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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Domba Batur 

 Domba Batur merupakan salah satu domba lokal yang ada di Jawa Tengah 

tepatnya yang berada di daerah Batur, Banjarnegara (Noviani et al., 2013). Domba 

Batur sangat potensial untuk digunakan sebagai penghasil daging dan wool dalam 

upaya pemenuhan protein hewani, domba Batur memiliki kemampuan PBBH 

sebesar 150 g dan memiliki bobot maksimal sebesar 120 kg untuk jantan dan 90 kg 

untuk ternak betina (Gayatri dan Handayani, 2007). Sistem pemeliharaan yang 

diterapkan adalah pemeliharaan secara tradisional yaitu menggunakan sistem 

perkawinan alami dengan menempatkan ternak jantan pada kumpulan ternak betina 

yang bertujuan agar ternak melakukan perkawinan sendiri tanpa memperhatikan 

waktu birahi ternak (Wardoyo dan Risdianto, 2011). Penggunaan pejantan secara 

terus menerus untuk mengawini tanpa dilakukan pengistirahatan pejantan akan 

menyebabkan kualitas spermatozoa yang dihasilkan rendah dan upaya 

meningkatkan kualitas spermatozoa dapat dilakukan dengan cara mengistirahatkan 

pejantan di kandang isolasi (Levis et al., 2008). 

 

2.2. Sistem Perkawinan 

 Sistem perkawinan merupakan salah satu cara dalam upaya peningkatan mutu 

genetik ternak keturunannya (Kurnianto, 2012). Sistem perkawinan yang biasa 

diterapkan pada ternak ada 2 yaitu sistem perkawinan alami dan sistem perkawinan 
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buatan yang biasa dilakukan dengan cara IB (Rudiah, 2008). Sistem perkawinan 

alami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh ternak itu sendiri secara 

langsung dengan cara menempatkan ternak jantan pada kumpulan ternak betina 

selama beberapa waktu agar ternak betina yang birahi dapat dikawini sehingga 

memiliki tingkat keberhasilan yang baik (Santoso, 2007).  

 Sistem perkawinan yang diterapkan pada ternak umumnya yaitu 

menggunakan sistem perkawinan alami dengan cara menempatkan seekor pejantan 

dengan beberapa ekor betina domba dalam satu kandang dalam waktu yang lama 

dengan tujuan menghemat biaya produksi yang banyak untuk perkawinan 

(Wardoyo dan Risdianto, 2011). Prosedur yang dilakukan pada kawin alam yaitu 

dengan cara menempatkan pejantan pada kandang betina saat betina sedang birahi 

hingga masa birahinya selesai (Rudiah, 2008).  

 

2.2.1.  Flock mating 

 Flock mating merupakan metode perkawinan yang dilakukan dengan cara 

penempatan satu ternak jantan dengan satu kelompok betina, satu ternak jantan 

dapat mengawini 20 ekor ternak betina pada kandang yang memiliki ukuran 20 m2, 

metode perkawinan flock mating memiliki keunggulan yaitu sangat efektif dan 

efisien untuk petani dan peternak dan akan menjadi lebih efektif dalam penggunaan 

pejantan (Hanafiah, 2006). Pejantan dengan betina yang dipelihara bersama terus 

menerus akan memiliki nafsu kawin yang menurun, tanda ternak infertil yaitu 

memiliki nafsu kawin yang rendah atau tidak memiliki nafsu kawin (Hastono, 

2000). Sistem perkawinan yang menempatkan betina jauh lebih banyak dengan satu 
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pejantan akan menyebabkan persentase kebuntingan pada ternak menurun dan 

pemakaian pejantan yang berlebihan untuk melayani betina akan menyebabkan 

kemampuan libido dan kualitas semen yang dihasilkan pejantan menurun 

(Limbong, 2008).  

 

2.2.2.  Pen mating 

 Pen mating merupakan metode pengawinan ternak antara domba jantan dan 

betina yang dipelihara secara terpisah dan dilakukan pencampuran ketika ternak 

betina dalam keadaan birahi, pejantan yang dipelihara secara terpisah dengan betina 

memiliki kemampuan kawin yang lebih tinggi dibandingkan sistem pemeliharaan 

secara bersama-sama (Bailey, 2003). Frekuensi perkawinan yang tinggi dapat 

menurunkan kualitas sperma pejantan, cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan fertilitas pejantan yaitu melakukan rotasi pejantan dari kandang 

perkawinan ke kandang isolasi dengan tujuan untuk mengistirahatkan pejantan 

(Levis et al., 2008). Waktu yang baik untuk melakukan pengistirahatan pejantan 

dalam melakukan perkawinan dengan betina yaitu selama 17 - 34 hari agar di 

peroleh kualitas spermatozoa dan tingkat libido yang baik (Oldham, 1980). 

