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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan tentang Kambing Peranakan Ettawa 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan kambing dari hasil 

persilangan antara kambing Ettawa yang berasal dari India dengan kambing lokal 

(kacang) dari Indonesia. Kambing Peranakan Ettawa merupakan tipe kambing 

dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan susu (perah). Peranakan yang 

penampilannya mirip Kacang disebut Bligon atau Jawa randu yang merupakan 

tipe pedaging.  Kambing Peranakan Ettawa dikembangbiakkan di daerah 

perbukitan Menoreh sebelah Barat Yogyakarta dan di Kaligesing, Purworejo. 

Daerah ini merupakan sentra utama peternakan Kambing Peranakan Ettawa, 

karena daerah ini berhawa dingin dan memiliki potensi hijauan melimpah 

sehingga sangat cocok untuk kambing ini. Kambing Kaligesing ini ditetapkan 

sebagai galur lokal Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI 

No.2591/Kpts/PD.400/7/2010 tanggal 19 Juli 2010. Namun belum ada satu 

institusi yang mengusulkan keberadaan rumpun Kambing Peranakan Ettawa 

sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Pertanian No.19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan 

Rumpun dan Galur Ternak (Batubara, 2016) 

Berdasarkan SNI 7352:2008 tentang Bibit Kambing Peranakan Ettawa, 

ciri-ciri dominan yang terdapat pada kambing ini yaitu memiliki telinga yang 
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panjang dan terkulai dengan ukuran 18-30 cm, warna bulu bervariasi dari coklat 

muda sampai hitam, bulu kambing jantan pada bagian atas leher dan pundak lebih 

tebal serta agak panjang, sedangkan pada betina bulu pada bagian paha yang 

terlihat panjang, bobot badan jantan dewasa hingga 40 kg dan betina seberat 35 kg 

dengan tinggi pundak 76-100 cm. Kambing ini siklus kelahiran setiap 8 bulan 

(tiga kali kelahiran tiap 2 tahun), dengan jumlah anak setiap kelahiran 1-3 ekor, 

menjadikan kambing Peranakan Ettawa ini juga berpotensi sebagai penghasil 

daging. Produksi susu kambing Peranakan Ettawa bervariasi (0,5-2 liter/hari), 

produksi susu tergantung pada perkawinan, kebuntingan, kelahiran, dan laktasi 

secara normal (Batubara, 2016). 

Ciri khas dari kambing Peranakan Ettawa adalah telinga panjang, memiliki 

kombinasi warna bulu (putih, hitam, putih-hitam atau putih-coklat), bulu 

rewos/gembyeng/surai menggantung terkulai, memiliki muka cembung, tanduk 

pejantan dan betina kecil melengkung ke belakang, dan ekor pendek. Sifat 

kuantitatif Kambing Peranakan Ettawa bibit dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.1 Sifat Kuantitatif Kambing Peranakan Ettawa Jantan 

Parameter Satuan Umur (tahun) 

0,5-1 >1-2 >2-4 

Bobot badan Kg 29 ± 5 40 ± 9 54 ± 5 
Tinggi pundak Cm 67 ± 5 75 ± 8 87 ± 5 
Panjang badan Cm 53 ± 8 61 ±7 63 ± 5 
Lingkar dada Cm 71 ± 6 80 ±8 89 ± 5 

Panjang telinga Cm 23 ± 3 26 ± 4 30 ± 4 
Panjang bulu Cm 11 ± 4 14 ± 5 23 ± 5 

Sumber: SNI 7352:2008 
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Tabel 2.2 Sifat Kuantitatif Kambing Peranakan Ettawa Betina  

Parameter Satuan Umur (tahun) 

0,5-1 >1-2 >2-4 

Bobot badan Kg 22 ± 5 34 ±6 41 ± 7 
Tinggi pundak Cm 60 ± 5 71 ± 5 75 ± 5 
Panjang badan Cm 50 ± 5 57 ±5 60 ± 5 
Lingkar dada Cm 63 ± 6 76 ±7 81 ± 7 

Panjang telinga Cm 24 ± 3 26 ±3 27 ± 3 
Panjang bulu Cm 11 ± 4 14 ± 5 23 ± 5 

Sumber: SNI 7352:2008 

Berikut ini merupakan gambar dari Kambing Peranakan Ettawa yang 

berada di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kambing Peranakan Ettawa 

(Sumber: Rini, 2017) 

 

