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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik dan Metabolisme Spermatozoa Sapi 

Limousin 

      Sapi Limousin merupakan keturunan sapi Eropa yang 

berkembang di Perancis. Karakteristik sapi Limousin 

diantaranya pertambahan badan yang cepat sekitar 1,1 

kg/hari, tinggi mencapai 1,5 m, bulu tebal menutupi 

seluruh tubuh warnanya mulai dari kuning sampai merah 

keemasan, tanduknya berwarna cerah, bobot lahir 

tergolong kecil sampai medium (sapi betina dewasa 

mencapai 575 kg dan pejantan dewasa mencapai berat 

1100 kg), fertilitasnya cukup tinggi, mudah melahirkan, 

mampu menyusui dan mengasuh anak dengan baik serta 

pertumbuhannya capat (Blakely dan Bade, 1998). 

      Spermatozoa adalah sel kelamin jantan yang dibentuk 

didalam tubuli siminiferi yang berada didalam testis. 

Tubulus berisi serangkaian sel kompleks, yaitu 

perkembangan sel dari sel germinal sampai terbentuknya 

spermatozoa atau gamet jantan. Bentuk spermatozoa 

yang sempurna adalah sel memanjang, yang terdiri dari 

kepala yang tumpul yang didalamnya terdapat nucleus 

atau inti dan ekor yang mengandung apparatus untuk 

pergerakan sel. Pada kepala terdapat akrosom yang 

memiliki struktur dinding yang rangkap yang terletak 

diantara membran plasma bagian anterior nucleus, leher 

menghubungkan kepala dan ekornya (flagela) yang 
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dibagi lagi menjadi bagian tengah, pokok dan akhir yang 

bagian-bagian tersebut mempunyai struktur berbeda 

(Susilawati, 2011). 

      Spermatozoa merupakan suatu sel kecil, kompak dan 

sangat khas yang tidak bertumbuh atau membagi diri. 

Secara esensial terdiri dari kepala yang membawa materi 

herediter paternal dan ekor yang mengandung sarana 

penggerak (Feradis, 2010). Secara morfologis 

spermatozoa terdiri dari kepala, badan dan ekor. Materi 

genetik berada dibagian kepala sedangkan ekor 

merupakan sarana penggerak yang dibalut serat protein, 

sedangkan pada bagian leher dan tubuh berisi 

mitokondria sebagai penyedia energi dan aktifitas 

spermatozoa (Bearden, Fuquay and Willard, 2004). 

      Spermatozoa ditutupi oleh membran sel dari kepala 

sampai ekor dan secara umum memiliki susunan molekul 

dan fungsi yang kompleks. Membran bagian kepala 

berfungsi dalam proses kapasitasi, reaksi akrosom dan 

penembusan zona pelusida. Membran bagian belakang 

menjadi satu dengan ovum pada saat sperm egg 

recognitin. Membran bagian ekor berfungsi mendapatkan 

substrat energi dan menggerakkan spermatozoa (Garner 

and Hafez, 2008). 

      Kepala spermatozoa mengandung nukleus, struktural 

sitoskeletal dan sejumlah kecil sitoplasma. Nukleus 

mengandung kromatin yang memadat dan bagian anterior 

ditutupi oleh akrosom, yaitu vesika sitoplasmik yang 

mengandung enzim hidrolitik yang dilapisi oleh struktur 
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membran rangkap yang terletak diantara membran 

plasma dan bagian anterior kepala spermatozoa (Knobil 

and Neill’s, 2006). 

      Metode penampungan semen yang sering kali 

digunakan untuk keperluan IB adalah dengan vagina 

buatan (Parera, Prihatiny, Souhoka dan Rizal, 2009), 

selanjutnya dilakukan uji kualitas semen segar yang 

meliputi uji makroskopis: volume, warna, bau, 

konsistensi dan pH. Volume semen yang tertampung 

dapat langsung dilihat melalui skala tertulis pada tabung 

reaksi berskala. Volume semen sapi bervariasi antara 1-

15 ml. Volume rendah tidak merugikan, tetapi bila 

disertai dengan konsentrasi yang rendah akan membatasi 

jumlah spermatozoa yang tersedia (Toelihere, 1985). 

