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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Bangsa-bangsa Kambing 

Bangsa kambing mempunyai klasifikasi 

taksonomi sebagai berikut : 

  Kerajaan : Animalia 

  Filum  : Chordata 

  Kelas  : Mammalia 

  Ordo  : Artiodactyla 

  Famili  : Bavidae 

  Sub famili : Caprinae 

  Genus  : Capra 

  Spesies  : C. aegagrus 

  Sub spesies : C. a. hircus 

Kambing (Capra hircus) memiliki 60 

kromosom yang terdiri atas 29 pasangan kromosom 

autosom dan sepasang kromosom kelamin (Gall, 

1987) 

 Kambing PE merupakan persilangan kambing 

Etawa (Kambing Jamnapari) dengan kambing lokal. 

Keunggulan ternak ini adalah mampu menggunakan 

pakan secara efesien, tidak memerlukan banyak tenaga 

kerja dalam pemeliharaannya serta berkembang biak 

sangat baik. Kambing PE mempunyai keistimewaan 

sebagai penghasil daging dan susu (Siregar dan 

Hamdan, 2004) 

Kambing dalam keadaan bebas 

(digembalakan) mempunyai kemampuan untuk 

memilih pakan atau bagian tanaman yang lebih 

bergizi. Kambing lebih suka memakan tanaman yang 
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lebih tinggi dari tubuhnya daripada merumput 

sehingga infeksi cacing dapat dihindari. Demikian 

pula, ternak kambing mempunyai efisiensi tinggi 

dalam mencerna serat. Kambing adalah ternak yang 

fertil dengan generasi interval yang relatif pendek 

yaitu waktu kebuntingan hanya 5 bulan sehingga 

produksi susu sudah dapat diperoleh pada umur 15-18 

bulan, dan untuk produksi daging ternak sudah dapat 

dipotong pada umur kurang dari satu tahun (Badan 

Litbang Pertanian, 2011) 

Populasi kambing di Indonesia mencapai 

18.879.596 ekor, Jawa Tengah merupakan daerah 

dengan jumlah penyumbang terbanyak 3.997.917 

ekor, dan untuk laju pertumbuhan kambing di 

Indonesia tahun 2014-2015 hanya 1,29% (Dirjen 

Peternakan, 2015). Sistem perkawinan yang tidak 

terkontrol dan tanpa diikuti seleksi yang terarah 

menyebabkan besarnya variasi fenotipe (penampakan 

luar) dan genotype (genetik) dari kambing PE ini. 

Beberapa karakter penting dari kambing PE yaitu: 

bentuk muka cembung, telinga relatif panjang (18-30 

cm) dan terkulai. Jantan dan betina bertanduk pendek. 

Warna bulu bervariasi dari kream sampai hitam. Bulu 

pada bagian paha belakang, leher dan pundak lebih 

tebal dan lebih panjang daripada bagian lainnya. 

Warna putih dengan belang hitam atau belang coklat 

cukup dominan. Tinggi badan untuk jantan 70-100 

cm, dengan berat badan dewasa mencapai 40-8 kg 

untuk jantan dan 30-50 kg untuk betina (Agung, 

2010).  
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Kambing Boer merupakan salah satu bangsa 

kambing tipe pedaging yang memiliki pertumbuhan 

relative lebih cepat dibandingkan dengan beberapa 

bangsa kambing lainnya. Keunggulan kambing Boer 

adalah pertumbuhannya yang cepat, memiliki ukuran 

tubuh yang besar, mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungan serta memiliki produksi semen yang tinggi 

(Hartono dan Suharyati, 2013). Bobot lahir kambing 

Boer berkisar antara 3-4 kg (Setiadi, Subandiyo, 

Martawidhaya, Sutama, Adiati, Yulistani, Priyatno, 

2002). Bobot badan kambing Boer dewasa jantan 

mencapai 90-130 kg dan pada betina mencapai 80-100 

kg (Sue and Patrick, 2001) 

