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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Semen Kambing Peranakan Etawah 

 

 

Ilustrasi 1. Penampakan Fisik Kambing Peranakan Etawah 

(Mulyono, 2011) 

 

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan persilangan antara kambing 

lokal (Kacang) dan Kambing Etawah (Jamnapari) yang memiliki kemampuan 

reproduksi yang baik, serta sebagai penghasil daging dan susu. Bobot kambing PE 

jantan dapat mencapai 91 kg, sedangkan betina mencapai 63 Kg (Setiawan, 2011). 

Disamping sebagai ternak penghasil susu, pejantan kambing PE juga dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi produksi susu kambing-kambing lokal 

Indonesia lainnya dengan inseminasi buatan (IB) (Souhoka dkk., 2009). 

Semen kambing terdiri dari dua komponen utama yaitu plasma dan 

spermatozoa, plasma adalah cairan yang disekresikan oleh kelenjar vesikularis 
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dan kelenjar aksesoris lainnya. Spermatozoa secara umum terdiri dari bagian 

kepala, leher, bagian tubuh tengah (middle piece), annulus, bagian inti (principal 

piece), dan ekor (end piece) (Ilustrasi 2) (Hafez, 1993). Plasma yang memiliki 

berbagai zat makanan yang dibutuhkan spermatozoa ini mempunyai fungsi yang 

sangat vital sebagai medium perjalanan spermatozoa dari saluran reproduksi 

jantan ke saluran reproduksi betina selama ejakulasi (Sutama dkk., 2000). Semen 

adalah sekresi dari kelamin jantan dan epididimis serta kelenjar – kelenjar kelamin 

pelengkap yang terdiri dari spermatozoa dan plasma semen yang secara normal 

diejakulasikan di organ betina, fungsi utama plasma semen adalah sebagai 

medium pembawa spermatozoa dari saluran reproduksi jantan ke dalam saluran 

reproduksi betina. Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas semen diantaranya 

adalah umur, bangsa ternak, genetik, lingkungan, pakan dan jenis pengencer yang 

digunakan (Salmah, 2014).  

 

 

Ilustrasi 2. Spermatozoa (Hafez dkk., 2000) 
(1= bagian Akrosom; 2= Leher (Mitokondria berbentuk Spiral); 3= 

Anulus; 4= Membran Plasma; 5= Bagian Ekor) 
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Keberhasilan inseminasi buatan (IB) sangat ditentukan oleh kesuburan 

betina akseptor, ketepatan waktu inseminasi dan yang terpenting adalah kualitas 

semen (Mumu, 2009). Salah satu penyebab rendahnya angka kebuntingan 

kambing pada program IB adalah rendahnya kualitas semen beku yang digunakan 

(Alawiyah dan Hartono, 2006). Membran sel spermatozoa tersusun atas lipid 

(fosfolipid), kolesterol dan protein (Isnaini, 2011). Kualitas semen beku 

merupakan salah satu faktor pembatas terhadap keberhasilan program IB pada 

kambing. Semen kambing mudah mengalami kerusakan. Karakteristik semen 

Kambing PE menurut penelitian Tambing dkk. (2000) adalah memiliki volume 

1,08±0,47, konsentrasi 2,80±0,44 x 109 sel/ ml, gerakan massa +++, motilitas 

74,29±2,70 % dan persentase hidup mati 83,43±4,92 %. Hasil pengamatan pada 

semen segar kambing PE memiliki volume 1,4±0,42 ml, pH 6,84±0,27, motilitas 

75,20±10,18%, gerakan massa ++ dan konsentrasi 3,29±0,87 x 109 /ml (Putranti 

dkk., 2010). Sifat fisik semen segar kambing PE memiliki rata – rata volume 

0,68±0,18 ml/ejakulasi, berwarna putih susu, memiliki pH 7,00±0,00, gerakan 

spermatozoa ++ - +++, konsistensi agak kental – kental, motilitas 70,00±0,00 % 

dan memiliki konsentrasi 4,15±0,20 x 109 sel/ml (Souhoka dkk., 2009). Menurut 

Putranti dkk. (2010), motilitas semen segar kambing antara 50 – 90% tergolong 

normal. 

