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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Kampung atau Ayam Buras (Gallus domesticus) 

Ayam kampung bisa diartikan ayam buras (Gallus 

domesticus) 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 ramping. Tingkat pertumbuhan ayam buras 

relatif lambat dan ini berpengaruh nyata terhadap 

produksi telurnya. Produksi telur ayam buras masih 

sangat rendah, dibandingkan dengan ayam ras, namun 

daya tetas ayam buras tinggi (Suci, 2009). Nurfirman 

(2001) menyatakan badan ayam kampung kecil, ayam 

jantan dewasa beratnya 1,9 kg dan betina 1,6 kg dengan 

produksi telur rata-rata 60 butir per tahun  

Klasifikasi ayam kampung sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Sub Filum  : Vertebrata 

Class  : Aves 

Ordo  : Galliformes 

Family  : Phasianidae 

Genus  : Gallus 

Spesies  : Gallus domesticus 
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2.2 Reproduksi Ayam Jantan 

Organ reproduksi ayam jantan terdiri sepasang 

testis dengan duktus epididimisnya, dua buah vas deferen 

dan sebuah alat kopulasi yang umumnya berada di dalam 

rongga perut, alat kopulasi ayam terdiri dari papille dan 

organ kopulatoris rudimenter. Testis ayam tidak sama 

dengan testis mamalia, tidak terletak pada sebuah 

scrotum, lapisan yang membungkusnya hanyalah tunica 

albuginea, demikian salurannya yang keluar dari testis, 

daerah epididymis dengan ductus deferen yang berkelok-

kelok dan mempunyai diameter lebih besar dibagian 

distal. Duktus deferen merupakan saluran yang terpanjang 

di sepanjang medio-ventral permukaan ginjal dan 

membesar pada bagian kaudalnya. Fungsi utama duktus 

deferen adalah sebagai tempat penyimpanan semen 

sebelum diejakulasikan (Nuryadi, 2000). 

2.3 Semen 

Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara 

normal diejakulasikan kedalam saluran reproduksi hewan 

betina sewaktu kopulasi. Fungsi plasma semen adalah 

sebagai medium pembawa spermatozoa dari saluran 

reproduksi jantan ke dalam saluran reproduksi betina. 

Spermatozoa pada unggas berbentuk filiformis. Morfologi 

spermatozoa yang normal tersusun atas kepala 

berdiameter 0,5 µm dan ekor memiliki ukuran 80 µm 

yang terdiri dari tiga bagian yaitu mid-piece, main-piece 

dan end piece. Kepala spermatozoa terdiri dari nukleous 

dan bagian atasnya tertutup oleh akrosom yang berbentuk 

kerucut sedikit melengkung yang berfungsi menutupi 

bagian anterior dari inti serta menghasilkan enzim yang 
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berfungsi pada saat penetrasi dilapisan corona radiata 

dan zona pellucida selama proses fertilisasi (Johari, 

Ondho, Wuwuh, Hery, Ratnaningrum. 2009). Sedangkan 

ekor spermatozoa berfungsi sebagai alat gerak 

spermatozoa 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).  

Daerah leher yang menghubungkan kepala dan 

ekor disusun oleh sebuah centriole yang kompleks. 

Bagian utama ekor spermatozoa ayam kurang memiliki 

pembungkus fibrous dan serabut-serabut luar yang padat 

sebagaimana dijumpai pada spermatozoa mammalia. 

Dalam keadaan non-ejakulasi, spermatozoa melewati 

duktus deferens dalam waktu kira-kira 84 jam, sedangkan 

jika dalam keadaan ejakulasi untuk melewati duktus 

deferens memerlukan waktu 24-48 jam (Nuryadi, 2000). 

Spermatogenesis yaitu proses pembentukan 

spermatozoa berlangsung dalam dua periode yaitu proses 

spermatocytogenesis, permulaannya berlangsung dengan 

cell spermatogonia (jamak) atau spermatogonium 

(tunggal) yang membelah menjadi spermatogonium aktif 

dan spermatogonium istirahat menjaga populasi 

spermatogonium supaya tetap konstan. Selanjutnya 

spermatogonium aktif mengalami pembelahan berulang 

kali, pada gilirannya dibentuklah spermatocyte primer, 

kemudian membelah menjadi spermatocyte sekunder dan 

membelah lagi menjadi spermatid. Pada periode kedua, 

spermatid berlanjut mengalami metamorfosa menjadi 
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spermatozoa, proses ini dikenal sebagai spermiogenesis. 