Kambing Boer dikenal sebagai kambing yang 

superior diantara beberapa jenis kambing untuk 

produksi daging. Kambing Boer mempunyai tanda 

umum antara lain tanduk melengkung, telinga lebar 

dan menggantung, hidung cembung dan rambut relatif 

pendek sampai sedang. Kambing Boer dapat bertahan 

hidup di tempat panas seperti di tempat kering daerah 

beriklim tropis dan subtropik serta memiliki warna 

dasar putih dan biasanya dengan kombinasi warna 

coklat atau merah bata pada bagian leher dan kepala 

(Devendra dan Burns, 1994) 

Kambing Boer jantan dewasa berumur 2-3 

tahun dapat melayani 30-40 betina (BBPP,2014). 

Semen kambing pertama kali ditampung pada umur 7 

bulan (Susilawati, 2011). Kambing Boer memiliki 

volume semen segar hasil penampungan 

menggunakan vagina buatan sebanyak 1,3±0,24 

ml/ejakulasi (Zulmi, Suyadi, dan Rachmawati, 2013). 
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Konsentrasi spermatozoa yang baik adalah 2500-5000 

juta spermatozoa/ml. Volume semen kambing Boer 

cukup tinggi dibandingkan dengan kambing lainnya, 

akan tetapi memiliki volume semen per individu 

berbeda karena dipengaruhi oleh sifat genetik dan 

lingkungan. 

2.2      Semen Kambing 

Semen adalah cairan suspensi seluler yang 

mengandung gamet jantan atau spermatozoa dan 

merupakan sekresi kelenjar asesoris pada saluran 

reproduksi jantan (Tuhu, Ondho dan Samsudewa, 

2013). Spermatozoa diproduksi dalam tubuli 

seminiferi, yng memiliki kemampuan untuk bergerak 

secara aktif untuk membuahi sel telur (Vallorani, 

Spinaci, Bucci, Tamanini dan Galeati, 2010). Semen 

mengandung banyak spermatozoa yang berada dalam 

medium cair, yaitu plasma semen (Feradis, 2010). 

Plasma semen merupakan cairan yang disekresikan 

oleh kelenjar-kelenjar kelamin tambahan dan 

mempunyai peran sebagai pembawa dan protektor 

spermatozoa dalam perjalanannya melalui saluran 

reproduksi betina dan mengaktivasi penyangga, yaitu 

medium kaya nutrisi yang berperan membantu 

spermatozoa supaya tetap hidup selama dalam saluran 

reproduksi betina (Tambing, Toelihere, Yusuf, 

Purwantra, Sutama dan Situmorang, 2003). Plasma 

semen dibutuhkan oleh spermatozoa untuk 

mendukung daya hidupnya selama proses pengolahan 

dan penyimpanan (preservasi), karena didalamnya 

terkandung berbagai zat nutrien. Plasma semen juga 
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mengandung zat penyangga yang berfungsi 

mempertahankan pH medium dan berbagai senyawa 

lainnya yang dapat menjalankan fungsi sebagai 

senyawa pelindung (Souhoka, Matatula, Mesang-

Nalley dan Rizal, 2009). Plasma semen domba Garut 

mengandung air 94,51%; abu 0,31%; lemak 0,22%; 

protein 4,14%, dan karbohidrat 0,8% (Rizal, 

Toelihere, Yusuf, Purwantara dan Situmorang, 2003). 

Komposisi kimiawi plasma semen Kambing PE 

adalah protein 125,1; vitamin C 8,8; natrium 121,5; 

kalium 179; kalsium 8,6 dan magnesium 18 mg/100 

ml (Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama, 2001). 

Spermatozoa dibungkus oleh membran plasma 

yang berfungsi melindungi organel-organel sel dan 

mengatur tekanan osmose selama proses metabolisme 

(Hartono, 2008). Kerusakan membran mengakibatkan 

terganggunya proses metabolisme intraseluler, 

sehingga spermatozoa akan lemah dan bahkan 

mengakibatkan kematian spermatozoa (Suyadi, 

Rachmawati, Iswanto, 2012). Membran plasma sel 

berperan dalam mengatur lalu lintas masuk dan keluar 

seluruh substrat dan elektrolit yang dibutuhkan dalam 

proses metabolisme sel (Souhoka,dkk. 2009). 