Kartasudjana (2001) menyebutkan bahwa warna semen 

yang baik adalah putih krem, bila ditemukan warna 

kemerahan menandakan adanya kontaminasi semen 

dengan darah segar. Bau semen yang baik adalah bau 

semen khas ternak. Bau amis semen menandakan semen 

mengandung nanah yang disebabkan adanya infeksi pada 

organ reproduksi jantan. Semen pada setiap ternak 

memiliki pH yang berbeda. pH pada semen sapi berkisar 

antara 6,2-7,5, pH normal semen sapi yaitu sebesar 6,8 

(Toelihere, 1985). Sankai, Tsuchiya and Ogoniku (2001) 

menjelaskan bahwa spermatozoa yang disimpan dalam 

suhu 5
o
C maupun suhu beku mengakibatkan terjadinya 

perubahan struktur, sehingga rentan terhadap radikal 

bebas saat spermatozoa kontak dengan oksigen. 
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      Hafez (1987) menyatakan, metabolisme spermatozoa 

berawal dari perombakan Adenosin Tri Phosphat (ATP) 

di dalam selubung mitokondria melalui reaksi-reaksi 

pengurainya menjadi Adenosin Di Phosphat (ADP) dan 

Adenosin Mono Phosphat (AMP). Dalam keadaan 

normal, energi yang dilepaskan dapat dipakai sebagai 

energi mekanik (pergerakan) dan energi kimiawi 

(biosintesis). Jika tidak dipakai maka energi tersebut 

dilepas sebagai panas dan apabila pemberian energi 

berupa senyawa fosfor dalam ATP dan ADP habis, maka 

kontraksi fibril-fibril spermatozoa akan terhenti dan 

spermatozoa tidak bergerak. Untuk melangsungkan 

pergerakan spermatozoa, ATP dan ADP harus dibangun 

kembali dan untuk membangun kembali ATP dari ADP 

atau ADP dari AMP dengan penambahan gugus 

phosphoryl diperlukan sumber energi dari luar. Dalam 

kebanyakan aktivitas fisiologis sumber energi tersebut 

dapat dipenuhi oleh hidrat arang atau lemak. Terdapat 

empat macam zat yang dapat digunakan langsung 

maupun tidak langsung oleh spermatozoa sebagai sumber 

energi. Zat-zat tersebut adalah fruktosa, sorbitol, 

Glicerylphosphorylcholine (GPC) dan plasmalogen. 

      Asam laktat yang menumpuk di dalam semen sebagai 

hasil metabolisme spermatozoa berasal dari bahan-bahan 

dalam plasma, tetapi tidak dari plasmanogen. Dalam 

keadaan anaerob, penyimpanan semen dalam tabung, 

oksidasi asam laktat tidak dapat berlangsung dan semua 

fruktosa dapat dirombak menjadi asam laktat. 
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Spermatozoa akan mampu bertahan hidup apabila 

fruktosa cukup tersedia. Kadar metabolisme dari 

motilitas spermatozoa berbeda menurut suhu. 

Pendinginan mengurangi aktifitas spermatozoa sehingga 

memperpanjang umur spermatozoa. Paparan sinar 

matahari akan mempengaruhi suhu spermatozoa sehinga 

dapat menurunkan atau memperpendek umur 

spermatozoa (Hafez, 1987). 

      Menurut Subowo (1995) pada membran plasma sel 

terdapat banyak makromolekul yang dibutuhkan dalam 

proses metabolisme dan sebagai pelindung organel-

organel di dalam sel dari kerusakan mekanik. Hasil 

metabolisme adalah energi berupa ATP yang diperlukan 

untuk daya gerak (motilitas) spermatozoa. Dengan 

demikian kerusakan membran plasma sel akan 

mengakibatkan terganggunya suplai energi dan pada 

akhirnya menurunkan motilitas spermatozoa. Rendahnya 

motilitas pada akhirnya akan menyebabkan fertilitas 

spermatozoa menurun.  

