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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penyimpanan Semen Untuk IB 

Pembibitan ternak terutama sapi, dewasa ini telah banyak 

menggunakan Inseminasi Buatan (IB), teknologi ini 

dikembangkan terus menerus untuk menunjang perkembangan 

populasi sapi khususnya di Indonesia. Semen dari pejantan 

unggul yang ditampung akan disimpan dan diproses sebelum 

digunakan untuk inseminasi, oleh karena penyimpanan dan 

penanganan tersebut spermatozoa akan mengalami penurunan 

kualitas. IB biasanya menggunakan semen beku yang di 

thawing sebelum di inseminasikan. Wilmut et al., (2000) 

menyatakan semen beku dapat disimpan sampai waktu yang 

tidak terbatas, dapat digunakan secara luas bahkan diekspor 

dengan mudah.  

 Semen beku memiliki kemampuan fertilisasi lebih rendah 

dibanding semen segar,hal ini dikarenakan adanya kerusakan 

sel yang dapat menurunkan kemampuan memfertilisasi, semen 

beku juga tidak lebih baik dari semen cair, sebab beberapa 

spermatozoa akan mati setelah dilakukan pembekuan 

(Susilawati, 2013), faktor lain juga karena sulitnya 

mendapatkan (N2) nitrogen cair, oleh sebab itu semen cair kini 

banyak digunakan untuk inseminasi buatan karena kerusakan 

spermatozoa lebih kecil, namun semen cair hanya dapat 

digunakan 3-6 hari. 

 Semen sesudah pengenceran harus segera disimpan 

apabila tidak langsung digunakan, penyimpanan semen dalam 

lemari es merupakan salah satu alternatif guna memperpanjang 

daya hidup spermatozoa, dengan penyimpanan 5
o
C semen 
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mampu bertahan selama 3-4 hari (Priastomo dkk, 2009). 

Proses penyimpanan semen pada suhu rendah dapat merugikan 

spermatozoa baik struktural maupun fungsional akibat 

terjadinya cold shock (Ducha dkk, 2013). 

Proses pendinginan untuk semen cair adalah semen yang 

telah ditampung diuji kualitasnya, bila motilitas di atas 70% 

dapat diproses lebih lanjut. Pengencer yang telah ditentukan 

dimasukkan ke air hangat 37
o
C. Semen diencerkan sehingga 

konsentrasinya menjadi 100 juta/milliliter, kemudian 

dimasukkan ke dalam refrigerator. Setelah suhu mencapai 5
o
C, 

semen dimasukkan ke dalam straw dan bisa langsung 

digunakan untuk IB semen cair ini dapat digunakan selama  

hari (Susilawati, 2013).  

2.2 Pengencer Semen 

Pengencer semen adalah larutan yang harus bersifat 

isotonis (tekanan osmotik yang sama dengan tekanan darah), 

mengandung zat penyangga dan bahan nutrisi. Masalah utama 

pada semen beku yang disimpan pada suhu -196
o
C akan lebih 

mudah mengalami kerusakan akibat cold shock, sehingga 

dilakukan preservasi dengan suhu dingin 3-5
o
C diharapkan 

dapat mengurangi kerusakan spermatozoa dengan 

menambahkan krioprotektan ekstraseluler pada pengencer 

yang digunakan. Berdasarkan penelitian Ducha dkk. (2013), 

proses penyimpanan semen pada suhu rendah dapat merugikan 

spermatozoa baik struktural maupun fungsional akibat 

terjadinya cold shock, salah satu jenis krioprotektan 

ekstraseluler yang sudah sering digunakan adalah kuning telur. 

Kuning telur telah dicampurkan karena terbukti mampu 

menjadi krioprotektan ekstra seluler pada membran 

spermatozoa (Bargeron and Manjunath, 2006). Kuning telur 
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juga membantu mencegah hiperaktif dan kapasitasi dini pada 

spermatozoa (Susilawati, 2002), sehingga masing-masing 

pengencer ditambahkan  kuning telur sebagai bahan 

krioprotektan yang melindungi spermatozoa dari cold shock 

selama pendinginan. 

