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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Koleksi dan Evaluasi Kualitas Semen 

Vagina buatan merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penampungan 

ssemen (Herdis, 2012). Setelah semen ditampung menggunakan vagina buatan, selanjutnya 

dilakukan evaluasi kualitas semen. Menurut Kartasudjana (2001), volume semen dipengaruhi 

bangsa, bobot badan, umur, pakan dan frekuensi penampungan. Volume semen sapi bervariasi 

antara 1 sampai 15mL. Volume rendah tidak merugikan, tetapi bila disertai dengan konsentrasi 

yang rendah akan membatasi jumlah spermatozoa yang tersedia (Toelihere, 1985). Selain 

volume, kualitas makroskopis yang lain adalah warna. Warna semen yang normal adalah putih 

agak kekuningan. Toelihere (1993) menjelaskan bahwa warna kekuningan pada semen 

disebabkan adanya pigmen riboflavin yang dibawa oleh salah satu gen autosom resesif dan 

tidak mempengaruhi fertilitas. Warna kecoklat-coklatan menunjukkan adanya darah yang telah 

mengalami dekomposisi. Suatu warna coklat muda atau warna kuning menunjukkan 

kemungkinan kontaminasi. pH diukur dengan menggunakan kertas lakmus, pH normal semen 

adalah 6,4-7,8  (Garner dan Hafez, 2008).  Semen yang normal berbau amis dan terdapat bau 

dari ternak tersebut dan jika terdapat bau busuk kemungkinan terjadi infeksi pada organ 

reproduksi ternak jantan (Kartasudjana, 2001). 

Evaluasi kualitas semen yang lain adalah dengan melakukan pengamatan mikroskopis 

yang meliputi motilitas massa, motilitas individu, viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi. 

Motilitas spermatozoa merupakan kemampuan pergerakan spermatozoa, gerakan maju 

merupakan test kualitas yang penting karena berhubungan dengan fertilitas (Puja, 2007). 

Pengamatan motilitas dilakukan dengan semen diambil dengan ose dan diletakkan pada gelas 

objek dan ditutup dengan cover glass, selanjutnya ditempatkan diatas slide warmer dengan 

suhu 37ºC dan diperiksa dengan menggunakan mikroskop pada perbesaran 400x (Ducha, 

Susilawati, Aulanni’am dan Wahyuningsih, 2013). Pemeriksaan viabilitas berguna untuk 

mengetahui lama waktu spermatozoa hidup, spermatozoa yang imotil belum tentu spermatozoa 

tersebut mati. Lingkungan yang tidak sesuai dapat menyebabkan spermatozoa tidak bergerak 

namun jika ditempatkan di tempat yang mendukung maka spermatozoa tersebut akan dapat 

bergerak lagi (Rahardhianto, Abdulgani dan Trisyanti, 2012). Pengamatan viabilitas dilakukan 

dengan meneteskan semen (segar dan perlakuan) di ujung object glass ditambahkan eosin-

negrosin, kedua bahan dihomogenkan dengan ose kemudian dioles sampai pada ujung lain 

object glass sehingga akan didapatkan olesan sepanjang permukaan object glass. Preparat ulas 
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dikeringkan lalu diamati dengan mikroskop. Spermatozoa yang hidup akan nampak tidak 

berwarna sedangkan yang mati akan terlihat berwarna merah (Ducha et al., 2013). Perhitungan 

abnormalias dilakukan dengan menghitung spermatozoa yang abnormal dengan membuat 

preparat ulas yaitu mencampur semen dengan larutan eosin 1% dan negrosin 10% masing-

masing 1 tetes diatas object glass menggunakan ose, kemudian diamati dengan mikroskop 

dengan perbesaran 400x. Kemudian dihitung spermatozoa yang abnormal dari 200 

spermatozoa yang terhitung dan dijadikan persen (Ridwan, 2009). Abnormalitas berkorelasi 

positif dengan fertilitas, ketika seekor penjantan mengejakulasikan semen dan terdapat 20% 

atau lebih spermatozoa yang abnormal, maka fertilitas pejantan tersebut perlu dipertanyakan 

(Susilawati, 2011). 

 

2.2 Semen Cair 

Semen cair dalam program IB merupakan langkah yang dapat digunakan untuk 

mengantisipasi sulitnya mendapatkan nitrogen cair. Proses penyimpanan semen cair umumnya 

dilakukan pada suhu 4-5 ºC sehingga dapat mengurangi penurunan tingkat fertilitas 

spermatozoa (Pamungkas, 2009). 

