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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Peranakan Ongole (PO) 

      Sapi PO (Peranakan Ongole) merupakan hasil 

pemuliaan melalui sistem persilangan dengan grading up sapi 

Jawa dan Sumba Ongole (SO) sejak 50 tahun yang lalu. Sejak 

pembentukannya hingga menjadi suatu bangsa sapi yang 

mantap, sampai saat ini belum banyak usaha terarah yang 

dilakukan untuk meningkatkan potensi biologis dan 

genetiknya. Meskipun demikian seperti yang dapat diamati 

sapi PO tetap berkembang secara alami sebagai bangsa sapi 

dengan karakteristik morfologi yang mudah dikenali. Sapi PO 

juga menunjukkan keunggulan sapi tropis yaitu daya adaptasi 

iklim tropis yang tinggi, tahan terhadap panas, tahan terhadap 

gangguan parasit seperti gigitan nyamuk dan caplak, 

disamping itu juga menunjukkan toleransi yang baik terhadap 

pakan yang mengandung serat kasar tinggi (Astuti, 2003).  

Sapi PO lebih disukai peternak penghasil bibit 

mengingat sapi tersebut memiliki tingkat kebuntingan yang 

lebih mudah dibanding sapi keturunan Sub Tropis (Subiharta, 

Utomo, dan Sudrajad, 2012). Hal ini berbeda dengan pendapat 

Affandhy et al. (2003) yang melaporkan bahwa penggunaan 

straw sapi PO pada program IB di wilayah (dataran tinggi dan 

rendah) Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah rendah 

(8–17%), apabila dibandingkan dengan straw sapi Limousin 

(42–47%) maupun Simmental (33–51%). 

Arifin dan Rianto (2001) melaporkan bahwa s/c sapi PO di 

daerah Grobogan mencapai 67%, sedangkan dilihat dari 

potensi pertambahan bobot badan Daryanti et al. (2002) 

melaporkan sebesar 0,75 kg/hari. Hartati, Sumadi, Subandriyo 
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dan Hartatik (2010) menyatakan bahwa sapi PO adalah salah 

satu sapi potong lokal yang memiliki keragaman genetik yang 

tinggi. Kondisi sapi PO saat ini mengalami penurunan 

produktivitas dan mutu genetik, yang disinyalir akibat 

program persilangan yang tidak terarah sehingga perlu adanya 

upaya untuk mempertahankan eksistensi sapi PO sebagai 

plasma nutfah. Didukung oleh pendapat Hartati, Sumadi, dan 

Hartatik (2009) yang menyatakan bahwa sapi Peranakan 

Ongole (PO) merupakan salah satu sapi potong lokal yang 

diisukan mengalami penurunan populasi dan mutu genetik. 

 

2.2 Teknologi Reproduksi Inseminasi Buatan 

      Inseminasi Buatan merupakan program yang telah dikenal 

oleh peternak sebagai teknologi reproduksi ternak yang 

efektif. Secara umum teknik IB terdiri dari dua metode yakni 

metode inseminasi vaginaskop atau spekulum dan metode 

rectovaginal (Susilawati, 2011
b
). Menurut Wicaksono dan 

Arifiantini (2009), program IB melibatkan serangkaian 

kegiatan, mulai dari seleksi atau pemilihan pejantan unggul, 

koleksi, dan evaluasi semen, pengolahan dan penyimpanan 

semen, sampai pelaksanaan inseminasi dengan deposisi semen 

di saluran kelamin betina yang sedang estrus. 

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 para 

peternak, dan ketrampilan 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 lapangan 

(Hastuti, 2008). 
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Priyanto (2011) menyatakan bahwa untuk efektivitas 

IB, semen sebaiknya tidak didistribusikan secara merata pada 

semua wilayah, tetapi selektif pada wilayah dengan pola 

pemeliharaan intensif, khususnya sumber bibit sapi potong. 

