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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Buras 

Ternak ayam buras (bukan ras) atau ayam lokal adalah ayam asli 

Indonesia yang merupakan plasma nutfah yang harus dijaga kelestariannya. Di 

Indonesia terdapat banyak jenis ayam buras yang diberi nama sesuai dengan 

asal daerah, besar dan bentuk tubuhnya. Nataamijaya (2010) melaporkan 

terdapat 31 rumpun ayam lokal yang sudah teridentifikasi di Indonesia (Tabel 1). 

Tabel 1. Nama-nama Ayam Asli Indonesia, Daerah Asal, dan Potensi 
Pemanfaatannya 

 
No Nama Daerah Asal Potensi pemanfaatan 
1 Pelung Cianjur Pedaging, suara 
2 Sentul Ciamis Dwiguna 
3 Nagrak Sukabumi Pedaging  
4 Banten Banten Petarung 
5 Ciparage Karawang Petraung 
6 Siem Jawa Dwiguna 
7 Wareng Jawa Petelur 
8 Kedu Hitam Temanggung Petelur 
9 Kedu Putih Temanggung Petelur 
10 Kedu cemani Temanggung Obat tradisional 
11 Sedayu Magelang Pedaging 
12 Gaok Madura Pedaging 
13 Bangkalan Madura Dwiguna 
14 Olagan Bali Dwiguna 
15 Nusa penida Bali Petelur 
16 Nunukan Kalimantan Timur Petelur 
17 Ayunai Merauke Dwiguna 
18 Tolaki Sulawesi Selatan Petarung 
19 Tukung Kalimantan Barat Hias 
20 Sumatera Sumatera Bagian Tengah Petelur 
21 Burgo Sumatera Selatan Hias 
22 Merawang Sumatera Selatan Petelur 
23 Kukuak Balenggek Sumatera Barat Suara 
24 Melayu Sumatera Utara Dwiguna 
25 Bangkok Tersebar Petarung 
26 Bekisar Madura Suara 
27 Walik/Rinit Tersebar Hias 
28 Kampung Tersebar Dwiguna 
29 Galus varius Jawa, Bali, Sumatera Satwa langka 
30 Galus galus Jawa, Bali, NTB, NTT Satwa langka 
31 Maleo Sulawesi Tengah, Maluku Satwa langka 

Sumber : Nataamijaya, 2010     
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Setiap ayam buras tersebut mempunyai karakteristik dan potensi yang 

berbeda, sehingga sangat baik untuk dikembangkan namun keberadaanya mulai 

mengalami kepunahan. Jika dilihat dari segi plasma nutfah, pegembangan ayam 

buras merupakan upaya pelestarian sumber daya genetik lokal (Agustina, 2013). 

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa ayam lokal terdapat di 

sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga setiap wilayah memiliki potensi 

untuk mengembangkan ayam lokal sesuai sumber daya genetik lokal ayang ada 

di wilayahnya (Hidayat, 2012). Kendala dalam pengembangan ayam buras 

diantaranya adalah cara pemeliharaan ayam buras yang dilakukan pada 

umumnya tradisional, belum dikelola dengan teknik beternak yang baik, usaha 

ayam buras sebagai usaha sampingan dan kebiasaan peternak membiarkan 

ayam mencari makan sendiri dengan cara diumbar di pekarangan, hal ini 

menyebabkan ayam lepas dari pengontrolan dan meneyebabkan kematian yang 

tinggi (Agustina, 2013). 

Pemeliharaan ayam buras mempunyai beberapa keuntungan 

dibandingkan dengan ayam ras yaitu memiliki kelebihan tahan terhadap penyakit 

tertentu, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan 

pemeliharaan yang relatif mudah. Produk ayam buras seperti telur dan daging 

mempunyai keistimewaan dan sukar digantikan oleh komoditi lain. Namun 

demikian ayam buras juga mempunyai beberapa kelemahan seperti 

pertumbuhan yang lambat, produksi rendah, masih mempunyai sifat mengeram, 

lambat dewasa kelamin, lamanya selang waktu bertelur akibat mengasuh anak 

dan rendahnya mutu genetik (Danang dkk, 2012) selain itu harganya relatif lebih 

mahal dari hasil ternak unggas lainnya, karena permintaan yang tinggi tidak 

diimbangi oleh peningkatan produksi (Solihati, Pinnezak, Setiawan, Asmara dan 

Sujana, 2006). Pengadaan ayam dara dan pengganti induk produktif sampai saat 

ini merupakan kendala dalam usaha komersial ayam buras yang dipelihara 
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secara intensif. Selama ini pengadaan ayam dara berasal dari hasil tetas dengan 

sistim indukan yang di umbar dan pasokan dari pedagang (Utami, 2009). 

Pengembangan produktivitas ayam buras dapat dilakukan melalui 

berbagai cara antara lain aplikasi pakan yang memenuhi syarat kualitas maupun 

kuantitas kebutuhan ayam buras, pola pemeliharaan dari ekstensif menjadi 

intensif, pencegahan penyakit dan peningkatan biosecurity, aplikasi bidang 

reproduksi dan pembibitan untuk menghasilkan jumlah dan kualitas Day Old 

Chick (DOC) yang memenuhi syarat untuk pengembangan ternak ayam buras 

(Agustina, 2013). 

 

2.2. Karakteristik Semen Ayam 

Semen terdiri dari spermatozoa dan cairan plasma yang disekresikan 

oleh epididimis dan vas deferens. Spermatozoa diproduksi di dalam testis dan 

pada spesies burung cairan semen juga diproduksi di testis. Komponen kimia 

dalam semen ayam disajikan pada Tabel 2. Semua sekresi dari testis 

dikendalikan oleh hormon yang dibawa ke dalam aliran darah. Folicle stimulating 

hormone (FSH) dari hipofisa anterior bekerja pada sel germinal pada tubulus 

seminiferus testis dan mendukung spermatogenesis, sedangkan Luteinizing 

Hormone (LH) menstimulasi sel leydig untuk memproduksi testosteron 

(Getachew, 2016; Garner and Hafez, 2008). 

Secara anatomi, ayam tidak memiliki kelenjar assesoris seperti prostat, 

kelanjar vesikula dan bulbourethralis sebagaimana pada sistem reproduksi 

mamalia. Hal ini memberikan pengaruh pada rendahnya komposisi plasma 

seminalis ayam yang meliputi larutan garam, protein dan beberapa asma amino. 

Plasma seminalis penting bagi kehidupan spermatozoa. Pada mamalia kelenjar 

vesikula berperan penting dalam penghasil fruktosa sebagai sumber energi 

penghasil Adenin Tri Phosphate (ATP), sedangkan pada ayam tidak terdapat 
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kelenjar vesikula sehiingga hampir tidak dijumpai adanya fruktosa dalam plasma 

semen (Juyena and Stelella, 2013; Nuryadi, 2014). 

Spermatozoa ayam terdiri dari bagian kepala, midpiece dan ekor. Kepala 

mengandung inti, yang mengandung materi genetik, yang berkontribusi genetik 

dari pejantan untuk keturunannya (Tuncer, Kinet, Ozdogan, Orkun, and Demiral,  

2006). Bagian post-nuclear cap menutupi bagian posterior dari inti dan akrosom 

merupakan bagian yang menutupi  bagian anterior dari nukleus, keduanya 

berfungsi untuk melindungi inti. Jika akrosom mengalami cacat atau rusak sel 

spermatozoa tidak akan mampu membuahi ovum dengan menembus zona 

pelusida (Getachew, 2016). 

Tabel 2: Karakteristik dan Komponen Kimia dalam Semen Ayam 

Karakteristik Jumlah 
Volume ejakulat (ml) 0,2-0,5 
Konsentrasi spermatozoa (juta/ml) 3000-7000 
Spermatozoa (milyar) 0,06-3,5 
Spermatozoa motil(%) 60-80 
Morfologi spermatozoa normal (%) 85-90 
Protein (g/100ml) 1,8-2,8 
pH 7,2-7,6 
Fruktosa (mg/100ml) 4 
Sorbitol (mg/100ml) 0-10 
Citric acid (mg/100ml) 0 
Inositol (mg/100ml) 16-20 
Glyceryl Phosporil Choline (GPC) (mg/100ml) 0-40 
Ergothioneine (mg/100ml) 0-2 
Sodium (mg/100 ml) 352 
Potasium (mg/100ml) 61 
Calcium (mg/100ml) 10 
Magnesium (mg/100ml) 14 
Chloride (mg/100ml) 147 

(Garner and Hafez, 2008) 
 
Morfologi spermatozoa unggas berbeda dari mamalia (Gambar 1) dan 

bersifat sangat rapuh terhadap temperatur lingkungan yang tinggi dan fluktuasi 

temperatur selama penyimpanan (Churchll et al., 2014). Pada unggas sel 

spermatozoa dikelilingi oleh membran sitoplasma dan akrosom yang memiliki 

ujung bagian dalam yang dikelilingi oleh penutup berbentuk kerucut (Getachew, 
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2016). Bagian midpiece terdiri dari sentriol silinder dikelilingi oleh selubung 

mitokondria (Garner and Hafez, 2008). Spermatozoa ayam jauh lebih panjang, 

dibandingkan dengan spesies lain, kira-kira empat kali lebih panjang dan 

spermatozoa unggas memiliki midpiece yang lebih lentur dibandingkan spesies 

lainnya.  