Konsentrasi dipengaruhi oleh cara penampungan dan frekuensi 

penampungan (Toelihere, 1993). Semen segar yang memiliki jumlah spermatozoa 

banyak akan mengakibatkan semen lebih kental dan warna lebih pekat (Souhoka 

dkk., 2009). Penampungan menggunakan vagina buatan akan menghasilkan 



7 
 

 

konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan metode elektro ejakulator dan 

bertambahnya frekuensi ejakulasi akan mengurangi konsentrasi spermatozoa 

(Putranti dkk., 2010). Pengolahan semen merupakan salah satu bagian integral 

dalam upaya penerapan teknologi IB (Souhoka dkk., 2009). 

Viabilitas spermatozoa merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

kualitas semen. Viabilitas spermatozoa dalam semen  cair dapat cepat menurun 

pada proses penyimpanan baik dengan adanya bahan pengencer maupun tanpa 

bahan pengencer. Penurunan viabilitas spermatozoa selama penyimpanan dapat 

dihambat dengan pengenceran semen menggunakan pengencer yang mengandung 

komposisi yang tepat dan teknik penyimpanan yang sesuai (Isnaini, 2011). 

Viabilitas dan fertilitas dipengaruhi pula oleh reaksi rantai yang akan 

menyebabkan kerusakan peroksidatif (Aslam dkk., 2014). Bila organel-organel sel 

spermatozoa rusak, seperti mitokondria maka rantai oksidasi akan terputus 

sehingga proses metabolisme tidak berlangsung dan akhirnya sel spermatozoa 

mati (Tambing dkk., 2000). 

Kualitas spermatozoa akan mengalami penurunan saat proses 

kriopeservasi (pengawetan/ penyimpanan) karena faktor termal (cekaman dingin/ 

cold shock), mekanikal (terbentuknya kristal es intraseluler), kimiawi (komponen 

pengencer), dan stres osmotik (tekanan osmotik pengencer) (Sutama dkk., 2000). 

Proses terjadinya radikal bebas akibat dari proses metabolisme spermatozoa 

selama penyimpanan, senyawa ini tidak memiliki elektron berpasangan dan 

bersifat reaktif, sehingga elektron radikal bebas akan mencari pasangan lain dan 

menyerang membran plasma spermatozoa. Radikal bebas yang bereaksi dengan 
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oksigen akan menghasilkan Reactive Oxigen Species (ROS), kondisi ini merusak 

membran plasma sehingga menyebabkan tingkat abnormalitas tinggi. Apabila 

terjadi produksi radikal bebas berlebihan maka akan menyebabkan spermatozoa 

mengalami stres oksidatif  (Suyadi dkk., 2015). 

Spermatozoa asal ejakulasi menunjukkan memiliki kualitas yang lebih 

baik dibandingkan dengan spermatozoa yang diambil dari cauda epididimis, ini 

diduga dikarenakan spermatozoa asal cauda epididimis tidak terpapar di dalam 

plasma semen, plasma semen memiliki peran yang penting karena di dalamnya 

mengandung berbagai senyawa dan makromolekul yang berfungsi menunjang 

kelangsungan hidup spermatozoa (Rizal, 2006). 

Plasma semen kambing umumnya berwarna putih kekuningan karena 

adanya riboflavin yang disekresikan oleh kelenjar vesikularis (Sutama dkk., 

2000). Salah satu makromolekul yang penting adalah glikoprotein yang disintesis 

oleh kelenjar vesikularis, dan disekresikan ke dalam plasma semen. Glikoprotein 

ini berperan melindungi membran plasma sel spermatozoa dari kerusakan akibat 

pengaruh kejutan dingin saat dikoleksi dan proses pengolahan. Saat proses 

pematangan spermatozoa di dalam caput dan corpus epididimis, juga terjadi 

perubahan komposisi senyawa kimia yang menyusun membran plasma sel. 

Membran sel kehilangan sebagian kolesterol, sehingga nisbah antara asam lemak 

tak jenuh dan kolesterol meningkat. Hal ini menyebabkan membran plasma 

menjadi kurang stabil, karena permeabilitas meningkat. Kondisi membran sel 

seperti ini secara fisiologi memang dibutuhkan spermatozoa untuk memudahkan 

terjadinya proses reaksi akrosom saat fertilisasi. Kondisi ini juga akan 
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memudahkan terjadinya fusi antara membran plasma sel spermatozoa dan 

membran sel oosit saat fertilisasi berlangsung (Rizal, 2006). 