 

2.2 Semen Cair 

      Kualitas semen segar sangat menentukan layak 

tidaknya semen tersebut untuk dilakukan  proses 

pengolahan. Guna bisa diolah lebih lanjut semen segar 

harus mempunyai persentase motil  progresif minimal 

55%, konsentrasi spermatozoa minimal 1000.10
6
 

spermatozoa/ml dan  abnormalitas kurang dari 20% 

(Toelihere, 1993). Ax, Dally, Didion, Lenz, Love, 
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Varner, Hafez and Bellin (2008) menyatakan bahwa 

spermatozoa dengan abnormalitas lebih dari 20% tidak  

dapat digunakan untuk IB. Peluang terjadinya fertilisasi 

sangat ditentukan oleh jumlah spermatozoa motil 

progresif yang ada dalam suatu ejakulat. Suatu ejakulat 

ataupun semen cair dan semen beku yang digunakan 

harus memiliki total spermatozoa motil yang optimal 

untuk terjadinya fertilisasi (Salim, 2012). 

      Preservasi semen cair umumnya dilakukan pada suhu 

3-5°C. Pada kondisi tidak terdapat  lemari es, maka tidak 

ada pilihan lain selain menyimpan semen cair pada suhu 

ruang. Suhu  ruang di daerah tropis berbeda dengan di 

daerah sub tropis. Di daerah sub tropis suhu ruang  

umumnya adalah 20°C. Pada suhu ruang, spermatozoa  

mempunyai daya tahan hidup yang sangat pendek. Hal 

ini disebabkan karena pada suhu ruang antara 24-29°C 

spermatozoa melakukan aktivitas seluler yang hampir 

optimal sehingga substrat energi cepat habis dan terdapat 

akumulasi asam laktat sebagai sisa metabolisme 

(Wicaksono dan Arifiantini, 2009). 

      Beberapa masalah pengenceran terutama 

penyimpanan semen sudah dapat diatasi dengan 

menempuh jalur pembekuan semen. Namun untuk 

kegiatan IB yang memanfaatkan semen cair karena 

ketiadaan atau kelangkaan semen beku di daerah yang 

telah memiliki jenis pejantan unggul yang sama dengan 

pejantan penghasil semen beku, maka pengenceran dan 

penyimpanan akan menjadi masalah. Masalah utama 
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adalah bahan pengencer apa yang mudah diperoleh 

secara lokal, cepat dan murah, namun mampu 

mempertahankan motilitas dan daya tahan hidup 

spermatozoa yang lebih lama. Setiap bahan pengencer 

yang baik harus dapat memperlihatkan kemampuannya 

dalam memperkecil tingkat penurunan nilai motilitas 

(gerak progresif)  spermatozoa sehingga pada akhirnya 

memperpanjang lama waktu penyimpanan pasca  

pengenceran. Tidak semua bahan pengencer 

memperlihatkan kemampuan yang sama baik dalam  

mempertahankan spermatozoa dari setiap bangsa ternak 

yang sama atau berbeda di daerah yang sama ataupun 

berbeda (Solihati dan Petrus, 2005). 

      Solihati dan Petrus (2005) dalam penelitiannya 

mendapatkan spermatozoa bertahan hidup hingga hari 

kelima dengan motilitas spermatozoa yang masih layak 

IB (minimal 40%). Pengamatan terhadap semen yang 

motilitasnya dibawah 40% tidak dilanjutkan lagi. Puka 

(1996) mendapatkan bahwa spermatozoa dalam semen 

cair sapi Brangus dalam pengencer sitrat kuning telur 

dapat bertahan hidup hingga 11,75 hari sesudah 

pengenceran, kemudian diikuti susu skim kuning telur 

selama 9 hari. Meskipun demikian pengamatan yang 

efektif dan efisien hanya sampai pada waktu dimana 

spermatozoa yang dipertahankan dalam bahan pengencer 

tersebut masih berada pada motilitas layak IB, yaitu 

minimal 40% dan hal ini hanya dicapai pada 

penyimpanan yang tidak lebih dari 4 hari setelah 
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diencerkan. Berdasarkan ketentuan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) semen beku sapi yang akan 

diinseminasikan memiliki konsentrasi spermatozoa 25 

juta/straw dengan motilitas individu 40% (BSN, 2005). 

      Garner and Hafez (2008) menyatakan bahwa volume 

semen sapi bervariasi setiap penampungan antara 1-15 ml 

atau 5-8 ml per ejakulasi. Semen ditampung sekali 

seminggu dengan menggunakan vagina buatan pada 

temperatur 40-42
o
C. Semen segar yang diperoleh 

kemudian dievaluasi secara makroskopis dan 

mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi 

pemeriksaan volume, warna, bau, konsistensi dan pH. 