Semen yang telah diencerkan harus segera disimpan 

apabila tidak langsung digunakan, penyimpanan semen dalam 

lemari es merupakan salah satu alternatif guna memperpanjang 

daya hidup spermatozoa, dengan penyimpanan 5
o
C semen 

mampu bertahan selama 3-4 hari (Priastomo dkk, 2009). 

Pengenceran dilakukan untuk menjamin kebutuhan fisik 

dan kimia spermatozoa. Aboagla and Terada (2004) 

menambahkan, proses penyimpanan semen memerlukan 

pengencer yang mengandung zat makanan dan melindungi 

spermatozoa sehingga dapat bertahan lebih lama. Pengencer 

yang baik adalah pengencer yang mampu mempertahankan 

kualitas semen. Bahan–bahan yang ada pada pengencer adalah 

gula sederhana (glukosa, laktosa atau rafinosa) ditambahkan 

sebagai sumber energi spermatozoa. Berbagai macam bahan 

yang digunakan sebagai buffer sehingga pH mendekati netral 

dan tekanan osmose sekitar 300 mMol serta penambahan 

penicillin, streptomisin, polymyxin–B atau kombinasi lain 

antibiotik untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

Kuning telur dan susu skim adalah krioprotektan ekstraseluler 

yang sering digunakan untuk mencegah terjadinya cold shock. 

 

2.2.1 Syarat Pengencer Semen 

Vishwanath and Shanon (2000) melaporkan pengencer 

semen sapi hendaknya dapat bertindak sebagai sumber energi 

dalam bentuk gula sederhana (glukosa, fruktosa),  gliserol 

merupakan zat tambahan untuk penyediaan osmolaritas ke 
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medium dan sebagai pelindung dari cold shock, kuning telur 

atau krioprotektan lainnya yang mampu melindungi 

spermatozoa dari suhu thermal dan kombinasi antibiotik. 

Syarat pengencer yang baik adalah bahan tidak bersifat 

toxic terhadap spermatozoa, mengandung sumber energi, 

bersifat isotonis, mengandung buffer untuk mencegah 

perubahan pH akibat pembentukan asam laktat pada 

metabolisme spermatozoa, melindungi dari pengaruh 

pendinginan secara cepat, menghambat pertumbuhan bakteri, 

meningkatkan volume, melindungi spermatozoa dari suhu 

beku (Susilawati, 2011). 

 

2.2.2 Pengencer Cauda Epididymal Plasma (CEP-2) 

Pengencer Cauda Epididymal Plasma (CEP-2) adalah 

salah salah satu jenis pengencer untuk penyimpanan 

spermatozoa sapi pada suhu refrigerator. Cauda Epididymal 

Plasma merupakan pengencer yang mempunyai komposisi 

ionik hampir sama dengan kauda epididimis sapi yang 

dikembangkan oleh Verbeckmoes et al. (2004) CEP-2 

merupakan peningkatan dari CEP-1, CEP-2 mengandung 

Pengencer CEP-2 mengandung sumber energi berupa fruktosa, 

beberapa mineral ( Na
+
,Ca2

+
, K

+
), pH dan osmolaritas yang 

sama dengan keadaan plasma kauda epididymis, sehingga 

spermatozoa dapat bertahan hingga 6 hari. Kuning telur yang 

ditambahkan dalam CEP-2 berperan menyediakan sumber 

energi, melindungi dan mempertahankan integritas membran 

spermatozoa.  

Pengencer Cauda Epididymal Plasma (CEP-2) 

dikembangkan, karena adanya fakta bahwa spermatozoa sapi 

dapat disimpan dalam keadaan beristirahat (quiescence state) 

selama 30 – 45 hari di dalam kauda epididymis tanpa efek 
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negatif terhadap kemampuan memfertilisasi sel telur. 