2.1.2 Tinjauan tentang Karakteristik Semen Kambing 

Semen adalah cairan atau suspensi semi gelationous yang mengandung 

gamet jantan atau spermatozoa dan sekresi kelenjar pelengkap saluran reproduksi 

jantan.  Bagian cairan dari suspensi tersebut terbentuk dalam ejakulat disebut 

plasma Semen (Hafez dalam Tiku, 2014). Semen mengandung banyak 
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spermatozoa yang berada dalam medium cair, yaitu plasma-plasma. Tiap 

spermatozoa terdiri dari bagian kepala dimana terkumpul bahan-bahan genetik 

dan bagian ekor yang menyebabkan spermatozoa dapat bergerak maju sendiri 

(Feradis dalam Tiku, 2014). 

Warna Semen erat kaitannya dengan konsistensi dan konsentrasi 

spermatozoa. Semen dengan warna pudar menunjukkan encernya Semen dan 

rendahnya konsentrasi spermatozoa (Setiadi, 2000). Semen juga mengandung 

enzim yang disebut egg yolk coagulating enzyme (fosfolipase A) yang 

disekresikan oleh kelenjar bulbo-uretralis yang bersifat toksik terhadap sperma. 

Volume merupakan salah satu parameter yang umum digunakan dalam evaluasi 

Semen. Rataan volume Semen pada kambing bervariasi yaitu 0,3-1,4 cc, dengan 

warna normal yaitu putih susu sampai warna krem hingga kekuningan (Setiadi, 

2000). pH (derajat keasaman) Semen merupakan salah satu factor yang 

mempengaruhi kualitas Semen, pH akan menyebabkan kematian pada 

spermatozoa jika terlalu rendah maupun tinggi. pH Semen kambing berkisar 

antara 6-7 (Tambing; Setiadi, 2000; Hikmawan, 2016; Pamungkas, 2014). Variasi 

pH ini terdapat kaitannya dengan kadar asam laktat yang dihasilkan dalam proses 

akhir metabolisme anaerobik pada sperma (Toelihere, 1985).  

Tingkat motilitas sperma kambing Peranakan Ettawa rata-rata antara 40-

70% dan persentase spermatozoa hidup antara 54-81% dengan konsentrasi 

spermatozoa dengan variasi 1,56 – 5,7 milyar/cc (Setiadi, 2000). Motilitas sperma 

dipengaruhi oleh umur sperma, maturasi sperma, penyimpan energi (ATP), agen 

aktif, fisiologik, cairan suspensi, dan adanya rangsangan atau hambatan (Hafez 
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dalam Setiadi, 2000). Motilitas sperma erat kaitannya dengan presentase hidup 

sperma. Pada kambing Peranakan Ettawa presentase hidup dapat mencapai angka 

94% (Suwarso dalam Setiadi, 2000) dan pada kambing kacang sekitar 95%  

(Soeparna dalam Setiadi, 2000). Abnormalitas merupakan keadaan dimana terjadi 

kelainan pada kepala, ekor, maupun terpisahnya antara kepala dan ekor sperma. 

Persentase abnormalitas spermatozoa kambing bervariasi antara 3-9%. Terdapat 

faktor yang menyebabkan terjadinya abnormalitas sperma, yaitu 

terkontaminasinya Semen oleh bahan lain seperti urin yang mengandung air 

(Setiadi, 2000). Faktor lain yang menyebabkan abnormalitas Semen kambing 

akan meningkat jika kambing pejantan telalu sering kawin atau ditampung 

Semennya, karena terlalu cepatnya sperma diangkut melalui epididimis 

(Toelihere, 1985). Syarat semen segar yang akan dibekukan yaitu minimal 

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

persentase hidup minimal 80% dan persentase abnormal tidak lebih dari 15% 

(Tambing, 2000). 

