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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Limousin 

Populasi sapi potong di Indonesia tahun 2012-2013 

mencapai 14,824.37-15,980.70 (Anonimus, 2012). Sapi 

Limousin (Bos taurus) termasuk sapi sub tropis yang 

mempunyai sifat reproduksi tinggi, ukuran tubuh besar dengan 

kecepatan pertumbuhan sedang sampai tinggi sehingga bisa 

dikembangkan di Indonesia yang beriklim sub tropis (Ihsan 

dan Wahjuningsih, 2011). Keberhasilan pengembangbiakan 

sapi potong yaitu dengan melihat efisiensi reproduksinya, 

dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan 

satu pedet dalam satu tahun (Ball and Peters, 2004). Beberapa 

faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan 

kebuntingan induk sapi adalah tingkat kesuburan pejantan, 

kesuburan betina, efisiensi kerja inseminator, nutrisi dan 

musim (Ihsan Dan Wahjuningsih, 2011). Purbowati dan Aliyah 

(2005) menyatakan bahwa untuk Sapi Peranakan Limousin 

(PL) termasuk bangsa sapi besar yang mempunyai 

pertambahan bobot hidup yang lebih cepat daripada bangsa 

sapi kecil. 

2.2 Semen Cair 

Usaha untuk mempertahankan kualitas semen dan 

memperbanyak hasil sebuah ejakulasi dari jantan unggul 

adalah dengan melakukan pengenceran semen menggunakan 

bahan pengencer. Penggunaan bahan pengencer bertujuan 

untuk mempertahankan viabilitas spermatozoa sebelum 

digunakan pada waktunya. Beberapa syarat bahan pengencer 

adalah mengandung unsur-unsur yang hampir sama dengan 
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sifat fisik dan kimiawi spermatozoa dan tidak bersifat toksik 

(racun) terhadap sel spermatozoa dan alat reproduksi betina. 

Mampu mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi 

sel spermatozoa (Ismaya, 2014). Warna spermatozoa sapi yang 

baik (normal) biasanya seperti susu atau krem keputih-putihan 

dan keruh. Ada pula yang kekuning-kuningan (10%) karena 

pengaruh riboflavin yang bersifat autosomal resesif. 

Vidyadaran et al., (1990) dalam Ismaya (2014) 

menyatakan bila spermatozoa berwarna hijau kekuning-

kuningan disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Jika 

warna merah muda-gelap biasanya disebabkan oleh darah. Jika 

berwarna kecokelatan disebabkan oleh darah yang telah 

mengalami dekomposisi. Warna cokelat muda atau hijau 

biasanya spermatozoa tercampur dengan kotoran ternak 

(faeces). Spermatozoa biasanya berbau spesifik. Menurut 

Ismaya (1987) volume spermatozoa pada ternak sapi dewasa 

yang ditampung dengan menggunakan elektroejakulator 

mempunyai rata-rata volume spermatozoa 8,6 ±1,6 mL dengan 

konsentrasi 1.018 ± 457 juta spermatozoa/mL. Keasaman 

spermatozoa dapat diketahui menggunakan pH meter atau 

dengan kertas lakmus. Pada sapi, spermatozoa mempunyai pH 

6,2 sampai 6,8. Spermatozoa sapi biasanya agak asam, seperti 

pada spermatozoa domba dan kambing dan spermatozoa yang 

pekat biasanya mudah mengalami perubahan pH menjadi lebih 

asam karena terjadinya penimbunan asam laktat sebagai akibat 

aktivitas metabolisme spermatozoa (Ismaya, 2014). 

Konsistensi semen segar dalam kategori sedang. Konsistensi 

berkolerasi dengan banyaknya spermatozoa yang ada pada 

semen, konsistensi dapat dikatakan sedang bila konsentrasi 

1000×10
6
-1500×10

6
 spermatozoa/mL semen (Susilawati, 

2011). Gerakan maju spermatozoa merupakan satu pergerakan 
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dari satu titik ke titik lainnya dalam satu garis lurus. Gerak 

maju ini merupakan test kualitas yang penting pada 

spermatozoa. Hal ini disebabkan karena gerakan maju 

spermatozoa berhubungan dengan fertilitas (Puja, 2007). 

2.3 Spermatozoa 

Spermatozoa adalah sel kelamin jantan yang dibentuk 

didalam tubuli siminiferi yang berada didalam testis. Tubulus 

ini 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 dibagi lagi menjadi bagian tengah, pokok dan 

akhir yang bagian-bagian tersebut mempunyai struktur 

berbeda (Susilawati, 2011). 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 and Fuquay, 1984). 