Tempat pembentukan spermatozoa terjadi 

didalam testis bagian tubulus simeniferus. 

Spermatozoa merupakan hasil akhir dari sel kelamin 

jantan yang telah mengalami pendewasaan. Proses 

spermatogenesis pada kambing dibagi dalam empat 

fase, yaitu fase 1 (15-17 hari) pembelahan mitosis 

spermatogonia tipe A menjadi 2 anak sel yaitu 
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spermatogonium dormant dan aktif. Spermatogonium 

aktif menjadi spermatosit primer (2n). Fase 2 (kurang 

lebih 15 hari) pembelahan miosis dari spermatozit 

primer (2n) menjadi spermatosit sekunder (n). Fase 3 

(beberapa jam) pembelahan spermatosit sekunder 

menjadi spermatid. Fase 4 (kurang lebih 15 hari) 

spermatid menjadi spermatozoa (Feradis, 2010). 

Bentuk spermatozoa yang sempurna adalah sel 

yang memanjang terdiri dari kepala yang tumpul 

didalamnya terdapat nucleus atau inti dan ekor untuk 

pergerakan sel. Nucleus terdapat diantara membran 

plasma bagian anterior kepala. Leher menghubungkan 

kepala dan ekornya (flagela) dibagi lagi menjadi 

bagian tengah, pokok dan akhir serta bagian-bagian 

tersebut mempunyai struktur yang berbeda 

(Susilawati, 2011). Struktur spermatozoa kambing 

yang disitasi dari (Susilawati, 2011) dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Plasma membran 7. Rest of the distal centriole 

2. Membranakrosom 8. Think outer longitudinal fibers 

3. Akrosom 9. Mitokonria     A. Kepala 

4. Membranakrosom 10. Anulus     B. Leher 

5. Nukleus  11. Ring fibers     C. Mid piece 

6. Setriol plasma   

Gambar 2. Struktur spermatozoa (sumber : 

disitasi dari (Susilawati, 2011)) 
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2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Produksi Semen 

 Produksi spermatozoa dengan kualitas dan kuantitas 

yang baik sangat menentukan keberhasilan perkawinan seekor 

pejantan. Kuantitas dan kualitas spermatozoa yang rendah 

akan menurunkan pencapaian angka kebuntingan (Susilawati, 

2011). Feradis (2010) menyatakan bahwa setiap kambing 

mempunyai kualitas semen yang berbeda-beda tergantung dari 

bobot badan, umur, kondisi ternak, nutrisi, frekuensi ejakulasi, 

libido dan bangsa. 

2.3.1 Bobot Badan 

Penampilan pejantan yang diarahakan 

untuk digunakan sebagai pejantan, idealnya 

mempunyai konformasi dan kondisi badan yang 

baik karena erat kaitannya dengan hubungan 

fungsi organ reproduksi ditinjau dari bentuk 

anatomi, status fisilogi ternak serta keterkaitan 

dari fungsi-fungsi organ yang sangat menunjang 

di dalam tingkat fertilitasnya (Wijono, 1998). 

Nuryadi (2000) menyatakan bahwa baik ternak 

betina maupun ternak jantan telah mencapai 

pubertas jika mampu melepaskan sel kelamin atau 

sel gamet dan menampakkan tingkah laku seksual 

secara sempurna yang berlangsung secara 

berturut-turut, hal ini ditunjang dengan suatu teori 

yang dikenal sebagai target weight theory yaitu 

seekor ternak mencapai pubertas atau aktivitas 

reproduksi dapat berlangsung secara normal jika 

telah mencapai bobot badan tertentu. 
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2.3.2 Umur Pejantan 

Umur sangat mempengaruhi kualitas 

reproduksi karena pengaruh hormon testosteron 

yang memacu perkembangan organ reproduksi. 