 
2.1.3 Tinjauan tentang Kriopreservasi Semen  

Kriopreservasi merupakan teknik penyimpanan suatu sel hewan, 

tumbuhan, maupun materi genetik lainnya seperti Semen dalam keadaan beku 

atau dengan suhu rendah (-1960C). Teknik ini melalui reduksi aktivitas 

metabolisme dan tanpa mempengaruhi fungsi fisiologis, biologis, dan morfologis 

organel-organel di dalam sel tersebut (Boediono dalam Kostaman, 2011). Tujuan 

utama dari kriopreservasi Semen adalah untuk melestarikan plasma nutfah yang 

berpotensi mengalami kepunahan dan meningkatkan program teknologi 
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inseminasi buatan (IB) pada ternak. Kriopreservasi Semen menggunakan teknik 

kriopreservasi konvensional (conventional slow freezing), teknik ini menekankan 

pada proses pembekuan dengan lambat. Suhu diturunkan secara bertahap dengan 

mesin pendingin yang telah diprogram. Teknik kriopreservasi konvensional 

disebut dengan teknik pembekuan dua tahap, yaitu meliputi inkubasi sel dalam 

krioprotektan dengan total konsentrasi 1-2 M yang menyebabkan dehidrasi 

moderat dan diikuti oleh pembekuan lambat, misalnya dengan kecepatan 

10C/menit hingga suhu -350C, kemudian pembekuan dalam nitrogen cair dan 

thawing untuk proses evaluasi (Kostaman, 2011). 

Keberhasilan dari kriopreservasi Semen dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu kecepatan pembekuan; jenis dan konsentrasi krioprotektan; suhu akhir 

pembekuan; dan tipe dan keadaan fisiologis bahan yang akan disimpan. Menurut 

Watson dalam Kostaman (2011), jika pembekuan terlalu lambat maka air akan 

banyak keluar dari sel untuk mencapai keseimbangan potensial kimiawi air pada 

intraseluler dan ekstraseluler, serta terjadi dehidrasi untuk menghindari 

pembekuan intraseluler spermatozoa. Menurut Parks dalam Kostaman (2011), jika 

pembekuan terlalu cepat maka keseimbangan potensial air akan terganggu dan air 

pada intraseluler akan cepat membeku, karena derajat penurunan yang cepat akan 

membentuk kristal es halus di dalam sel yang mempunyai energi permukaan yang 

besar dan tidak stabil kemudian akan membentuk kristal es yang besar. Kondisi 

tersebut akan mengakibatkan kerusakan dan kematian pada sel spermatozoa. 

Berikut ini mekanisme krioprotektan dalam melawan efek merusak dari 

pembentukan kristal es agar spermatozoa dapat bertahan di daerah beku yaitu: 
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Gambar 2.2 Mekanisme krioprotektan dalam Mencegah Pembentukan Kristal Es 

saat Proses Pembekuan Sel Spermatozoa (Sumber: Scedullari, 2013). 

 

Protein anti beku dapat mengikat permukaan kristal es dan mencegah 

pembentukan kristal es yang lebih besar. Seiring turunnya suhu, air ekstraseluler 

mulai membeku dan meninggalkan cairan pelarut terkonsentrasi. Dalam upaya 

untuk mencairkan zat terlarut tersebut, air mengalir keluar dari sel, menyebabkan 

penyusutan sel secara signifikan yang menyebabkan kematian. Kemudian 

senyawa krioprotektif seperti DMSO dan gliserol berakumulasi di dalam sel untuk 

membantu menyamakan ketidakseimbangan zat terlarut, mencegah kehilangan air, 

dan kerusakan sel. Air dapat keluar melalui membrane sel tanpa bantuan bantuan 

melalui proses osmosis, namun cara yang lebih cepat air masuk atau keluar dari 

sel adalah melalui akuaporin protein membrane yang mengatur aliran air masuk 

dan keluar sel (Scedullari, 2013). 
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2.1.4 Tinjauan tentang Before Freezing 

Before Freezing dilakukan setelah ekuilibrasi dalam cool top. Proses ini 

dilakukan dengan mengevaluasi Semen yang telah mengalami ekuilibrasi. 

Ekuilibrasi adalah periode yang diperlukan spermatozoa sebelum pembekuan 

untuk menyesuaikan diri dengan pengencer agar sewaktu pembekuaan, kematian 

spermatozoa yang berlebihan dapat dicegah (Toelihere dalam Apriyanti, 2012). 

Menurut Panwar dalam Apriyanti (2012), ekuilibrasi bertujuan melindungi 

spermatozoa dari kematian yang disebabkan oleh penurunan tekanan osmotik 

yang mengganggu keutuhan membran spermatozoa akibat pembekuan. Waktu 

ekuilibrasi berbeda-beda pada berbagai jenis, bangsa, dan individu pejantan. 

Robert dalam Toelihere (1985) menyatakan bahwa Semen harus berada dalam 

bahan pengencer dengan atau tanpa gliserol selama kurang lebih 1-2 jam pada 

suhu 50C.  