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 

membran rangkap yang terletak diantara membran plasma dan 
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bagian anterior kepala spermatozoa. Akrosom memiliki bagian 

anterior acrosome, equatorial segment dan postacrosomal 

region. Leher (connecting piece) menghubungkan bagian 

kepala dengan ekor (flagellum) (Knobil and Neill’s, 2006). 

Menurut Sankai, Tsuchiya dan Ogonuku (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. Keterbatasan viabilitas spermatozoa 

pada penyimpanan diatas suhu 5
o
C diduga berhubungan 

dengan defisit enersi dan kerusakan membran sebagai hasil 

reaksi peroksida lipid. Abnormalitas spermatozoa ada dua 

macam, yaitu abnormalitas primer meliputi kelainan pada 

kepala yang tanpa ekor, ekor ganda, kerusakan akrosom, 

makrocephalus, mikrocephalus, ekor melingkar dan kepala 

pyriform dan abnormalitas sekunder meliputi kerusakan 

seperti ekor melipat, butiran sisa sitoplasma, kepala tanpa ekor 

(putus) ataupun ekor tanpa kepala (Susilawati, 2011 dan 

Arfianti, 2010). Ervandi, Susilawati dan Wahyuningsih (2013) 

menyatakan bahwa Selain itu kerusakan juga dapat 

diakibatkan saat pembuatan ulasan pada objek Glass, sehingga 

abnormalitas yang terbentuk yaitu sperma dengan ekor yang 

patah atau kepala tanpa ekor.  

 

2.4 Pengencer CEP-2 

Pengencer CEP-2 merupakan pengencer yang 

mempunyai komposisi ionik hampir sama dengan cairan kauda 

epididimis sapi (Verbercmoes et al., 2004). CEP-2 berperan 

mencegah masuknya Ca²   yang berlebihan ke sitosol dan 

melindungi membran spermatozoa, sehingga meminimalisir 

spermatozoa yang mengalami kapasitasi danreaksi akrosom 
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dini. Senyawa BSA merupakan makromolekul yang berperan 

mengikat Ca² , mencegah masuknya Ca²  yang berlebihan ke 

sitosol, memungkinkan membran untuk lebih efektif dalam 

mengatur pergerakan kalsium melewati membran dan 

menghambat akumulasi Ca²  intraseluler ke tingkat yang 

toksik bagi spermatozoa, sehingga viabilitas, motilitas, dan 

spermatozoa yang belum terkapasitasi dapat dipertahankan 

tetap tinggi (Alvarenga et al., 2004). Senyawa BSA memiliki 

kelebihan dapat menghilangkan asam lemak membran secara 

ekstensif namun tidak berpengaruh terhadap protein dan 

fosfolipid membran. Asa lemak merupakan asam-asam lemak 

yang ditemukan di alam, biasanya merupakan asam-asam 

monokarboksilat dengan rantai yang tidak bercabang dan 

mempunyai jumlah atom karbon genap. Asam-asam lemak 

yang ditemukan di alam dapat dibagi menjadi dua yaitu asam 

lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh (Ketaren, 2005). 

 Menurut Susilawati (2011) terdapat beberapa syarat 

pada pengencer antara lain tidak bersifat toksik baik terhadap 

spermatozoa, meningkatkan volume dan dapat melindungi 

spermatozoa dari suhu beku, ditambahkan pula oleh Ismaya 

(2014), pengencer sebaiknya memiliki harga murah, 

mempunyai daya preservasi yang baik, sederhana dan mudah 

didapat. Pengencer berperan sebagai sumber energi, 

penyangga, serta pertahanan tekanan osmotik, sehingga dapat 

mengurangi kerusakan spermatozoa selama pembekuan dan 

dapat mempertahankan kualitas spermatozoa sampai sesudah 

pembekuan semen (Tambing, Toelihere,Yusuf dan Sutama, 

2001).  

Komposisi kimia CEP-2 berupa NaCl,KCl, 

CaCl2(H2O)2, MgCl2(H2O)6, NaHCO3, NaH2PO4, KH2PO4, 

Fruktosa, sorbitol, BSA, TRIS, Gentamicin dan asam sitrat, 
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dengan osmolaritas sebesar 320 mOsm dan pH 6,6. Fruktosa 

berperan dalam menjaga suplai energi dan triss ebagai 

buffering capacity. Pengencer CEP-2 tidak mengandung 

glukosa, namun digantikan oleh asam sitrat dan fruktosa 

sebagai substrat energi bagi spermatozoa. Sorbitol berperan 

untuk meningkatkan osmolaritas agar sama seperti osmolaritas 

pada plasma kauda epididimis (Verberckmoes et al., 2004). 

