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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Reproduksi dan Kualitas Semen Sapi FH (Frisian 

Holstein) 

Sapi FH (Frisian Holstein) merupakan salah satu 

sapi perah yang umum dipelihara untuk produksi susu. 

Bangsa sapi tersebut mulai diperkenalkan tahun 1800-an 

oleh pemerintah Belanda (Rasad, 2009). Sapi FH pada 

awalnya berasal dari negara beriklim subtropis, saai ini 

menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang 

beriklim tropis. Secara genetik sapi FH sangat unggul di 

negeri asalnya dari pada sapi FH yang dipelihara di daerah 

berilkim tropis. Salah satu upaya untuk mengatasi hal 

tersebut adalah melalui upaya pembuatan ternak sapi 

keturunan FH yang dimuliabiakkan di daerah Indonesia 

sehingga diperoleh sapi FH unggul yang adaptif dengan 

kondisi lingkungan (Dudi dan Dhalika, 2006).  

Norman, Van Raden, Powell, Wright, and Ver 

Boort (2005) menyatakan bahwa upaya penciptaan sapi FH 

lokal telah dilakukan suatu unit usaha sapi perah di 

Indonesia. Salah satu dilakukannya adalah karena adanya 

inbreeding yang dapat menurunkan produktivitas sapi FH. 

Menurut Dudi dan Dhalika (2006), pembuatan bibit FH 

lokal dilakukan dengan cara penggunaan pejantan FH 

unggul dari luar negeri untuk disilangkan dengan betina 

lokal. Anak jantan keturunan hasil persilangan tersebut 

dijadikan sebagai calon pejantan berikutnya. Bibit unggul 

sapi FH lokal hasil persilangan tersebut dapat diperoleh 

masyarakat dari instansi-instansi penyedia semen untuk IB. 
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Akan tetapi Hardjosubroto (1994) menyampaikan bahwa 

pejantan (straw) yang digunakan untuk kawin 

menggunakan metode IB tidak boleh lebih dari dua tahun. 

Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk 

mengurangi inbreeding. 

Sapi FH dapat dikawinkan pertama kali pada umur 

15 bulan jika sudah mencapai bobot tubuh yang sesuai 

(Sudono, 2002). Umur dan bobot badan pubertas sapi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. Sapi-sapi Eropa 

biasanya pubertas pada umur 8-11 bulan. Bobot badan sapi 

FH pada umur 11 bulan sekitar 270 kg (Nuryadi, 2013). 

Sapi FH dapat beranak pertama pada umur 24-30 bulan 

apabila tata laksana, kualitas dan kuantitas pakan pada masa 

anakan dan sapi dara cukup. Kurang efisien apabila terdapat 

sapi beranak pertama lebih dari 30 bulan (Sudono, 2002). 

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap umur 

beranak pertama. Sapi Bos taurus yang berada di daerah 

beriklim sedang (temperate) umumnya mencapai umur 

beranak pertama lebih awal dari pada di daerah tropis 

(Ettema dan Santos, 2004). Sapi FH milik peternakan 

rakyat di Indonesia, menurut penelitian Dudi dan Dhalika 

(2006), memiliki karakteristik lama masa kering 45-60 hari, 

masa kosong 60 hari, calving interval 15-16 bulan, dan S/C 

= 2. Adapun untuk produksi susu sesuai Standar Nasional 

Indonesia (SNI) untuk kriteria bibit sapi perah lokal adalah 

sekitar 3200 kg per laktasi. 

Komariah, Arifiantini, Nugraha (2013) 

menyatakan bahwa kualitas semen sapi FH yang normal 

secara makroskopis yaitu volume berkisar antara 6-8 ml, 

warna putih susu hingga krem, pH antara 6,49-6,54. 

Sedangkan secara mikroskopis kualitas semen sapi FH 
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yang normal yaitu motilitas masa positif 2 (++) dengan 

skala 0-3, motilitas individu sekitar 70%, konsentrasi 

1.500-1900 juta/ml. 

 

2.2 Inseminasi Buatan (IB) 

IB merupakan salah satu upaya pemanfaatan bibit 

pejantan unggul secara maksimal dalam rangka perbaikan 

mutu genetik ternak (Badan Standarisasi Nasional, 2008). 