Berdasarkan Umar (2005) diketahui bahwa waktu ekuilibrasi 4 jam 

menghasilkan gerakan individu sperma, motilitas, viabilitas, dan kebuntingan 

terbaik. Toelihere dalam Umar (2005) menyatakan bahwa waktu ekuilibrasi yang 

singkat menyebabkan adanya penurunan suhu yang mendadak saat pembekuan 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian sperma seperti pada ekor 

sehingga gerakan individual semakin berkurang.  

 
2.1.5 Tinjauan tentang Post Thawing 

Thawing adalah pencairkan kembali Semen beku yang telah melalui proses 

pembekuan sebelum dilakukan IB. Thawing dilakukan pada suhu 370C selama 

kurang lebih 20 detik (Payung, 2015). Suhu dan lama Thawing mempunyai 
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pengaruh besar terhadap keadaan spermatozoa khusunya keutuhan spermatozoa 

dalam Semen. Deka dalam Zelpina (2012) menyatakan bahwa suhu thawing 

diatas 370C akan meningkatkan daya hidup spermatozoa, tetapi apabila melebihi 

batas waktu kritis akan bersifat fatal pada sel spermatozoa. Presentase motilitas 

tertinggi diperoleh pada suhu thawing 370C (Pace dalam Zelpina, 2012). 

Soepriondho dalam Zelpina (2012) menyatakan bahwa suhu thawing yang tinggi 

akan menyebabkan proses metabolisme spermatozoa meninggi sehingga 

memerlukan energi yang tinggi pula. Menurut Aminasari dalam Payung (2015) 

setelah dilakukan Thawing maka dilanjutkan dengan evaluasi Post Thawing 

Motility atau evaluasi motilitas spermatozoa Post Thawing adalah salah satu 

parameter yang banyak digunakan untuk menentukan kualitas Semen yang akan 

digunakan untuk IB.   

 
2.1.6 Tinjauan tentang Bahan Pengencer Tris Kuning Telur 

Usaha mempertahankan fertilitas spermatozoa dalam periode yang lama 

yakni untuk memperpanjang daya hidup spermatozoa, motilitas, dan daya 

fertilitasnya disebut dengan pengenceran dan penyimpanan Semen (Situmorang 

dalam Ridwan, 2009). Menurut Rusdin dalam Ridwan (2009), bahan pengencer 

merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Semen dengan upaya untuk 

memperbanyak volume Semen, mengurangi kepadatan spermatozoa serta menjaga 

kelangsungan hidup spermatozoa hingga waktu tertentu pada kondisi 

penyimpanan di bawah atau di atas titik beku. Menurut Ridwan (2009), larutan 

pengencer Semen yang memiliki komposisi kimia lebih lengkap akan 

memberikan fungsi yang baik bagi Semen yang diencerkan. Karena substrat-
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substrat pada bahan pengencer dibutuhkan spermatozoa untuk mempertahankan 

hidupnya. 

Bahan pengencer yang biasa digunakan sebagai pengencer Semen adalah 

kuning telur, susu, air kelapa. Adapula NaCl fisiologis, Ringer Laktat dan Ringer 

Dextrose merupakan beberapa bahan pengencer lain yan berpotensi dimanfaatkan 

untuk dapat mempertahankan kualitas spermatozoa karena komposisi kimianya 

relative isotonis dengan cairan tubuh dan plasma Semen (Ridwan, 2009). Jenis 

bahan pengencer yang biasa digunakan berbahan dasar Tris karena telah diketahui 

kemampuannya dalam memelihara daya hidup spermatozoa kucing (Setiadi; Hori; 

Rizal; Lauw; Roca, dalam Pamungkas, 2014). Jenis bahan pengencer Tris 

biasanya ditambahkan kuning telur yang berfungsi melindungi spermatozoa dari 

kejutan dingin (cold shock) selama penyimpanan (Tsutsui dalam Pamungkas, 

2014). 

Bahan pengencer Semen biasa disebut Tris kuning telur yang terdiri dari 

Tris aminometan, asam sitrat, glukosa, kuning telur, penicillin, streptomycin, dan 

aquabiddest. Tris aminometan berfungsi sebagai buffer dan mempertahankan 

tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit (Triana dalam Salmah, 2014). 

Sedangkan kuning telur yang ditambahkan mengandung lipoprotein dan lesitin 

yang dapat mempertahankan dan melindungi integritas dan selubung lipoprotein 

dari sel spermatozoa (Toelihere dalam Salmah, 2014).  