Waktu yang dibutuhkan untuk pematangan spermatozoa 

dalam testis tergantung pada spesies unggasnya. Biasanya 

spermatogonia mulai membelah pada kira-kira lima 

minggu setelah menetas dan spermatocyte primer muncul 

kira-kira 6 minggu, kemudian kira-kira sepuluh minggu 

sel membelah secara cepat, spermatocyte sekunder 

muncul, tubuli seminiferi berkembang mempunyai 

ukuran diameter lebih besar. Spermatid pertama muncul 

segera setelah itu dan terus berkembang sampai minggu 

ke 20. Selanjutnya testis nampak telah mampu 

menghasilkan spermatozoa dalam jumlah besar (Nuryadi, 

2000). 

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 (Nuryadi, 2000). Rizal, Herdis dan Aku (2006) 

menyatakan bahwa plasma semen mengandung berbagai 

macam makromolekul seperti glikoprotein yang berfungsi 

melindungi membran plasma sel spermatozoa dari 

kerusakan selama proses pengolahan semen, terutama 

saat penyimpanan pada suhu rendah. Glikoprotein yang 

disintesis oleh kelenjar vesikularis dan disekresikan ke 

dalam plasma semen bersifat khas, dan peranannya dalam 

melindungi membran plasma sel spermatozoa tidak dapat 
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sepenuhnya digantikan oleh glikoprotein eksogen yang 

ditambahkan di dalam pengencer semen. Perbaikan 

terhadap membran plasma sel akan berpengaruh positif 

terhadap perubahan kualitas spermatozoa yang lain, 

seperti motilitas dan daya hidup spermatozoa. Hal ini 

karena motilitas (daya gerak) spermatozoa sepenuhnya 

bergantung pada suplai energi berupa ATP hasil 

metabolisme. Metabolisme sendiri akan berlangsung 

dengan baik apabila membran plasma sel berada dalam 

keadaan utuh, sehingga mampu dengan baik mengatur 

lalu lintas masuk dan keluar sel semua substrat dan 

elektrolit yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. 

Proses metabolisme yang penting terjadi dalam 

semen adalah glokolisis dan respirasi (Hafez and 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). 

2.4 Penampungan Semen 

Pengeluaran semen pada unggas umumnya 

dilakukan dengan massage tujuannya untuk memberikan 

rangsangan sehingga semen dapat keluar. Johari dkk 

(2009) menyatakan bahwa penampungan semen 

sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Seorang memegang 

ayam jantan yang akan ditampung semennya dan seorang 

lagi melakukan pengurutan untuk mengeluarkan semen 
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dari alat kelamin sekaligus menampungnya. Pengurutan 

dilakukan dari ujung leher sampai pangkal ekor dan 

memberi sedikit tekanan pada bagian akhir phalus. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan refleks 

ejakulator. Ayam jantan yang akan diambil semennya 

harus terhindar dari stress, disamping itu pemberian 

pakan yang bergizi juga dapat membantu memudahkan 

pengeluaran semen, akan lebih baik jika ayam jantan 

yang diambil semennya dipisahkan dari betina minimal 

24 jam. Pengurutan dapat diulang beberapa kali sampai 

ayam ereksi yang ditandai dengan meregangnya bulu ekor 

keatas dan mencuatnya penis keluar dari permukaan 

kloaka. Toelihere (1993) tindakan yang perlu 

diperhatikan sebelum proses penampungan semen yaitu 

pejantan tidak boleh diperlakukan secara kasar dan harus 

dibiarkan secara rileks, hal ini untuk menghindari 

pejantan supaya tidak stres sehingga semen dapat 

dikeluarkan dengan sempurna, sedangkan proses 

penampungan yakni menghindari massage yang terlalu 

kuat karena akan mempertinggi kadar cairan transparan 

dalam semen yang dapat menurunkan daya hidup 

spermatozoa.  