Bagian ekor spermatozoa terdiri dari bagian tengah, bagian utama, dan 

bagian ujung. Bagian ekor ini memberikan gerak maju kepada spermatozoa. 

Bagian tengan berhubungan dengan kepala, pemisahan kepala dan ekor dapat 

terjadi di sini (Garner and Hafez, 2008).  

 

 

Gambar 1: Morfologi Spermatozoa ayam (Bakst and Dymond, 2013) 

Moreno et al., (2016) menyatakan bahwa secara morfologi, bentuk kepala 

spermatozoa unggas  adalah filiform bahkan disebut vermiform yang panjang 

dan sempit jelas nampak pada jenis ayam, burung puyuh sedangkan pada 

burung elang dan burung liar kepala spermatozoa lebih lebar. Panjang 

spermatozoa unggas sangat bervariasi berkisar 30-300 µm. Ukuran yang 

berbeda dari bagian-bagian spermatozoa yaitu kepala, mid piece, dan ekor, juga 

sangat bervariasi antar spesies. Pada spesies ayam (Gallus domesticus) ukuran 
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panjang kepala 14 µm, lebar kepala 0,5 µm, panjang mid piece 4 µm dan 

panjang ekor 82 µm.  

Donoghue and Wishart (2000) mengemukakan bahwa spermatozoa 

spesies burung, khususnya Galliforms, memiliki beberapa karakteristik fisiologis 

yang unik yang dapat mempengaruhi pengawetan semen. Berbeda dengan 

spermatozoa domba, sapi, dan babi hutan, kepala spermatozoa burung adalah 

silinder dan tidak lebih luas dari diameter ekor (sekitar 0,5 µm). Volume 

sitoplasma yang lebih sedikit menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk 

bergerak dalam krioprotektan, hal ini mungkin merupakan salah satu alasan 

spermatozoa burung tidak bertahan selama pembekuan. Selain itu, ekor 

spermatozoa cukup panjang yaitu 90 - 100 µm itu sekitar delapan kali panjang 

kepala, yang menyebabkan spermatozoa unggas berpotensi lebih rentan 

terhadap kerusakan dalam pembekuan.  

 

2.3. Komposisi Lipid dalam Semen Unggas 

Komponen paling penting penyusun membran sel adalah fosfolipid, 

glikolipid dan kolesterol. Komponen fosfolipid dan glikolipid mengandung asam 

lemak tak jenuh ganda yang memiliki sifat sangat rentan terhadap adanya 

serangan radikal bebas, terutama radikal hidroksil (OH-) (Feradis, 2009).  Cerolini 

et al., (2003) menyatakan bahwa lipid adalah komponen utama dalam semen, 

yang berperan dalam membentuk struktur membran spermatozoa dan termasuk 

dalam aspek vital untuk metabolisme dan fungsi spermatozoa. Lipid merupakan 

komponen yang ada pada bagian seminal plasma dan spermatozoa yang 

memiliki peran yang berbeda. Lipid pada spermatozoa sebagai substrat energi 

untuk metabolisme spermatozoa dan juga berpengaruh pada fertilisasi. 

Dilaporkan juga bahwa jumlah total lipid dalam semen ayam sekitar 0,57 dan 0,9 

mg per milyar spermatozoa dan 0,14 mg per ml seminal plasma.  
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Phospholipid adalah bagian lipid yang paling penting dan berkisar 60-70% 

dari total lipid dalam spermatozoa ayam dan kalkun. Phospholipid dalam 

membran sperm ayam tersusun dari proporsi yang tinggi dari  asam lemak tak 

jenuh yang sangat rentan terhadap lipid peroksidase (Meamar et al., 2016). 

Phospholipid adalah komponen dasar struktur membran spermatozoa dan 

bertanggung jawab atas fluiditas membran bilayer (Zaniboni and Cerolini, 2009). 

Karakteristik ini diperlukan untuk kapasitasi, reaksi akrosom, dan motilitas 

spermatozoa ayam (Cerolini et al., 2003).  

 Semen mengandung berbagai macam asam lemak tak jenuh 

(polyunsaturate fatty acid/ PUFA) (Zeitoun and Aldamegh., 2015). Tingginya 

konsentrasi PUFA pada membran spermatozoa membuatnya sensitif terhadap 

peroksidasi selama penyimpanan in vitro (Cerolini et al., 2006). Spermatozoa 

burung memiliki karakteristik adanya predominan dari n-6 long chain 

polyunsaturate fatty acid (LCPUFA), terutama arachidonic acid (20:4n-6, AA) dan 

decosatetraenoic acid (22:4n-6,DTA) yang sangat berhubungan dengan motilitas 

spermatozoa dan fertilitas. Secara keseluruhan rasio polyunsaturated fatty acid 

terhadap saturated fatty acid pada spermatozoa ayam dan kalkun  adalah 1,0. 

Proporsi LCPUFA bervariasi sesuai spesies burung dan strain dalam spesies. 

Spermatozoa dari ayam tipe petelur menunjukkan level paling tinggi DTA yaitu 

31% dan pada kalkun lebih rendah yaitu 13% sementara pada ayam mutiara, 

angsa, dan itik pada level menengah yaitu 18-20%.  Proporsi AA juga bervariasi 

sesuai spesies yaitu 10-19% pada kalkun dan itik. Sebagai perbandingan, 

spermatozoa mamalia mengandung lebih tinggi n-3 LCPUFA khususnya 

decosahexaenoic acid (22:6n-3, DHA) hal ini menunjukkan  lebih tidak jenuh 

dibandingkan spesies unggas  (Cerolini et al., 2003). 
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2.4. Reactive Oxygen Species (ROS) 

Reactive Oxygen Species (ROS) atau dikenal radikal bebas adalah 

senyawa kimia yang memiliki satu atau lebih elektron tak berpasangan dan 

bersifat sangat reaktif (Rizal dan Herdis, 2008; Sanocka dan Kurpisz, 2004). 

Radikal bebas adalah agen pengoksidasi yang dihasilkan sebagai produk 

sampingan dari metabolisme oksigen. Struktur elektron di kulit terluarnya tidak 

berpasangan sehingga merupakan molekul yang sangat reaktif. ROS yang 

mewakili molekul radikal yang luas antara lain ion hydroxyl  (OH-), ion superoxide 

(O2
-), nitric oxide (NO), peroxyl (RO2), lipid peroxyl (LOO), and Thiyl (RS-), serta 

molekul non-radikal anatara lain singlet oxygen [-1O2], hydrogen peroxide [H2O2], 

hypochloric acid (HOCL), lipid peroxide (LOOH), dan ozone (O3) (Agarwal et al., 

2014). 

Senyawa reaktif ini di dalam tubuh dapat berasal dari produk samping 

rantai pernafasan di dalam mitokondria. Dari seluruh oksigen yang masuk ke 

tubuh, sekitar 90% masuk ke mitokondria. Pada saat proses respirasi di 

mitokondria, oksigen terlibat dalam pembentukan ATP dengan mengikutsertakan 

enzim-enzim respirasi. Dalam proses respirasi, oksigen mengalami reduksi 

dalam suatu rangkaian transfer elektron di dalam mitokondria. Proses reduksi 

oksigen  tersebut dapat menghasilkan radikal bebas dan hidrogen peroksida 

sebagai senyawa antara (Rizal dan Herdis, 2008).  

Radikal bebas bersifat sangat reaktif dan jika bereaksi dengan asam 

lemak tak jenuh akan menghasilkan lipid peroksida. Reaksi ini terjadi secara 

berantai dan berlangsung terus menerus karena setiap reaksi menghasilkan 

radikal bebas baru dan mengakibatkan reaksi peroksida lipid yang baru pula 

sehingga disebut reaksi berantai (chain reaction) atau reaksi autolitik (Rizal dan 

Herdis, 2008). Mekanisme reaksi radikal bebas dengan asam lemak tak jenuh 
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dimulai dari satu atom hidrogen yang dilepaskan sehingga menghasilkan radikal 

lipid bebas. Radikal lipid bebas yang terbentuk akan bereaksi dengan O2 

membentuk peroksidasi lipid. Produk akhir dari peroksida lipid adalah 

malondialdehid (MDA) (Feradis, 2009).  

Stres oksidatif adalah kondisi ketidakseimbangan antara manifestasi 

ROS dan kemampuan sistem biologi untuk secara cepat melakukan detoksifikasi 

(pertahanan antioksidan) molekul reaktif tersebut atau untuk memperbaiki 

kerusakan yang diakibatkan radikal bebas. Sel dalam keadaan normal ditandai 

dengan adanya pro-oksidan seimbang dengan antioksidan. Spermatozoa 

dilengkapi dengan mekanisme pertahanan antioksidan untuk melawan ROS, 

sehingga melindungi  spermatozoa dari kerusakan oksidatif. Namun, dalam 

kondisi tak terkendali produksi ROS melebihi kapasitas antioksidan plasma 

semen menghasilkan stres oksidatif (Agarwal et al., 2014).  