2.2. Pengenceran dan Bahan Pengencer 

Semen segar yang akan diencerkan harus memenuhi syarat, yaitu minimal 

memiliki persentase motilitas 70%, konsentrasi 2 x 109 sel/ml, gerakan massa 

++/+++, persentase hidup minimal 80% dan persentase abnormal tidak lebih dari 

15% (Tambing dkk., 2000). Sperma yang baik atau normal pada penilaian 

makroskopis akan dilanjutkan dengan pengenceran dengan tujuan memperbanyak 

volume sperma (Putranti dkk., 2010). Dalam proses pembuatan semen beku, 

nutrisi yang terkandung dalam pengencer akan sangat berperan penting dalam 

melindungi spermatozoa, sehingga pengencer harus mampu menyediakan 

kandungan sumber energi, mampu menjadi buffer dan melindungi spermatozoa. 

Proses pengenceran semen dapat dilakukan untuk mengurangi kepadatan dan 

menjaga kelangsungan hidup spermatozoa (Salmah, 2014). Pengenceran juga 

dapat memberi perlindungan terhadap sperma dari terjadinya cekaman dingin 

(cold shock) dan juga sebagai penyangga dalam menjaga kestabilan pH 

(Toelihere, 1993).  

Pengencer semen yang tidak mengandung antioksidan akan menyebabkan 

peningkatan stres oksidatif dalam sel dan tingginya ion kalsium dalam matriks 

mitokondria yang dapat menyebabkan terbukanya mitochondrial transition pore 

(MTP). Hal ini  yang akan menyebabkan keluarnya berbagai komponen membran 

potensial mitokondria, seperti ion kalsium, substrat metabolik yang penting, dan 

anti oksidan serta ATP (Isnaini, 2011). Antioksidan mampu meredam senyawa – 



10 
 

 

senyawa pengoksidasi, sehingga berperan dalam meminimalkan terjadinya reaksi 

– reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi bersifat merugikan karena menghasilkan produk 

yang dapat merusak integritas membran plasma sel (Rizal, 2009). Penambahan 

antioksidan pada bahan pengencer merupakan upaya untuk meminimalkan 

kerusakan membran spermatozoa akibat peroksidasi lipid selama proses 

pendinginan (Lubis dkk., 2013). 

Reaksi oksidasi yang berlebihan sangat membahayakan kehidupan 

spermatozoa karena menghasilkan produk yang dapat merusak integritas sel. 

Sebagai senyawa yang stabil, laktosa tidak mudah mengalami perubahan struktur 

menjadi bentuk ion yang dapat merubah tekanan osmotik larutan pengencer 

(Rizal, 2006). Gliserol yang terkandung dalam pengencer memiliki peranan untuk 

melindungi membran spermatozoa, mencegah kerusakan fisik, dan fungsional sel 

spermatozoa selama proses pembekuan semen akibat terbentuknya kristal – kristal 

es. Efek gliserol adalah mencegah pengumpulan molekul H2O dan mencegah 

adanya kristalisasi es pada daerah titik beku larutan (Tambing dkk., 2000). 

Beberapa bahan pengencer telah banyak digunakan untuk meningkatkan 

daya hidup spermatozoa setelah pembekuan adalah Tris-kuning telur, segar-

kuning telur, susu skim-kuning telur, laktosa-kuning telut, dan beberapa 

pengencer komersial yaitu AndroMed®, Bioxcell®, Troladyl®, Biladyl®, 

Biochipos® plus.  AndroMed® dan Bioxcell® merupakan pengencer sperma 

kambing komersial yang merupakan campuran dari berbagai bahan yang 

dibutuhkan oleh sperma kambing, kerbau maupun sapi. AndroMed® merupakan 

salah satu pengencer komersial berbahan dasar tris yang paling populer digunakan 
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untuk pengencer semen beku sapi. Pada penelitian Aslam dkk. (2014) 

menunjukkan penggunaan pengencer AndroMed® belum memberikan fertilitas 

yang baik dan pada pemeriksaan kualitas spermatozoa terlihat daya hidup 

spermatozoa rendah (unpublished), Kondisi ini diduga berkaitan dengan 

ketidakmampuan pengencer AndroMed® untuk mencegah kerusakan membran 

spermatozoa yang disebabkan oleh peroksidasi lipid, upaya yang dilakukan untuk 

meminimalkan kerusakan membran spermatozoa akibat peroksidasi lipid selama 

pendinginan dapat dilakukan dengan penambahan antioksidan pada bahan 

pengencer.  

