2.8 Penyimpanan Semen pada Suhu 4 0C 

Penyimpanan spermatozoa  lebih lama dapat 
dilakukan dengan mengencerkan semen dengan bahan 
pengencer yang mengandung zat makanan dan bersifat 
melindungi spermatozoa (Situmorang, 1992).  Tingkat 
metabolisme spermatozoa berbeda-beda menurut suhu dan 
medianya.  Metabolisme spermatozoa menghasilkan asam 
laktat.  Angka keasaman merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi daya hidup spermatozoa, sehingga 
berpengaruh terhadap motilitas dan daya fertilitasnya.  
Lama penyimpanan akan menurunkan fertilitas karena 
plasma semen menjadi tidak isotonik dan rusak.  Selain itu, 
pada saat lama penyimpanan terjadi perubahan integrasi 
membran sel berupa pembengkakan pada daerah akrosom 
dari spermatozoa.  Semen ayam mengandung unsur-unsur 
elektrolit berupa asam klorida, kalsium, kalium, natrium 
dan magnesium.  Peningkatan elektrolit yang berlebihan 
akan merusak dinding sel spermatozoa, sehingga pada 
waktu perubahan suhu ke normal, permeabilitas membran 
sel akan berubah yang berpengaruh pada kematian sel 
spermatozoa (Sutiyono, Riyadi dan Kismiati, 2006). 
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Usaha untuk mempertahankan daya fertilitas yang 
optomum yaitu dilakukan dengan jalan penyimpanan 
semen pada suhu 4 – 5 0C dengan maksud penghambatan 
terhadap aktivitas metabolisme baik secara fisik maupun 
kimia dalam kecepatan yang rendah (Nurcholidah, dkk. 
2006).  Tolihere (1993) menyatakan, bahwa tingkat 
metabolisme spermatozoa berbeda-beda menurut suhu dan 
medianya.  Penyimpanan semen ayam kampung dalam 
suhu 4 – 5 0C dapat mempertahankan daya hidup sperma 
dalam beberapa hari tapi mulai kehilangan fertilitasnya 
dalam 48 jam (Nurcholidah, dkk. 2006). 

 

2.9 Pemeriksaan Semen Ayam 

 Pemeriksaan semen ayam dibagi menjadi dua yaitu 
pemeriksaan secara makroskopis yang meliputi 
pemeriksaan warna semen, volume semen, pH semen, dan 
konsistensi.  Sedangkan yang kedua adalah pemeriksaan 
mikroskopis yang meliputi motilitas spermatozoa, 
persentase viabilitas, persentase abnormalitas dan 
konsentrasi (Partodiharjo, 1992). 
 
Warna Semen 
 Semen yang normal berwarna seperti susu atau 
krem keputihan atau putih keruh (Toelihere, 1993).  Derajat 
kekeruhan tergantung pada konsentrasi spermatozoa, 
semakin keruh biasanya konsentrasi spermatozoa semakin 
banyak (Partodiharjo, 1992). 
 
Volume Semen 

Hafez (1993) menyatakan bahwa volume semen 
ayam jantan yang dihasilkan satu kali ejakulasi berkisar 
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antara 0,2 - 0,5 ml, sedangkan yang dipelihara secara 
terpisah menghasilkan semen dengan volume rata-rata 0,2 
ml setiap ejakulasi (Isnaini dan Suyadi, 2000).  

 
Derajat keasaman (pH) 
 Pada umumnya pH semen berkisar antara 7,2 – 7,6.  
Derajat keasaman semen sangat berpengaruh terhadap daya 
hidup spermatozoa.  Semakin rendah nilai pH maka 
spermatozoa yang hidup akan semakin rendah disebabkan 
oleh produksi asam laktat dan proses metabolisme 
spermatozoa.  Selain itu perubahan pH dapat ditimbulkan 
bila cara penampungan salah yang menimbulkan luka pada 
alat kelamin jantan sehingga semen terkontiminasi dengan 
bakteri lebih tinggi selama penyimpanan (Ihsan, 2009). 
 
Konsistensi 

Konsistensi semen dapat diperiksa dengan 
menggoyangkan tabung berisi semen secara perlahan-lahan 
dengan gerakan angka delapan agar spermatozoa tidak 
rusak (Sastrodiharjo dan Resnawati, 1999). 