 

2.5. Peroksidasi Lipid 

Karakteristik membran sel spermatozoa unggas adalah tingginya asam 

lemak tak jenuh rantai panjang atau Polyunsaturated fatty acids (PUFA) yang 

rentan terhadap peroksidasi lipid dan terjadinya Reactive Oxygen Species 

(ROS), fraksi lipid ini berfungsi untuk menjaga fluiditas dan fleksibilitas membran 

yang dibutuhkan untuk motilitas spermatozoa dan fusi dengan sel telur (Surai et 

al., 2001; Khan, 2011).  

Peroksidasi lipid terjadi akibat adanya radikal bebas. Peroksidasi 

lemak pada membran plasma merupakan mekanisme kunci dari ROS yang 

mengakibatkan kerusakan spermatozoa dan infertilitas, selain itu peroksidasi 

lemak dapat merusak deoxyribonucleic acid (DNA) dan protein. Kerentanan 

spermatozoa terhadap peroksidasi lipid dapat meningkat karena cekaman dingin 

(Feradis, 2009). Hal ini diperjelas oleh Meamar et al., (2016) penyimpanan 
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spermatozoa secara in vitro selalu diiringi peroksidasi membran fosfolipid, yang 

menyebabkan penurunan kualitas semen secara irreversibel.  

Proses pendinginan semen menyebabkan terjadi kontak antara 

spermatozoa dengan oksigen. Oksigen merupakan unsur yang esensial, 

kelebihan oksigen menyebabkan kerusakan peroksidatif (Rizal, 2008). Feradis 

(2009) menjelaskan bahwa peroksidasi lipid ini akan merubah struktur membran 

terutama pada membran spermatozoa dan akrosom sehingga menurunkan 

motilitas spermatozoa untuk membuahi sel telur, kehilangan metabolisme yang 

cepat dan pelepasan komponen intraselular. Gangguan membran sel ini 

disebabkan karena membran sel merupakan salah satu target utama kerusakan 

sel yang diakibatkan oleh berbagai stimuli dari luar termasuk radikal bebas. 

Radikal bebas juga dapat menyebabkan kerusakan DNA spermatozoa 

khususnya pada integritas DNA pada inti selanjutnya dapat menimbulkan 

kematian sel (Aitken and Krausz, 2001) 

 

2.6. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang memiliki kemampuan untuk 

mereduksi, memadamkan atau menekan radikal bebas (Rizal dan Herdis, 2008). 

Dijelaskan pula bahwa pengertian antioksidan yang lebih relevan secara biologis 

ialah senyawa alami atau sintetik yang ditambahkan ke dalam produk untuk 

mencegah atau menunda kerusakan yang disebabkan oleh udara. Antioksidan 

berperan mencegah kerusakan membran plasma spermatozoa yang disebabkan 

oleh cekaman dingin dan memberikan perlindungan terhadap perubahan yang 

disebabkan pembekuan dan mencegah peroksidasi lipid (Feradis, 2009). 

Berdasarkan dua mekanisme pencegahan dampak negatif senyawa 

oksidan, senyawa antioksidan dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni 

antioksidan pencegah timbulnya senyawa-senyawa oksidan secara berlebihan 
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dan antioksidan pemutus rantai reaksi untuk mencegah reaksi-reaksi berlanjut. 

Senyawa antioksidan yang tergolong sebagai pencegah reaksi adalah katalase, 

glutathione peroksidase, glutathione, dan sistein yang berfungsi sebagai 

antioksidan pemutus reaksi rantai adalah vitamin E (tokoferol), vitamin C (asam 

askorbat), -karoten, glutathione, dan sistein (Rizal dan Herdis, 2010) 

Sistem  antioksidan yang ada dalam spermatozoa unggas tidak mampu 

untuk sepenuhnya mencegah efek negatif dari peroksidasi lipid selama 

penyimpanan in vitro yang berkepanjangan. Pada kondisi tertentu, antioksidan 

dalam palsma semen dapat menghambat peroksidase lipid  dari membran 

spermatozoa selama penyimpanan in vitro (suhu >0°C). Aktivitas penekanan 

radikal bebas dalam plasma semen ayam lebih potensial daripada aktivitas 

antioksidan yang tersedia melalui plasma darah ayam, tetapi kurang poten 

daripada aktivitas antioksidan yang diobservasi pada seminal plasma itik dan 

kalkun (Breque, 2003).  

Pada semen maupun spermatozoa ayam terdapat antioksidan alami 

antara lain: vitamin E, vitamin C, Superoxid Dismutase (SOD), Glutathione 

Peroxidase (GSH-PX). Glutathione Peroxidase (GSH-Px) ditemukan dalam 

seminal plasma dan spermatozoa. Antioksidan dalam plasma semen  harus 

mengerahkan aksinya secara cepat mulai dari ejakulasi sampai dengan masuk 

dalam saluran reproduksi betina sedangkan antioksidan yang ada dalam 

membran spermatozoa harus menjaga aktivitasnya selama jangka waktu yang 

lebih lama yaitu selama penyimpanan di saluran reproduksi jantan  (pada 

spermatozoa ayam menghabiskan 1-3 hari di vas deferens) dan lebih lama 

dalam saluran reproduksi betina sampai sekitar 3 minggu (Breque et al., 2003) 

Potensi antioksidan yang tinggi pada semen unggas tidak dapat 

mencegah kerusakan pada spermatozoa unggas disebabkan peroksidasi selama 

penyimpanan in vitro. Hal di atas jelas menunjukkan bahwa kerentanan PUFA 
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terhadap peroksidasi merupakan faktor pembatas utama penyimpanan 

spermatozoa in vitro pada spesies unggas. Laporan sebelumnya menjelaskan 

bahwa setelah ejakulasi, selaput spermatozoa dilindungi secara temporal dari 

peroksidasi oleh aktivitas antioksidan plasma semen (Surai et al., 2000). Namun, 

plasma semen dengan cepat dieliminasi dan diganti dengan cairan yang 

disekresikan oleh saluran telur, lingkungan di mana perubahan komposisi kimia 

dan biokimia selama siklus ovulasi. Antioksidan yang larut dalam air 

mengerahkan aksinya secara langsung pada lumen Sperm Storage Tubules 

(SSTs), yaitu pada tempat tinggal spermatozoa terpilih di saluran telur. Selain itu, 

aktivitas enzimatik antioksidan lebih aktif dalam SSTs daripada di hati, indikasi 

kuat bahwa sistem ini bersifat khusus disesuaikan dengan peran pelindung alami 

dari keberadaan spermatozoa melawan peroksidasi (Breque et al., 2003). 

 

2.7. Glutathione 

Glutatione (C10H17N3O6S, Glu-CysH-Gly, tripeptida atau GSH, BM 

307, 33 g/mol) adalah salah satu antioksidan yang mempunyai peranan dalam 

melindungi sel dari kerusakan akibat sifat toksik yang disebabkan oleh jenis 

oksigen reaktif (reactive oxygen species, ROS) (Rizal dan Herdis, 2010). 

Glutathione (GSH) merupakan antioksidan enzimatik tersusun atas asam amino 

glutamat (Glu), sistein (Cys), glisin (Gly). Sebagai antioksidan, glutathione secara 

kimia dapat bereaksi dengan singlet oksigen, radikal superoksida, hidroksil, dan 

secara langsung dapat berperan sebagai penangkap/scavenger radikal bebas. 

Glutathione juga dapat menstabilkan struktur membran dengan cara 

menghilangkan atau meminimalkan pembentukan peroksida dalam reaksi 

peroksidasi lipid. Kerja antioksidan glutathione mengubah radikal bebas yang 

telah terbentuk dengan cara mendonorkan atom hidrogen kepada radikal bebas, 

sehingga memutus reaksi berantai menjadi molekul yang kurang aktif (Khan, 
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2011; Oliveira et al, 2014). Struktur kimia glutathione dapat dilihat pada Gambar 

2.  

 

Gambar 2. Struktur kimia glutathione 

Glutathione Peroxidase (GSH-Px) adalah enzim penting yang memainkan 

peran kunci dalam detoksifikasi dari lipid setiap peroksida yang muncul dalam 

spermatozoa ayam. GSH-Px menempati tempat penting dalam antioksidan 

karena perannya dalam konversi hidrogen peroksida menjadi komponen yang 

kurang berbahaya (Khan, 2011). Rizal dan Herdis (2010) menjelaskan bahwa 

Glutatione (GSH) dapat mencegah reaksi peroksidasi lipida pada membran 

plasma sel dengan dua mekanisme sebagai berikut: (1) Jika glutation 

menonaktifkan hidrogen peroksida (H2O2), akan terjadi reaksi sebagai berikut: 

GSH + H2O2 GSSG + 2H2O. Hidrogen peroksida memang bukan radikal 

bebas, akan tetapi sebagai salah satu zat oksidan, dia juga dapat menimbulkan 

akibat yang sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh radikal bebas. (2) Jika 

glutation menonaktifkan radikal bebas hidroksil ( OH) yang dikenal sebagai salah 

satu jenis senyawa oksigen reaktif yang paling berbahaya, akan terjadi reaksi 

sebagai berikut: GSH + OH H2O + GS (radikal glutation) dan GS + GS

GSSG (glutation teroksidasi). Reaksi yang ditimbulkan oleh radikal bebas pada 

membran plasma sel (terutama pada asam lemak tak jenuh) akan membentuk 

radikal bebas yang baru, yang jika bertemu dengan molekul lain akan terjadi lagi 

reaksi dan membentuk radikal bebas baru,  seterusnya sehingga terjadi reaksi 

berantai (chain reaction). Reaksi berantai dihentikan dengan cara menambahkan 
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senyawa antioksidan. Pada bagan tersebut di atas terlihat bahwa reaksi akan 

berhenti karena dua radikal glutathione (GS ) akan bereaksi membentuk 

glutathione teroksidasi (GSSG). 