 
2.1.7 Tinjauan tentang Krioprotektan 

Krioprotektan ialah zat kimia nonelektrolit yang berperan untuk 

mengurangi pengaruh mematikan selama pembekuan baik berupa pengaruh 
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larutan maupun adanya pembentukan kristal es sehingga kualitas sel dapat 

dipertahankan. Berdasarkan cara kerjanya krioprotektan dikelompokkan menjadi 

penetrating (bekerja intraseluler dan ektraseluler) seperti etilen glikol dan 

propilen glikol (Chen dalam Kostaman, 2011) dan nonpenetrating (bekerja hanya 

di luar sel) seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa (Diez dalam Kostaman, 2011). 

Krioprotektan merupakan salah satu komponen yang harus ditambahkan ke dalam 

bahan pengencer. Krioprotektan terdiri atas dua macam, yaitu krioprotektan yang 

bersifat intraseluler dan bersifat ekstraseluler. Krioprotektan yang digunakan 

untuk bahan pengencer Semen merupakan krioprotektan yang bersifat intraseluler 

seperti gliserol dan DMSO (dimetilsulfoksid). Sedangkan krioprotektan yang 

bersifat ekstraseluler memiliki karakteristik yang spesifik pada setiap bahan 

seperti kuning telur, susu sapi, dan susu skim (Toelihere dalam Pubiandara, 2016).  

Krioprotektan instraseluler merupakan agen protektif yang paling berperan 

penting dalam melindungi sel karena krioprotektan tersebut dapat menembus 

membran sel.  

Fungsi dari krioprotektan intaseluler tersebut memodifikasi pembentukan 

kristal es melalui pencegahan peningkatan konsentrasi elektrolit yang dapat 

membahayakan sel sperma yang akan dibekukan. Konsentrasi krioprotektan yang 

optimal merupakan perpaduan antara jumlah yang dibutuhkan untuk perlindungan 

sel dan yang dibutuhkan agar larutan tidak toksis (Rusiyantono, 2008). Menurut 

Alvarenga dalam Arifiantini (2007) krioprotektan ideal untuk pembekuan 

spermatozoa harus memiliki bobot molekul yang kecil, mudah larut dalam air dan 

memiliki toksisitas yang rendah. Berdasarkan bahan yang terkandung dalam 
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krioprotektan dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu golongan alkohol 

(etilen glikol, gliserol, dan lain-lain) dan kelompok amida (dimetilformamid, 

asetamid, metilformamid, dan lain-lain). Cara kerja krioprotektan memberikan 

pengaruh dalam melindungi spermatozoa pada saat kriopreservasi. Tidak hanya 

cara kerja krioprotektan, jenis dan konsentrasi krioprotektan juga mempengaruhi 

spermatozoa. Selain dapat mencegah pembentukan kristal-kristal es, krioprotektan 

juga dapat bersifat toksik pada saat ekuilibrasi dan post thawing.  

 
2.1.7.1 Tinjauan tentang DMSO (Dimetil sulfoksida) 

DMSO atau dimetil sulfoksida adalah senyawa organosulfur dengan rumus 

kimia (CH3)2SO. Cairan ini merupakan pelarut polar aprotik yang dapat 

melarutkan baik senyawa polar maupun nonpolar, dan larut dalam berbagai 

pelarut organik maupun air (Badan POM RI, 2010). Dimetil sulfoksida 

merupakan cairan yang memiliki ciri-ciri tidak berwarna, tidak berbau, agak 

higroskopik; pelarut bagi bahan uji anorganik dan organik Dimetil sulfoksida 

dikenal sebagai krioprotektan konvensional yang ditambahkan ke media sel untuk 

mencegah kematian sel sepanjang proses pembekuan. Titik beku dimetil 

sulfoksida tinggi pada suhu kamar merupakan suatu padatan yang berperan dalam 

beberapa proses kimia seperti kristalisasi pada waktu cooling. Dosis dimetil 

sulfoksida dalam pengencer Semen bervariasi antara jenis ternak (Kostaman, 

2011).  

Hasil penelitian oleh Tantary (2015) menyatakan bahwa Gliserol dan 

DMSO 6% dapat mengurangi pembentukan kristal es dengan menstabilkan 

membran spermatozoa Domba selama fase pembekuan.  Penelitian Amalia (2012) 
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menyatakan bahwa bahan pengencer yang mengandung DMSO sebanyak 7,5% 

dan ditambahkan glutathione 6 mM memberikan hasil yang optimal terhadap 

motilitas dan viabilitas spermatozoa Kambing Boer setelah pengenceran, 

pendinginan dan post thawing.  