AndroMed® merupakan bahan pengencer komersial berbahan dasar “tris” 

yang terdiri dari aquabidest, fructose, glycerol, fosfolipid, tris-(hidroksimetil), 

antibiotics,  aminometan, asam sitrat, spektinomisin, tylosin, gentamicin, dan 

lincomycin (MinitÜb, 2001). AndroMed® merupakan salah satu pengencer 

komersial yang paling  populer (Aslam dkk., 2014). Tris Hidroxymethil 

aminomethan (C4HuNO3) telah banyak digunakan sebagai komponen dasar 

pengencer semen pada sapi, babi, dan domba, Tris sebagai pengencer dapat 

memperpanjang daya hidup spermatozoa pada temparatur -5oC dan -196oC, 

mempertahankan pH, serta dapat mempertahankan osmolaritas (Herdis dkk., 

2003). Pemberian phospholipid dapat meningkatkan daya hidup spermatozoa sapi 

selama pendinginan dan pembekuan, kolesterol berfungsi menjaga stabilitasi 

membran (Situmorang, 2002). Kandungan asam amino akan berfungsi untuk 

mempertahankan osmolaritas (Herdis dkk., 2003). 
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Bioxcell® ini meliputi karbohidrat, garam mineral, buffer, antioksidan, 

phospholipids, aquabidest, gliserol, dan antibiotik (gentamycin, tylosin, 

lincomicyn dan spectinomycin) (imv Technologies, 2014). Senyawa antioksidan 

yang ditambahkan dalam pengencer memiliki fungsi penting untuk mengurangi 

akibat negatif dari radikal bebas yang merupakan hasil samping dari metabolisme 

spermatozoa (Suyadi dkk., 2015). Antioksidan merupakan senyawa – senyawa 

yang dapat meredam dampak negatif oksidan termasuk enzim – enzim dan 

protein-protein pengikat logam. Dalam meredam dampak negatif yaitu dengan 

cara mencegah terhimpunnya senyawa-senyawa oksidan secara berlebihan 

(preventive anti-oxidants) dan mencegah reaksi berantai berlanjut (chain-breaking 

anti-oxidants) (Susilowati, 2007). Kandungan gliserol pada pengencer dapat 

mencegah pengumpulan molekul H2O dan mencegah kristalisasi es pada titik 

beku larutan, serta mencegah terjadinya dehidrasi karena memiliki daya ikat yang 

kuat terhadap air, sehingga dapat mencegah kerusakan fisik dan fungsional 

spermatozoa selama proses pembekuan (Tambing dkk., 2000). Kandungan garam 

dan asam amino dapat mempertahankan osmolaritas (Herdis dkk., 2003). 

Kandungan karbohidrat berfungsi sebagai substrat energi baik dalam kondisi 

anaerob (penyimpanan) maupun aerob (saluran reproduksi betina), serta turut 

berperan menstabilkan membran plasma semen selama proses pembekuan 

(Tambing dkk., 2003). 
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2.3. Pengamatan Kualitas Semen secara Makroskopis dan Mikroskopis 

Semen yang telah ditampung menggunakan vagina buatan akan dinilai 

secara makroskopik  yang meliputi volume semen, warna, konsistensi 

(kekentalan) dan derajat keasaman (pH) (Rizal, 2006). Kualitas semen yang 

digunakan untuk inseminasi buatan harus memenuhi persyaratan seperti volume, 

warna, pH, konsistensi yang diuji dengan cara makroskopis. Serta persyaratan 

motilitas, konsentrasi dan morfologi sperma secara mikroskopis untuk 

mempertahankan kualitas semen (Mumu, 2009). Evaluasi standard yang 

dilakukan Balai Inseminasi Buatan (BIB) adalah evaluasi secara makroskopis dan 

mikroskopis (Arifiantini, 2012). Warna, konsistensi, gerakan massa, dan 

konsentrasi spermatozoa ini saling berkaitan, karena warna semen ditentukan oleh 

kepadatan (konsentrasi) spermatozoa dan juga akan termanifestasikan pada 

konsistensi semen dan gerakan massa spermatozoa (Rizal, 2006). 

 Kualitas semen yang digunakan untuk inseminasi buatan harus memenuhi 

persyaratan seperti volume, warna, pH, konsistensi yang diuji dengan cara 

makroskopis. Serta persyaratan motilitas, konsentrasi dan morfologi sperma 

secara mikroskopis untuk mempertahankan kualitas semen (Mumu, 2009). 