Glutathione dapat ditambahkan pada media pengencer semen, untuk 

meminimalkan penurunan kualitas semen. Penelitian yang dilakukan 

Triwulaningsih et al (2003) menggunakan glutathione 0,5 mM ke dalam 

pengencer Tris sitrat buffer pada semen cair sapi perah Frisian Holstein yang 

disimpan pada suhu 5°C, memberikan hasil yang terbaik terhadap motilitas, 

persentase hidup dan persentase membran plasma utuh dari spermatozoa. 

Sedangkan Menurut Sianturi (2012)  penambahan glutathione 1 mM pada 

pengencer laktosa dapat meningkatkan kualitas semen beku kerbau. Pada 

pembekuan semen kuda menggunakan glutathione 2,5 mM menunjukkan hasil 

pada peningkatan motilitas dan integritas membran dan pada konsentrasi yang 

lebih dari itu menurunkan kuaitas semen kuda (Oliveira et al, 2014). Thananurak 

et al  (2015) menyatakan bahwa penambahan glutathione pada pembekuan 

semen ayam sebanyak 0,1 mM, 0,5 mM dan 1 mM dan pada post thawing belum 

menunjukkan peningkatan kualitas semen ayam. 

 

2.8. Metode Penampungan Semen Pada Unggas 

Tiga metode koleksi semen telah dikembangkan pada ayam yaitu teknik 

masase atau pijat urut, electroejaculator dan pendekatan co-operative. Variasi  

metode penampungan ini karena sesuai dengan perbedaan anatomi reproduksi 

(Kostaman, 2014). Malekci and Martin (2002) juga menjelaskan bahwa metode 

penampungan semen pada unggas yang umum dilakukan adalah dengan teknik 

massase (pijat urut), eletroejaculator dan teaser female atau betina pemancing 

dengan menggunakan cloaca buatan atau artificial cloaca.  
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Teknik pijat urut atau massase, teknik ini  telah digunalan secara luas dan 

paling sering digunakan untuk ayam dan kalkun karena pejantan merespon 

positif terhadap rangsangan, namun pada spesies unggas air, adanya organ 

kopulasi pejantan  dan ketidak mampuan massase  untuk memberikan stimulasi 

yang cukup berarti, sehingga  pendekatan teknik ini tidak dianjurkan. Kelemahan 

dari teknik ini adalah apabila ada cidera pada daerah kloaka akan memberikan 

kontribusi semen yang terkontaminasi (Maleccki and Martin 2002). Kelemahan 

yang lain metode pijat urut ini menurut Chelmoska, Jerysz, Lukaszewicz, 

Kowalczyk and Malecki, (2008) bahwa volume ejakulat sedikit dan konsentrasi 

spermatozoa juga rendah, diperlukan ketenangan dan kesabaran dari operator 

dalam melakukan masase, pejantan harus diadaptasikan dengan teknik masase 

dalam beberapa waktu, serta adanya kemungkinan ayam pejantan menjadi 

stress.   

Teknik  electroejaculator, biasanya digunakan untuk itik, angsa dan 

merpati. Anastesi wajib dilakukan dan kontaminasi dengan air kencing 

merupakan kelemahan utama. Pendekatan co-operative, teknik ini membutuhkan 

kerjasama dari pejantan yang ditampung yang dapat dicapai oleh stimulasi 

eksternal yang berasal dari perilaku, sarang, dan suara. Keuntungan teknik ini 

adalah semen yang dikoleksi mempunyai kualitas yang baik dan tidak 

terkontaminasi oleh kotoran dan urine. Teknik ini menunjukkan hasil yang 

menjanjikan dengan menggunakan vagina buatan (pada entok) dengan 

memanfaatkan dummy atau perangsang /teaser  (pada puyuh dan burung unta) 

(Chelmonska et al, 2008). Teknik ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

electroejaculator, yaitu kontaminan yang cenderung rendah, volume ejakulasi, 

konsentrasi spermatozoa, dan durasi kesuburan umumnya lebih baik. 

Kelemahan dalam teknik ini adalah bahwa ternak jantan perlu dilatih dan ini 
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membutuhkan pemahaman tentang perilaku kawin ternak unggas (Malekci and 

Martin 2002).  

Ismaya (2014) menjelaskan bahwa penampungan semen (semen 

collection) dapat dilakukan dengan cara tanpa aksi perkawinan maupun dengan 

aksi perkawinan. Penampungan tanpa aksi perkawinan adalah secara 

pengurutan (massage) dan rangsangan listrik (electroejaculator). Sedangkan 

penampungan dengan aksi perkawinan antara lain dengan menampung tetesan 

sperma, mengambil spermatozoa dari vagina, memasang vagina buatan, dan 

memasang kondom pada pejantan.  

Wishart (2009) melaporkan bahwa aspek paling mendasar dalam kualitas 

semen adalah bahwa sampel semen yang terkoleksi harus bebas dari 

kontaminasi feses dan urat dari saluran pencernaan. Secara anatomi unggas 

memiliki kloaka dengan lubang keluar dari duktus deferens dekat dengan ureter 

dan coprodeum, sehingga kontaminasi tersebut sangat mungkin terjadi terutama 

pada penanganan yang kurang berpengalaman atau unggas dalam keadaan 

stres. Produksi semen yang didapatkan dengan metode pengurutan sering 

menghasilkan semen yang berkualitas rendah karena semen yang diejakulasikan 

sering tercampur dengan urin atau feses sehingga akan merusak spermatozoa. 

Selain itu, ejakulat yang diperoleh dengan metode pengurutan sering tercampur 

dengan cairan bening atau disebut transundat kloaka. Cairan ini sulit dihindari 

pada saat pengoleksian semen dan dapat mengganggu viabilitas spermatozoa, 

cairan transparan tersebut mungkin merusak kualitas spermatozoa selama 

penyimpanan . 

Chelmonska et al., 2008 juga melakukan penelitian tentang metode 

penampungan semen pada puyuh dengan membandingkan dua metode yaitu 

teaser female tina pemancing dan metode massage. Penampungan 
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semen puyuh Jepang dengan menggunakan teaser female dengan bantuan 

tabung penampung menunjukkan hasil dengan kualitas semen yang baik. 

Tingginya tingkat sifat kuantitatif dan kualitatif dari semen puyuh yang dikoleksi 

setelah stimulasi pejantan dengan betina pemancing, menunjukkan bahwa 

metode ini dapat direkomendasikan. Metode stimulasi menggunakan betina 

pemancing dilakukan juga pada koleksi semen kalkun dan Muscovy drakes  

dengan hasil stimulasi pejantan dengan betina pemancing menunjukkan volume 

ejakulasi semen yang lebih banyak, konsentrasi spermatozoa tinggi dan jumlah 

sel spermatozoa  normal yang tinggi. 

teaser 

felame et al., (2008) bahwa metode ini merupakan 

metode yang efektif dalam pengumpulan semen, menghasilkan ejakulasi yang 

baik dari pejantan, mengurangi stress dari pada metode masase, reaksinya cepat 

untuk ejakulasi dan bahkan ejakulasi semen secara spontan karena hasil dari 

reflek seksual alami. Ketika stimulasi pejantan dengan betina pemancing, maka 

ereksi dan ejakulasi terjadi dalam beberapa detik, yang mampu menghasilkan 

koleksi semen dengan volume yang lebih besar. 

Metode betina pemacing ini mempunyai kekurangan karena 

keberhasilannya tergantung pada pemilihan pejantan yang tepat dan bagaimana 

melatihnya dengan prosedur  tersebut, kehadiran beberapa orang dan benda-

benda yang tidak dikenal menyebabkan stres bagi burung dan berpengaruh 

negatif pada pejantan yang berakibat pada kualitas semen. Pemisahan pejantan 

dan betina pemacing dapat menyulitkan metode ini, sehingga perlu pengetahuan 

dan pengalaman tentang perilaku seksualnya. Pejantan yang telah terpilih agar 

mampu merespon kehadiran betina pemancing, maka  dikandangkan secara 

individual, namun betina pemacing perlu ditempatkan di kandang yang 
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berdekatan  dengan kandang individu pejantan untuk mengintensifkan dorongan 

seksual pejantan (Chelmonska et al., 2008). 

 

2.9. Evaluasi Kualitas Semen Ayam 

Penentuan daya hidup spermatozoa setelah penyimpanan semen penting 

karena dapat memberikan perkiraan kualitas semen. Jika betina di-inseminasi 

dengan semen berkualitas buruk, maka akan mengurangi kesuburan, 

meningkatkan angka kematian embrio dan memaksa ayam mengandalkan 

spermatozoa dari inseminasi sebelumnya. Prosedur evaluasi mencakup 

penetapan volume semen, warna, konsentrasi, motilitas, viabilitas dan morfologi 

spermatozoa. Banyak dari penilaian tersebut berkorelasi dengan kapasitas 

fertilisasi spermatozoa (Getachew, 2016). 