 
Motilitas Spermatozoa 
 Motilitas adalah gerak maju ke depan dari 
spermatozoa secara progresif.  Spermatozoa umumnya 
mempunyai kecenderungan untuk bergerak bersama-sama 
ke satu arah, sehingga membentuk suatu gelombang yang 
tebal atau tipis, bergerak cepat atau lambat tergantung dari 
konsentrasi spermatozoa yang hidup didalamnya.  Tujuan 
akhir dari pengenceran adalah untuk kegiatan inseminasi 
buatan maka daya gerak spermatozoa secara progresif 
(maju ke depan) menjadi patokan yang mutlak 
diperhitungkan.  Hal ini berarti sperma yang bergerak 
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berputar-putar atau bergerak di tempat apalagi yang tidak 
bergerak tidak dijadikan tolak ukur penilaian kualitas 
semen beku atau semen cair.  Parameter motilitas 
disamping konsentrasi spermatozoa, juga merupakan 
parameter utama dalam menilai kelayakan semen yang 
akan digunakan dalam IB (Nurcholidah, dkk, 2006).    
Motilitas spermatozoa dapat dilihat berdasarkan gerakan 
massa ataupun gerakan individunya serta lamanya 
bergerak.   

Motilitas massa spermatozoa dapat dinilai dengan 
meneteskan semen di atas objek glass dan diamati dengan 
menggunakan mikroskop perbesaran 100 kali, adapun 
penilaiannya sebagai berikut: (a) penilaian sangat baik 
(+++) jika terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap 
dan tebal seperti awan; (b) penilaian baik (++) jika terlihat 
tipis gelombang-gelombang kecil, tipis, kurang jelas, dan 
bergerak agak lambat; (c) penilaian sedang (+) jika hanya 
terdapat gerakan-gerakan individu aktif, progresif; (d) dan 
buruk (0) jika tidak terdapat gerakan sama sekali.  Nur 
Ihsan (2009), menyatakan bahwa penilaian gerak massa 2+ 
dapat diartikan baik, dan untuk 3+ penilaian gerakan 
massanya sangat baik.  
  Motilitas individu dapat dinilai dari gerakan 
spermatozoa dengan menggunakan mikroskop perbesaran 
450 kali, yaitu bila pergerakan progresif atau gerak aktif ke 
depan merupakan gerakan terbaik dan memiliki nilai > 70 
%, gerak lambat atau memutar di tempat menunjukkan 
semen dari pejantan yang tua, sedangkan gerakan mundur 
atau melingkar merupakan tanda spermatozoa mengalami 
kejutan dingin atau medianya yang tidak isotonik dengan 
semen.dan bila tidak ada gerakan spermatozoa dianggap 
mati (Toelihere, 1993).  
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Pada kondisi motilitas fast progressive 
diperkirakan proses fertilisasi tertinggi terjadi + 90%. Hal 
ini dikarenakan spermatozoa bergerak sangat aktif dan 
memiliki kemampuan dan energi (ATP) yang sangat besar 
untuk menembus lubang mikropil sel telur. Kondisi 
motilitas slow progressive mempunyai kemampuan 
spermatozoa untuk menembus lubang mikropil cukup 
lemah, pembuahan bisa saja terjadi apabila jarak antara 
spermatozoa dan sel telur sangat dekat. Pada Kondisi 
viabilitas, kemampuan spermatozoa untuk melakukan 
fertilisasi sangat kecil (+ 10%). Kondisi spermatozoa yang 
bergerak perlahan atau berdenyut ditempat dalam 
mempertahankan viabilitasnya membutuhkan kecepatan 
dan energi yang besar untuk masuk ke saluran lubang 
mikropil sel telur (Hidayaturrahmah, 2007).  Hafez (2000) 
menyatakan bahwa semen segar yang akan digunakan 
untuk proses selanjutnya atau dimanfaatkan IB minimal 
mempunyai motilitas 65 %, sedangkan kisaran rata-rata 
motilitas semen segar 60 – 80 %.  Spermatozoa yang 
memiliki nilai motilitas individu lebih dari 70 % termasuk 
sangat baik, untuk nilai 50 - 69 % termasuk baik, untuk 
nilai 30 - 49 % termasuk normal dan kurang dari 29 % 
termasuk buruk (Dahmani, 2009). Motilitas dipengaruhi 
oleh faktor suhu lingkungan, residu perlengkapan koleksi, 
pH dan osmolaritas media serta interval koleksi (Yudi dkk., 
2007). Motilitas yang harus dimiliki sebelum IB (PTM) 
adalah sebesar 40 % (Solihati dkk., 2008). Campbell et al 
(2003) menyatakan bahwa motilitas minimal adalah 
sebesar 30 %, sedangkan menurut Rahmaningsih (2002) 
dan Batubara (2010) melaporkan motilitas spermatozoa di 
lapangan sebesar 20 %. 
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Persentase Viabilitas 
Viabilitas ditentukan dengan teknik penandaan 