Semen diencerkan menggunakan bahan pengencer yang mengandung buffer, sumber 

energi, antibiotik dan lipoprotein yang dapat mempertahankan kualitasnya selama 

penyimpanan. Dalam bentuk semen cair, semen dapat disimpan selama empat hari pada suhu 

3-5ºC dengan motilitas lebih dari 40% sehingga masih layak digunakan untuk IB. Selama ini 

pendekatan komposisi pengencer yang sudah diaplikasikan secara meluas biasanya menirukan 

komposisi dari plasma semen dimana spermatozoa berada. Namun demikian kondisi 

lingkungan yang berbeda dari spermatozoa asal cauda epididimis dan ejakulat menjadi 

menarik untuk diperhatikan apakah pengencer yang umum digunakan untuk spermatozoa dari 

ejakulat dapat cocok untuk spermatozoa asal cauda epididimis (Yulnawati dan Setiadi, 2005). 

Semen sesudah pengenceran harus segera disimpan apabila tidak langsung digunakan, 

guna mempertahankan daya fertilitasnya. Penyimpan 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 (Priastomo, Antanto, Khoirinaya dan Wardani, 2009). 

Spermatozoa memerlukan energi yang bisa didapat dari pengencer untuk dapat bergerak 

mencapai tempat pembuahan sehingga terjadi fertilisasi, sehingga motilitas sering dijadikan 

indikator ferilitas spermatozoa. Integritas struktur morfologi spermatozoa juga merupakan 

salah satu pengaruh terhadap pergerakan spermatozoa. Perubahan yang sangat nyata pada 
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spermotoza selama penyimpanan dalam bentuk semen cair dalah penurunan secara bertahap 

dari motilitas dan integritas morfologi spermatozoa (Maxwell and Salamon, 1993). 

 

2.3 Cauda Epididymal Plasma 2 (CEP-2) 

Proses penyimpanan memerlukan pengencer yang mengandung zat makanan dan 

mempunyai sifat melindungi spermatozoa sehingga dapat bertahan dalam periode 

penyimpanan yang lebih lama (Aboagla dan Terada, 2004). 

Cauda epididymal plasma 2 (CEP-2) merupakan pengembangan dari Cauda 

epididymal plasma 1. CEP-2 mengandung fruktosa dan asam sitrat sebagai sumber energi yang 

tersusun dari ion, pH dan osmolaritas yang menyerupai plasma kaudal epididimis dari sapi 

namun mengandung Ca, Mg dan P dengan konsentrasi yang tinggi dan menghilangkan 

komponen nitrat. CEP-2 juga mengandung sorbitol untuk meningkatkan osmolaritas dan BSA 

(Bovine serum albumin) yang berfungsi sebagai makromolekul (Ducha, Susilawati, 

Aulanni'am, Wahyuningsih dan Pangestu, 2012). Pengencer CEP-2 dikembangkan oleh 

Verbemoeck dkk., (2004). Pengembangan pengencer CEP-2 didasarkan pada fakta bahwa 

spermatozoa sapi dapat disimpan dalam keadaan beristirahat (quiescene state) selama 30-45 

hari didalam kauda epididimis tanpa efek negatif dan berkurangnya fertilitas. Komposisi kimia 

yang terdapat dalam pengencer CEP-2 berupa NaCl, KCL, CaCl2(H2O)2, MgCl2(H2O)6, 

NaHCO3, NaH2PO4, KH2PO4, Fruktosa, Sorbitol, BSA, TRIS, Gentamicin dan asam sitrat, 

dengan osmolaritas sebesar 320 mOsm dan pH 6,6. 

Hasil penelitian Ducha (2012) mengenai penggunaan pengencer CEP-2, penambahan 

kuning telur 10% mampu memberikan kualitas spermatozoa terbaik dalam mempertahankan 

motilitas dan meminimalisir kerusakan membran spermatozoa. 

 

2.4 Bovine Serum Albumin (BSA) 

Bovine serum albumin adalah protein yang mudah larut dalam semen mamalia yang 

dapat melindungi spermatozoa dari efek yang berbahaya dari radikal bebas (Fukuzawa et al., 

2005; Roche  et al., 2008). Terdapat hipotesis yang menyebutkan penambahan BSA dalam 

pengencer semen dapat meningkatkan motilitas, integritas membran plasma, dan viabilitas 

(Akhter, Rakha, Iqbal and Ansari, 2014). Kandungan BSA pada CEP-2 berperan mencegah 

masuknya Ca
2+

 ke sitosol secara berlebihan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya 

kapasitasi dan reaksi akrosom dini (Diliyana, Susilawati dan Rahayu, 2014). Kandungan 

albumin dalam senyawa BSA yaitu 100mg/mL (Sasongko, yusiati, Bachruddin dan Mugiono, 

2010). Senyawa BSA memiliki kelebihan dapat menghilangkan asam lemak membran secara 
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ekstensif namun tidak berpengaruh terhadap protein dan fosfolipid membran (Indriani, 

Susilawati, dan Wahyuningsih 2013). 