Uji Kualitas spermatozoa secara signifikan berkorelasi dengan  

kemampuan fertilisasi. Prinsip umum uji kulaitas spermatozoa harus 

menunjukkan fungsi spermatozoa selama interaksinya didalam saluran 

reproduksi betina dan sel telur. Hubungan antara uji kualitas spermatozoa dan 

kemampuan fertilitas dapat diklarifikasi saat uji coba menggunakan unggas 

betina dan dosis inseminasi serta dengan berbagai parameter kualitas (Wishart, 

2009). 

Uji kualitas semen dilakukan segera setelah penampungan atau sebelum 

diencerkan yang meliputi pemeriksaan makroskopis: volume (ml), warna, 

konsistensi, pH dan pemeriksaan secara mikrokopis meliputi motilitas massa, 

motilitas individu (%), viabilitas (%), konsentrasi (x106/ml) dan abnormalitas (%) 

(Susilawati, 2011; Ismaya, 2014). 
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2.9.1. Volume 

Volume semen unggas relatif sedikit dengan jumlah berbeda-beda 

dengan konsentrasi spermatozoa yang cukup tinggi. Volum semen ayam 

menurtur Garner dan Hafez (2008), berkisar antara 0,2-0,5 ml.  Volume semen 

unggas yang rendah disebabkan karena unggas tidak mempunyai kelenjar 

aksesoris seperti pada mamalia, sehingga volume plasma semen rendah. 

Ayam jantan menghasilkan volume semen antara 0,1 ml sampai 1,5 ml 

per ejakulasi, dengan rata-rata volume ejakulasi 0,6 ml. Ayam yang berbeda dari 

spesies yang sama sering menghasilkan volume semen yang berbeda pada 

waktu penampungan yang berbeda (Getachew, 2016). Rata-rata volume 

ejakulasi menggunakan teknik pijat perut adalah sekitar 0,3 ml (Wiyanti dkk., 

2013). Bah, Chaugari and Al-Amin (2001) menemukan rata-rata volume semen 

0,28 ± 0,14ml. Sedangkan menurut Peters, Shoyebo, illori, Zoje, Ikoebi and 

Adebambo (2008) volume semen yang tercatat ditemukan berkisar antara 0,37 ± 

0,02 ml dan 0,73 ± 0,01 ml. Hal yang penting  bahwa volume semen dan 

konsentrasi spermatozoa (volume dikalikan dengan konsentrasi) akan 

menentukan jumlah spermatozoa yang dikoleksi per ejakulasi, sehingga bisa 

sebagai penentuan jumlah dosis inseminasi yang dapat digunakan untuk IB. 

 

2.9.2. Warna Semen 

Warna semen secara umum merupakan indikator kepadatan ejakulat. 

Semen unggas lokal bervariasi dari warna suspensi putih sampai cairan seperti 

air yang disekresikan oleh berbagai kelenjar reproduksi. Hal itu menunjukkan 

kepadatan spermatozoa atau derajat kebersihan sampai warna putih susu 

(Peters et al., 2008).  
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Warna semen tergantung pada spesies, tetapi secara umum berwarna 

putih krem yang mengindikasikan konsentrasi spermatozoa yang tinggi. 

Pemeriksaan warna juga dapat sebagai indikasi adanya kontaminasi feses atau 

urin yang menyebabkan semen berwarna kecoklatan atau kehijauan. Terkadang 

darah juga mungkin nampak pada semen yang terkoleksi karena pijatan yang 

kuat atau adanya luka selama koleksi semen. Semen yang terkontaminasi feses 

dapat ditambahkan antibiotik pada pengencernya seperti penicillin dan 

streptomicyn atau neomicyn. Antibiotik dapat juga meningkatkan fertilitas pada 

penggunaan sebagai pengencer semen (Getachew, 2016). 

 

2.9.3. Konsistensi 

Konsistensi semen bervariasi dari suatu suspensi keruh dan tebal 

sampai suatu cairan encer. Konsistensi semen berkorelasi dengan konsentrasi 

spermatozoa, semakin banyak jumlah sel spermatozoa dalam semen semakin 

kental konsistensinya (Ax et al, 2008; Susilawati, 2011). 

2.9.4. pH (Derajat Keasaman) 

Derajat keasaman atau pH semen cenderung bervariasi diantara 

bangsa dan spesies burung yang berbeda. pH semen optimum antara 7,0 -7,4. 

Motilitas spermatozoa secara umum tinggi pada pH yang sedikit alkalis dan juga 

meningkatkan kemampuan fertilisasi, berbeda jika semen dengan pH 6,4 (asam), 

hal ini tidak cocok untuk penyimpanan semen karena menyebabkan kerusakan 

membran plasma sel spermatozoa (Latief, Ijaz, Aleem, Mahmud,  2005). Menurut 

Donoghue dan Wishart (2000) pH semen ayam berkisar antara 6,0 sampai 8,0, 

sedangkan Bah et al. (2001) mencatat pH semen berkisar antara 7,54 ± 0,04 

sampai 7,80 ± 0,03. Hal ini senada dengan pendapat Peters et al (2008) bahwa 

pH semen ayam sedikit alkalis.  
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Variasi pH semen disebabkan karena banyak faktor, terutama 

tergantung pada sekresi yang ikut  bersama semen yang diejakulasikan. pH 

semen cenderung menurun jika jarak waktu antara penampungan dan 

pemeriksaan meningkat, dan tabung koleksi semen yang sempit ukurannya 

menyebabkan spermatozoa memecah fruktosa dalam semen  menjadi asam 

laktat dalam kondisi anaerob. Semen yang mengandung banyak spermatozoa 

mati dapat berkembang menjadi amonia yang akan meningkatkan pH 

(Getachew, 2016).  

 

2.9.5. Konsentrasi Spermatozoa 

Garner dan Hafez (2008) menyatakan bahwa semen dikumpulkan dari 

ayam jantan domestik mengandung konsentrasi spermatozoa rata-rata 3.000-

7.000 x 106sprmatozoa/ml. Konsentrasi spermatozoa menunjukkan banyaknya 

spermatozoa per ml semen. Spermatozoa unggas lebih tinggi konsentrasinya 

dari pada ternak lain karena unggas tidak memiliki kelenjar aksesoris seperti 

pada mamalia sebagai penghasil plasma semen, sehingga meskipun volume  

semen yang dihasilkan lebih rendah tetapi konsentrasi spermatozoa lebih 

banyak. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi spermatozoa antara 

lain genetik, umur, jumlah volume ejakulat, frekuensi penampungan, kondisi 

pejantan dan lingkungan (Tuncer et al., 2006). Penilaian konsentrasi 

spermatozoa tiap mililiter semen sangat penting, karena faktor ini dipakai sebagai 

kriteria penentu kualitas semen dan menentukan tingkat pengencerannya. 

Konsentrasi semen dapat dihitung dengan menggunakan hemositometer, 

colorimeter atau spectrofotometer (Susilawati, 2011). 
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2.9.6. Gerak Massa 

Gerakan massa spermatozoa adalah pergerakan segerombolan 

spermatozoa pada semen yang belum diencerkan (semen segar). Kecepatan 

bergerak kelompok spermatozoa dalam membentuk gelombang bergantung dari 

konsentrasi, motilitas dan tingkat abnormalitas. Semakin tinggi nilai konsentrasi 

spermatozoa, semakin memungkinkan spermatozoa bergerak bersama (kompak) 

membentuk gelombang (Rizal dan Herdis, 2008; Ismaya, 2014). 

 

2.9.7. Motilitas Individu 

Motilitas spermatozoa adalah indikator kemampuan spermatozoa 

bergerak dengan tepat menuju sel telur, sehingga migrasi spermatozoa juga 

merupakan salah satu indikasi keberhasilan fertilisasi. Tingkat motilitas 

spermatozoa dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Gerak motil 

disebabkan oleh adanya flagella (ekor) spermatozoa, sehinigga adanya 

abnormalitas sekunder  (abnormalitas bagian ekor menghambat pergerakan 

spermatozoa (Ax, et al., 2008). 

2.9.8. Viabilitas Spermatozoa 

 Spermatozoa yang hidup dan mati dibedakan reaksinya terhadap 

warna tertentu, sel spermatozoa yang motil dan dianggap mati menyerap warna 

sedangkan sel spermatozoa yang motil dan yang hidup tidak berwarna. Bahan 

pewarna yang digunakan adalah eosin negrosin. Spermatozoa yang hidup 

membrannya masih baik, sehingga pewarna tidak dapat masuk, sedangkan 

spermatozoa yang mati membrannya tidak berfungsi, sehingga pewarna dapat 

masuk ke dalam membran spermatozoa (Susilawati, 2011). 
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2.9.9. Abnormalitas Spermatozoa 

Semen dapat mengandung spermatozoa dengan berbagai bentuk 

abnormalitas. Abnormalitas dibedakan menjadi abnormalitas primer yang terjadi 

saat proses spermatogenesis dan abnormalitas sekunder yang terjadi setelah 

spermatogenesis. Apabila bentuk abnormal baik primer maupun sekunder 

tersebut lebih dari 20%, berarti kualitas spermatozoa rendah sehingga daya 

konsepsinya rendah (Susilawati, 2011; Ismaya, 2014). 