Ismaya (2014) menyatakan bahwa IB didefinisikan sebagai 

suatu proses memasukkan atau deposisi semen ke dalam 

saluran reproduksi betina pada saat estrus dengan 

menggunakan alat buatan manusia dan dilakukan oleh 

manusia. Penggunanan semen untuk IB dapat berbentuk 

semen segar, semen cair (semen yang telah diencerkan), dan 

semen beku (semen cair yang ditambahkan krioprotektan 

intraselular/gliserol dan dibekukan di dalam nitrogen cair 

pada suhu -196 oC). Hastuti (2008) menambahkan bahwa 

IB termasuk teknologi alternatif yang sedang 

dikembangkan dalam usaha meningkatkan mutu genetik 

dan populasi ternak sapi di Indonesia. Metode ini dapat 

meningkatkan produktivitas biologis ternak lokal Indonesia 

melalui teknologi pemuliaan (mengawinkan ternak lokal 

dengan ternak unggul) yang hasilnya relatif cepat dan 

cukup memuaskan serta telah meluas. 

IB termasuk teknologi reproduksi yang mampu 

dan telah berhasil meningkatkan mutu genetik ternak. 

Melalui penerapan IB dalam waktu singkat dapat 

menghasilkan anak yang memiliki kualitas baik dalam 

jumlah besar dengan memanfaatkan pejantan unggul 

(Susilawati, 2011). IB juga dapat mencegah penularan 

penyakit melalui perkawinan, recording lebih akurat, biaya 
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lebih murah, mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh 

pejantan, dan dapat dilakukannya pengaturan jenis kelamin 

anak dengan menggunakan semen sexing (Ax, Dally, 

Didion, Lenz, Love, Varner, Hafez, and Bellin, 2008). 

Selain keunggulan, IB juga memiliki beberapa kelemahan 

sebagaimana yang disampaikun oleh Susilawati (2011) 

bahwa kelemahan IB jika tidak dikelolah dengan baik 

adalah: 1) Bila seleksi pejantan salah bisa menyebarkan 

sifat yang jelek, 2) Membutuhkan keterampilan yang tinggi 

dari Balai Inseminasi Buatan (BIB), inseminator maupun 

peternak, 3) Dapat menghilangkan sifat sapi-sapi bangsa 

lokal dalam waktu yang cepat. 

Pengaplikasian IB membutuhkan faktor-faktor 

yang dapat mendukung keberhasilannya seperti seleksi 

pejantan unggul, pemeliharaan pejantan unggul, 

penampungan semen, evaluasi semen, pengenceran semen, 

penyimpanan semen, pengangkutan semen, bimbingan dan 

penyuluhan kepada peternak, pelaksanaan IB, catatan 

(recording), dan evaluasi hasil IB (Ismaya, 2014). Hastuti 

(2008) menambahkan bahwa tingkat keberhasilan IB sangat 

dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan 

dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu 

pemilihan sapi akseptor, pengujian kualitas semen, akurasi 

deteksi birahi oleh peternak, dan keterampilan inseminator. 

Dalam hal ini inseminator dan peternak merupakan ujung 

tombak pelaksanaan IB sekaligus sebagai pihak yang 

bertanggung jawab terhadap berhasil atau tidaknya program 

IB di lapang. 
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2.3 Semen Cair (Liquid Semen) 

Spermatozoa dari beberapa bangsa sapi sering 

mengalami kerusakan saat proses penyimpanan dalam 

bentuk beku (semen beku). Secara umum masalah 

pembekuan semen berkisar pada dua fenomena yaitu 

pengaruh cold shock terhadap sel yang dibekukan dan 

perubahan-perubahan intraseluler akibat pengeluaran air, 

yang berhubungan dengan pembentukan kristal-kristal es 

(Mumu, 2009). Alternatif yang bisa digunakan dalam IB 

sebagai pengganti semen beku adalah semen cair 

(Triwulaningsih dkk., 2003). Semen cair adalah semen 

segar yang ditambahkan bahan pengencer, kemudian segera 

diinseminasikan atau dapat pula disimpan pada suhu 4-5oC 

(Ismaya, 2014). 