Semakin bertambahnya umur dapat 

meningkatkan ukuran organ reproduksi. Beberapa 

ukuran organ reproduksi yang mempengaruhi 

kualitas reproduksi seekor ternak jantan adalah 

ukuran penis dan testis. Ukuran penis sangat 

mempengaruhi kemampuan ternak dalam 

kopulasi, sedangkan ukuran testis sangat 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

spermatozoa. Ukuran testis yang semakin besar 

akan meningkatkan panjang tubuli seminiferi 

sebagai tempat produksi spermatozoa. Masa 

pubertas kambing dikawinkan bilamana mencapai 

umur pubertas 1 tahun baik pada jantan maupun 

betina. Umur 5-6 tahun, kemampuan berproduksi 

sudah mulai menurun. Kambing jantan tidak 

memiliki siklus birahi, sehingga kedewasaanya 

sulit ditentukan. Sebagai penentu kambing jantan 

sudah dewasa kelamin adalah jika kambing jantan 

mulai suka menaiki kambing lainya. Jika patokan 

dewasa kelamin didasarkan dengan umur, pada 

umur 8 bulan kambing sudah bisa digunakan 

sebagai pejantan (Shodiq dan Abidin, 2008).  
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2.3.3 Nutrisi / Pakan Ternak 

Nutrisi memiliki peranan yang penting 

dalam pengaturan fungsi reproduksi ternak. 

Ternak jantan yang mengalami under nutrition 

akan menyebabkan penghambatan pubertas di 

usia muda, penurunan volume semen, jumlah 

spermatozoa per ejakulasi, presentase 

spermatozoa hidup, motilitas, dan peningkatan 

abnormalitas spermatozoa (Brown, 2001). Pakan 

mempengaruhi perkembangan organ reproduksi 

sebelum mencapai dewasa kelamin. Pakan yang 

tidak sesuai dapat menghambat perkembangan 

organ reproduksi secara optimal (Sayoko, 

Hartono, Anton, 2007). 

 

2.3.4 Musim dan Suhu Lingkungan 

Suhu pada musim hujan dan kemarau 

juga mempengaruhi secara langsung dan tidak 

langsung terhadap reproduksi ternak jantan. Suhu 

yang terlalu rendah dan tinggi mengakibatkan 

terjadinya gangguan dalam proses 

spermatogenesis dan produksi semen menjadi 

menurun, karena fungsi scrotum sebagai 

thermoregulator terganggu (Ismaya, 2014). Suhu 

yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengganggu 

fungsi termoregulator pada scrotum, sehingga 

fungsi scrotum terganggu. Akibatnya suhu ideal 

di dalam testis (testes) tidak tercapai dan proses 

spermatogenesis terganggu sehingga 

mengakibatkan produksi sperma menurun dan 

kualitas sperma rendah. Korelasi antara volume 
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semen, presentase motilitas individu , konsentrasi 

spermatozoa dan curah hujan menunjukkan 

adanya pengaruh oleh curah hujan secara 

berturut-turut 66,3%, 63%, 57,6%, sedangkan 

yang lainnya dipengaruhi oleh factor lain (Khairi, 

Muktiani, Ondho,  2014). 

2.4. Penilaian Kualitas Semen 

Evaluasi semen dilakukan secara makroskopis 

dan mikroskopis. Evaluasi semen secara makroskopis 

meliputi volume, warna, dan derajat keasaman (pH) 

semen. Sedangkan secara mikroskopis yaitu 

pengamatan motilitas, viabilitas, abnormalitas dan 

konsentrasi spermatozoa (Ridwan, 2009). 

2.4.1 Evaluasi semen secara makroskopis 

a. Volume spermatozoa 

Pemeriksaan volume semen dilakukan 

dengan melihat semen dari tabung ukur. 

