
 
 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Boer 

Kambing Boer merupakan salah satu bangsa kambing 

tipe pedaging yang memiliki pertumbuhan relatif lebih cepat 

dibandingkan dengan beberapa bangsa kambing lainnya. 

Keunggulan kambing Boer adalah pertumbuhannya yang 

cepat, memiliki ukuran tubuh yang besar, mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan serta memiliki produksi 

semen yang tinggi (Hartono dan Suharyati, 2013). Bobot lahir 

kambing Boer berkisar antara 3-4 kg (Setiadi dkk, 2002). 

Bobot badan kambing Boer pada saat umur 7 bulan mencapai 

sekitar 40-50 kg pada jantan dan sekitar 35-45 kg pada betina. 

Bobot badan kambing Boer dewasa jantan mencapai 90-130 

kg dan pada betina mencapai 80-100 kg (Sue and Patrick, 

2001). 

Kambing Boer dikenal sebagai kambing yang superior 

diantara beberapa jenis kambing untuk produksi daging. 

Kambing Boer mempunyai tanda umum antara lain tanduk 

melengkung, telinga lebar dan menggantung, hidung cembung 

dan rambut relatif pendek sampai sedang. Kambing Boer dapat 

bertahan hidup di tempat panas seperti di tempat kering daerah 

beriklim tropis dan subtropik serta memiliki warna dasar putih 

dan biasanya dengan kombinasi warna coklat atau merah bata 

pada bagian leher dan kepala (Devendra dan Burns, 1994)  

 Kambing Boer jantan dewasa berumur 2-3 tahun dapat 

melayani 30-40 betina (BBPP, 2014). Semen kambing pertama 

kali ditampung pada umur 7 bulan (Susilawati, 2011). 

Kambing Boer memiliki volume semen segar hasil 

penampungan menggunakan vagina buatan sebanyak 1,3±0,24 

ml/ejakulasi (Zulmi, Suyadi dan Rachmawati, 2013). Salisbury 



 
 

dan Vandenmark (1961) menyatakan bahwa konsentrasi 

spermatozoa yang baik adalah 2500-5000 juta 

spermatozoa/ml. Volume semen kambing Boer cukup tinggi 

dibandingkan dengan kambing lainnya, akan tetapi memiliki 

volume semen per individu berbeda karena dipengaruhi oleh 

sifat genetik dan lingkungan. 

 

2.2 Semen Kambing 

Semen adalah cairan setengah pekat yang terbentuk 

waktu ejakulasi pada ternak jantan dan terdiri dari gamet 

jantan yang disebut spermatozoa dan sekresi dari kelenjar 

asesoris kelamin jantan yang disebut seminal plasma. 

Spermatozoa merupakan sel kelamin jantan yang diproduksi 

oleh tubuli seminiferi secara terus-menerus melalui proses 

spermatogenesis. Sel spermatozoa merupakan sel yang khas, 

tidak tumbuh atau membelah diri dan berfungsi untuk 

membuahi ovum (Garner and Hafez, 1993). Semen adalah 

cairan hasil sekresi kelamin jantan yang diejakulasikan 

kedalam saluran kelamin betina pada saat kopulasi atau 

ditampung untuk keperluan Inseminasi Buatan (IB). Semen 

terdiri dari dua bagian yaitu bagian padat yang disebut dengan 

spermatozoa dan bagian cair yang disebut seminal plasma 

(Bearden and Fuquay, 1984). Ditambahkan oleh 

(Partodihardjo, 1992) bahwa semen terdiri dari bagian berupa 

sel yang hidup dan bergerak (disebut spermatozoa) dan bagian 

yang tidak bersel berupa zat cair tempat sel disebut seminal 

plasma.  