Pemeriksaan mikroskopis meliputi pemeriksaan gerakan 

masa, konsentrasi, morfologi spermatozoa, persentase 

motilitas, persentase hidup. Setelah diencerkan secara  

merata, masing-masing perlakuan di simpan dalam  

refrigerator yang bersuhu sekitar 5
o
C (Herdis, Toelihere, 

Supriatna, Purwantara dan Adikara, 2005). 

      Herdis dkk. (2005) melakukan penelitian yang 

menunjukkan pada semua parameter kualitas  semen 

yang diamati terjadi penurunan kualitas semen yang 

nyata (P<0,05) dari tahap semen segar ketahap setelah 4 

hari penyimpanan pada suhu 5
o
C. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa selama proses pengolahan dan 

penyimpanan terjadi perubaan fisik dan biokimia dari 

spermatozoa yang digunakan. Maxwell and Watson 

(1996) mengatakan pada proses pengolahan semen, 

masalah yang sering timbul biasanya rusaknya membran 



18 

 

plasma spermatozoa akibat terbentuknya peroksidasi 

lipida. Rusaknya membran plasma menyebabkan 

penurunan motilitas spermatozoa dan akhirnya dapat 

berpengaruh terhadap daya hidup spermatozoa. 

 

2.3 Pengencer Semen 

      Mengurangi terjadinya kerusakan membran pada 

spermatozoa akibat pendinginan, maka perlu adanya zat 

yang mampu menjaga kestabilan membran. Apabila 

terjadi kerusakan struktur membran spermatozoa, yang 

harus dilindungi adalah bagian-bagian yang ada di dalam 

struktur membran spermatozoa tersebut, yaitu 

fosfatidilkolin atau lesitin. Lesitin dalam pengencer 

berperan dalam mempertahankan dan melindungi 

integritas membran spermatozoa (Hammadeh, George, 

Rosanbaum and Schmidt, 2001). 

      Susilawati (2011) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa syarat pada pengencer antara lain tidak bersifat 

toksik terhadap spermatozoa, meningkatkan volume dan 

dapat melindungi spermatozoa dari suhu beku, 

ditambahkan pula oleh Feradis (2010) bahwa kriteria 

pengencer yang baik yaitu murah, sederhana, praktis dan 

memiliki daya preservasi yang tinggi. Pengencer 

berperan sebagai sumber energi, penyangga serta 

pertahanan tekanan osmotik, sehingga dapat mengurangi 

kerusakan spermatozoa selama pembekuan dan dapat 

mempertahankan kualitas spermatozoa saat pembekuan 

semen (Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama, 2001). 
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Bahan pengencer yang sifat fisik dan kimianya tidak 

sesuai dengan semen menyebabkan abnormalitas atau 

kerusakan fisik spermatozoa sehingga menurunkan 

fertilitas (Aminah dan Layla, 2001). 

      Cauda Epididymal Plasma 2 merupakan bahan 

pengencer spermatozoa yang dikembangkan berdasarkan 

komposisi ionic dari cairan kauda epididimis. Cauda 

Epididymal Plasma 2 dilengkapi dengan sorbitol untuk 

meningkatkan osmolaritas. Pengencer CEP-2 

dikembangkan untuk memperpanjang masa penyimpanan 

spermatozoa, sehingga ditambahkan ekstrak fruktosa dan 

tris untuk menjaga suplai energi dan untuk buffering 

capacity. Cauda Epididymal Plasma 2 dapat 

mempertahankan motilitas progresif spermatozoa sampai 

40% setelah 6 hari penyimpanan pada suhu 5
o
C 

(Verberckmoes et al., 2004). 

      Pemberian phospolipid dan kuning telur pada 

pengencer telah terbukti mampu meningkatkan daya 

hidup spermatozoa sapi selama pendinginan dan 

pembekuan (Situmorang, 2002). Kuning telur 

mengandung substansi protektif berupa lesitin dan 

lipoprotein. Lesitin merupakan nama komersil dan 

populer untuk campuran phospolipid dan secara alamiah 

ditemukan pada telur dalam jumlah 0,39% (Aku, 

Sandiah, Sadsoeitoeboen, Amin dan Herdis, 2007). 