Mahmilia dan Taringan (2004) menyatakan 

bahwa volume semen segar untuk domba dan 

kambing berkisar antara 0,8-1,2 ml/ejakulasi. 

Volume semen segar kambing PE adalah 

1,44±0,15 ml/ejakulasi (Ariantie, Yusuf,  Sajuthi, 

dan Arifiantini. 2013) dan 1,08 ± ,47 ml/ejakulasi 

(Tambing, Toelihere, Yusuf dan Sutama. 2000). 

Faktor yang dapat mempengaruhi keragaman 

volume semen kambing yaitu bangsa, cara 

metode dan frekuensi penampungan serta umur 

kambing (Setiadi, dkk, 2002). Total volume 

semen dan kosentrasi spermatozoa dipengaruhi 
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oleh umur, lingkungan, status kesehatan, prosedur 

koleksi semen, musim, jumlah penampungan dan 

bangsa yang berbeda (Susilawati, 2011). 

b.  Derajat keasaman (pH) spermatozoa 

Pemeriksaan pH semen dilakukan dengan 

menggunakan kertas lakmus. Mahmilia dan 

Taringan (2004) menyatakan bahwa pH semen 

untuk domba dan kambing berkisar antara 5,9-

7,3. pH dalam keadaan normal diperlukan untuk 

menjaga kestabilan proses metabolisme 

spermatozoa. Herdis, Toelihere, Supriatman, 

Purwantara dan Adikara (2005) menyatakan 

bahwa penurunan pH di lingkungan sel akan 

menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kerja 

enzim-enzim metabolisme, sehingga energi yang 

dihasilkan tidak optimal. Energi digunakan oleh 

spermatozoa untuk melakukan pergerakan 

(motil). Samsudewa (2006) menyatakan bahwa 

jumlah spermatozoa yang semakin meningkat 

akan menyebabkan proses metabolisme 

spermatozoa semakin banyak menghasilkan asam 

laktat, sehingga menurunkan pH semen. 

Aktivitas sel spermatozoa dalam 

merespon penurunan suhu yang terjadi yaitu 

melakukan metabolisme sel menggunakan nutrisi 

dalam larutan pengencer. Semakin menurunnya 

suhu maka aktivitas dalam sel semakin cepat 

berlangsung menyebabkan produksi asam laktat 

meningkat dan kemudian menurunkan pH (Tuhu, 

dkk. 2013). Semakin cepat metabolisme maka 
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semakin banyak pula sisa metabolisme berupa 

asam laktat (Widjaya, 2000). 

c. Warna spermatozoa 

Pemeriksaan warna dapat langsung 

diamati dengan indra penglihatan tanpa bantuan 

mikroskop. Warna semen dapat dipengaruhi oleh 

konsentrasi spermatozoa. Suyadi dkk. (2012) 

menyatakan semakin encer semen, maka 

konsentrasi spermatozoa semakin rendah dan 

warnanya pun semakin pucat. Warna putih 

kekuningan merupakan warna normal semen. 

Susilawati (2011) menyatakan warna semen 

normal, yaitu berwarna putih susu atau putih 

kekuningan karena adanya riboflavin didalam 

semen, sedangkan warna abnormal semen karena 

mengandung air, darah dan nanah. 

2.4.2 Evaluasi semen secara mikroskopis 

a. Motilitas massa dan individu spermatozoa 

Susilawati (2011) menyatakan bahwa 

pemeriksaan semen yang dilakukan menggunakan 

mikroskop disebut juga uji mikroskopis bertujuan 

untuk mengetahui motilitas individu dan massa, 

viabilitas serta morfologi. Pemeriksaan gerak 

massa dapat dilakukan pada semen sapi dan 

kambing dengan perbesaran mikroskop yang 

kecil. Feradis (2010) menjelaskan bahwa 

penilaian gerak massa sangat baik (+++), bila 

terlihat gelombang besar, banyak, gelap tebal dan 

aktif seperti gumpalan awan hitam yang cepat 
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berpindah-pindah, sedangkan gerak massa baik 