Komposisi kimia yang terdapat dalam pengencer CEP-2 

berupa NaCl, Kcl, CaCl2(H2O)2, MgCl2(H2O)6, NaHCO3, 

NaH2PO4, KH2PO4, fruktosa, Sorbitol, Bovine Serum Albumin 

(BSA), Tris, Gentamicin dan asam sitrat, dengan osmolaritas 

sebesar 320 mOsm dan pH 6,6 . 

 

Tabel 1. Komposisi Pengencer CEP-2 

Bahan Unit 

NaCl 15 mmol/l 

KCl 7 mmol/l 

CaCl2(H2O)2 3 mmol/l 

MgCl2(H2O)6 4 mmol/l 

NaHCO3 11,9 mmol/l 

NaH2PO4 8 mmol/l 

KH2PO4 20 mmol/l 

Fruktosa 55 mmol/l 

Sorbitol 1 g/l 

Tris 133,7 mmol/l 

Gentamicin 0,05 g/l 

Asamsitrat 42,9 mmol/l 

(Verbeckmoes et al., 2004) 

 

Penelitian Ducha dkk. (2013), Bahan-bahan tersebut 

diperoleh dari Sigma dan dibuat aliquot dengan menggunakan 

deionized water steril. Osmolaritas pengencer berkisar 250-

350 mosm,sedangkan pH berkisar antara 6-7. Sterilisasi media 
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menggunakan membran milipor dengan ukuran pori 0,22µm. 

Pengencer CEP-2 ditambahkan kuning telur segar berasal yang 

biasa digunakan di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) 

Singosari. Konsentrasi kuning telur bervariasi yaitu 10%; 

15%; dan  20%. 

Kuning telur 10% yang ditambahkan dalam CEP-2 

berperan menyediakan sumber energi, melindungi dan 

mempertahankan integritas membran spermatozoa (Ducha 

dkk, 2013). Hasil penelitian Ducha, Susilawati, Aulanni’am, 

Wahyuningsih dan Pangestu (2012), menunjukan bahwa 

persentase motilitas spermatozoa pada pengencer CEP-2 

dengan kuning telur lebih baik dibandingkan CEP-2 tanpa 

kuning telur.  

 

2.2.3 Pengencer Tris Aminomethan Kuning Telur 

Sebagai bahan pengencer semen, Tris hidroxymethil 

aminomethan telah banyak digunakan sebagai komponen 

dasar pengencer semen pada sapi, babi dan  domba. Pengencer 

Tris Aminomethan memiliki bahan atau zat yang diperlukan 

oleh spermatozoa yang merupakan sumber makanan baginya, 

antara lain fruktosa, laktosa, rafinosa, asam-asam amino dan 

vitamin dalam kuning telur sehingga spermatozoa dapat 

memperoleh sumber energi dalam jumlah yang cukup untuk 

motilitasnya. Pengencer Tris terdapat asam sitrat di dalamnya 

yang berfungsi sebagai zat penyangga, dimana zat penyangga 

diperlukan untuk mencegah penurunan pH medium secara 

drastis sehingga berdampak baik terhadap daya hidup 

spermatozoa (Parera, Prihatini, Souhoka dan Rizal, 2009). 

Kuning telur sering ditambahkan dalam pengencer karena 

terbukti dapat memperpanjang daya hidup spermatozoa sapi 

(Moce and Graham, 2006); menyediakan infrastruktur 
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membran dan menambah fluiditas membran yang dapat 

meningkatkan kemampuan fertilisasi (Ladha, 1998). 