Spermatogenesis adalah proses pembentukan 

spermatozoa (sel gamet jantan) yang terjadi hanya di tubuli 

seminiferi yang terletak di testis. Spermatozoa yang dihasilkan 

oleh tubuli seminiferi dikeluarkan ke saluran reproduksi jantan 



 
 

yang terdapat silia dan muskulernya yang dapat menggerakkan 

spermatozoa dalam proses transportasi. Saluran reproduksi 

jantan tersebut adalah retestes, vas efferens, epididimis, vas 

deferens dan terakhir di uretra (Susilawati, 2011). 

Spermatozoa diejakulasikan karena suatu gerak reflek yang 

mengosongkan epididimis, uretra dan kelenjar kelamin asesori 

pada jantan yang terjadi karena rangsangan pada glands penis 

dan dapat juga ditimbulkan dengan cara massage kelenjar 

kelamin asesori melalui rektum atau menggunakan elektrik 

ejakulator (Salisbury dan Vandemark, 1985).  

Semen segar yang diejakulasikan oleh kambing dapat 

dikatakan normal apabila menunjukkan warna kekuningan 

karena adanya riboflavin yang disekresikan oleh kelenjar 

vesicular (Evans and Maxwell, 1987). Semen harus 

mengandung spermatozoa yang memperlihatkan daya gerak 

yang aktif dan memiliki gerakan massa yang bergelombang. 

Semen encer dan jernih mengandung jumlah spermatozoa 

sedikit sedangkan semen yang keruh dan kental dalam 

keadaan normal memiliki konsentrasi spermatozoa yang tinggi 

(Salisbury dan Vandenmark, 1985). Karakteristik semen 

kambing Boer memiliki warna semen beragam dari warna 

krem, putih susu, putih dan kuning dengan konsistensi kental 

sampai encer. Volume ejakulat kambing Boer cukup tinggi 

yaitu 1,2–2,03 ml/ejakulat (Hastono dkk, 2002). Menurut 

Ihsan (2011), rataan motilitas individu semen segar kambing 

Boer sebesar 82,00±5,70%. Viabilitas semen segar kambing 

Boer sebesar 85,50±3,60%. Persentase viabilitas berhubungan 

erat dengan fertilitas spermatozoa. Jika persentase viabilitas 

tinggi maka fertilitas spermatozoa juga tinggi. Persentase 

abnormalitas spermatozoa pada kambing sebesar 5-20%. 



 
 

2.3 Penampungan Semen 

Penampungan semen terdiri dari 3 metode yaitu (1) 

massage (pemijatan), (2) vagina buatan dan (3) elektro 

ejakulator. Metode massage digunakan pada unggas, babi dan 

yang lainnya sedangkan vagina buatan digunakan untuk 

penampungan semen ternak secara rutin dan elektro ejakulator 

digunakan untuk ternak langka atau ternak yang tidak dapat 

ditampung menggunakan vagina buatan misalkan karena 

kecelakaan. Penampungan semen kambing menggunakan 

vagina buatan yang sudah dipersiapkan sesuai suhu badan dan 

telah diberi vaselin pada bagian ujung karetnya. Sudut 

kemiringannya 45
o
 dan ujung vagina buatan terdapat tabung 

reaksi yang ditutup dengan bahan gelap agar semen yang 

dihasilkan tidak terkena sinar matahari. Sebelum dilakukan 

penampungan pada pejantan, dilakukan false mounting 3-5 

kali dengan tujuan untuk meningkatkan libido. Semen domba 

dan kambing dapat ditampung beberapa kali dalam seminggu 

karena memiliki cadangan pada bagian epididimis. Temperatur 

vagina buatan lebih penting daripada tekanan pada penis, 

sehingga suhu air perlu dikontrol. Temperatur didalam vagina 

buatan 45
0
C atau berkisar antara 38-55

0
C (Susilawati, 2011). 

 

2.4 Pengenceran Semen  

Pengenceran semen adalah memperbanyak volume 

semen untuk keperluan IB. Spermatozoa harus mendapatkan 

penanganan khusus terutama apabila berada di luar tubuh 

dengan cara mengurangi kepadatan spermatozoa serta 

mempertahankan kehidupan spermatozoa yang berada di luar 

tubuh kambing dalam waktu relatif lama dengan 

menambahkan bahan pengencer tertentu. Larutan pengencer 

yang dapat mempertahankan daya tahan hidup spermatozoa 



 
 

adalah yang dapat menjamin kebutuhan hidup fisik dan 

kimiawi semen tersebut (Toelihere, 1981).  