Penyimpanan semen dalam bentuk cair dapat 

mempertahankan spermatozoa yang motil lebih tinggi 

dibandingkan semen beku pada konsentrasi yang sama. 

Teknik penyimpanan semen cair pada refrigerator atau 

suhu kamar juga dapat digunakan sebagai alternatif bagi 

negara yang kesulitan/ tidak berkelanjutannya ketersediaan 

nitrogen cair (Munoz et al., 2010). Penyimpanan semen 

dalam bentuk cair memiliki beberapa keunggulan 

diantaranya adalah prosesnya lebih mudah tanpa 

memerlukan nitrogen cair, trasportasi lebih mudah dan 

dapat digunakan pada lokasi yang cukup jauh karena 

spermatozoa bisa bertahan hidup 2-4 hari. Keuntungan 

utama dari teknologi penyimpanan semen dalam bentuk 

cair adalah penurunan fertilitas selama penyimpanan pada 

suhu 5 oC atau suhu kamar dapat ditiadakan atau direduksi 

(Vishwanath and Shanon, 2000). 
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Semen cair dapat digunakan secara langsung untuk 

perkawinan sapi, baik untuk skala industri maupun pada 

peternakan rakyat. Hasil penelitian pembuatan bahan 

pengencer semen menunjukkan bahwa biaya bahan diluter 

atau pengencer semen cair lebih murah daripada semen 

beku. Situmorang (2003) menyatakan bahwa produksi 

semen cair dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi 

dan peralatan yang lebih sederhana dibanding semen beku, 

sehingga mudah diaplikasikan pada tingkat lapang. 

Keuntungan lain yang diperoleh adalah produksi straw per 

pejantan dan fertilitas menjadi lebih tinggi. Penyimpanan 

semen pada suhu dingin sampai 6 hari dengan dosis 

spermatozoa 50 juta/ ml tidak nyata menurunkan persentase 

kebuntingan. 

Proses penyimpanan semen cair pada prinsipnya 

adalah dengan memberikan pengencer yang mampu 

menunjang kebutuhan hidup spermatozoa serta 

memperpanjang masa hidup dengan cara menurunkan 

aktivitas metabolisme spermatozoa. Berdasarkan prinsip ini 

dilakukan pengenceran semen dengan suatu pengencer 

untuk disimpan pada suhu 5 oC. Efek dominan dari 

penyimpanan spermatozoa pada suhu 5 oC adalah 

rendahnya rata – rata metabolisme dari spermatozoa 

sehingga memperpanjang daya hidup (Vishwanath and 

Shannon, 2000). 

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 bersuhu 37 oC. 

Semen diencerkan sehingga konsentrasinya menjadi 100 

juta/milliliter, kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator. 
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Setelah suhu mencapai 5 oC, semen dimasukkan ke dalam 

straw dan bisa langsung digunakan untuk IB. Semen cair 

ini dapat digunakan dan disimpan selama 3 hari (Susilawati, 

2013). 

 

2.4 Pengencer Semen 

Semen hasil penampungan apabila memenuhi 

syarat dilakukan pengenceran agar volume semen 

bertambah dan dapat digunakan untuk menginseminasi 

dalam jumlah banyak. Pengencer semen juga dibutuhkan 

untuk menjamin terjadinya proses metabolisme dan 

respirasi spermatozoa selama proses pendinginan ataupun 

pembekuan (Susilawati, 2011). Hafez (2008) menjelaskan 

media pengencer yang baik harus memiliki fungsi sebagai 

berikut: 1) Menyediakan nutrisi yang digunakan sebagai 

energi sperma, 2) Melindungi spermatozoa dari kerusakan 

akibat pendinginan, 3) Menyediakan media yang bersifat 

penyangga untuk melindungi spermatozoa dari kerusakan 

akibat perubahan pH, 4) Mengatur keseimbangan osmotik 

dan keseimbangan elektrolit yang tepat bagi spermatozoa, 

5) Menghambat pertumbuhan mikroorganisme, 

meningkatkan volume semen sehingga jumlah betina dapat 

diinseminasi lebih banyak. 