Evaluasi standar yang dilakukan Balai Inseminasi Buatan (BIB) adalah evaluasi 

secara makroskopis dan mikroskopis (Arifiantini, 2012). Spermatozoa hidup yang 

ditandai oleh kepala yang transparan atau tidak berwarna bila diwarnai dengan zat 

pewarna eosin-negrosin (Tambing dkk., 2000). 
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Persentase spermatozoa motil adalah persentase spermatozoa yang 

bergerak progresif (bergerak kedepan), ditentukan secara subjektif pada delapan 

lapang pandang yang berbeda dengan mikroskop. cahaya pembesaran 400x 

(Rizal, 2006). Abnormalitas spermatozoa ditandai oleh adanya kelainan pada 

kepala dan ekor (kepala membesar atau mengecil, ekor pendek atau hilang), 

dihitung dengan menggunakan mikroskop cahaya pembesaran minimal 40 kali 

dan jumlah spermatozoa yang diamati sebanyak 200 ekor (Tambing dkk., 2000). 

Persentase spermatozoa hidup bertujuan mengevaluasi berapa persentase sperma 

yang hidup dan yang mati, diamati dengan pewarnaan 2% eosin B. Spermatozoa 

yang hidup ditandai dengan kepala bewarna putih atau transparan, dan yang mati 

ditandai dengan bagian kepala yang berwarna merah. Dalam evaluasi minimum  

200 spermatozoa diperiksa dengan mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali 

(Souhoka dkk., 2009). 

2.4. Pengamatan Membran Plasma Utuh 

Membran spermatoza tersusun atas lipid (fosfolipid, glikolipid dan 

kolesterol) dan protein (Isnaini, 2011). Spermatozoa diliputi oleh membran sel 

dari kepala hingga ekor yang mempunyai susunan sangat kompleks baik 

komposisi molekuler maupun secara fungsionil. Membran spermatozoa tersusun 

dari 43% lipid, 48% protein dan 9% karbohidrat. Komponen membran 

spermatozoa mempunyai fungsi yang sangat penting dan spesifik seperti 

perletakan spermatozoa dengan sel telur, transpor substrat dan metabolisme. 

Membran pada bagian ekor mempunyai fungsi untuk mendapatkan substrat untuk 

energi spermatozoa dan menghantar gelombang (Susilowati, 2007). Integritas 
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membran plasma serta fungsinya penting untuk menjaga viabilitas sel. Membran 

plasma memiliki kemampuan permeabilitas yang selektif untuk mengatur aktivitas 

metabolik intrasel, pH dan komposisi ion. Fungsi lain dari membran plasma 

spermatozoa adalah peranannya dalam proses fusi dengan ovum (Artika, 2014). 

Integritas membran plasma sangat penting untuk diperhatikan dalam penilaian 

kualitas semen, karena membran tersebut melindungi secara fisik bagian 

spermatozoa, mengatur keluar masuknya zat - zat, ion-ion yang diperlukan dalam 

proses metabolisme serta menjaga keseimbangan elektrolit intra dan ekstraseluler 

(Hidayat, 2013). 

Kerusakan membran sel spermatozoa yang pertama terjadi pada proses 

pembekuan dan thawing antara suhu -15 oC hingga -60 oC tetapi tidak terjadi 

selama penyimpanan di nitrogen cair. Pendinginan dan pemanasan kembali akan 

merusak lipoprotein yang ada pada membran sperma (Arifiantini dkk., 2005). 

Pada keadaan normal pada sel spermatozoa hidup, terjadi metabolisme untuk 

mendapatkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Sebesar 85-90% oksigen 

diperlukan untuk mitokondria, 1-3% oksigen direduksi secara univalen menjadi 

Reactive Oxygen Species (ROS). Bila kadar ROS yang terbentuk berlebihan 

akibat dari sentrifugasi tersebut maka akan berpengaruh terutama pada membran 

sehingga akan terjadi reaksi rantai yang akan menghasilkan senyawa toksik 

(Susilowati, 2007). 

Kerusakan spermatozoa dapat terjadi karena adanya perubahan tekanan 

osmotik pada plasma semen yang mengakibatkan permeabilitas menurun. 

Kerusakan membran yang melindungi spermatozoa dari perubahan lingkungan 
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akan menyebabkan sperma rapuh, khususnya pada bagian ekor, hal tersebut akan 

mengakibatkan perubahan morfologi sperma sehingga menjadi abnormal. 