Gadea (2003) berpendapat bahwa dengan penambahan BSA pada bahan pengencer, 

kandungan plasma protein dan asam amino pada semen yang telah diencerkan diharapkan 

dapat mensubtitusi penurunan konsentrasi berbagai bahan yang terdapat dalam plasma semen 

akibat proses pengenceran sehingga menjaga stabilitas membran spermatozoa. 

 

2.5 Plasma Darah 

Plasma darah merupakan cairan berwarna kuning, cairan kaya protein tanpa komponen 

sel didalammnya seperti sel darah merah, sel darah putih dan keping darah. Plasma darah 

menyusun hampir 55% dari volume darah dan mengandung 90% air, 8% protein, 0.9% ion 

anorganik dan 1.1% materi organik. Selain kandungan air, kandungan protein merupakan 

unsur penyusun utama plasma. Protein dalam plasma membentuk 3 kelompok besar dan 

mempunyai berbagai fungsi. Albumin menyusun 60 % dari plasma, fibrinogen 4% dan 

globulin menyusun sebesar 36% dari plasma. Kandungan protein dalam plasma yang paling 

banyak adalah albumin, dengan jumlah sebanyak 32-35 g per L yang berfungsi untuk menjaga 

keseimbangan tekanan osmotik darah. Diperkirakan didalam plasma darah terkandung 

sebanyak 40000 macam protein yang berbeda (Montrescu et al., 2006). 

 

2.6 Kuning Telur 

Kuning telur ayam ras sering digunakan kryoprotektan ekstraseluler dengan umur yang 

tidak lebih dari 3 hari, sedangkan kuning telur ayam buras dan itik juga bisa digunakan sebagai 

tambahan pengencer namun dengan kualitas yang baik dan berumur tidak lebih dari 3 hari 

(Susilawati, 2013). 

Umumnya kuning telur ditambahkan dalam pengencer 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). 

Penelitian Ducha dkk. (2012) bahwa penambahan kuning telur pada pengencer CEP-2 

dapat melindungi spermatozoa dari Reactive Oxygen Species (ROS), dan dapat melindungi 

integritas membran spermatozoa. Kuning telur juga memiliki sifat penyanggah tekanan 

osmotik sehingga sel spermatozoa lebih toleran terhadap pengencer hipotonik dan hipertonik, 

dan perlindungan terhadap penurunan temperatur secara drastis dan pencegahan peningkatan 

aliran kalsium ke dalam sel yang dapat merusak spermatozoa (Gazali, 2002) 
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Manfaat kuning telur terletak pada lipoprotein dan lipid yang memiliki fungsi untuk 

menjaga integritas selubung lipoprotein spermatozoa. Kuning telur juga mengandung glukosa 

yang baik bagi metabolisme spermatozoa dibandingkan dengan fruktosa yang terdapat pada 

semen (Susilawati, 2013) 

 

2.7 Penyimpanan Semen pada Suhu 4-5º C 

Semen cair disimpan pada suhu 4-5ºC  karena terjadi penghambatan metabolisme 

secara fisik maupun kimia sehingga dapat mempertahankan daya fertilitas optimum. Penting 

diketahui kualitas spermatozoa sebelum dilakukan IB, karena dapat digunakan untuk 

memperkirakan sejauh mana daya hidup dan fertilitas spermatozoa di dalam saluran 

reproduksi betina. Selain itu dapat digunakan pula sebagai acuan untuk inseminator dalam hal 

penyediaan semen yang baik untuk diinseminasikan. Lama penyimpanan terbaik penting untuk 

diketahui agar penggunaan pejantan lebih efisien (Solihati, Idi, Setiawan, Asmara dan Sujana, 

2006). 

Penurunan pH semen dapat terjadi pada penyimpanan suhu 5ºC karena pada suhu 

tersebut proses metabolisme masih berlangsung baik secara aerob maupun anaerob. Penurunan 

motilitas karena kejutan dingin dan ketidak seimbangan tekanan osmotik juga dapat terjadi 

akibat metabolisme yang masih berlangsung pada suhu 5ºC (Solihati dkk.,  2006). Toelihere 

(1993) dan Bearden, Fuquay dan Willard (1997) menyatakan bahwa metabolisme spermatozoa 

dalam keadaan anaerob menghasilkan asam laktat yang kian tertimbun dan menurunkan pH 

semen yang akhirnya menurunkan motilitas dan daya tahan hidup spermatozoa. 

Tingkat metabolisme spermatozoa berbeda-beda menurut suhu dan media 

pengencernya. Penyimpanan pada suhu 5ºC dalam waktu yang lama dapat menyebabkan 

spermatozoa kehilangan motilitasnya dan terjadi hambatan terhadap aktivitas metabolisme 

secara fisik dan kimia dengan ditandai adanya adenosin trifosfat dan adenosin 3,5 monofosfat 

(Toelihere, 1993; Apell and Evans, 1997). 

 


