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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Simmental  

 Sapi Simmental merupakan sapi potong yang berasal 

dari negara Switzerland termasuk ke dalam golongan spesies 

Bos Taurus. Muada, Paputungan, Hendrik dan Turangan (2017) 

menyatakan bahwa ciri-ciri sapi Simmental yaitu badan 

berwarna merah bata, bentuk tubuh yang kekar dan borotot, 

muka, kaki, perut dan brisket pada umumnya berwarna putih. 

Salah satu keunggulan dari pejantan sapi Simmental yaitu 

pertumbuhan berat badan harian 0,9 – 1,2kg, dengan berat 

badan jantan umur 2 tahun mampu mencapai 800 – 900kg 

sedangkan jantan dewasa mampu mencapai 1.000 – 1.200kg. 

Sapi Simmental memiliki karkas yang tinggi dengan sedikit 

lemak dan dual porpose (daging dan susu).  

Berdasarkan klasifikasinya, sapi simmental 

dikelompokkan sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum      : Chordata 

Kelas       : Mamalia 

Ordo       : Artiodaktil 

Sub Ordo : Ruminansia  

Familia    : Bovidae 

Genus      : Bos (Iriani, 2011) 

Suhada, Sumadi dan Ngadiyono (2009) juga 

menyatakan bahwa sapi Simmental memiliki banyak kelebihan 

diantarnya mampu membentuk perdagingan yang baik dan 

kompak serta perlemakan yang tidak begitu banyak. Berat 

badan jantan sapi Simmental bisa mencapai 1000 – 1200kg dan 
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550 – 800kg, memiliki sifat tempramen jinak, adaptasi yang 

baik terhadap lingkungan di Indonesia. 

2.2 Air Tebu 

Tebu merupakan bahan baku penghasil gula. Tanaman 

tebu dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini 

diperkirakan berasal dari Papua yang mulai menyebar ke 

Kepulauan Solomon, New Hibride, dan Kaledonia Baru. 

Berdasarkan klasifikasinya, tanaman tebu dikelompokkan 

sebagai berikut :  

Divisi          : Spermatophyta 

Subdivisio    : Angiospermae 

Kelas           : Monocotyledonae 

Ordo            : Graminales 

Famili          : Gramineae 

Genus          : Sacchrum 

Spesies    : Saccharum officinarum L. (Suwarto, 

Octavianty dan Hermawati, 2014).  

 Air tebu mengandung sukrosa 18,08% dan gula 

invert 0,54% (Anwar dkk, 2014). Dalam air tebu terkandung 20 

– 25% bahan kering dan mengandung amilum berupa sukrosa, 

yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Di dalam 100g batang 

tebu mengandung 62kal; 82,5g air; 0,6g protein; 0,1g lemak; 

16,5g karbohidrat; 3,1g serabut; 0,3g abu; 8mg Ca; 6mg P; 

1,4mg Fe; 0,02mg tiamin; 0,01mg riboflavin; 0,10mg niasin; 

dan 3mg cuka askorbik (Bardan dkk, 2009). 

2.3 Uji Kualitas Semen 

Sebelum melakukan inseminasi buatan perlu dilakukan 

suatu uji untuk mengetahui kuantitas dan kualitas yang 

terkandung di dalam semen. Kuantitas dan kualitas pada semen 



9 
 

mempengaruhi hasil inseminasi buatan. Untuk mengetahui 

kualitas semen uji yang dilakukan berupa uji makroskopis dan 

uji mikroskopis. Dethan, Kustono, dan Hartadi (2010) 

menyatakan bahwa penilaian kuantitas dan kualitas semen 

dapat diketahui secara makroskopis dan mikroskopis.  

Husin, Suteky, dan Kususiyah (2007) juga menyatakan 

bahwa untuk menguji kualitas semen dapat dilakukan uji 

makroskopis yang terdiri dari volume ejakulat, warna semen, 

pH, konsistensi, dan bau serta uji mikroskopis yang terdiri dari 

persentase abnormalitas, konsentrasi spermatozoa, persentase 

spermatozoa hidup, dan motilitas spermatozoa. 

2.3.1 Uji Makroskopis 

Untuk mengetahui kualitas semen dilakukan suatu uji 

makroskopis. Uji makroskopis merupakan suatu uji kualitas 

semen dengan mata telanjang. Uji makroskopis meliputi uji 

seberapa banyak volume sperma, konsentrasi sperma, bau 

sperma, warna sperma dan derajat keasaman (pH) sperma 

(Susilowati, Hardijanto, Suprayogi, Sardjito dan Hernawati, 

2010).  

1. Warna: semen normal berwaran putih susu 

2. Bau: semen yang normal berbau amis khas sperma 

3. Konsistensi: menentukan derajat kekentalan atau 

kecairan semen 

4. pH: normalnya semen ber-pH 6-7 atau netral 

5. Volume: ditampung dan diukur skalanya (Nahriyanti, 

Ondho dan Samsudewa, 2017). 
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2.3.2 Uji Mikroskopis 

Uji mikroskopis meliputi konsentrasi, motilitas (gerak 

individu spermatozoa), gerak massa, persentase hidup dan 

persentase abnormalitas spermatozoa yang diamati 

menggunakan mikroskop (Varasorfiari, Setiatin dan Sutopo, 

2013). 