Penelitian yang dilakukan oleh Parera dkk. (2009), 

menjelaskan bahwa pengencer Tris mengandung zat nutrien 

yang lebih lengkap dan konsentrasi yang cukup dalam 

melindungi spermatozoa selama preservasi, hasil penelitian 

pada semen ternak lain juga menunjukan bahwa Tris adalah 

pengencer yang paling baik dalam mempertahankan kualitas 

spermatozoa yang sudah diencerkan dan dipreservasi pada 

suhu 3-5
o
C yaitu pada sapi FH (Situmorang, 1992; Priastomo 

dkk, 2009), domba Priangan (Herdiawan, 2004), dan domba 

garut ( Yulnawati, Setiadi dan Herdis, 2006). 

Susilawati (2011) menyatakan manfaat kuning telur yang 

ditambahkan terletak pada lipoprotein dan lecitin yang 

terkandung didalamnya yang bekerja mempertahankan dan 

melindungi integritas spermatozoa. Ditambahkan oleh Zeron, 

Tomzack, Crowe dan Arav (2002) kuning telur mampu 

mengubah fase transisi lipid selama perubahan suhu sehingga 

dapat mengurangi sensitivitas terhadap suhu dingin. Susilawati 

(2002) juga menyatakan bahwa kuning telur membantu 

mencegah hipermotilitas dan kapasitasi dini spermatozoa. 
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Tabel 2. Komposisi Pengencer Tris Aminomethan Kuning 

Telur 

Bahan Jumlah  

TrisAminomethan 1.363 g 

Asam sitrat 0.762 g 

Lactosa 1.500 g 

Fruktosa 0.500 g 

Kuning telur 20 ml 

Raffinosa 2.700 g 

Streptomycin 0.100 g 

Aquadest 80 ml 

Penicillin 0.100 g 

Sumber : BBIB Singosari, Malang 

 

2.2.4 Pengencer Susu Skim 

Susilawati (2013) menjelaskan, kuning telur dan susu 

dapat digunakan sebagai pengencer untuk melindungi terhadap 

cold shock pada sel spermatozoa dengan temperatur 5
o
C. 

Substansi ini juga mengandung nutrisi beberapa buffer 

digunakan untuk memelihara pH agar tetap normal dan 

tekanan osmotik sekitar 300 mMol yang sama dengan semen, 

plasma darah dan susu, sedangkan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme didalam semen ditambahkan 

penicillin, streptomicin, polymixyn-B atau kombinasi lain 

antibiotik. Ditambahkan oleh Vishwanath and Shannon (2000) 

menambahkan bahwa karbohidrat mempunyai berbagai 

peranan pengencer semen, diantaranya untuk menstabilkan 

tekanan osmotik dan sebagai krioprotektan. 

Pengencer perlu ditambahkan bahan lain yang berfungsi 

sebagai pelindung ekstraseluler selama penyimpanan, bahan 
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anti cold shock yang umum ditambahkan adalah  kuning telur 

atau kacang kedelai (Aboagla and  Terada,  2004), yang  dapat 

melindungi spermatozoa pada saat perubahan suhu dari suhu 

ruang (28
o
C) pada saat pengolahan ke suhu  ekuilibrasi (5

o
C). 

Kuning telur dan skim milk digunakan untuk melindungi dari 

cold shock, pada saat pendinginan sampai 5
o
C substansi 

tersebut juga sebagai nutrisi spermatozoa (Susilawati, 2011) 

Suharyati dan Hartono (2011) dalam penelitianya 

menyatakan bahwa kecepatan gerak spermatozoa dipengaruhi 

oleh konsentrasi sprematozoa, umur spermatozoa dan tingkat 

viskositas media pengencer. Pengencer susu skim memiliki 

viskositas tinggi karena kandungan lemaknya yang tinggi, 

sehingga presentase motilitas pada pengencer susu skim lebih 

rendah. 

Tabel 3. Komposisi Pengencer Skim Kuning Telur  

Bahan Jumlah 

Skimmilk  10 % (g) 

Fruktosa 1 % (g) 

Penicillin  0,34 % (g) 

Streptomisin  0,16 % (g) 

EggYolk 10 % (ml) 

DistilledWater  90% (ml) 

Susilawati (2013) 

 