supravital menggunakan larutan eosin-nigrosin. 
Spermatozoa sejumlah 200 sel per slide dievaluasi hidup 
dan matinya dengan mengamati kepala spermatozoa. 
Kepala spermatozoa berwarna putih maka menandakan 
spermatozoa tersebut hidup dan bila kepala spermatozoa 
berwarna merah atau keunguan maka menandakan 
spermatozoa tersebut mati (Frydrychova et al., 2010). 
Dahmani menyatakan bahwa nilai viabilitas minimum 
sebesar 40 %. 

 
Persentase Abnormalitas 

Evaluasi abnormalitas juga menggunakan teknik 
penandaan supravital tetapi yang diamati adalah morfologi 
spermatozoa tersebut normal atau tidak pada bagian kepala, 
leher dan ekor. Spermatozoa yang diamati minimal 200 sel. 
Abnormalitas semen yang baik memiliki nilai antara 15 - 
20 % (Yudi dkk., 2007; Purwantara, Arifiantini dan 
Riyadhi, 2010). Morfologi spermatozoa abnormal antara 
lain adalah kepala kecil, kepala besar, ekor putus atau 
bengkok, kepala putus dan lain sebagainya. Spermatozoa 
yang abnormal tidak menunjukkan motilitas progresif 
(Arifiantini, Yusuf dan Graha, 2005). Partodihardjo (1992) 
menambahkan bahwa semen segar yang baik harus 
memiliki nilai abnormalitas tidak lebih dari 20 %. Nilai 
abnormalitas yang tinggi akan mempengaruhi fertilitas dari 
semen tersebut. Nilai abnormalitas yang semakin 
meningkat maka akan menurunkan tingkat fertilitas 
spermatozoa dalam semen tersebut (De Pauw, 2003; Kaiin, 
Afiati, Gunawan, dan Tappa, 2003; Al Makhzoomi, 2005). 
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Abnormalitas spermatozoa terbagi menjadi dua 
macam yaitu abnormalitas primer dan abnormalitas 
sekunder. Abnormalitas primer meliputi kelainan pada 
kepala seperti kepala tanpa ekor, ekor ganda, kerusakan 
akrosom, makrocephalus, mikrocephalus, ekor melingkar 
dan kepala pyriform, sedangkan abnormalitas sekunder 
meliputi kerusakan ekor, ekor melipat, butiran sisa 
sitoplasma, kepala tanpa ekor atau ekor tanpa kepala 
(Arifiantini, Yusuf dan Yanti, 2005). 

Ax, Dally, Didion, Lenz, Love, Varner, Hafez dan 
Bellin (2000) dalam Purwantara, Arifiantini dan Riyadhi 
(2010) menyatakan bahwa abnormalitas spermatozoa 
terbagi menjadi tiga klasifikasi yakni abnormalitas primer 
(mempengaruhi kepala dan akrosom spermatozoa), 
abnormalitas sekunder (mempengaruhi midpiece 
cytoplasmic droplet) dan abnormalitas tertier (kerusakan 
ekor). Abnormalitas primer sangat penting karena kepala 
spermatozoa mengandung nukleus yang membawa material 
genetik dan enzim akrosomal yang berfungsi pada 
fertilisasi. Abnormalitas sekunder dan tertier umumnya 
terjadi pada ekor. 

Banyak faktor yang mampu mempengaruhi 
peningkatan abnormalitas spermatozoa selama masa 
simpan antara lain spermatogenesis dari individu ternak 
tersebut, maturasi spermatozoa dalam saluran reproduksi 
ternak pejantan, penanganan spermatozoa setelah ejakulasi 
(Yudi dkk., 2007) penanganan saat pengulasan 
spermatozoa serta efek kejutan dingin akibat penyimpanan 
suhu dingin (4-5 0C) (Solihati dkk., 2008). 
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Konsentrasi Spermatozoa 
 Penilaian konsentrasi spermatozoa sangat penting 
karena dipakai sebagai criteria penentuan kualitas semen 
dan menentukan tingkat pengenceran (Bearden dan 
Fuquay, 1984).  Konsentrasi spermatozoa dapat diketahui 
dengan menggunakan alat Haemocytometer dan 
Electrophotometer (Partodiharjo, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 