1. Motilitas Massa: kriteria penilaian massa spermatozoa 

terdiri dari sangat baik (+++) yang terlihat adanya 

gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif 

bergerak; baik (++) yang terlihat gelombang-

gelombang kecil tipis, jarang, kurang je;as dan bergerak 

lamban;  cukup (+) yang tidak terlihat gelombang 

melainkan gerakan individual aktif progresif; dan buruk 

(-) jika tidak ada pergerakan sama sekali. 

2. Motilitas Individu: kriteria penilaian motilitas 

spermatozoa terdiri dari 0% dimana spermatozoa 

immotil tidak bergerak; 50% spermatozoa beregerak 

melingkar; <50% spermatozoa bergerak progresif dan 

tidak bergelombang; 50-80% spermatozoa bergerak 

progresif dan menghasilka ngerakan massa; 90%  

gerakan spermatozoa progresif yang gesit dan 

membentuk gelombang; dan 100% gerakan 

spermatozoa sangat progresif dan gelombang sangat 

cepat. 

3. Viabilitas Spermatozoa: dilihat dengan pemberian 

pewarna eosin-negrosin, dimana spermatozoa yang 

hidup akan berwarna putih sedangkan spermatozoa 

yang mati akan berwarna merah karena menyerap 

warna eosin. 
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4. Abnormalitas Spermatozoa: abnormalitas 

spermatozoza tidak boleh >15% karena mempengaruhi 

fertilitas (Indriani, Susilawati dan Wahyuningsih, 

2013). 

2.4 Pengencer 

 Pengencer semen adalah suatu upaya yang dilakukan 

untuk memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan 

spermatozoa serta menjaga keberlangsungan hidup 

spermatozoa sampai batas waktu penyimpanan yang ditentukan 

pada suhu di atas ataupun di bawah titik beku. Pengenceran dan 

penyimpanan semen ini menjadi salah satu usaha untuk 

mempertahankan kualitas spermatozoa dalam periode yang 

lebih lama dengan memperpanjang daya hidup spermatozoa, 

motilitas serta daya fertilitas (Ridwan, 2008). 

Indriani dkk (2013) juga menyatakan proses 

penyimpanan semen memerlukan pengencer yang mengandung 

zat makanan dan mampu melindungi spermatozoa agar dapat 

bertahan dalam periode penyimpanan yang lama. 

2.4.1 Syarat Pengencer 

Syarat penting suatu bahan pengencer ialah harus 

menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi, 

mencegah terjadinya cold shock sewaktu preservasi ataupun 

kriopreservasi, menjaga pH dan tekanan osmotik dengan 

sperma. Dengan penambahan bahan pengencer kematian 

spermatozoa karena cold shock dapat diperkecil karena 

pengencer berfungsi sebagai pelindung (Munazaroh, 

Wahyuningsih dan Ciptadi, 2013).  

Effendi, Wahjuningsih dan Ihsan (2015) juga 

menyatakan bahwa syarat penting yang harus dimiliki oleh 

setiap pengencer adalah: (1) bahan tidak bersifat toksik 
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terhadap spermatozoa, (2) mengandung sumber energi, (3) 

bersifat isotonis, (4) mengandung buffer, (5) melindungi dari 

pengaruh pendingina secara cepat, (6) menghambat 

pertumbuhan bakteri, (7) dan meningkatkan volume sehingga 

mampu digunakan untuk beberapa kali IB. 

2.4.2 Pengencer Kuning Telur 

Ada bermacam-macam bahan pengencer, seperti: 

andromed; skim milk; CEP-2; tris aminomethane, kuning telur, 

dll. Pengencer kuning telur merupakan salah satu bahan yang 

mudah, murah dan efisien yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pelindung spermatozoa terhadap cold shock. Kuning telur 

mengandung lipoprotein dan lechitin yang bekerja melindungi 

spermatozoa. Kuning telur juga mengandung glukosa yang 

lebih efektif digunakan oleh spermatozoa, protein, dan memiliki 

viskositas yang menguntungkan bagi spermatozoa (Dwatmadji 

dkk, 2007). Kuning telur memiliki keunggulan pada lipoprotein 

dan lesitin yang bekerja mempertahankan dan melindungi 

intensitas selubung lipoprotein dan sel spermatozoa dari 

keadaan penurunan dingin yang tiba-tiba serta mempertahankan 

membran plasma (Anwar dkk, 2014).  

 Matahine, Burhanuddin, dan Marawali (2014) juga 

menambahkan bahwa kuning telur merupakan komponen 

penting dalam pengencer semen hewan domestik, karena 

kuning telur berperan untuk melindungi membran plasma dan 

akrosom selama preservasi atau kriopreservasi. Fosfolipid, 

kolesterol, dan low density lipoprotein yang terkandung di 

dalam kuning telur berperan melindungi spermatozoa terhadap 

cold shock selama proses pendinginan. 

 

 