Kerusakan membran plasma akan menyebabkan terganggunya metabolisme, 

motilitas dan kemampuan spermatozoa untuk fertilisasi karena lepasnya 

komponen seluler dan inaktivasi protein – protein di dalam akrosom (Hidayat, 

2013). Salah satu penyebab kerusakan membran saat proses pendinginan adalah 

ketidakmampuan pengencer dalam menjaga integritas membran karena tidak 

mengandung antioksidan (Lubis dkk., 2013). Selama proses pembekuan semen, 

kristal dari kandungan air yang terbentuk akan menyebabkan konsentrasi 

elektrolit meningkat di dalam sel spermatozoa, dan pada waktu thawing akan 

mengubah permeabilitas membran plasma sehingga spermatozoa akan mati 

(Tambing dkk., 2000).  

Pemeriksaan keutuhan Membran Plasma dapat diukur dengan metode 

hyhypo-osmotic test (HOST) (Sutama dkk., 2000). Teknik ini dilakukan dengan 

cara memaparkan spermatozoa pada larutan hipoosmosis. Takanan osmosis pada 

spermatozoa mamalia berkisar antara 250 – 350 mOsm/ kg. Larutan hipoosmosis 

biasanya mempunyai tekanan osmosis berkisar antara 100 – 150 mOsm/ kg. 

Larutan HOS dapat dibuat dari campuran 0,9g fruktosa dengan 0,49g sodium 

sitrat yang dilarutkan dengan akuades hingga mencapai 100ml (Arifiantini, 2012). 

Integritas (keutuhan) membran plasma adalah suatu keadaan yang menunjukkan 

fungsi fisiologis membran yang terjaga sebagai kontrol terhadap transport air 

sehingga cairan diluar sel tidak dapat memasuki sel (Septiyani, 2013). 
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Larutan cairan hipoosmotik masuk ke dalam sel melewati membran 

plasma spermatozoa. Spermatozoa dengan membran plasma fungsional 

membengkak mulai dari ekor. Reaksi ini merupakan bentuk respon sel dalam 

mencapai keseimbangan antara lingkungan intra dan ekstraseluler. Fenomena 

membengkaknya spermatozoa yang dapat dilihat dari ekornya yang melingkar 

disebut  HOS reaktif (HOS positif). Fertilisasi tidak akan terjadi jika membran 

spermatozoa secara biokimia tidak aktif walaupun secara struktural tetap utuh, 

sehingga pengujian HOS merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan 

dengan pewarnaan supravital (Artika, 2014). Pemeriksaan integritas membran 

plasma spermatozoa dilakukan berdasarkan uji pembengkakan atau hypoosmotik 

swelling test (HOS-test), sebanyak 0,1ml sperma hasil koleksi dimasukan ke 

dalam 0,9ml larutan hypoosmotik (Lubis dkk., 2013). Larutan hipoosmotik 

sebanyak 200ml yang terdiri dari atas : 0,9g fruktosa+0,49g natrium sitrat yang 

dilarutkan dengan dalam 100 ml, dicampurkan dengan 20ml semen (1 : 10) 

hingga homogen (Souhoka dkk., 2009). Spermatozoa yang memiliki membran 

plasma utuh akan menunjukkan ekornya melingkar atau menggelembung, 

sedangkan jika rusak akan menunjukkan ekor yang lurus apabila dipaparkan di 

dalam larutan hipoosmotik dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 60 menit 

sebanyak minimum 200 spermatozoa dievaluasi dengan mikroskop cahaya 

perbesaran 10x40 (Rizal, 2006). Keutuhan membran plasma dapat mempengaruhi 

tudung akrosom (Hardayana dkk., 2013). 

Hasil penilaian yang dilakukan Lubis dkk. (2013), semen segar kambing 

boer yang memiliki motilitas 76,67±5,77%, persentase spermatozoa hidup 
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87,54±2,18%, memiliki persentase membran plasma utuh 83,67±3,58%. Setelah 

ditambahkan vitamin C dengan jumlah yang berbeda dan didinginkan serta 

disimpan selama 24 jam memiliki persentase membran plasma utuh antara 

71,60±2,07% hingga 78,20±3,11%. Semen segar sapi Aceh yang memiliki 

motilitas 78,33%, memiliki Integritas Membran 86,33% (Aslam dkk., 2014). 