Tidak efektifnya distribusi semen menyebabkan persentase 

kelahiran rendah akibat tingginya service per conception (SC) 

dan rendahnya conception rate (CR). 

 

2.3 Pengencer Semen 

Terdapat 2 alasan pokok semen perlu diencerkan 

sebelum pembekuan yaitu: 1) alasan teknis dan 2) alasan 

biologis. Alasan teknis adalah untuk dapat menginseminasi 

lebih banyak betina dari semen pejantan unggul, sedangkan 

alasan biologisnya agar dapat memberikan medium yang 

cocok sebagai sumber nutrisi, kontrol pH serta memperhatikan 

tekanan osmotik spermatozoa (Susilawati, 2013). Menurut 

Hammadeh, George, Rosenbaum and Schmidt (2001), untuk 

mengurangi terjadinya kerusakan membran pada spermatozoa 

akibat pendinginan, maka perlu adanya zat yang mampu 

menjaga kestabilan membran.  

Syarat pengencer yang baik adalah pengencer yang 

mampu mempertahankan kualitas semen (Aboagla and Terada, 

2004); bahan tidak bersifat toxic terhadap spermatozoa, 

mengandung sumber energi, bersifat isotonis, mengandung 

buffer untuk mencegah perubahan pH akibat pembentukan 

asam laktat pada metabolisme spermatozoa, melindungi dari 

pengaruh pendinginan secara cepat, menghambat pertumbuhan 

bakteri, meningkatkan volume, melindungi spermatozoa dari 

suhu beku (Ihsan, 2011; Nalley, Handarini, dan Purwantara, 

2007; Suharyati dan Hartono, 2011; Susilawati, 2011
a
). Selain 

persyaratan di atas yang harus dimiliki oleh setiap pengencer 
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adalah (1) mempunyai daya preservasi tinggi, (2) mengandung 

unsur yang fisik dan kimianya hampir sama dengan semen dan 

tidak mengandung zat yang bersifat racun bagi spermatozoa 

dan saluran kelamin betina, (3) tetap dapat mempertahankan 

daya fertilisasi spermatozoa, tidak terlalu kental sehingga 

menghambat fertilisasi (Susilawati, 2013). Vishwanath and 

Shanon (2000) menyatakan bahwa pengencer semen sapi 

hendaknya dapat bertindak sebagai sumber energi dalam 

bentuk gula sederhana (glukosa, fruktosa),  gliserol merupakan 

zat tambahan untuk penyediaan osmolaritas ke medium dan 

sebagai pelindung dari cold shock, kuning telur atau 

krioprotektan lainnya yang mampu melindungi spermatozoa 

dari suhu thermal dan kombinasi antibiotik. 

 

2.4 Pengencer Cauda Epididymal Plasma (CEP-2) 

Cauda Epididymal Plasma (CEP-2) merupakan 

pengencer yang mempunyai komposisi ionik hampir sama 

dengan cairan kauda epididimis sapi yang dikembangkan oleh 

Verbercmoes et al., (2004) dengan komposisi ion, pH, 

osmolaritas meniru kondisi plasma kauda epididimis sapi 

(Indriani dkk., 2013). 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).   

Pengencer Cauda Epididymal Plasma (CEP-2) 

dikembangkan karena adanya fakta bahwa spermatozoa sapi 
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dapat disimpan dalam keadaan beristirahat (quiescence state) 

selama 30 – 45 hari di dalam kauda epididymis tanpa efek 

negatif terhadap kemampuan memfertilisasi sel telur. 

Komposisi kimia yang terdapat dalam pengencer CEP-2 

berupa NaCl, Kcl, CaCl2(H2O)2, MgCl2(H2O)6, NaHCO3, 

NaH2PO4, KH2PO4, fruktosa, Sorbitol, Bovine Serum Albumin 

(BSA), Tris, Gentamicin dan asam sitrat, dengan osmolaritas 

sebesar 320 mOsm dan pH 6,6 (Verbercmoes et al., 2004). 