Menurut Alkanet et al, (2001) penilaian kerusakan morfologi 

spermatozoa secara in vitro meliputi: leher melengkung (mid piece bending), 

kerusakan bagian tengah, kerusakan akrosom (melengkung, bengkak, knotting 

atau melingkar), pembengkakan kepala secara total dan cacat pada bagian ekor. 

 

2.10. Pengenceran dan Penyimpanan Semen Ayam 

Keberhasilan IB dipengaruhi oleh kualitas semen dan bahan pengencer 

yang digunakan untuk penyimpanannya (Ax et al., 2008). Menurut Lubis (2011), 

penambahan pengencer bertujuan untuk memperpanjang daya tahan hidup 

spermatozoa. Pada suhu kamar, spermatozoa segar ayam mampu hidup selama 

30-45 menit, namun bila ditambah pengencer spermatozoa dapat hidup selama 

6-24 jam pada suhu refrigerator. Hal senada diungkapkan oleh Memar et al., 

(2016) bahwa spermatozoa unggas bersifat sangat rapuh dan kualitas semen 

semen segar menurun dalam waktu satu jam sejak penampungan. 

Pengenceran semen adalah upaya untuk memperbanyak volume 

semen, mengurangi kepadatan spermatozoa serta menjaga kelangsungan hidup 

spermatozoa sampai waktu tertentu pada kondisi penyimpanan di bawah atau di 

atas titik beku. Pengenceran dan penyimpanan semen merupakan usaha 

mempertahankan fertilitas spermatozoa dalam periode yang lebih lama yakni 
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untuk memperpanjang daya hidup spermatozoa, motilitas, dan daya fertilitasnya 

(Situmorang, 2002). 

Pengenceran semen bertujuan untuk menambah volume spermatozoa 

dan menambahkan zat-zat nutrien yang diperlukan oleh spermatozoa untuk 

kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu spermatozoa yang telah diencerkan 

(diluted) dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan juga mampu 

digunakan untuk inseminasi pada ternak betina lebih banyak dibanding jika 

spermatozoa tidak diencerkan terlebih dahulu, sehingga lebih efisien (Ismaya, 

2014). 

Usaha untuk mempertahankan fertilitas spermatozoa dapat ditempuh 

dengan dua cara, yaitu dengan penambahan pengencer yang dapat memenuhi 

kebutuhan fisik dan kimiawi spermatozoa dan penyimpanan pada kondisi dan 

suhu tertentu yang dapat mempertahankan kualitasnya (Sutiyono et al., 2006). 

Hal serupa dikemukakan oleh Getachew (2016) bahwa untuk keperluan IB pada 

unggas dapat dikembangkan dengan pengenceran dan metode penyimpanan 

semen.  

Donoghue and Wishart (2000) menjelaskan bahwa pengencer semen 

didasarkan pada komposiis biokimia semen ayam. Asam glutamic adalah anion 

utama seminal plasma bangsa unggas, sehinigga menjadi komponen standar 

pengencer semen unggas.  Meskipun belum ada standar pengencer semen 

ayam karena dalam setiap eksperimen sangat bervariasi pengaruh faktor lain 

yang meliputi waktu inseminasi, kedalaman vagina, frekuensi IB, dan jumlah 

spermatozoa yang dideposisikan, namun dijelaskan bahwa karakteristik utama 

pengencer semen ayam harus memiliki sifat mampu menjaga pH, osmolaritas 

dan menyediakan sumber energi bagi spermatozoa. pH pada pengencer dapat 

berefek pada kecepatan metabolisme dan motilitas spermatozoa. pH rendah 

akan menurunkan motilitas, produksi asam laktat, penyerapan oksigen pada 
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spermatozoa ayam, sedangkan pH yang tinggi meningkatkan kecepatan 

metabolisme in vitro. Agen buffer mengandung campuran dari asam dan bas 

konjugasinya yang diformulasikan dalam pengencer untuk membatasi perubahan 

pH. Agen buffer tersebut antara lain phosphat, citrat dan atau molekul zwitterionic 

organic.  

Susilawati (2011), menjelaskan syarat penting yang harus dimiliki oleh 

setiap pengencer adalah (1) mempunyai daya preservasi tinggi, (2) mengandung 

unsur yang sifat fisik dan kimiawinya 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. Ditambahkan pula bahwa syarat 

dari pengencer antara lain: mengandung sumber energi, bersifat isotonis, 

mengandung buffer, melindungi dari pengaruh pendinginan secara cepat, 

menghambat pertumbuhan bakeri dan meningkatkan volume semen.  

Penambahan bahan pegencer dan penyimpanan merupakan upaya 

memperpanjang daya hidup spermatozoa sehingga dapat dioptimalkan daya 

gunanya. Prinsip utama penyimpanan semen yang terkait dengan upaya untuk 

memperpanjang daya hidup spermatozoa adalah proses penurunan laju 

metabolisme spermatozoa seminimum mungkin. Untuk menurunkan laju 

metabolisme spermatozoa, semen yang diencerkan harus disimpan pada suhu 

rendah. Semakin rendah suhu penyimpanan semakin rendah laju metabolisme 

dan semakin panjang umur spermatozoa (Rizal dan Herdis, 2008).  

Penyimpanan semen (semen storage) yang telah diencerkan dengan 

bahan pengencer dan mempunyai syarat kualitas umumnya dapat disimpan 

dalam bentuk cair (pada suhu ruang), cair dingin pada suhu 3-5°C (refrigerator) , 

dan beku (kontainer N2 cair suhu -196°C, tergantung tujuan dan fasilitas yang 

tersedia, serta penambahan bahan pengencer (Rizal dan Herdis, 2008; Ismaya, 
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2014). Penyimpanan dingin atau beku semen unggas, secara negatif 

mempengaruhi motilitas spermatozoa dan berperan penting menurunkan fertilitas 

Beberapa faktor yang menurunkan motilitas dan kemampuan fertilitas 

spermatozoa ayam selama penyimpanan in vitro, dan pada kenyataanya 

penyimpanan spermatozoa secara in vitro selalu diiringi dengan peroksidasi 

membran fosfolipid yang menyebabkan penurunan kualitas semen secara 

irreversibel (Meamar et al., 2016). 

Proses pendinginan untuk semen cair adalah semen yang telah 

ditampung diuji kualitasnya, bila motilitas diatas 70% dapat diproses lebih lanjut. 

Pengencer yang telah ditentukan dimasukkan ke air hangat 37°C. Semen 

diencerkan, kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator. Proses pendinginan 

mengakibatkan stess fisik dan kimia pada membran spermatozoa yang dapat 

menurunkan viabilitas dan kemampuan memfertilisasi spermatozoa. 

Spermatozoa yang mengalami cold shock diakibatkan adanya stress oksidatif 

oleh ROS (Reactive Oxygen Species) (Rizal dan Herdis, 2008).  

Penyimpanan semen cair di dalam lemari es umumnya menggunakan 

tabung reaksi ukuran 5-10 ml atau tabung eppendorf ukuran 1,5 ml dan 

dimasukkan ke tabung gelas yang diisi dengan air bersih. Hal ini dimaksudkan 

agar saat semen dikeluarkan dari dalam lemari es untuk keperluan evaluasi atau 

untuk digunakan dalam IB, spermatozoa tidak mengalami cekaman (stress) 

akibat perubahan (kenaikan) suhu dari 3-5°C ke suhu ruang. Perubahan suhu 

(naik-turun) pada semen dapat mempercepat kematian spermatozoa (Rizal dan 

Herdis, 2008). 

Beberapa bahan pengencer yang umum digunakan dalam pengencer 

semen adalah kuning telur, susu, dan air kelapa. Bahan pengencer lain yang 

berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mempertahankan kualitas spermatozoa 

adalah pengencer NaCl fisiologis, Ringer Laktat dan Ringer Dextrose. Larutan 



31 
 

pengencer semen yang memiliki komposisi kimia lebih lengkap akan memberikan 

fungsi yang baik bagi spermatozoa yang diencerkan, subtrat-subtrat nutrisi 

diperlukan spermatozoa untuk mempertahankan hidupnya, terutama bagi 

spermatozoa yang disimpan terlebih dahulu sebelum diinseminasikan (Ridwan, 

2008). 

Ada tiga macam bahan pengencer semen ayam yang dianggap baik 

 dan Thyrode  (Danang 

dkk, 2012). Larutan , 3 mM KCl, 17 mM 

NaHCO3, 12 mM Glucose, 3 mM CaCl2 dan 1 mM MgCl2. Larutan 

mengandung NaCl 9,0 g, CaCl2 0,24 g, KCl 0,42 g, NaHCO3 0,5 g, MgCl 0,2 g, 

dan dextrosa 0,5 g . Tiga pengencer semen ayam yang pernah dilaporkan oleh 

Keerthy et al., (2016) yaitu Lakes Semen Extender (LSE), Modified Beltsville 

Poultry Semen Extender (MBPSE) dan Beltsville Poultry Semen Extender 

(BPSE) . Hasil terbaik ditunjukkan pada semen dengan pengencer BPSE 1: 4 

selama penyimpanan 6 jam suhu 5°C dengan persentase motilitas 83,33 ± 

2,11%. Pengencer BPSE mengandung fruktosa 27,7 mM, kalium sitrat 2,1 mM, 

natrium asetat 31,5 mM, natrium glutamat 46,3 mM, MgCl2 1,6 mM, K2HPO4 · 

3H2O 55,7mM, KH2PO4 4,7mM, dan TES 16,1mM (Meamar et al., 2016). 