Persentase MPU yang diberi perlakuan thawing dengan air hangat bersuhu 37oC 

selama 30 detik menunjukkan angka 48,31±2,89%, yang diberi perlakuan thawing 

dengan air ledeng bersuhu 25 – 27oC selama 15 detik adalah 46,61±2,67%, dan 

yang diberi perlakuan thawing dengan air es bersuhu 5 oC selama 30 menit adalah 

42,28±1,67% (Hidayat, 2013). Pada penelitian Souhoka dkk. (2009) persentase 

membran plasma utuh pada semen segar kambing PE adalah 84,00±1,00%. 

Setelah dicampurkan pengencer Tris yang telah ditambahkan 0,6 g (per 100 ml 

Tris) dan dipreservasi pada suhu 3-5oC selama 5 hari, pada hari pertama 

menunjukkan 83,20±0,75%, hari kedua 74,80±1,60%, hari ketiga 68,80±1,94%, 

hari keempat 58,40±2,33%, dan pada hari kelima menunjukkan 55,60±1,36%.  

Nilai MPU  pada semen beku kambing PE yang diberi dosis tokoferol yang 

berbeda berkisar antara 39,21±4,34% hingga 44,33±2,51% (Arifiantini dkk., 

1999). Pada semen segar kambing PE yang memiliki motilitas 74,29±2,70%, 

memiliki persentase membran plasma utuh 81,45±4,45%, setelah ditambahkan 

berbagai dosis gliserol dan diekuilibrasi menunjukkan persentase MPU 

53,87±5,34% hingga 57,56±4,79%, setelah dibekukan dan di thawing 

menunjukkan persentase MPU berkisar antara 37,60±2,71% sampai 45,63±4,90% 

(Tambing dkk., 2000).  Persentase membran plasma utuh semen segar domba 
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Garut adalah 85,17±2,32%, setelah ditambah pengencer tris kuning telur dan 

diekuilibrasi memiliki persentase MPU 80,00±2,76%, dan pada pasca dibekukan 

dan di thawing adalah 58,17±1,83%, serta yang ditambahkan pengencer susu skim 

kuning telur pada pasca ekuilibrasi adalah 77,00±3,35%, dan pasca dibekukan dan 

di thawing adalah 57,33±1,63% (Herdis dkk., 2003). 

2.5.  Pengamatan Tudung Akrosom Utuh 

Tudung akrosom merupakan bagian terpenting dari spermatozoa dan 

berperan dalam proses pembuahan, pada tudung akrosom terdapat enzim – enzim 

hialuronidase, akrosin dan enzim lainnya yang akan melisiskan lapisan pelindung 

sel telur (Sutama dkk., 2000). Bagian akrosom meliputi bagian apical segment, 

princupal segment dan ekuatorial segment. Bagian membran terluar pada bagian 

apical segment dan principal segment disebut tudung akrosom (Ilustrasi 3) 

(Hafez, 1993). Membran pada bagian kepala berfungsi untuk penembusan sel 

telur pada proses fertilisasi. Membran bagian belakang akrosom berfungsi 

mengadakan kontak pertama dan menjadi satu dengan oolema sel telur pada 

proses fertilisasi (Susilowati, 2007). Penurunan pH internal spermatozoa akan 

mempengaruhi pengaturan fungsi spermatozoa mamalia dan non mamalia seperti 

reaksi akrosom dan motilitas (Arifiantini dkk., 2005). Motilitas dan Tudung 

akrosom merupakan variabel kualitas spermatozoa yang memiliki peranan sentral 

dalam menentukan keberhasilan fertilisasi. Motilitas dibutuhkan spermatozoa 

untuk mencapai tempat fertilisasi dari tempat pendeposisian  pada saat inseminasi 

dan dalam proses penembusan barier pelindung oosit, khususnya cumulus 
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oophorus. Sedangkan tudung akrosom yang utuh sangat penting karena di 

dalamnya terdapat enzim – enzim lisis (akrosin dan zona lisin) yang dikeluarkan 

saat reaksi akrosom berlangsung, selanjutnya enzim – enzim tersebut berfungsi 

melisis bagian tertentu zona pellusida yang akan menjadi tempat masuknya 

spermatozoa ke dalam sitoplasma oosit untuk kemudian membentuk pronukleus 

jantan, serta dilanjutkan dengan terjadinya singami dan terbentuknya embrio 

(Rizal, 2006). Kolesterol pada spermatozoa mamalia berhubungan dengan reaksi 

akrosom dan fertilitas (Situmorang, 2002). 