 

Tabel 1. Komposisi pengencer CEP-2 

Bahan Konsentrasi 

NaCl 15 mmol/l 

KCl 7 mmol/l 

CaCl2(H2O)2 3 mmol/l 

MgCl2(H2O)6 4 mmol/l 

NaHCO3 11,9 mmol/l 

NaH2PO4 8 mmol/l 

KH2PO4 20 mmol/l 

Fruktosa 55 mmol/l 

Sorbitol 1 g/l 

Tris 133,7 mmol/l 

Gentamicin 0,05 g/l 

Asamsitrat 42,9 mmol/l 

(Verbeckmoes et al., 2004) 

 

Bahan-bahan pengencer CEP-2 tersebut diperoleh dari 

Sigma dan dibuat aliquot dengan menggunakan deionized 
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water steril. Osmolaritas pengencer berkisar 250-350 mOsm, 

sedangkan pH berkisar antara 6-7. Sterilisasi media 

menggunakan membran milipor dengan ukuran pori 0,22µm 

(Ducha dkk., 2013). 

 

2.5 Bovine Serum Albumin (BSA) 

Bovine Serum Albumin (BSA) adalah protein albumin 

yang diperoleh dari sapi, kandungan albumin dalam senyawa 

BSA yaitu 100 mg/ml (Sasongko, Yusiati, Bachruddin, dan 

Mugiono, 2010). Menurut Li et al., (2008), komposisi dan 

konformasi dari BSA yaitu: satu molekul BSA mengandung 

583 asam amino dalam rantai polipeptida tunggal dengan berat 

molekul sekitar 66.000 g/mol
2
. Ada 17 jembatan disulfide dan 

satu kelompok free thiol di setiap molekul asli BSA, dan titik 

isoelektrik (pI) dari BSA dalam larutan air adalah sekitar pH 

4,9. 

Penambahan BSA untuk mengencerkan semen kalkun 

yang disimpan pada suhu 7
o
C dapat mempertahankan motilitas 

spermatozoa jika dibandingkan dengan pengencer tanpa BSA 

(Gadea, 2003). Hasil penelitian Yamashiro, Wang, Yamashita, 

Kumamoto and Terada (2006) penambahan 1% w/v BSA ke 

dalam fraksi spermatozoa anjing poodle dapat menyebabkan 

peningkatan motilitas spermatozoa yang dibeku-cairkan. 

Selain itu, penambahan 5% w/v BSA dalam bahan pengencer 

semen kambing menghasilkan  motilitas  yang  lebih tinggi 

dibandingkan dengan semen tanpa BSA. 

 

2.6  Putih Telur 

Albumin merupakan bagian terbanyak dari berat 

cairan telur total, kira-kira 67%. Albumin terdiri dari empat 

bagian lapisan yang konsistensinya terbagi dua yaitu thick dan 
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thin. Putih telur dari telur ayam yang segar mempunyai pH 

antara 7,6-7,9. Albumin dari telur yang sudah tua lebih 

transparan dari pada albumen pada telur segar. Putih telur pada 

telur segar terkoagulasi pada suhu 62-65
O
 (Sun, 2009). Putih 

telur terdiri dari empat bagian yang berturut-turut dari bagian 

luar sampai bagian dalam adalah lapisan putih telur encer luar, 

putih telur kental luar, kental dalam atau chalaziferous dan 

lapisan encer dalam. Pada telur segar thick albumin menutupi 

thin albumin dan lapisan chalaziferous untuk menjaga kuning 

telur yang berada di tengah (Mine, 2008).  

Air dan protein merupakan komponen mayor di dalam 

putih telur, dengan persentase secara berturut-turut sebesar 

88% dan 11%. Protein albumin terdiri dari sebagian besar 

ovalbumin, disusul oleh ovotransferrin, dan ovomusid. 

Karbohidrat, mineral, dan lemak adalah komponen kecil dari 

putih telur (Hui, 2006). 