Vishwanath dan Shannon (2000) menyatakan 

bahwa kebutuhan bahan pengencer semen sapi adalah : 1) 

Sumber energi dalam bentuk sederhana (glukosa, fruktosa), 

2) Medium buffer untuk meyangga perubahan pH, 

kebanyakan dalam bentuk sitrat, Tris, HEPES, MOPS atau 

bikarbonat, 3) Gliserol, merupakan zat yang memiliki peran 

ganda, untuk akomodasi osmolaritas medium dan sebagi 

pelindung spermatozoa dari pengaruh suhu, 4) Kuning telur 
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atau substansi makromolekul lain seperti whole milk, skim 

milk, coconut milk sebagai pelindung spermatozoa dari 

pengaruh suhu. Substansi makromolekul seperti kuning 

telur, mempunyai nilai manfaat terhadap spermatozoa 

ketika mengalami clod shock. Kemampun terpenting dari 

kuning telur adalah mengikat fraksi seminal plasma yang 

mempunyai efek merugikan terhadap daya hidup 

spermatozoa, 5) Kombinasi antibiotik untuk menyediakan 

proteksi bakteriostatik dan bakterisidal. 

Pengencer yang baik mampu mempertahankan 

kualitas semen. Syarat pengencer yang baik adalah 1) 

Bahan tidak bersifat toxic bagi spermatozoa, 2) 

Mengandung sumber energi, 3) Bersifat isotonis, 4) 

Mengandung buffer untuk perubahan pH sebagai akibat 

dari pembentukan asam laktat saat terjadinya metabolisme 

spermatozoa, 5) Mampu melindungi spermatozoa dari 

pengaruh dingin secara cepat, 6) Mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri, 7) Meningkatkan volume, 

melindungi spermatozoa dari suhu beku (Susilawati, 2011). 

Feradis (2010) menambahkan bahwa pengencer sebaiknya 

sederhana, murah dan praktis tetapi mempunyai daya 

preservasi yang tinggi. Pengencer harus memiliki sifat fisik 

dan kimia yang hampir sama dengan semen, mampu 

mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi 

spermatozoa, serta memberikan kemungkinan penilaian 

spermatozoa sesudah pengenceran. 

 

2.5 Pengencer Cauda Epididymis Plasma (CEP-2) 

Saluran epididimis sebagai saluran transportasi 

spermatozoa yang memiliki peran sebagai tempat 

pematangan spermatozoa secara bertahap. Bersamaan 
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dengan proses transportasi spermatozoa dari bagian awal 

(caput) hingga bagian akhir (cauda), lingkungan mikro 

saluran epididimis mengalami perubahan - perubahan 

sebagai berikut : 1) Peningkatan densitas spermatozoa 

karena adanya absorpsi air, 2) Penurunan konsentrasi ion 

sodium dan peningkatan ion kalium, 3) pH yang bersifat 

asam dari bagian caput menjadi bersifat basa dibagian 

cauda, 4) peningkatan osmolaritas dari bagian kaput ke 

bagian cauda, 5) Peningkatan konsentrasi senyawa 

glycerylphosphoryl-choline (GPC), lipid total, fosfolipid, 

asam siallat, dan protein total, 6) Peningkatan konsentrasi 

karnitin di cairan epididymis (Asmarinah, 2010). 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Nuryadi (2013) 

bahwa kondisi dalam cauda epididymis adalah optimum 

untuk hidup spermatozoa dalam waktu lama kira-kira 60 

hari. Kondisi tersebut yaitu viskositas tinggi, pH rendah, 

konsentrasi CO2 tinggi, rasio K terhadap Na tinggi, 

pengaruh hormon testoteron dan faktor-faktor lain yang 

bergabung menciptakan suasana bagi spermatozoa, 

sehingga tingkat metabolisme spermatozoa tersebut rendah 

dan dapat bertahan hidup lama. 