Lesitin dan lipoprotein dalam kuning telur memiliki 

molekul-molekul besar yang tidak dapat menembus 

membran spermatozoa dan berfungsi untuk melindungi 
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dan mempertahankan integritas selubung lipoprotein 

spermatozoa (Susilawati dkk., 2002). 

 

2.4 Bovine Serum Albumin 

     Bovine Serum Albumin merupakan salah satu protein 

yang paling luas diteliti dan mempunyai kandungan 

protein yang berlimpah dalam plasma dengan konsentrasi 

5gr/500 ml. Bovine Serum Albumin mempunyai 

komposisi asam amino sebanyak 20 macam (Friedli, 

2006). Penambahan BSA pada bahan pengencer 

diharapkan dapat mensubstitusi penurunan konsentrasi 

kandungan asam amino dan protein plasma semen akibat 

proses pengenceran, sehingga dapat menjaga stabilitas 

membran sel spermatozoa. Penambahan BSA pada  

pengencer yang dipakai untuk mengencerkan semen 

kalkun yang disimpan pada suhu 7
o
C dapat 

mempertahankan motilitas spermatozoa jika 

dibandingkan dengan pengencer tanpa BSA (Gadea, 

2003). Yamashiro, Wang, Yamashita, Kumamoto and 

Terada (2006) juga mengatakan bahwa penambahan 5% 

w/v BSA dalam bahan pengencer semen kambing 

menghasilkan  motilitas  yang  lebih tinggi dibandingkan 

dengan semen tanpa BSA. Selain itu pada penelitian 

Yamashiro et al., (2006) menambahkan 1% w/v BSA ke 

dalam fraksi spermatozoa anjing poodle dapat 

menyebabkan peningkatan motilitas spermatozoa yang 

dibeku-cairkan. 
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      Bovine Serum Albumin adalah protein yang 

menstabilkan makromolekul di dalam suatu  larutan 

dalam air. Bovine Serum Albumin secara luas digunakan 

dalam medium kultur sel. Bovine Serum Albumin juga 

mengikat  substansi yang beracun dan  menstabilkan pH 

medium. Sifat-sifat BSA ini menyebabkan BSA sesuai 

sebagai substansi yang bersifat melindungi dalam 

menjaga viabilitas spermatozoa (Hung, Baumber, Meyers 

and Vandevoort, 2007). Bovine Serum Albumin juga 

melindungi integritas membran sel spermatozoa dari 

kondisi lingkungan seperti keadaan panas dan dapat 

menghilangkan radikal bebas yang diakibatkan stress 

oksidatif (Uysal and Bucak, 2007). 

      Bovine Serum Albumin disamping memiliki 

keunggulan, memiliki pula kekurangan. Kekurangan 

pertama, BSA berasal dari serum darah sapi, sehingga 

dapat membahayakan. Hal ini disebabkan produk-produk 

sapi khususnya produk darah berhubungan dengan 

kejadian Bovine Spongiphorm Encephalopathy (BSE). 

Hal kedua, isolasi dan pemurnian BSA memerlukan 

biaya yang mahal dan tidak selamanya menghasilkan 

produk dengan kualitas yang baik (Harrison, Dott and 

Foster, 1995). 

 

2.5 Serum Darah Sapi 

      Serum merupakan bagian plasma darah tanpa 

fibrinogen atau faktor-faktor penggumpalan  lain. Serum 

digunakan sebagai suplementasi dalam medium maturasi 
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in vitro karena  mengandung faktor pertumbuhan, 

hormon dan peptida yang dapat mendukung pertumbuhan 

dan  perkembangan oosit (Rahman, Abdullah and 

Khadijah, 2008). Gordon (2003) menyebutkan ada  

beberapa jenis bovine serum yang sering digunakan 

dalam medium maturasi in vitro, yaitu Fetal Calf Serum 

(FCS), Steer Serum (SS) dan Estrus Goat Serum (EGS) 

homolog maupun heterolog. bovine serum dalam bentuk 

FCS, sering digunakan sebagai sumber protein utama 

dalam maturasi in vitro. Bovine Serum Albumin dan 

berbagai bentuk bovine serum merupakan yang paling 

sering digunakan dalam medium maturasi. Selanjutnya 

dikemukakan bahwa FCS memberikan hasil yang baik 

sebagai suplemen protein dalam medium maturasi in 

vitro dan mampu mendukung Follicle Stimulating 

Hormone (FSH) yang ditunjukkan oleh viabilitas dan 

ekspansi sel-sel kumulus. 