Penambahan kuning telur 10% pada pengencer CEP-2 dapat 

menyediakan sumber energi, melindungi dan mempertahankan 

integritas membran spermatozoa ( Ducha dkk, 2013). Hasil 

penelitian Ducha, Susilawati, Aulanni’am, Wahyuningsih dan 

Pangestu (2012), menyatakan bahwa persentase motilitas 

spermatozoa pada pengencer CEP-2 dengan kuning telur lebih 

baik dalam mempertahankan motilitas spermatozoa 

dibandingkan CEP-2 tanpa kuning telur. 

 BSA adalah protein  albumin yang diperoleh dari sapi, 

kandungan albumin dalam senyawa BSA yaitu 100 mg/mL 

(Sasongko et al., 2010). Gadea (2003) menyatakan bahwa 

penambahan BSA pada bahan pengencer dengan kandungan 

asam amino atau plasma protein pada semen yang telah 

diencerkan diharapkan dapat mensubstitusi penurunan 

konsentrasi berbagai bahan yang terdapat dalam plasma semen 

akibat proses pengenceran, sehingga dapat menjaga stabilitas 

membran sel spermatozoa. Asam amino merupakan suatu 

protein yang dihidrolisis dengan asam, alkali, atau enzim, akan 

dihasilkan campuran asam-asam amino (Winarno, 2002). 

Murwani (2010) menyatakan bahwa struktur kimia asam 

amino yaitu adanya gugus nitrogen berupa gugus amino (-NH-

2), gugus karboksil (-COOH), dan sebuah atom hidrogen 

dimana ketiganya terikat pada sebuah atom C yang disebut 
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sebagai Carbon   (dibaca karbon alfa), serta gugus R sebagai 

rantai samping atau rantai cabang. 

Yamashiro et al., (2006) juga memaparkan bahwa 

penambahan 5% w/v BSA dalam bahan pengencer semen 

kambing menghasilkan motilitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan semen tanpa BSA. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi motilitas dan daya hidup spermatozoa 

adalah pH, tekanan osmose, elektrolit, suhu, cahaya, dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah kadar pengencer. Penurunan 

pada motilitas indivdu berjalan berdasarkan lama 

penyimpanan, karena adanya sisa-sisa metabolisme semen 

yang menyebabkan kondisi semakin asam dan dapat berakibat 

kematian pada sel spermatozoa.  

 

2.6 Putih Telur 

Telur tersusun atas tiga komponen pokok yaitu 

kerabang telur (11%), putih telur (58%) dan kuning telur 

(31%) (Ensminger dan Nesheim, 1992). Putih telur merupakan 

salah satu komposisi telur yang terdiri dari empat bagian yaitu 

berturut-turut dari bagian luar sampai bagian dalam adalah 

lapisan putih telur encer bagian luar, lapisan putih telur kental 

bagian luar, lapisan putih telur encer bagian dalam dan lapisan 

calaza ferous (Nakamura dan Doi, 2000). Lapisan tipis tapi 

kuat yang mengelilingi kuning telur dan membentuk ke arah 

dua sisi yang berlawanan membentuk calaza disebut lapisan 

calaza ferous (Buckle et al., 1987). Putih telur terbentuk oleh 

empat struktur, yang pertama, lapisan kalaza yang dekat 

mengelilingi putih telur, kandungannya 3% dari putih telur, 

kemudian lapisan yang ada didalam putih telur yaitu thin 

albumin yang mengelilingi kalaza dengan kandungan 17% dari 

putih telur. Lapisan yang ketiga yaitu thick albumin yang 
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membungkus kuning telur yang berisi 57% dari albumin. 

Lapisan terakhir lapisan tipis yang berada didekat kulit 

membran (Stadelman and Owen, 1994).  

Putih telur mengandung protein yaitu ovalbumin, 

ovomucin, globulin (Stadelman dan Cotterill, 1995). Salah satu 

jenis protein dalam putih telur yang terbanyak (54% dari total 

protein putih telur) yang mempunyai kemampuan membentuk 

buih adalah  Ovalbumin (Alleoni dan Antunes, 2004). 

Perbedaan putih telur kental dan encer terutama disebabkan 

karena perbedaan kandungan ovomucinnya. Komposisi 

ovomucin sebanyak 3,5% dari protein putih telur. Putih telur 

kental yang terdapat Ovomucin kira-kira empat kali lebih besar 

dari pada di putih telur encer (Brooks dan Hale, 1961 dalam 

Stadelman dan Cotterill, 1995). Putih telur mengandung 18 

asam amino yaitu alanin, arginin, asam aspartik, asam 

glutamat, cystin, glycin, histidin, iso leucin, leucin, lysin, 

methionin, fheny lalanin, prolin, serin, thereonin, trypthofhan, 

tryosin dan valin (Soekarto, 2013). 