IB yang diterapkan di New Zealand 95 % 

menggunakan semen cair dengan pengencer caprogen@, 

sedangkan di Eropa menggunakan pengencer dasar 

triasilgliserol (Verberckmoes et al, 2004). Peneliti lain yaitu 

De Pauw, Van Soom, Maes, Verberckmouse, and De Kruif 

(2003) mengembangkan pengencer semen cair sapi 

berdasarkan komposisi plasma cauda epididymis yang 

disebut pengencer HEPES TALP. Verberckmoes, De Pauw, 

Van Soom, De Kruif (2001) juga telah mengembangkan 

pengencer yang komponennya menyerupai plasma cauda 
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epididymis yaitu CEP-1 (Cauda Epididymis Plasma) dan 

selanjutnya disempurnakan tahun 2004 yang disebut CEP-

2. Verberckmoes et al., (2005) mencoba membandingkan 

antara pengencer 4 macam pengencer yaitu Tris, 

Caprogen@, CEP-1, dan CEP-2. CEP-2 menunjukkan hasil 

yang paling baik dalam mempertahankan motilitas, 

integritas membran serta gerakan spermatozoa. 

Komponen dasar pengencer Cauda Epididymis 

Plasma (CEP-2) mengandung fruktosa dan asam sitrat 

sebagai sumber energi, komposisi ion, pH dan osmolaritas 

yang setara dengan plasma cauda epididymis, sorbitol 

untuk meningkatkan osmolaritas yang setara dengan 

plasma cauda epididymis, serta BSA (Bovine Serum 

Albumin) sebagai makromolekul. Adapun perbedaan antara 

CEP-1 dan CEP-2 adalah komponen ion yaitu Ca, Mg dan 

P pada CEP-1 lebih rendah dari pada CEP-2. Selain itu pada 

CEP-2 tidak menggunakan nitrat karena bersifat merugikan 

terhadap spermatozoa (Verberckmouse et al., 2004; 2005). 

Pengencer CEP-2 dikembangkan karena 

spermatozoa dapat disimpan dalam keadaan beristirahat 

(quiescence state) selama 30-45 hari di dalam cauda 

epididymis tanpa menurunkan fertilitas. Untuk itu CEP-2 

dikembangkan sehingga kondisinya sesuai dengan cairan di 

dalam cauda epididymis aslinya. Komposisi kimia dan 

kondisi ion, pH, osmolaritas dari CEP-2 adalah sebegai 

berikut: NaCl, KCl, CaCl2(H2O)2, MgCl2(H2O)6, NaHCO3, 

NaH2PO4, KH2PO4, Fruktosa, Sorbitol, BSA, Tris 

Aminomethan, Gentamicin dan asam sitrat, dengan 

osmolaritas sebesar 320 mOsm dan pH 6,6 (Verberckmoes 

et al., 2004). 
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Fruktosa pada pengencer CEP-2 menggantikan 

glukosa sebagai substrat energi bagi spermatozoa. Ekstrak 

fruktosa dan tris dalam CEP-2 juga dapat berperan untuk 

menjaga suplai energi dan sebagai buffering capacity. 

Sorbitol berperan untuk meningkatkan osmolaritas agar 

sama seperti osmolaritas pada plasma cauda epididimis dan 

menyediakan substrat alami sebagai energi cadangan bagi 

spermatozoa pada kondisi aerob. BSA dalam CEP-2 

berperan sebagai komponen makromolekul berfungsi untuk 

mencegah masuknya ion Ca2+ ke dalam spermatozoa 

(Verberckmoes et al., 2004). Albumin yang terkandung 

dalam BSA mampu mengikat ion Ca2+ pada membran 

plasma memungkinkan membran untuk lebih efektif dalam 

mengatur pergerakan ion Ca2+ melewati membran dan 

menghambat akumulasi Ca2+ intraseluler ke tingkat yang 

toksik bagi spermatozoa, sehingga viabilitas dan motilitas 

spermatozoa dapat dipertahankan (Alvarenga, Graham, 

Alvarenga, and  Aquires, 2004). 

 

2.6 Kuning Telur sebagai Krioprotektan 

Krioprotektan adalah zat kimia non-elektrolit yang 

berfungsi mereduksi pengaruh letal selama proses 

pembekuan semen. Pengaruh letal tersebut dapat berupa 

kristal es intra atau ekstra seluler yang merusak viabilitas 

sel spermatozoa selama dan setelah pembekuan (Supriatna, 

2004). Selain itu, kriopreservasi dapat memperbaiki daya 

tahan hidup spermatozoa (Cremades, Roca, Rodrigues-

Martinez, Abaigar, Vasquez and Martinez, 2005). 