(++), bila terlihat gelombang gelombang kecil, 

tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban 

dan gerak massa dikatakan cukup atau kurang (+) 

apabila tidak ada gelombang melainkan hanya 

gerakan gerakan individual aktif progresif, gerak 

massa buruk (N, necrospermia atau 0) ketika 

kondisi spermatozoa  hanya sedikit sekali, tidak 

ada gerakan bahkan mati. Susilawati (2011) 

menyatakan bahwa persentase spermatozoa motil 

apabila dalam keadaan normal mempunyai 

persentase 70-90 %, pemeriksaan motilitas 

individu alat yang digunakan adalah mikroskop 

dengan perbesaran 400x dengan suhu 37
o
C.  

Menurut Feradis (2010) gerak individual 

dilihat dengan 45x10 dengan penilaian sebagai 

berikut : 

a) 0 :  Spermatozoa immotil atau tidak  

      bergerak; 

b) 1 :  Gerakan berputar ditempat; 

c) 2 : Gerakan berayun atau melingkar, kurang 

dari 50% bergerak  progresif dan tidak ada 

gelombang; 

d) 3 :  Spermatozoa bergerak progresif  

         dan ada gerakan massa (50-80%); 

e) 4 :  Progresif dan membentuk gelombang  

         dengan 90% spermatozoamotil 

f) 5 : Sangat progresif, gelombang  

     sangan cepat, 100% motil aktif. 
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Standart semen segar minimal 

mempunyai motilitas (70%) dan morfologi (80%) 

untuk dilakukan proses pembekuan. Motilitas dan 

morfologi akan mempengaruhi kualitas semen 

ketika diproses selanjutnya (Riyadhi, 2012). 

Konsentrasi sel spermatozoa adalah jumlah 

spermatozoa per ml dan dihitung pada setiap 

ejakulasi, terdapat sedikit hubungan antara 

konsentrasi dan fertilitas ketika konsentrasi 

spermatozoa sedikit. Peralatan yang digunakan 

untuk evaluasi semen adalah mikroskop, gelas 

objek dan gelas penutup, kamar hitung Neubaeur 

dan pipet hemositometer, pipet pengambil semen 

(Nursyam, 2007). Pemeriksaan dan penghitungan 

konsentrasi dengan menggunakan 

spectrophotometer, konsentrasi minimal 

1000x10
6 

spermatozoaper ml. Perbedaan 

konsentrasi spermatozoa antar pejantan diduga 

disebabkan karena kualitas genetik pada masing-

masing pejantan (Situmorang, 2002). 

Gerakan individu spermatozoa dapat 

diamati dengan menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran 400x pada suhu yang dijaga konstan 

37
0
C. Ciri utama spermatozoa adalah motilitas 

atau daya geraknya yang dijadikan potensi atau 

yang paling sederhana untuk penilaian semen. 

Motilitas dan marfologi spermatozoa merupakan 

indikasi yang sering digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas semen. Motilitas 

digunakan sebagai pedoman paling sederhana 

dalam penilaian kualitas semen. Presentase 
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spermatozoa motil (bergerak progresif) dapat 

digunakan sebagai ukuran kesanggupan untuk 

membuahi ovum (Setiadi, Subandriyo, Dwiyanto, 

Sartika, Tiesnamurti, Yulistiani dan 

Martawidjadja, 2000).  

b. Konsentrasi  

Konsentrasi semen dapat dihitung 

menggunakan alat spectrophotometer. yang 

diamati dengan mikroskop perbesaran 400x pada 

lima kotak yang mewakili empat bagian sisi dan 

satu tengah. Penilaian konsentrasi spermatozoa 

sangat penting karena dipakai sebagai kriteria 

penentuan kualitas semen dan menentukan 

tingkat pengenceran (Parrish, 2003).  

c. Viabilitas spermatozoa 

Viabilitas merupakan penentuan 

persentase spermatozoa hidup dengan pewarnaan 

eosin negrosin. Spermatozoa yang menyerap 

warna mengindikasikan bahwa spermatozoa 

tersebut mati, sedangkan spermatozoa yang tidak 

menyerap warna atau berwarna jernih 

mengindikasikan spermatozoa tersebut hidup. 