Bahan pengencer yang memiliki sifat fisik dan kimia 

tidak sesuai dengan semen akan menyebabkan abnormalitas 

atau kerusakan fisik spermatozoa sehingga menurunkan 

fertilitas (Evans dan Maxwell, 1987). Spermatozoa yang 

digunakan untuk IB harus mempunyai persentase motilitas 

yang tidak kurang dari 40%. Salah satu pengencer semen 

komersial yang tidak mengandung kuning telur adalah 

Andromed. Pengencer semen komersial ini tidak 

terkontaminasi mikroorganisme yang berasal dari kuning telur 

serta mudah penanganannya saat penyimpanan serta tersedia 

dalam paket siap pakai. Andromed merupakan suatu medium 

tanpa kuning telur untuk semen beku dan cair yang 

mempunyai angka fertilitas tinggi. Bahan pengencer ini berupa 

cairan tersusun atas aquabidest, fructose, glycerol, asam sitrat, 

buffer, phosfolipid, spectynomycine, lincomycin 15 mg, 

tylocin 5 mg dan gentamycine 25 mg (Susilawati, 2011). 

Dengan demikian, diharapkan bahwa penggunaan pengencer 

semen komersial seperti Andromed dalam pengamatan 

kualitas semen kambing Boer pada suhu ruang dapat 

meningkatkan kualitas semen cair.  

 

2.5 Penilaian Kualitas Semen 

Pemeriksaan semen kambing Boer dibedakan menjadi 

2 yaitu kualitas makroskopis meliputi warna semen, volume 

semen, pH semen dan konsistensi. Sedangkan yang kedua 

adalah kualitas mikroskopis meliputi motilitas individu, 

motilitas massa, viabilitas spermatozoa, konsentrasi dan 

abnormalitas spermatozoa. 

 



 
 

1. Kualitas semen secara makroskopis 

Warna semen kambing Boer beragam dari warna 

krem, putih susu, putih dan kuning (Mahmilia dkk, 2006). Bila 

warnanya coklat atau kemerahan berarti semen tersebut telah 

bercampur dengan darah atau nanah karena adanya luka pada 

saluran kelamin. Volume semen pada satu ejakulasi dapat 

dilihat dari tabung penampung berskala. Konsistensi 

berkorelasi dengan konsentrasi spermatozoa yang terdiri dari 

encer (<1000 x 10
6
 spermatozoa/ ml semen), sedang (1000 x 

10
6
 – 1500 x 10

6 
spermatozoa/ ml semen), dan pekat (> 1500 x 

10
6 

spermatozoa/ml semen) (Susilawati, 2011). Derajat 

keasaman (pH) semen kambing Boer yang normal adalah 6,2-

6,8 (Susilawati, 2011). Penilaian motilitas individu dengan 

melihat pergerakan progresif atau aktif maju ke depan yang 

merupakan gerakan terbaik. Gerakan melingkar atau gerakan 

mundur merupakan tanda-tanda cold shock dan gerakan 

berayun atau berputar-putar di tempat terlihat pada semen tua 

(Toelihere, 1993). Gerakan individu dilihat dengan 

menggunakan mikroskop perbesaran 400x. Motilitas massa 

diamati dengan menggunakan perbesaran 100x. Kriteria 

penilaian gerak massa spermatozoa antara lain : 

a. Sangat baik (+++) terlihat adanya gelombang besar, 

banyak, gelap, tebal, dan aktif yang bergerak cepat 

berpindah-pindah tempat. 

b. Baik (++) bila terdapat gelombang kecil tipis, jarang, 

kurang jelas dan bergerak lamban. 

c. Kurang baik (+) jika tidak terlihat gelombang 

melainkan gerakan individual aktif progresif. 

d. Buruk (0) bila hanya sedikit ada gerakan individual 

(Susilawati, 2011). 