 

 

 

Ilustrasi 3. Bagian Akrosom Spermatozoa (Hafez dkk., 2000) 

 

Tudung akrosom memiliki fungsi yang cukup penting untuk keberhasilan 

fertilisasi saat perkawinan. Keutuhan dari tudung akrosom sangat penting pada 

saat preservasi, hal ini berhubungan dengan kandungan enzim – enzim yang 
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terkandung di dalamnya. Kerusakan tudung akrosom akan menyebabkan enzim – 

enzim keluar yang menyebabkan hilangnya kemampuan spermatozoa saat 

pembuahan (Arifiantini, 2012). Pada proses fertilisasi selain motilitas 

spermatozoa, keutuhan tudung akrosom dan membran plasma sangat menentukan 

kemampuan membuahi oosit. Reactive oxygen species (ROS) yang berlebihan 

akan mempengaruhi lipid membran terutama asam lemak poli tak jenuh  sehingga 

terjadi peroksidasi lipid yang akan mengganggu membran plasma maupun tudung 

akrosom spermatozoa (Susilowati, 2007). Persentase tudung akrosom utuh dan 

membran plasma utuh merupakan integritas spermatozoa yang memiliki peran 

penting dalam proses fertilisasi untuk keberhasilan IB. Rusaknya membran 

plasma biasanya disertai dengan rusaknya tudung akrosom, sehingga 

menyebabkan keluarnya enzim-enzim yang diperlukan selama proses fertilisasi. 

Bagian membran plasma dan akrosom lebih peka dibandingkan inti dan bagian 

okomotor spermatozoa. Membran luar akrosom lebih sensitif dari bagian dalam 

akrosom sperma. Kerusakan atau perubahan tudung akrosom merupakan salah 

satu bentuk abnormalitas dari kepala spermatozoa. Perubahan bentuk tudung 

akrosom dapat berupa penggembungan (swollen), pecah (ruptered), berkerut 

(ruffled) dan terlepas (detached). Kerusakan tudung akrosom menyebabkan 

berkurangnya kemampuan spermatozoa dalam melakukan fertilisasi. Keadaan ini 

terjadi karena pada selubung akrosom mengandung bahan-bahan akrosomal yaitu 

enzim-ensim penting untuk proses fertilisasi (Herdis dkk., 2003). 

Persentase TAU spermatozoa yang memiliki tudung akrosom utuh ditandai 

dengan ujung kepala yang berwarna hitam apabila dipaparkan di dalam larutan 
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NaCl fisiologi yang mengandung 1% formalin sebanyak minimum 200 

spermatozoa dievaluasi dengan mikroskop cahaya dengan perbesaran 10x40 

(Rizal, 2006). Kondisi tudung akrosom dapat diamati dengan mencampurkan 

semen dengan NaCl fisiologis ditambah formalin 1% yang berfungsi untuk 

mematikan dan memfiksasi spermatozoa dan diamati dibawah mikroskop cahaya, 

Evaluasi dilakukan dengan sistem skor 0% sampai 100% (Herdis dkk., 2003). 

Hasil pengamatan Situmorang (2002) terhadap semen segar sapi Friesian 

Holstein (FH) memiliki rataan motilitas 70,5%, persentase hidup mati 78,9% dan 

tudung akrosom utuh 75,8%. Setelah mengalami pengenceran menggunakan susu 

skim dengan ditambahkan kuning telur dan kolesterol yang berbeda, rataan 

persentase tudung akrosom utuh antara 63,0 % hingga 65,9 %. Pada semen segar 

kambing PE yang memiliki motilitas 74,29±2,70%, persentase membran plasma 

utuh 81,45±4,45%, memiliki persentase tudung akrosom utuh 78,07±4,82%. 

Setelah ditambahkan berbagai dosis gliserol dan diekuilibrasi menunjukkan 

persentase TAU berkisar antara 57,56±3,57% sampai 58,54±3,09%, setelah 

dibekukan dan di thawing memiliki persentase TAU berkisar antara 37,00±2,87% 

sampai 47,54±9,89% (Tambing dkk., 2000). Persentase tudung akrosom utuh 

(TAU) semen segar domba Garut adalah 85,33±1,63%, setelah ditambah 

pengencer tris kuning telur dan diekuilibrasi memiliki persentase TAU 

76,00±3,64%, dan pada pasca dibekukan dan di thawing adalah 58,50±2,88%, 

serta yang ditambahkan pengencer susu skim kuning telur pada paska ekuilibrasi 

adalah 75,00±2,76%, dan pasca dibekukan dan di thawing adalah 56,00±2,45% 

(Herdis dkk., 2003). 