Spermatozoa yang mati memiliki permeabilitas 

membrane yang meningkat dan mengakibatkan 

zat warna eosin-negrosin dengan mudah melintasi 

membran spermatozoa dan masuk kedalam 

spermatozoa. Sedangkan spermatozoa yang hidup 

memiliki permeabilitas membran normal 

sehingga eosin-negrosin tidak dapat melintasi 
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membran spermatozoa (Putra, 2013). Nilai 

viabilitas merupakan salah satu faktor 

kemampuan fertilitas spermatozoa. Viabilitas 

semen segar kambing PE adalah 84,90±4,37% 

(Ariantie, dkk., 2013) dan 83,43 ± 4,92% 

(Tambing dkk., 2000). 

Eosin dan negrosin adalah pewarna sel 

yang yang paling baik dipergunakan untuk 

prosedur ini sehingga pengamatan sel 

spermatozoa yang berwarna dan tidak berwarna 

menjadi jelas. Semua spermatozoa yang berwarna 

dianggap mati. 

d. Abnormalitas Spermatozoa 

Abnormalitas spermatozoa pada dasarnya 

terdiri dari abnormalitas primer dan abnormalitas 

sekunder. Ariantie dkk. (2013) menjelaskan 

bahwa abnormalitas primer spermatozoa 

disebabkan pada saat spermatozoa di tubuli 

seminiferi (spermatogenesis). Abnormalitas 

sekunder merupakan ketidaknormalan morfologi 

spermatozoa yang terjadi selama spermatozoa 

melewati saluran reproduksi. Abnormalitas tersier 

merupakan ketidaknormalan morfologi 

spermatozoa yang terjadi karena perlakuan atau 

penanganan pada saat penampungan. 

Abnormalitas primer spermatozoa seperti double 

head, detached head, abaxial, microcephalus, 

macrocephalus, narrow dan pear shaped 

(Susilawati, 2011).  
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Sujoko, Setiadi dan Boediono (2009) 

menjelaskan bahwa abnormalitas primer yang 

banyak didapatkan adalah kepala terlampau kecil 

(microcephalic). Sedangkan abnormalitas 

sekunder yang banyak ditemukan adalah patahan 

pada ekor. Ariantie dkk. (2013) menyatakan 

bahwa abnormalitas primer semen segar kambing 

PE sebesar 1,18±0,57%. Susilawati (2011) 

menjelaskan bahwa abnormalitas spermatozoa 

primer terjadi saat proses spermatogenesis yang 

meliputi kepala dan akrosom. Sedangkan 

abnormalitas sekunder terjadi setelah proses 

spermatogenesis hingga ejakulasi dan saat proses 

prosesing spermatozoa. Tingginya tingkat 

abnormalitas mempengaruhi fertilisasi. Putranti, 

Kustono dan Ismaya (2010) menjelaskan bahwa 

tingkat abnormalitas merupakan salah satu faktor 

yang penting karena hanya spermatozoa yang 

normal atau utuh yang memiliki peluang besar 

dalam keberhasilan fertilisasi. Ariantie dkk. 

(2013) menjelaskan bahwa semen dengan 

persentase abnormalitas cukup tinggi cenderung 

memiliki fertilitas yang rendah karena berkaitan 

dengan kemampuan mengawali fertilisasi atau 

memelihara perkembangan embrio. Ihsan (2009) 

menjelaskan bahwa semen yang dapat dipakai IB 

memiliki abnormalitas spermatozoa tidak boleh 

lebih dari 15% dan jika abnormalitas spermatozoa 

lebih dari 25% akan menurunkan fertilitasnya.  