 

2.11.   

L atau Ringer laktat merupakan bahan pengencer 

semen ayam yang paling baik dan mudah didapatkan (Danang dkk, 2012). 

Sedangkan penelitian oleh Ridwan dan Rusdin (2008) dengan beberapa 

pengencer untuk penyimpanan semen ayam menunjukkan bahwa Ringer laktat 

menghasilkan fertilitas spermatozoa tertinggi yang diikuti Ringer Dextrose, dan 

NaCl Fisiologis. 
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-macam garam mineral yang 

memiliki daya penyangga pH (buffer) dan isotonik yang dapat mendukung 

motilitas 

digunakan sebagai pengencer semen ayam karena memiliki kandungan Sodium 

Chloride, potassium chloride, calsium chloride, sodium laktat (Solihati dkk, 2006; 

Danang dkk, 2012; Getachew, 2016). Kandungan Na, K, Cl, berperan dalam 

mengatur keseimbangan asam-basa dan Na laktat  

mengoreksi keadaan asam yang berlebihan (Yaswir dan Ferawati, 2012). 

130 mEq/l ion 

natrium, 109 mEq/l ion klorida, 28 mEq/l laktat, 4 mEq/l ion kalium, dan 3 mEq/l 

ion kalsium. Hal ini sesuai Donoghue and Wishart (2000) bahwa semen ayam 

dapat bertahan pada osmolaritas 250-460 mEq/l.  

Yumte dkk., (2013) menjelaskan bahwa laktat dalam 

akan mengalami glukoneogenesis pada mitokondria yaitu pembentukan glukosa 

dari senyawa selain karbohidrat sebagai sumber energi. Danang dkk (2012) 

menyatakan bahwa glukosa yang terbentuk dari 

energi pengganti fruktosa dalam plasma semen yang diperlukan untuk aktivitas 

metabolisme selama penyimpanan, sehingga kualitas semen dapat 

dipertahankan sampai 18 jam pada suhu penyimpanan 5°C. Penelitian oleh 

Nugroho dan Saleh (2016) menunjukkan hasil bahwa motilitas terbaik (82,5%) 

spermatozoa ayam kampung oleh perlakuan ringer laktat dengan penyimpanan 

suhu 5°C adalah selama 12 jam, dan abnormalitas terbaik (8,5%) pada 

penyimpanan 1 jam.  

 

2.12. Inseminasi Buatan (IB) pada Ayam 

Peningkatan produksi dapat ditempuh melalui pola pemeliharaan yang 

intensif dan manajemen yang baik. Selain itu produksi yang maksimal dapat 
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dicapai dengan aplikasi bioteknologi reproduksi untuk perbaikan mutu 

genetiknya. Salah satu bioteknologi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

produktivitas dan mutu genetik adalah IB, karena merupakan cara yang tepat 

untuk mendeposisikan spermatozoa  ke dalam organ reproduksi betina (Ismaya, 

2014; Habibullah, 2015).  

Habibullah (2015) menjelaskan bahwa IB pada unggas adalah proses 

koleksi semen dari unggas jantan kemudian memasukkan semen ke dalam 

saluran reproduksi betina untuk mendapatkan telur yang fertil. Aplikasi teknologi 

IB merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

produktifitas ayam kampung (Purwanti, 2006) dan memperbaiki mutu genetik 

ternak (Alkan, Baran, Ozdas dan Evecen, 2002; Lubis, 2011). 

Inseminasi Buatan berkontribusi dalam meningkatkan produksi unggas, 

karena memungkinkan penggunaan yang lebih luas dari ayam yang memiliki 

genetik unggul dengan performa produktifitas yang tinggi. Pengembangan teknik 

IB memberikan peluang penyebaran secara cepat materi genetik dari sejumlah 

kecil ayam jantan yang unggul terhadap sejumlah besar ayam betina (Getachew, 

2016).  

Solihati, dkk (2006) juga melaporkan bahwa IB dapat dilakukan untuk 

mengatasi rendahnya fertilitas karena sifat memilih pasangan yang tinggi pada 

ayam buras dan adanya perbedaan tingkat umur, baik pada jantan maupun 

betina. Permasalahan pada sistem perkawinan alami adalah rasio pejantan dan 

betina. Pada perkawinan alam perbandingan jumlah ayam pejantan dan betina 

dengan perkawinan alami adalah berkisar 1 banding 10. Pada kawin alam satu 

ayam jantan dapat mengawini 6-10 ayam betina, namun dengan IB rasio 

tersebut dapat ditingkatkan 4 kali lipat. Dalam aplikasi IB, 6-8 pejantan dapat 

digunakan untuk inseminasi 150-170 betina sehingga teknik IB mampu 
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meningkatkan  efisiensi pemeliharaan pejantan (Asmarawati, Kustono, Widayati, 

Bintara , dan Ismaya, 2014; Habibullah, 2015).  

Inseminasi Buatan telah dianggap sebagai teknik berharga dalam industri 

unggas. Salah satu keuntungan dari teknologi ini adalah efisiensi penggunaan 

pejantan. Sehingga, mengurangi biaya IB dengan mengurangi jumlah ayam yang 

dibutuhkan (Getachew, 2016).  Perkawinan dengan IB membutuhkan jumlah 

pejantan yang jauh lebih sedikit, tergantung dari produksi spermatozoa dan 

kebutuhan spermatozoa oleh betina untuk mempertahankan produksi telur. 

Efisiensi perbandingan jumlah pejantan dan betina dengan IB akan menekan 

biaya produksi sehingga diharapkan dapat meningkatkan keuntungan peternak 

(Asmarawati dkk., 2013). 

Keberhasilan IB pada ayam tergantung pada beberapa faktor, antara lain: 

strain ayam, umur ayam, bahan pengencer dalam penyimpanan semen, derajat 

pengenceran atau dosis inseminasi, kualitas semen, deposisi semen, dan waktu 

inseminasi (Ridwan, 2008; Danang dkk., 2012,). Wiyanti dkk (2013), juga 

menyatakan bahwa faktor keberhasilan IB dipengaruhi oleh penampungan, 

penyimpanan, pengenceran semen, kesuburan betina, dan keterampilan 

inseminator. Hal ini diperjelas oleh Alkan, et al., (2002) bahwa keberhasilan IB 

sangat ditentukan oleh kualitas semen yang dikoleksi. 

Proses IB pada unggas seperti yang dikemukakan oleh Getachew (2016), 

semen dari unggas jantan dikoleksi kemudian dimasukkan ke oviduct unggas 

betina untuk mendapatkan fertilisasi telur. Dosis semen yang dideposisikan di 

oviduct hendaknya memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan unggas 

sehingga mencapai tingkat fertilitas yang tinggi. Volume semen yang dibutuhkan 

umumnya 0,1 ml, dengan konsentrasi minimal 100 - 200 juta spermatozoa per 

inseminasi, yang dimasukkan ke dalam vagina unggas betina. Hal senada 

diperjelas oleh Hopkins dan Evans (2003) dosis semen yang direkomendasikan 
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untuk ayam adalah 0,1 ml dengan konsentrasi 300 juta spermatozoa. Syringe 

inseminasi dimasukkan ke dalam vagina ayam dengan kedalaman sekitar 3 cm 

dan semen dideposisikan pada posisi tersebut. Waktu yang direkomendasikan 

untuk IB adalah sore hari untuk menghindari adanya telur dalam oviduct. 

 

2.13. Fertilitas Telur 

Fertilitas pada dasarnya adalah kemampuan untuk berreproduksi 

(Brilliard, 2003). Uji Kualitas semen pada unggas mempunyai hubungan yang 

erat terhadap kemampuan fertilisasi. Prinsip umum uji kualitas spermatozoa 

menggambarkan beberapa fungsi spermatozoa yang ditunjukkan selama 

interaksinya di dalam saluran reproduksi betina dan ovum (Wishart, 2009). 

Fertilitas adalah suatu hal yang pertama dan paling penting dalam usaha 

pengembangan breeding pada unggas. Jumlah telur yang fertil yang dihasilkan 

pada penetasan menentukan profitabilitas dari seekor ayam. Meskipun pejantan 

dan betina keduanya memberikan pengaruh pada penurunan fertilitas, namun  

angka fertilitas yang rendah dianggap sebagai masalah  besar pada pejantan 

(Khan, 2011).  

Fertilitas telur dipengaruhi oleh faktor yang secara langsung dihubungkan 

dengan ayam betina yaitu kemampuan untuk terjadinya keberhasilan 

perkawinan, penyimpanan spermatozoa, ovulasi sel telur, dan lingkungan yang 

cocok untuk pembentukan dan perkembangan embrio (Brilliard, 2003). 