Kriteria pejantan yang baik untuk menghasilkan 

semen antara lain mempunyai ciri-ciri pada 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.  
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2.5 Pengenceran Semen  

Pengenceran semen adalah upaya untuk 

memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan 

spermatozoa serta mempertahankan fertilitas spermatozoa 

dengan menambahkan bahan pengencer tertentu untuk 

menjamin kebutuhan fisik dan kimiawinya sehingga 

dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Pengenceran 

semen bertujuan untuk meningkatkan volume semen 

sehingga dari satu kali ejakulasi seekor pejantan 

memungkinkan untuk diinseminasikan pada sejumlah 

besar betina, selain itu memiliki fungsi untuk 

mempertahankan kualitas semen agar motilitas dan daya 

hidup spermatozoa bisa dipertahankan (Isnaini dan 

Suyadi, 2000
b
). 

Kualitas semen dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain (Johari dkk, 2009): 

1. Genetik, genetik yang berpengaruh pada reproduksi, 

termasuk kualitas spermatozoa misalnya kelainan pada 

testis. 

2. Bangsa, setiap bangsa ternak mempunyai ciri yang 

spesifik dan mudah dibedakan antara satu dengan yang 

lainnya. 

3. Pakan, pembatasan pakan perlu dilakukan terhadap 

calon pejantan untuk menghindari penimbunan lemak 

yang dapat menghambat produksi spermatozoa 

sehingga diharapkan akan memperoleh pejantan yang 

berat badannya ringan tetapi kualitas  spermatozoanya 

tinggi. 
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Syarat-syarat pengencer menurut Toelihere (1993) 

adalah: 

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. 

2.6 Larutan Ringer’s 

Bahan-bahan sederhana seperti larutan NaCl 

fisiologis, Ringer’s serta Phosphate buffer telah 

digunakan sebagai pengencer dan dapat mempertahankan 

kualitas semen unggas sampai 12 jam (Isnaini dan 

Suyadi, 2000
b
). Larutan Ringer’s adalah media buatan 

sederhana, dimana dibuat untuk tujuan mempertahankan 

pH dan tekanan osmotik sehingga mampu memberikan 

konsentrasi ion organik essensial tetap baik. Komposisi 

larutan Ringer’s (per 1000 ml mengandung 0,2 g 

CaCl2.2H2O; 0,3 g KCL; 6,0 g NaCl; 3,1 g Na Laktat). 

Pada larutan Ringer’s mengandung Na Laktat yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ion sodium 

bikarbonat yang berfungsi untuk mempertahankan 

keasaman larutan atau penyanggah larutan serta mampu 

mempertahankan tekanan osmotik larutan (Ridwan, 

2009).  

Suatu bahan pengencer mempunyai fungsi: 1) 

untuk menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber 
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energi spermatozoa, 2) mampu melindungi spermatozoa 

dari kejutan dingin (cold shock), 3) menyediakan suatu 

penyangga untuk mencegah perubahan pH akibat 

pembentukan asam laktat sebagai hasil metabolisme 

spermatozoa, 4) mampu mempertahankan tekanan 

osmosis dan keseimbangan elektrolit yang sesuai dan 5) 

dapat mencegah pertumbuhan serta perkembangan kuman 

(Toelihere, 1993). 

Supriatna (1993) menyatakan bahwa akibat proses 

adaptasi sel spermatozoa terhadap konsentarasi bahan 

pengencer dapat mengakibatkan gangguan permeabilitas 

membran, menurunkan aktivitas metabolisme sel dan 

menurunkan motilitas individu spermatozoa. Dalam 

menjalankan aktivitas metabolisme dihasilkan asam 

laktat, bila tidak tersedia energi untuk merombak kembali 

asam laktat menjadi energi yang dibutuhkan untuk 

aktivitas gerak spermatozoa maka akan menyebabkan 

menumpuknya asam laktat yang dapat menurunkan pH 

(Leach and Dam-Mieras, 1993) 

Semen ayam mengandung unsur-unsur elektrolit 

berupa asam klorida, kalsium, kalium, natrium dan 

magnesium. Larutan Ringer’s laktat memiliki kandungan 

sodium cloride yang sama dengan unsur-unsur elektrolit 

dari plasma semen ayam seperti natrium, clorida, kalsium 

dan magnesium (Solihati, Idi, Setiawan, Asmara dan 

Sujana. 2006). 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.  Sodium dan 

potasium merupakan kation utama dalam plasma semen 
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dengan konsentrasi masing-masing berturut-turut antara 

249-383 mg dan 109-188 mg/ml plasma semen (Nuryadi, 

2000). Ion kalsium mempunyai peranan penting di dalam 

semen yaitu yang berada di ujung semen terdapat 

komponen kalsium yang berfungsi membelah dan 

menembus dinding sel telur agar terjadi pembuahan.    