Fauzi, Rachmawati, Pramono. (2011) 

menjelaskan bahwa semakin lama waktu 
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penyimpanan pada suhu ruang menyebabkan 

hasil samping proses metabolisme spermatozoa 

(asam laktat yang bersifat racun) dapat 

menyebabkan peningkatan abnormalitas. Suyadi 

dkk. (2012) menjelaskan bahwa peningkatan 

angka abnormalitas disebabkan pada saat 

pembuatan preparat sebelum dilakukan 

pengamatan dan juga disebabkan peroksidasi 

lipid. Rizal, Herdis, Boediono, Aku dan 

Yulnawati (2006) menyatakan bahwa 

abnormalitas lebih banyak berupa terpisahnya 

ekor dengan kepala akibat terputus saat 

pembuatan preparat sebelum dilakukan 

pengamatan. Alawiyah dan Hartono (2006) 

menjelaskan bahwa peroksidasi lipid dapat 

menyebabkan kerusakan struktur dan 

metabolisme spermatozoa yang berakibat 

meningkatnya abnormalitas spermatozoa. 

Pengencer yang tepat akan mempengaruhi 

terjadinya abnormalitas spermatozoa. Hartono 

(2008) melaporkan bahwa penambahan vitamin E 

dalam pengencer sitrat kuning telur tidak 

memengaruhi persentase abnormalitas 

spermatozoa semen cair dan beku kambing Boer. 

Teknik pengenceran tidak berpengaruh terhadap 

motilitas individu dan abnormalitas spermatozoa 

(Suyadi, 2003). Ridwan (2009) menjelaskan 

bahwa semen kambing lokal yang diencerkan 

dengan pengencer ringer’s dextrose dan disimpan 

pada suhu 5
0
C memiliki persentase abnormalitas 

terendah yakni 3,4%. 
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2.5 Seminal Plasma 

Partodiharjo (1992) mendefinisikan seminal 

plasma adalah campuran sekresi dari epididimis, 

vasdeferens, prostate, vesica seminalis dan kelenjar 

cowper. Zat organic yang terdapat dalam plasma 

seminal relatif lebih banyak dibandingkan pada bagian 

tubuh lain. Jumlah spermatozoa hanya 2-5% dari 

volume semen, sedangkan 90% lainnya berupa 

seminal plasma. Feradis (2010) menyatakan bahwa 

kandungan plasma semen bervariasi pada berbagai 

spesies, seperti halnya jumlah dan ukuran organ 

kelenjar kelamin pelengkap atau aksesori. Plasma 

semen adalah sekresi komposit yang berasal dari 

sejumlah sumber termasuk testis, epydidimis dan 

kelenjar pelengkap. 

2.6 Penampungan Semen 

Metode Penampungan semen dibagi menjadi 3 

metode yaitu (1) massage (pemijatan), (2) vagina 

buatan dan (3) elektro ejakulasi. Metode massage 

digunakan pada unggas, babi, dan yang lainnya 

sedangkan vagina buatan digunakan untuk 

penampungan semen ternak secar rutin dan elektro 

ejakulasi digunakan untuk ternak yang tidak dapat 

ditampung menggunakan vagina buatan misalkan 

karena kecelakaan. Penampungan semen kambing 

mengunakan vagina buatan yang sudah dipersiapkan 

sesuai suhu badan dan tealh di vaselin pada bagian 

ujung karetnya. Sudut kemiringan 45
0
 dan ujung 

vagina buatan terdapat tabung reaksi yang ditutup 

dengan bahan gelap agar semen yang dihasilkan tidak 
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terkena sinar matahari. Sebelum dilakukan 

penampungan pada pejantan, dilakukan false mounting 

3-5 kali dengan tujuan untuk meningkatkan libido. 

Semen domba dan kambing dapat ditampung beberapa 

kali dalam seminggu karena memiliki cadangan pada 

bagian epididimis. Temperatur vagina buatan lebih 

penting daripada tekanan pada penis sehingga suhu air 

perlu dikontrol. Temperatur didalam vagina buatan 

45
0
C atau berkisar antara 38-55

0
C (Susilawati, 2011). 

 