Lingkungan yang sesuai untuk perkembangan embrio dalam hal ini inkubasi 

merupakan upaya menghasilkan telur yang fertil dengan kondisi lingkungan yang 

 

Kualitas spermatozoa secara in vitro dapat digunakan sebagai dasar 

dalam memperkirakan kemampuan fertilisasi spermatozoa, namun keberhasilan 

dalam membuahi ovum penting untuk diuji secara in vivo. Ukuran keberhasilan IB 
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pada ayam adalah persentase fertilitas telur. Fertilitas ini menandakan terjadinya 

pembuahan antara spermatozoa dan ovum dalam saluran reproduksi betina 

ayam. Fertilitas pada spesies unggas didefinisikan sebagai fertilitas telur yang 

dihitung berdasarkan telur yang fertil dari sejumlah telur yang diinkubasi (telur 

fertil/telur yang di inkubasi x100) (Briliard, 2003; Saleh dan Isyanto, 2011).  

Setelah terjadi perkawainan baik alami maupun IB semen yang telah 

masuk melalui vagina akan menempati  dua tempat penyimpanan yang berbeda 

yaitu  terletak di persimpangan utero-vagina dan dan di bagian bawah 

infundibulum. Spermatozoa disimpan dalam sperm storahe tubules (SSTs) yang 

khusus yaitu invaginasi tak-bercabang dari epitel luminal. SST yang berada di 

persimpangan utero-vaginal dianggap sebagai tempat utama spermatozoa pada 

deposisi semen di bagian bawah vagina. Potensi fertilitas pada ayam betina 

sepanjang musim reproduksi bergantung pada kemampuan ayam untuk 

menyimpan dan mempertahankan jumlah spermatozoa yang cukup dalam SST 

sehingga terjadi fertilisasi dengan jumlah spermatozoa yang cukup pada setiap 

ovulasi. Sebagai konsekuensinya pada jenis unggas, adanya kemampuan 

penyimpanan spermatozoa untuk jangka waktu yang panjang juga memiliki 

kecenderungan menjaga tingkat fertilitas optimal untuk waktu yang lama (Breque 

et al., 2003; Brillard, 2003).  

Fertilisasi yang berhasil pada spesies unggas terjadi setelah puncak 

serangkaian kejadian antara pejantan dan betina yang terjadi dengan baik. 

Peristiwa ini, secara berurutan adalah: tindakan fisik perkawinan, penyimpanan 

spermatozoa di dalam ayam betina, transportasi spermatozoa di dalam saluran 

telur, pengenalan dan penetrasi melalui dinding sel telur, dan keberhasilan 

penggabungan gamet jantan dan betina. Spermatozoa  unggas memang 

memiliki durasi fertilitas yang dapat diperpanjang karena adanya kelenjar 

penyimpanan spermatozoa yang terletak di saluran reproduksi ayam. Hal ini 
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memungkinkan agar spermatozoa melakukan perjalanan dari tempat 

penyimpanan ke infundibulum (tempat ovulasi dan pembuahan) pada waktu yang 

tepat. Kemampuan spermatozoa untuk dipertahankan di tempat penyimpanan ini 

mengurangi kebutuhan akan perkawinan setiap hari, meskipun demikian 

perkawinan yang sering akan menghasilkan ketersediaan semen segar dan 

bermutu tinggi dalam proses fertilisasi (Bramwell, 2002). 

Spermatozoa telah sampai di tempat pembuahan maka spermatozoa 

harus mengenali tempat yang tepat pada permukaan luar sel telur sebelum 

perjalanannya melalui dinding luar ini. Setelah mengenali lokasi yang tepat pada 

sel telur, melalui tindakan enzimatik (reaksi akrosom) spermatozoa menciptakan 

lubang yang melaluinya masuk ke dalam sel telur (penetrasi sperma). Jika 

spermatozoa melewati lapisan luar ovum di daerah germinal disc, maka akan 

memperoleh akses ke materi genetik oosit (pronuclei). Setelah masuk ke dalam 

oosit, maka terjadilah syngamy, atau penggabungan antara gamet jantan dan 

betina. Tahapan fertilisasi tersebut jika berhasil dilalui dan kondisi inkubasi yang 

tepat, maka dimulailah perkembangan embrio (Bramwell, 20002).  

Fertilitas telur secara intrinsik tergantung dari fertiltas ayam betina baik 

pada kawin alam maupun insemiansi, ayam betina dapat menyimpan 

spermatozoa pada oviduct, sehingga berpengaruh pada kemampuan 

menyediakan sejumlah spermatozoa yang cukup untuk mencapai fertilisasi pada 

oosit beberapa menit setelah ovulasi. Dari sudut pandang ayam betina, genetik 

dan umur pada masa reproduksi adalah dua faktor intrinsik utama, yang pada 

akhirnya mengganggu kemampuan penyimpanan spermatozoa pada bagian 

oviduct . Durasi periode fertil dapat didefinisikan sebagai jumlah hari dimana 

ayam betina mengandung telur yang fertil setelah satu kali kawin atau 

inseminasi. Pengamatan sebelumnya dilakukan pada unggas domestik telah 

menetapkan bahwa pemilihan betina berdasarkan periode fertil layak dilakukan, 
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dimana sebagian tergantung pada SSTs yang berada di persimpangan utero-

vaginal (Brillard, 2003). 

itas dan daya tetas adalah 

parameter utama dari tampilan reproduksi yang sangat sensitive terhadap 

lingkungan dan genetik. Nilai heritabilitas fertilitas dan daya tetas pada ayam 

berkisar 0,06-0,13, hal ini mengindikasikan bahwa faktor lingkungan memberikan 

pengaruh yang lebih besar terhadap sifat tersebut.  Ajayi and Agaviozor (2016) 

juga menyatakan bahwa fertilitas dipengaruhi oleh genetik ayam, dalam starin 

ayam yang berbeda menghasilkan nilai fertilitas yang berbeda. 

Brilliard (2003) juga melaporkan bahwa fertilitas juga dipengaruhi oleh 

faktor extrinsik. Setiap faktor yang mengganggu penyimpanan spermatozoa awal 

di SST juga akan mempengaruhi populasi spermatozoa pada infundibulum 

karena dua tempat penyimpanan ini terkait erat. Dari sudut pandang praktis, 

sejumlah faktor dapat mengganggu fertilitas spermatozoa pada unggas seperti 

perilaku kawin alam yang abnormal sedangkan pada inseminai buatan banyak 

faktor yang mampu mempengaruhi kuantitas dan kualitas spermatozoa seperti 

dosis sperma, penyimpanan semen secara in vitro, waktu inseminasi dengan 

Oviposisi.  

Faktor yang berpengaruh terhadap fertilitas diantaranya adalah faktor 

nutrisi dalam formulasi pakan ayam.  Dalam managemen breeding unggas, faktor 

nutrisi harus diperhatikan dengan pemberian diet pakan yang standart untuk 

mencegah penurunan kualitas ejakulat semen dan ovulasi. Kebutuhan nutrisi 

berbeda-beda sesuai dengan genetik ayam. Diet protein yang direkomendasikan 

adalah 14-18% untuk unggas petelur, sedangkan jenis yang lain dengan protein 

kasar 12% dapat mencapai fertilitas yang tinggi  

Fikremariam and Tilahun (2016) menyatakan bahwa fertilitas juga  

dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas spermatozoa yang diinseminasikan, hal 
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ini secara langsung mempengaruhi tingkat seleski oleh ayam betina untuk 

menyimpan spermatozoa yang cukup pada oviduct. Hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 1) bahwa dengan satu kali insemiansi, maka maksimum kira-kira 

1% dari populasi spermatozoa awal yang dideposisikan pada intravaginal 

mencapai tempat penyimpanan; 2) jumlah spermatozoa yang ada dalam 

infundibulum di waktu terjadi fertilisasi, yaitu pada 8-9 menit setelah ovulasi  

dapat diperkirakan mencapai telur yang baru diovulasikan, hal ini dilihat dari 

populasi yang terjebak dalam membran perivitelline atau secara langsung dari 

jumlah lubang yang terbentuk dari proses hydrolisa lapisan inner perivitelinne. 

Jumlah spermatozoa pada perivitelline itu sendiri berkorelasi dengan populasi 

spermatozoa yang tersimpan di uterovaginal juntion (Brilliard, 2003). 

Faktor teknis IB yang berpengaruh pada fertilitas adalah inseminator yang 

kurang terlatih karena inseminator yang sering berganti dan sejumlah tim 

inseminator yang terlalu banyak, karena ayam hanya membutuhkan inseminator 

yang cukup untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk IB sehingga 

menurunkan resiko selama periode peneluran. Faktor teknis yang juga penting 

adalah penggunaan pengencer yang tidak memadai. Pengencer semen secara 

umum adalah untuk memudahkan transportasi dan penyimpanan semen jangka 

pendek sebelum inseminasi. Namun, penggunaan secara optimal pengencer  

harus memenuhi beberapa ketentuan sederhana yang jika tidak dilakukan secara 

tepat dapat  mengganggu kelangsungan hidup spermatozoa. Salah satu 

kesalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya pengencer yang siap 

digunakan pada saat koleksi semen dan suhu penyimpanan semen yang tidak 

cukup. Semakin lama semen disimpan, pendingin semen harus berada pada 

suhu berkisar antara 10-4°C dan suhu rendah (terutama O°C) harus dihindari 

(Brilliard, 2003). 

 