      Serum dibuat dari darah sapi yang diambil dari rumah 

potong hewan. Darah tersebut digumpalkan hingga 

terpisah antara zat padat yang terkandung di dalam darah 

dengan cairannya. Serum kemudian difilter dengan 

menggunakan mikrofilter ukuran 0,45 µm, disimpan 

dalam tabung ependorf 1,5 ml dan dibekukan dalam 

freezer untuk digunakan sewaktu-waktu dalam 

pembuatan media kultur (Heru, Claude, Asyhari, 

Amrullah, Nuraini, Koko dan Pradityo, 2011). 

      Kaneko (1997) menjelaskan bahwa terdapat tiga 

fraksi utama protein dalam darah, yaitu albumin, globulin 
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dan fibrinogen. Albumin, fibrinogen dan globulin (50-

80% globulin) disintesis di organ hati, sedangkan sisa 

globulin lainnya dibentuk di jaringan limfoid. Secara 

fisiologis  konsentrasi protein serum dipengaruhi oleh 

umur, pertumbuhan, hormonal, jenis kelamin,  

kebuntingan, laktasi, nutrisi, stress dan kehilangan cairan. 

Konsentrasi  protein  total  serum  pada  hewan tersusun 

oleh albumin, yaitu  sebesar 35-50%. 

      Jackson (2007) menjelaskan bahwa secara fisiologis 

tidak ada faktor yang dapat  meningkatkan sintesis 

albumin. Peningkatan konsentrasi albumin umumnya 

disebabkan oleh  naik turunnya volume darah. Penurunan 

konsentrasi albumin dalam darah tidak hanya  disebabkan 

oleh penurunan sintesisnya, namun melibatkan proses 

multifaktor yang meliputi  sintesis, kerusakan albumin, 

kebocoran ke ekstravaskuler dan asupan protein 

(Ballmer, 2001). Kaslow (2010) menambahkan, 

konsentrasi albumin dapat mengalami penurunan pada 

dehidrasi kronis, penyakit hipotiroid, malnutrisi 

(defisiensi protein), gejala kerusakan ginjal, protein 

loosing enterophaty, kegagalan fungsi hati dan 

ketidakcukupan hormon anabolik (hormon 

pertumbuhan). 

      Keberadaan dari serum bermanfaat untuk mencegah 

terjadinya pengerasan zona pelusida. Serum mempunyai 

kandungan tidak hanya protein, disamping komponen 

protein (albumin), beberapa hormon seperti 

gonadotrophin, steroid dan faktor pertumbuhan atau 
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sitokin. Protein dalam serum mempunyai pengaruh 

terhadap perkembangan oosit karena kandungan growth 

factor yang terikat bersamanya. Albumin serum 

menyebabkan inaktivasi metabolisme toksik dari 

produksi oksigen radikal bebas dan mempersatukan 

komponen yang lain, seperti steroid, vitamin dan asam 

lemak (Luvoni, Chigioni, Allievi and Macis, 2004). 

 

2.6 Kuning Telur 

      Kuning telur merupakan bahan yang sering dipakai 

dalam pengencer semen. Kuning telur bukan hanya 

berfungsi sebagai nutrisi spermatozoa, tetapi juga sebagai 

krioprotektan ekstraseluler yang dapat mempertahankan 

motilitas. Pada umumnya kuning telur ditambahkan pada 

pengencer semen sebagai agen protektif yang terdapat 

pada bagian lipoprotein berkepekatan rendah, yang 

mengandung 89% lipid dan sisanya adalah protein yang 

aktif dalam pembekuan semen (Herdis dkk., 2005). 

Terbukti pada pernyataan Moce and Graham (2006) 

bahwa kuning telur dapat memperpanjang daya hidup 

spermatozoa sapi. 

      Kuning telur yang sering digunakan sebagai bahan 

krioprotektan ekstraseluler adalah kuning telur ayam ras 

yang berumur kurang dari 3 hari, sedangkan telur ayam 

buras dan itik juga dapat digunakan dalam penambahan 

pengencer dengan syarat umur telur kurang dari 3 hari 

dan kualitasnya baik (Susilawati, 2013). Penelitian 

Verberckmoes et al. (2004) menunjukkan motilitas 40% 
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sampai pada hari ke-6 dengan penambahan kuning telur 

pada pengencer CEP-2 pada penyimpanan suhu 5ºC. 