2.7 Pemeriksaan Semen Ayam 

Pemeriksaan semen ayam dibagi menjadi dua yaitu 

pemeriksaan secara makroskopis yang meliputi 

pemeriksaan warna semen, volume semen, pH semen, 

dan derajat kekentalan. Sedangkan yang kedua adalah 

pemeriksaan mikroskopis yang meliputi motilitas 

individu dan massa, persentase hidup mati sperma, 

konsentrasi dan abnormalitas spermatozoa: 

1.Warna 

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. 

2. Volume 

Hafez (1993) volume semen ayam jantan yang 

dihasilkan satu kali ejakulasi berkisar 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
a
). 

       3. Konsistensi 

Konsistensi semen dapat diperiksa dengan 

menggoyangkan tabung berisi semen secara perlahan-
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lahan dengan gerakan angka delapan agar spermatozoa 

tidak rusak. 

4. Derajat Keasaman Semen (pH) 

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 

metabilisme spermatozoa. Semen segar ayam biasanya 

bersifat agak basa, rata-rata pH berkisar 7,2-7,6 (Johari 

dkk, 2009).   

5. Motilitas individu 

Penilaian individu dapat diketahui melalui 

pengamatan visual, dengan pergerakan progresif atau 

aktif maju ke depan merupakan gerakan terbaik, 

gerakan melingkar atau gerakan mundur sering 

merupakan tanda-tanda cold shock, gerakan berayun 

atau berputar di tempat sering terlihat pada semen yang 

tua (Ikhsan, 2009). Gerakan individu dapat dilihat 

dengan mikroskop perbesaran 40x10 pada selapis tipis 

semen diatas obyek glass. 

6. Motilitas Massa 

Gerakan massa, dapat ditentukan dengan bantuan 

mikroskop perbesaran 10x10 dengan cahaya dikurangi 

(Ikhsan, 2009). Berdasarkan penilaian gerak massa 

semen dapat dibedakan sebagai berikut: 1) sangat baik 

(+++) bila terlihat adanya gelombang besar, banyak dan 

gelap ada gumpalan awan yang bergerak sangat cepat, 

2) baik (++) bila terlihat gelombang-gelombang kecil, 

tipis dan gerakan lambat, 3) lumayan (+) bila terlihat 

gerakan-gerakan individu aktif progresif dan 4) buruk 

(0) bila tidak terlihat gerakan sama sekali. 
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7. Hidup Spermatozoa 

Semen yang berkualitas baik antara lain memiliki 

persentase spermatozoa hidup yang tinggi dengan 

gerakan yang progresif dan kuat. Dengan cara 

pewarnaan maka dapat diketahui antara spermatozoa 

yang hidup dengan yang mati. Dimana spermatozoa 

yang hidup tidak menyerap warna dan spermatozoa 

yang mati menyerap warna dan untuk mengetahui  

persentase spermatozoa sedikitnya 100-200 sel atau 

terbaik 500 sel yang harus diamati kemudian dikalikan 

100% akan diperoleh presentase hidup dan mati yang 

merupakan penilaian semen (Toelihere, 1993). 

8. Abnormalitas Spermatozoa 

Abnormalitas merupakan penyimpangan morfologi 

spermatozoa dari bentuk normalnya. Abnormalitas 

spermatozoa dapat terjadi karena tekanan yang keras, 

pemanasan yang berlebihan, pendinginan yang cepat 

dan kontaminasi dengan urine atau kuman dan bahan 

antiseptik (Toelihere, 1993).  

9. Konsentrasi 

Penilaian konsentrasi spermatozoa sangat penting 

karena dipakai sebagai kriteria penentuan kualitas 

semen dan menentukan tingkat pengenceran. 