 

2.7 Kuning Telur 

Pengencer semen yang sering digunakan adalah susu 

skim kuning telur dan tris kuning telur. Skim kuning telur 

merupakan pengencer dengan komposisi susu skim, 

aquabides, kuning telur, antibiotika, glukosa dan gliserol. 

Sedangkan tris kuning telur merupakan pengencer dengan 

komposisi Tris amino methan, asam sitrat, laktosa, fruktosa, 

raffinosa, kuning telur, penicyllin, streptomycin dan aquabides 

(Anonimus, 2012). Faktor yang menyebabkan terjadinya 

peningkatan waktu viabilitas spermatozoa diduga karena 

pemberian fruktosa dapat mengurangi kecepatan rusaknya 

permeabilitas membran spermatozoa sehingga sel spermatozoa 
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dapat bertahan lama (Hidayaturrahmah, 2007). Zhao et al. 

(2009) menyatakan bahwa dengan penambahan kuning telur 

dalam pengencer dapat mempertahankan motilitas 

spermatozoa kambing 40% sampai hari ke-13 penyimpanan. 

Ditambahkan pula oleh Ismaya (2014) bahwa kuning telur 

mampu melindungi kesempurnaan koloid pelindung 

spermatozoa dengan kandungan glukosa, vitamin, protein, dan 

asam amino yang bermanfaat untuk spermatozoa. Untuk  

tujuan penyimpanan pada suhu 5°C, kadar kuning telur 

sebaiknya tidak kurang dari 20%, karena jumlah persentase 

dari penambahan kuning telurdapat mempengaruhi hasil 

inseminasinya. 

Kuning telur mengandung protein, lipid, berbagai 

vitamin dan mineral yang dapat mencegah cold shock dan 

mempertahankan motilitas spermatozoa setelah penyimpanan 

(Anton et al., 2005). 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, Toelihere, Supriatna, 

Purwantara, dan Adikara., 2005). Persentase viabilitas 

spermatozoa pada pengencer CEP2 tanpa kuning telur akan 

mengalami penurunan yang sangat drastis selama 

penyimpanan hari ke-8. Penurunan tersebut dapat disebabkan 

terjadinya kerusakan membran plasma dan membran akrosom 

akibat pengaruh cold shock selama penyimpanan pada suhu 

rendah (Pereira et al., 2010).
 

 

 

 

 



17 

 

2.8 Penyimpanan Dingin (3-5°C) 

Semen yang sudah diencerkan harus segera disimpan 

jika tidak langsung digunakan. Salah satu alternatif untuk 

penyimpanan semen guna memperpanjang daya hidup 

spermatozoa yaitu menggunakan lemari es dengan suhu 

penyimpanan 5°C sehingga semen mampu bertahan selama 3-

4 hari (Priastomo dkk., 2009). Sprematozoa dapat mengalami 

cold sock yang akan merugikan hingga terjadi perubahan 

secara strutural maupun fungsional apabila proses 

penyimpanan semen dilakukan di suhu rendah (Ducha dkk, 

2013). Semen yang tidak diencerkan kemudian disimpan pada 

suhu 3-8°C hanya dapat bertahan selama 24-36 jam 

(Toelihere,1981). Semen yang disimpan memerlukan suhu 

kira-kira 5°C (Bearden and Fuquay, 1984). Proses pendinginan 

untuk semen cair yaitu semen yang telah ditampung dan diuji 

kualitasnya, jika motalitas diatas 70% maka bisa diproses lebih 

lanjut. Pengencer yang telah ditentukan dimasukkan ke air 

hangat yang bersuhu 37°C. Kemudian semen diencerkan 

hingga konsentrasi menjadi 100 jt/ml selanjutnya semen 

dimasukkan kedalam refrigerator. Setelah suhu mencapai 5°C, 

dimasukkan semen ke dalam straw sehingga bisa langsung 

digunakan untuk IB semen cair yang dapat digunakan selama 

sehari (Susilawati, 2013). Penyimpanan spermatozoa cair 

selama 3-5 hari setelah pengenceran, fertilitasnya mencapai 

69,9%. Namun, setelah 10 hari penyimpanan fertiltasnya 

menjadi 41,5% (Vishwanath dan Shannon, 1997 dalam 

Ismaya, 2014). Priastomo dkk (2009) menyatakan bahwa 

penyimpanan semen di lemari es merupakan salah satu 

alternatif guna memperpanjang daya hidup spermatozoa. 

Semen cair yang disimpan pada suhu 5°C mampu bertahan 

selama 3-4 hari. Kuning telur yang terdapat dalam pengencer 
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dapat melindungi membran spermatozoa dari cold shock 

selama penyimpanan pada suhu 5°C (Zhao et al., 2009; 

Kulaksiz et al., 2010). 

 