 

2.3. Semen 

 Semen merupakan hasil sekresi organ reproduksi yaitu testis dan kelenjar-

kelenjar pelengkap lainnya pada ternak jantan, jumlah plasma air mani mencapai 

80% dari jumlah seluruh semen yang dikeluarkan dan sumber sekresi dari plasma 

semen yaitu kelenjar prostat, vesikula seminalis dan kelenjar Cowper (Salisbury 
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dan VanDemark, 1985). Jumlah produksi semen dipengaruhi oleh faktor yang 

berupa pakan, suhu, musim, frekuensi ejakulasi, tingkat libido, umur ternak dan 

penyakit yang pernah diderita (Dethan et al., 2010). Semen memiliki dua bagian 

yaitu spermatozoa dan plasma semen, spermatozoa merupakan bagian yang 

memiliki fungsi membuahi ovum, sedangkan plasma semen merupakan cairan yang 

digunakan sebagai media suspensi spermatozoa atau sel kelamin jantan (Butar-

butar, 2009). Produksi semen dengan kualitas yang baik akan menentukan 

keberhasilan dalam perkawinan akan tetapi frekuensi perkawinan atau ejakulasi 

yang dilakukan ternak akan mempengaruhi kualitas semen yang dihasilkan 

dikarenakan frekuensi ejakulasi yang tinggi dapat menginduksi perubahan spesifik 

pada spermatozoa pada perubahan konstitusi biokimia spermatozoa yang berakibat 

pada tingkat fertilitas spermatozoa (Tambing et al., 2003).  

 

2.4. Teknik Penampungan Semen 

Teknik penampungan semen sudah memiliki banyak cara yang sangat 

menguntungkan dalam bidang inseminasi buatan, terdapat metode pemijatan, 

metode vagina buatan dan metode elektro ejakulasi akan tetapi metode vagina 

buatan merupakan metode yang banyak digunakan dikarenakan merupakan metode 

yang mudah dalam pembuatan vagina buatan dan mudah dalam melakukan 

penampungan semennya (Salisbury dan VanDemark, 1985). Metode vagina buatan 

merupakan metode yang sudah popular digunakan oleh pusat inseminasi buatan 

dibandingkan dengan metode yang lainnya dikarenakan hasil semen yang diperoleh 

bersih, maksimal dan spontan yang keluar (Toelihere, 1985). 
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Metode vagina buatan merupakan metode yang dipakai secara meluas dalam 

penampungan semen, vagina buatan yang sudah banyak mengalami modifikasi 

sehingga dapat menyesuaikan dengan jenis ternak dan ukuran ternak yang akan 

dilakukan penampungan dengan memperhatikan aspek lain seperti paparan cahaya 

dan cold shock sehingga untuk saat vagina buatan yang ada sudah memiliki desain 

yang sederhana dan mudah digunakan, pada penampungan menggunakan vagina 

buatan ternak harus dipertahankan libidonya dan diusahakan ditingkatkan sehingga 

diperoleh kualitas semen yang tinggi dan hal yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan tingkat libido ternak dapat dilakukan dengan pengekangan pada 

pejantan serta melakukan false mount dikarenakan satu false mount dapat 

meningkatkan konsentrasi spermatozoa sebanyak 50% (Toelihere, 1985). 

Temperatur yang digunakan dalam vagina buatan yaitu 42ºC dan 44ºC, sedangkan 

untuk musim dingin 55ºC dan pengisian air harus diperhatikan agar vagina buatan 

dapat melebar dan penis dapat dengan mudah masuk kedalam vagina buatan 

(Salisbury dan VanDemark, 1985). 

 

2.5. Kualitas Semen 

 Tambing et al. (2003) menyatakan bahwa kegiatan penilaian terhadap 

kualitas semen dapat dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Kegiatan 

penilaian secara makroskopis meliputi volume, warna, konsistensi dan pH, 

sedangkan untuk penilaian secara mikroskopis meliputi  pemeriksaan gerakan 

massa, konsentrasi, persentase motilitas, persentase hidup, persentase membran 

plasma  utuh, persentase abnormalitas dan persentase tudung akrosom utuh 
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spermatozoa. Faktor yang mempengaruhi tingkat libido ternak yaitu jumlah 

frekuensi ejakulasi pada ternak.  

 Faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas semen segar dari pejantan 

unggul yaitu umur pejantan, sifat genetik, suhu, musim, frekuensi penampungan 

dan makanan, frekuensi penampungan untuk setiap pejantan yang terlalu sering 

akan berdampak negatif terhadap semen segar yang dihasilkan dan tingkat fertilitas 

seekor pejantan dapat dilihat dari tingkat libido ternak yaitu dengan cara melihat 

frekuensi kopulasi atau ejakulasi secara normal dalam satu satuan waktu tertentu 

(Wahyuningsih et al., 2013). Tambing et al. (2003) menyatakan penggunaan 

pejantan yang berlebihan untuk melakukan perkawinan menyebabkan frekuensi 

ejakulasi, frekuensi yang tinggi akan menginduksi perubahan spesifik pada 

spermatozoa khususnya konstitusi biokimia spermatozoa yang akan mempengaruhi 

kemampuan fertilitas spermatozoa yang dideposisikan pada saluran reproduksi 

betina. Hasil pemeriksaan mikroskopis kambing Saanen yang dilakukan 

penampungan satu kali dalam dalam satu minggu dengan satu kali ejakulasi yaitu 

memiliki nilai konsentrasi 2978,38x106, nilai gerak massa +3, motilitas 73,57%, 

persen hidup 84,51%, abnormalitas 7,88% dan terjadi penurunan kualitas seiring 

dengan meningkatnya frekuensi ejakulasi. 

 

2.5.1.  Gerak massa 

 Gerak massa merupakan kemampuan spermatozoa dalam kelompok untuk 

bergerak secara bersama sama. Salmah (2014) menyatakan bahwa berdasarkan 

bentuk morfologi dari sperma dan pola metabolik khusus yang dimiliki, 
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spermatozoa hidup dapat mendorong dirinya untuk bergerak maju pada lingkungan 

zat cair. Faktor yang mempengaruhi kemampuan motilitas spermatozoa adalah 

umur spermatozoa, pematangan spermatozoa, penyimpanan ATP dan adanya 

rangsangan hambatan. Spermatozoa yang berada pada lingkungan kelompok akan 

cenderung memiliki pola gerak dengan arah yang sama yang dapat menyerupai 

awan tebal atau tipis. Spermatozoa yang dikatakan motil akan menunjukkan arah 

gerakan maju ke depan, dengan jumlah minimal sperma yang dihitung sejumlah 

100 dan dinyatakan dalam persen (Melita et al., 2014). Kemampuan spermatozoa 

dalam hal kecepatan gerak bevariasi yang dipengaruhi oleh jenis ternak (Butar-

butar, 2009). Sistem pemeliharan ternak dalam melakukan pengawinan ternak 

secara berlebihan akan menurunkan kualitas semen yang dihasilkan oleh ternak 

tersebut (Limbong, 2008). Peningkatan kualitas semen pejantan dapat dilakukan 

dengan cara melakukan rotasi pejantan kekandang isolasi atau melakukan 

pengistirahatan pejantan (Levis et al., 2008). 

 

2.5.2.  Motilitas spermatozoa 

Sistem perkawinan secara flock mating yaitu dengan menempatkan pejantan 

dan betina secara terus menerus akan menyebabkan frekuensi kawin yang tinggi 

dan menyebabkan nafsu kawin menurun hingga infertil (Hastono, 2000). 

Penggunaan pejantan untuk mengawini betina dalam jumlah berlebihan akan 

menyebabkan persentase kebuntingan yang rendah dikarenakan kualitas semen 

yang dihasilkan rendah (Limbong, 2008). Kualitas semen ternak dapat dilihat dari 

nilai motilitas spermatozoa yang dihitung persentasenya dengan menggunakan 
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mikroskop perbesaran 40 X 10 dengan melihat beberapa lapangan pandang dan 

melakukan penilaian menggunakan skor yang dimulai dari skor 0% untuk kondisi 

spermatozoa tidak terdapat pergerakan sama sekali dan skor 100% untuk kondisi 

spermatozoa dengan kemampuan spermatozoa secara keseluruhan menunjukkan 

pergerakan maju secara bersama-sama (Herdis et al., 2005). Nilai persentase 

motilitas sangat dipengaruhi oleh faktor frekuensi ejakulasi yaitu semakin tinggi 

frekuensi ejakulasi yang dilakukan ternak nilai persentase motilitas akan semakin 

menurun, nilai motilitas kambing Saanen yang ditempatkan dalam kandang 

individu dan dilakukan penampungan sekali seminggu dan satu kali ejakulasi yaitu 

sebesar 73,57% (Tambing et al., 2003). 