Konsentrasi spermatozoa dihitung menggunakan 

haemocytometer yang diamati di bawah mikroskop 

dengan perbesaran 400 kali pada lima kotak yang 

mewakili empat bagian sisi dan satu ditengah (Parrish, 

2003). 
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2.8 Penyimpanan Semen pada Suhu Ruang 

Pengencer semen selain harus memenuhi 

persyaratan layak teknis juga harus mampu memenuhi 

tujuan penyimpanan semen secara aerob maupun anaerob, 

menyesuaikan tekanan osmotik antara plasmalogen 

intraselluler spermatozoa dengan larutan ektraselluler 

pengencer agar persentase hidup spermatozoa dapat 

diperpanjang (Nurfirman, 2001).  Tingkat metabolisme 

spermatozoa berbeda-beda menurut suhu dan medianya. 

Walaupun demikian metabolisme yang rendah masih 

menghasilkan asam laktat yang dapat mempengaruhi 

medium sekitarnya sehingga dapat mempengaruhi 

perubahan pH. Angka keasaman merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi daya hidup spermatozoa 

sehingga berpengaruh terhadap motilitas dan daya 

fertilitas pada saat lama penyimpanan terjadi perubahan 

integrasi membran sel berupa pembengkakan pada daerah 

akrosom dari spermatozoa. Hal ini disebabkan pada 

penyimpanan yang lama akan semakin meningkatkan 

spermatozoa yang mati. Jumlah spermatozoa mati yang 

lebih tinggi akan semakin meningkatkan kematian 

spermatozoa hidup selama proses penyimpanan, karena 

banyaknya spermatozoa yang mati akan menjadi racun 

bagi spermatozoa yang masih hidup (Sutiyono, Riyadi 

dan Kismiati. 2006).  

Terjadinya penurunan periode fertil yang sejalan 

dengan lama penyimpanan dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan motilitas. Motilitas pada suhu rendah 

berkurang disebabkan pengaruh aktivitas spermatozoa. 

Semen yang sudah ditampung pada suhu kamar harus 

dipakai dalam waktu tidak lebih dari 30 menit hal ini 
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dipengaruhi karena kualitas semen akan menurun 

perlahan-lahan. Semen ayam yang disimpan pada suhu 

kamar selama 90 menit dengan pengencer Ringer’s, 

persentase hidup spermatozoanya menurun drastis hingga 

pencapai 36,2% (Isnaini dan Suyadi, 2000
b
). 

Temperatur lingkungan juga berpengaruh terhadap 

motilitas spermatozoa. Semen yang telah disimpan 

didalam suhu kamar (25
0
-27

0
C) yang telah dilakukan 

pengenceran akan mengalami penurunanan dibandingkan 

pada saat semen segar. Penurunan ini dapat disebabkan 

oleh penurunan suhu mulai dari kondisi dalam tubuh 

ternak jantan menuju suhu lingkungan. Disamping itu 

juga terjadi perubahan lingkungan yang berbeda dari 

kondisi semen menuju proses pengenceran. Evans dan 

Maxwell (1987) dalam Nugroho, Sardjito dan Bijanti 

(2008) menyatakan bahwa penurunan temperatur akan 

menurunkan metabolisme spermatozoa yang berakibat 

pada menurunnya produksi energi yang dapat 

dipergunakan sebagai energi mekanik (pergerakan) atau 

sebagai energi kimiawi (biosintesis). 

Yuwanta (2004) menyatakan bahwa unggas 

termasuk hewan homiothermic artinya temperatur tubuh 

selalu konstan 40
0
C-41

0
C. Testis terdapat di dalam tubuh 

karena itu proses spermatogenesis pada ayam terjadi pada 

temperatur tubuh 41
0
C. Peninggian suhu udara karena 

kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan kegagalan 

pembentukan dan penurunan produksi spermatozoa. 

Wicaksono dan Arifiantini (2009) menyatakan bahwa 

pada suhu ruang, spermatozoa mempunyai daya tahan 

hidup yang sangat pendek. Hal ini disebabkan, pada suhu 

ruang spermatozoa melakukan aktivitas seluler yang 
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hampir optimal sehingga substrat energi cepat habis dan 

terdapat akumulasi asam laktat sebagai sisa  metabolisme. 