Ducha, Susilawati, Aulanni’am dan Wahyuningsih 

(2013) menyatakan bahwa penambahan kuning telur 

pada pengencer CEP-2 berpengaruh terhadap motilitas 

dan viabilitas spermatozoa sapi Limousin selama 

penyimpanan suhu 4-5
o
C. Rataan persentase motilitas 

spermatozoa dalam pengencer CEP-2 tanpa kuning telur 

lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan 

kuning telur. Penambahan kuning telur terbaik adalah 

20% dalam mempertahankan motilitas (44,25±3,92%) 

dan viabilitas (87,46±5,40%) setelah penyimpanan pada 

hari ke-8 dengan suhu 4-5
o
C. 

      Cemaran mikroorganisme pathogen Salmonella sp. 

dapat terjadi pada saat pengenceran semen berlangsung 

akibat penggunaan kuning telur yang sebelumnya sudah 

tercemar. Cemaran Salmonella pada telur dapat berasal 

dari kotoran ayam dalam kloaka atau dalam kandang. 

Disamping itu kontaminasi makanan oleh Shigella juga 

perlu diperhatikan, walaupun kontaminasi oleh bakteri ini 

jarang ditemukan pada telur (Afifah, 2013). 

 

2.7 Penyimpanan Semen pada Suhu 3-5
o
C 

      Pengawetan spermatozoa dengan cara pendinginan 

hanya menghasilkan spermatozoa dengan waktu simpan 

yang sangat singkat daripada penyimpanan spermatozoa 

dengan pembekuan dan pengeringbekuan. Hal ini 

disebabkan oleh lingkungan tempat penyimpanan 
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spermatozoa dengan pendinginan masih memungkinkan 

spermatozoa melakukan proses metabolisme yang pada 

gilirannya produk metabolisme tersebut berupa asam 

laktat yang bersifat toksik terhadap spermatozoa. Selain 

itu pada metode pendinginan tidak menggunakan 

krioprotektan yang berfungsi melindungi spermatozoa 

dari pengaruh dingin yang berlebihan. Sebaliknya pada 

metode pembekuan, spermatozoa dipapar pada kondisi 

yang sangat dingin sehingga menjadi beku. Kondisi ini 

tidak memungkinkan spermatozoa melakukan proses 

metabolisme dengan baik, bahkan bisa berhenti sama 

sekali sehingga spermatozoa aman dari toksik metabolism 

(Saili, Toelihere, Boediono dan Tappa, 2000). 

      Cooling adalah proses pendinginan semen setelah 

diencerkan, tahapnya yaitu semen dimasukkan dalam 

tabung reaksi tertutup dan ditempatkan dalam beaker 

glass berisi air dengan suhu 37
o
C kemudian diletakkan 

dalam alat pendingin (cool top). Cooling harus berjalan 

secara perlahan dan minimal selama 1 jam untuk 

menurunkan suhu semen dari 37
o
C menjadi 5

o
C, dan 

semen harus direndam air untuk mencegah cold shock. 

Proses pendinginan menyebabkan stress fisik dan kimia 

pada membran spermatozoa yang dapat menurunkan 

viabilitas dan kemampuan memfertilisasi spermatozoa. 

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 dalam air hangat 37
o
C. Semen 
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diencerkan sehingga konsentrasinya menjadi 100 juta/ml, 

kemudian dimasukkan kedalam refrigerator. Setelah suhu 

mencapai 5
o
C, semen dimasukkan kedalam straw dan 

bisa langsung digunakan untuk IB, semen cair ini dapat 

digunakan selama 3 hari (Susilawati, 2013). 

      Preservasi semen dilakukan dengan cara semen 

diencerkan secara bertahap dengan setengah dari volume 

akhir, 20 menit kemudian dicampur lagi dengan setengah 

pengencer yang tersisa untuk mengurangi osmotic shock 

bagi spermatozoa. Tabung perlakuan dimasukkan dalam 

beaker glass volume 200 ml yang berisi 50 ml air suhu 

18-21
o
C, sehingga suhu semen di dalam tabung turun 

secara perlahan menjadi 4-5
o
C dalam waktu 1 jam 

(Zaenuri, Susilawati, Sumitro dan Wahyuningsih, 2013). 