 

2.5.3.  Konsentrasi spermatozoa 

 Konsentrasi spermatozoa merupakan jumlah spermatozoa dalam satu 

millimeter, penilaian konsentrasi spermatozoa sangatlah penting dikarenakan 

cerminan dari sifat-sifat semen dan merupakan salah satu kriteria yang digunakan 

dalam penilaian kualitas semen (Butar-butar, 2009). Perhitungan konsentrasi 

spermatozoa dapat dilakukan dengan menggunakan kamar hitung Neubauer yang 

sebelumnya dilakukan pengenceran menggunakan pipet haemocytometer, proses 

perhitungan yaitu menghitungan lima kotak besar yang ada di kertas hitung 

Neubauer (Melita et al., 2014). Penggunaan pejantan yang berlebihan dalam 

perkawinan akan menjadikan frekuensi ejakulasi yang dilakukan terlalu sering dan 

hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya tingkat libido ternak dan menurunnya 

volume dan konsentrasi sperma (Limbong, 2008). Meningkatnya frekuensi 
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ejakulasi akan menurunkan nilai konsentrasi spermatozoa dikarenakan semakin 

sering ejakulasi yang dilakukan akan menghasilkan semen dengan konsistensi yang 

encer dan akibatnya diperoleh semen dengan konsentrasi spermatozoa yang rendah, 

nilai konsentrasi spermatozoa dari kambing Saanen yang di tempatkan dalam 

kandang individu dan dilakukan penampungan sekali dalam seminggu dan satu kali 

ejakulasi yaitu sebesar 2978,38 x 106 (Tambing et al., 2003). 

 

2.5.4.  Persentase hidup spermatozoa 

 Perhitungan persentase spermatozoa hidup dilakukan dengan cara melakukan 

pewarnaan menggunakan pewarna eosin (Melita et al., 2014). Sperma hidup pada 

akrosomnya tidak dapat menyerap warna, sedangkan pada sperma mati warna dari 

eosin akan terserap dikarenakan daya permeiabel dindingnya meningkat sehingga 

senyawa-senyawa kimia mudah masuk dan melewati membrane plasma (Butar-

butar, 2009). Nilai persentase hidup spermatozoa lebih tinggi pada ternak yang 

melakukan ejakulasi satu kali dalam sehari dibandingkan yang melakukan ejakulasi 

tiga kali sehari, nilai persentase hidup spermatozoa akan menurun seiring dengan 

meningkatnya frekuensi ejakulasi pada ternak, persentase hidup spermatozoa pada 

kambing Boer sebesar 87,7% (Tambing et al., 2003).  

 

2.5.5.  Abnormalitas spermatozoa 

 Abnormalitas spermatozoa merupakan terjadinya penyimpangan yang terjadi 

pada bentuk sperma dari bentuk normalnya (Johari et al., 2009). Abnormalitas pada 

spermatozoa ada dua klasifikasi yaitu abnormalitas primer dan sekunder, 
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abnormalitas primer meliputi kepala yang terlalu besar, kepala terlalu kecil, kepala 

pendek melebar, pipih memanjang dan piriformis; kepala rangkap, ekor ganda; 

bagian tengah melipat, membengkok, membesar, sedangkan abnormalitas sekunder 

meliputi ekor yang putus, kepala tanpa ekor,bagian tengah yang melipat dan adanya 

butiran-butiran protoplasma proksimal atau distal dan akrosom yang terlepas 

(Salmah, 2014). Persentase abnormalitas pada spermatozoa yang tinggi juga dapat 

dipengaruhi pada saat proses pembentukan spermatozoa di alat kelamin jantan dan 

proses penanganan semen yang kurang baik pada proses koleksi dan setelah koleksi 

semen (Melita et al., 2014). Tingginya angka abnormalitas spermatozoa maka 

seiring dengan menurunnya daya fertilitas dikarenakan semakin rendahnya 

kemampuan dalam membuahi sel telur,  nilai morfologi abnormalitas spermatozoa 

kambing West African Dwarf meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi 

ejakulasi untuk mengawini banyaknya betina, standar semen yang layak digunakan 

untuk proses selanjutnya adalah semen yang memiliki nilai abnormalitas kurang 

dari 15% (Tambing et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