Putih telur dari telur ayam dapat digunakan sebagai 

albumin alternatif pengganti BSA (Bovine Serum Albumin) 

dalam proses pemisahan spermatozoa dan dianggap cukup 

layak untuk digunakan (Sianturi, Situmorang, 

Triwulanningsih, Sugiarti dan Kusumaningrum, 2004). 

Menurut Soekarta (2013), putih telur mengandung 18 asam 

amino yaitu alanin, arginin, asam aspartik, asam glutamat, 

cystin, glysin, histidin, iso leucin, leucin, lysine, methionin, 

fheny alanin, prolin, serin, theoronin, trypthofhan, tryosin, dan 

valin. 

 

2.7 Kuning Telur 

Kuning telur sering ditambahkan dalam pengencer 

karena terbukti dapat memperpanjang daya hidup spermatozoa 

sapi (Moce and Graham, 2006). Kuning telur bukan hanya 
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berfungsi sebagai nutrisi spermatozoa, tetapi juga sebagai 

krioprotektan ekstraseluler yang dapat mempertahankan 

motilitas. 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). 

Efisiensi dari kuning telur sebagai krioprotektan dikaitkan 

dengan adanya Low Density Lipoprotein (LDL) yang berikatan 

dalam membran spermatozoa sehingga membentuk selaput 

antara asam lemak dan air (Bergeron, Crete, Brindle, and 

Manjunath, 2004). LDL yang terdapat dalam kuning telur 

berperan sebagai perlindungan integritas selubung lipoprotein 

membran (Anwar, Ondho, dan Samsudewa, 2015). 

Ditambahkan oleh Zeron, Tomczak, Crowe, and Arav (2002) 

kuning telur mampu mengubah fase transisi lipid selama 

perubahan suhu sehingga dapat mengurangi sensitivitas 

terhadap suhu dingin.  Hal ini didukung oleh pernyataan 

Susilawati (2011
a
) yang menyatakan manfaat kuning telur 

yang ditambahkan terletak pada lipoprotein dan lecitin yang 

terkandung didalamnya yang bekerja mempertahankan dan 

melindungi integritas spermatozoa.  

Penambahan kuning telur 10% pada pengencer CEP-2 

yang mengandung nutrisi, fosfolopid dan lipoprotein serta 

adanya kandungan lesitin mampu melindungi dan 

mempertahankan integritas membran serta mencegah 

kapasitasi dini spermatozoa (Susilawati, 2002, Delgado, 

Lester, and Rorie, 2009; Ducha dkk, 2012; Diliyana, 

Susilawati, Rahayu, 2014). Kuning telur yang sering 

digunakan sebagai bahan krioprotektan ekstraseluler adalah 

kuning telur ayam ras yang berumur kurang dari 3 hari, 
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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). 

 

2.8 Semen Cair (Penyimpanan Semen pada Suhu Dingin) 

Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul 

yang digunakan untuk inseminasi buatan. Pada umumnya 

semen sapi berwarna putih kekuning-kuningan atau hampir 

seputih susu, hal ini karena adanya riboflavin di dalam semen. 

Warna tersebut dapat tercemar oleh urin, oleh sebab itu bau 

dapat membedakannya (Susilawati, 2013). Menurut Garner 

and Hafez  (2008), volume semen sapi bervariasi setiap 

penampungan antara 1-15 mililiter atau 5-8 mililiter.  

Penyimpanan semen dalam suhu dingin di lemari es 

merupakan salah satu alternatif guna memperpanjang daya 

hidup spermatozoa (Indriani, Susilawati, dan Wahyuningsih, 

2013). Penyimpanan semen pada suhu 5
o
C dapat dilakukan 

dengan 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). 

Menurut Zaenuri, Susilawati, Sumitro dan 

Wahyuningsih (2013) preservasi semen dilakukan dengan cara 

semen diencerkan secara bertahap dengan setengah dari 
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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. Susilawati (2013) 

menyatakan bahwa proses pendinginan untuk semen cair yaitu 

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 

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. 

 