Krioprotektan dibagi menjadi dua macam, yaitu 

krioprotektan intraselular dan krioprotektan ekstraselular 

yang masing – masing memiliki berat molekul dan daya 



20 

 

kerja berbeda. Krioprotektan intraselular (penetrating 

cryoprotectant) mempunyai berat molekul yang lebih 

rendah sehingga dapat menembus sel, seperti gliserol, 

dimetilsulfoksid, etil glikol, dan 1,2 propanediol. 

Sedangkan krioprotektan ekstraselular (non-penetrating 

cryoprotectant) memiliki berat molekul relatif tinggi, 

sehingga tidak dapat menembus dinding sel, seperti kuning 

telur, susu, sukrosa, trehalosa dan rafinosa, protein dan 

lipoprotein (Supriatna, 2004). 

Pengencer semen perlu diberikan tambahkan 

krioprotektan karena krioprotektan berperan sebagai 

pelindung yang dapat melindungi membran spermatozoa 

selama penyimpanan pada suhu rendah dari terjadinya cold 

shock, yaitu perubahan temperatur yang tidak sesuai dengan 

suhu tubuh (Hafez, 2008). Kuning telur merupakan bagian 

dari telur yang telah lama dimanfaatkan sebagai salah satu 

komponen dalam pengencer semen yang berfungsi untuk 

memberikan nutrisi bagi spermatozoa. Fungsi lain dari 

kuning telur di dalam pengencer adalah sebagai salah satu 

pelindung dari kejutan dingin (Rizal, 2006). Penambahan 

kuning telur pada pengencer CEP-2 mampu melindungi 

spermatozoa dari radikal bebas ROS, melindungi intergritas 

membran dan mempertahankan keutuhan ultrastruktur 

membran spermatozoa (Ducha dkk., 2013). 

Salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai 

krioprotektan ekstraseluler adalah kuning telur karena 

bahan tersebut mengandung lipoprotein. Bahan tersebut 

sering digunakan dalam pengencer karena terbukti dapat 

memperpanjang daya hidup spermatozoa sapi (Moce and 

Graham, 2006), mengubah fase transisi lipid selama terjadi 

perubahan suhu sehingga dapat mengurangi sensitivitas 
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terhadap suhu dingin (Zeron et al., 2002). Penelitian Ducha 

dkk., (2013) juga menunjukkan bahwa penggunaan kuning 

telur sebesar 20% sebagai krioprotektan pada pengencer 

semen cair sapi Limousin yang disimpan pada suhu 4-5 oC 

menunjukkan hasil terbaik. Motilitas bertahan sampai 40% 

hingga penyimpanan pada hari ke 8. Ismaya (2014) juga 

menjelaskan bahwa kuning telur digunakan sebagai bahan 

pengencer karena mampu melindungi kesempurnaan koloid 

pelindung spermatozoa. 

Komponen penyusun kuning telur berupa cairan 

sebanyak 59,7-60,6% yang tersusun dari protein sebesar 

34,8-37,8% dan lipid sebesar 62,4-65,2% (Liu, Yang, Lin,  

and Lee, 2005). Komponen utama kuning telur yang 

memberikan perlindungan spermatozoa selama 

penyimpanan diantaranya adalah low density lipoprotein 

(LDL), fosfolipid, dan kolesterol. LDL dapat berinteraksi 

dengan faktor merugikan dari seminal plasma pada semen 

sapi, sehingga mencegah berkurangnya membran lipid dan 

kolesterol (Bergeron and Puttaswamy, 2006). Fosfolipid 

dari kuning telur memiliki peran mengubah fase transisi 

lipid selama terjadi perubahan suhu, sehingga dapat 

mengurangi sensitifitas terhadap suhu dingin (Zeron et al., 

2002). Pemberian suplemen yang mengadung fosfolipid 

dan antioksidan telah memperbesar daya hidup 

spermatozoa selama penyimpanan (Strzezek, Fraser, 

Kuklinska, Dziekonska, and Lecewicz, 2004). Sedangkan 

kolesterol dari kuning telur dapat meningkatkan daya hidup 

spermatozoa setelah proses pembekuan (Moce and 

Graham, 2006). 
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