 



 
 

2. Pemeriksaan semen secara mikroskopis 

a. Viabilitas 

Spermatozoa yang hidup dan mati dapat 

dibedakan reaksinya terhadap warna tertentu. Sel 

spermatozoa yang mati akan menyerap warna dan sel 

spermatozoa yang hidup tidak berwarna (Salisbury dan 

Vandenmark, 1985). Bahan pewarna yang biasa 

digunakan adalah eosin negrosin. Untuk mengetahui 

persentase spermatozoa sedikitnya 100-200 sel terbaik 

atau 500 sel yang harus diamati kemudian dikalikan 

100% akan memperoleh persentase hidup dan mati yang 

merupakan penilaian viabilitas semen (Toelihere, 1993).  

b. Abnormalitas 

Abnormalitas spermatozoa dibedakan menjadi 

dua yaitu abnormalitas primer dan abnormalitas 

sekunder. Abnormalitas primer terjadi karena kelainan 

yang terjadi pada tubuli seminiferi dan gangguan 

testikuler yang ditandai oleh kepala yang terlampau 

kecil atau terlalu besar, kepala terlalu lebar, berganda 

dan berbentuk seperti buah per, badan atau ekor 

berganda dan ekor melingkar. Abnormalitas sekunder 

terjadi setelah bakal sel kelamin jantan meninggalkan 

epitel pada tubuli seminiferi, selama perjalanan melalui 

epididimis dan vas deferens, selama perjalanan melalui 

uretra dan manipulasi ejakulat, tekanan yang keras, 

pemanasan secara berlebihan, pendinginan terlalu cepat, 

kontaminasi dengan air, urine, antiseptik dan sebagainya 

(Toelihere, 1993).  

c. Konsentrasi 

Konsentrasi semen dapat dihitung menggunakan 

alat haemocytometer yang diamati dengan mikroskop 



 
 

perbesaran 400x pada lima kotak yang mewakili empat 

bagian sisi dan satu tengah. Penilaian konsentrasi 

spermatozoa sangat penting karena dipakai sebagai 

kriteria penentuan kualitas semen dan menentukan 

tingkat pengenceran (Parrish, 2003). Rata-rata volume 

semen kambing tiap penampungan berkisar 0,5-1,5 ml 

dengan konsentrasi spermatozoa 2000-4000 juta/ml 

(Lindsay, Entwistle and Winantea, 1982).  

2.6 Penyimpanan Semen Pada Suhu Ruang 

Kualitas semen cair cepat menurun saat proses 

penyimpanan pada suhu kamar baik dengan adanya bahan 

pengencer maupun tanpa bahan pengencer. Cara yang 

dapat dilakukan untuk meminimalisir penurunan kualitas 

selama penyimpanan pada suhu kamar adalah dengan 

pengenceran semen menggunakan pengencer yang 

memiliki perbandingan yang tepat antara pengencer dengan 

semen (Winarto dan Isnaini, 2008). Kualitas semen selama 

penyimpanan sangat penting untuk diketahui karena 

menentukan daya hidup dan fertilitas spermatozoa. Salah 

satu cara memprediksi kesuburan pejantan adalah dengan 

melihat daya tahan simpan semen segar berdasarkan 

motilitas. Agar layak digunakan pada program IB, daya 

tahan simpan semen segar pada penyimpanan suhu ruang 

setelah 3 jam sebaiknya di atas 45% dan setelah 8 jam di 

atas 10% (Morel, 1999). 

 