      Penyimpanan semen di almari es pada suhu 5
o
C dapat 

dilakukan degan metode water jacket dan metode free 

water jacket. Water jacket yaitu metode penambahan air 

pada beaker glass sebagai tempat menaruh tabung reaksi 

yang sudah berisi semen sesudah diencerkan. Metode 

free water jacket yaitu penyimpanan semen dengan 

refrigerator yang diletakkan secara bebas tanpa 

penambahan media air. Penyimpanan dengan 

penambahan air mampu menciptakan kondisi lingkungan 

mikro yang stabil sehingga semen mampu beradaptasi 

terhadap perubahan suhu drastis yang dapat 

mengakibatkan cold shock (Yusuf, Arifiantini dan 

Mulyadi, 2006).  
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2.8 Parameter Pemeriksaan Spermatozoa 

      Pemeriksaan kualitas semen setelah ditampung 

meliputi pemeriksaan secara makroskopis dan 

mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi volume, 

warna, bau, konsistensi dan pH. Sedangkan pemeriksaan 

mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas individu, 

konsentrasi, viabilitas dan abnormalitas (Ax et al., 2008). 

      Spermatozoa yang mati dan hidup mampu dibedakan 

reaksinya terhadap warna tertentu, sel spermatozoa yang 

tidak motil dan dianggap mati menghisap warna dan sel 

spermatozoa yang motil tidak menghisap warna eosin 

(Susilawati, 2011). Ax et al. (2008) menjelaskan bahwa 

kelainan morfologi dapat dibedakan menjadi 

abnormalitas primer yaitu abnormalitas yang terjadi 

karena kelainan-kelainan pada tubuli siminiferi dan 

gangguan testikuler. Ditandai dengan kepala yang 

melebar, memanjang, ganda dan lain-lain. Abnormalitas 

sekunder terjadi setelah proses spermatogenesis hingga 

ejakulasi juga saat prosesing spermatozoa dan pemanasan 

berlebih, karena kontaminasi dengan air, urin atau 

antiseptik. 

      Parameter penilaian motilitas menurut Ax et al. 

(2008) adalah 1) persentase normal spermatozoa yang 

motil adalah 70%-90%; 2) persentase spermatozoa motil 

yang bergerak progresif; 3) kecepatan spermatozoa 

(dinilai mulai 0-4); 4) daya hidup spermatozoa dalam 

semen. Susilawati (2011) mengemukakan bahwa total 

spermatozoa motil dihitung menggunakan penggabungan 
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dari beberapa parameter sehingga lebih mudah untuk 

mengevaluasi produksi semen dari seekor ternak. Cara 

menghitung spermatozoa motil yaitu dengan cara 

mengalikan volume semen dengan konsentrasi kemudian 

dikali dengan persentase motilitas individu spermatozoa. 

      Penghitungan konsentrasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan haemocytometer, colorimeter atau 

spectrophotometer. Konsentrasi spermatozoa yang 

dihitung menggunakan haemocytometer memiliki 

kelebihan, yaitu data lebih akurat namun membutuhkan 

waktu yang lebih lama, sedangkan penghitungan dengan 

colorimeter dan spectrophotometer lebih menguntungkan 

yaitu penghitungannya relatif singkat (Ax et al., 2008). 

      Semen dengan konsistensi kental akan mempunyai 

konsentrasi spermatozoa yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan semen yang encer. Konsistensi atau kekentalan 

semen dipengaruhi oleh perbandingan antara 

spermatozoa dan plasma semen (Suyadi, 2012). 

Susilawati (2011) menjelaskan bahwa konsistensi 

berkorelasi dengan konsentrasi spermatozoa. Konsistensi 

encer mengandung <1000.10
6 

spermatozoa/ml semen, 

konsistensi sedang mengandung 1000.10
6
-1500.10

6
 

spermatozoa/ml semen dan konsistensi pekat 

mengandung >1500.10
6
 spermatozoa/ml semen. Warna 

normal semen yaitu putih susu atau putih kekuningan 

karena adanya riboflavin di dalam semen, sedangkan 

warna abnormal semen kuning kemerahan karena 

mengandung air, darah atau nanah (Susilawati, 2011). 