Dimetil sulfoksida memiliki berat molekul 78,129 g/mol, yang digunakan 

secara luas sebagai pelarut kimia. Karena kemampuannya untuk menembus 

membran biologis, digunakan sebagai media untuk aplikasi dari obat-obatan. 

Dimetil sulfoksida juga digunakan untuk melindungi jaringan selama 

kriopreservasi. (National Center for Biotechnology Information, 2017). Dalam 

Cryobiology Dimetil sulfoksida telah digunakan sebagai krioprotektan dan masih 

sederhana dari campuran vitrifikasi krioprotektan digunakan untuk mengawetkan 

organ, jaringan, dan suspensi sel (Human Metabolome Database, 2017). 

 
2.1.7.2 Tinjauan tentang Gliserol 

Gliserol merupakan salah satu jenis krioprotektan yang digunakan pada 

mamalia. Gliserol adalah alcohol dengan tiga gugus hidroksil yang memiliki 

susunan molekul C3H8O3. Dalam keadaan murni gliserol bersifat tidak beracun, 

tidak berwarna, tidak berbau, manis, dan mempunyai viskositas yang tinggi 

(Wardani dalam Rachmawati, 2011). Sebagai salah satu jenis krioprotektan 

gliserol dapat masuk ke dalam sel spermatozoa untuk mengikat sebagian air 

bebas, sehingga kristal es yang pada medium pengencer pada waktu pembekuan 

tidak dapat terbentuk (Arifiantini dalam Salmah, 2014). Dengan ditambahkannya 

gliserol pada bahan pengencer maka efek dari kejutan dingin dapat diminimalisir 

dan kematian spermatozoa yang berlebihan dapat dicegah. Konsentrasi gliserol 
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5%-7% dalam bahan pengencer optimal menyediakan perlindungan untuk 

kelangsungan hidup sperma Sapi Simental dan Kambing Peranakan Ettawa 

selama berlangsungnya proses pembekuan dengan jalan melenturkan membran 

dan tidak mudah rapuh sehingga kerusakan karena retak yang tidak dapat 

dipulihkan kembali dapat diatasi (Mumu, 2009; Tambing, 2000; Hikmawan, 

2016).  

Gliserol akan memberikan perlindungan efektif terhadap spermatozoa 

selama proses pembekuan jika konsentrasi dalam pengencer optimal. Jika 

konsentrasi gliserol tidak optimal akan menurunkan kualitas spermatozoa 

(Tambing dalam Salmah, 2014). Dosis gliserol yang ditambahkan pada bahan 

pengencer berbeda-beda. Menurut Maxwell dalam Salmah (2014) untuk 

melakukan pembekuan Semen kambing standar penggunaan gliserol dianjurkan 

mulai dari 6% sampai 8%. Jika konsentrasi lebih rendah maka tidak akan 

memberikan efek pada spermatozoa dan jika pemberian gliserol berlebih akan 

menimbulkan efek toksik bagi spermatozoa. Efek toksisitas dari gliserl yaitu akan 

memodifikasi struktur membrane plasma dan konsentrasi tinggi menghambat 

metabolism energi, jika hal itu terjadi spermatozoa akan mengalami kekurangan 

energi yang dapat menyebabkan menurunkan viabilitas dan motilitasnya 

(Mclaughlin dalam Salmah, 2014) 

 

2.1.8 Tinjauan tentang Kualitas Semen 

Parameter keberhasilan Inseminasi Buatan adalah dilihat dari kualitas 

Semen. Beberapa faktor yang yang mempengaruhi kualitas Semen, yaitu kualitas 

Semen dapat menurun jika Semen segar tidak segera digunakan pasca 
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penampungan, bahan pengencer yang baik akan mempertahankan kualitas Semen 

pada saat penyimpanan dan pembekuan. Susilawati dalam Heriyanta (2013) 

menyatakan bahwa Semen berkualitas dari seekor penjantan unggul dipengaruhi 

oleh faktor umur pejantan, sifat genetik, suhu dan musim, frekuensi ejakulasi serta 

makanan. Variable yang diukur untuk kualitas Semen adalah motilitas, viabilitas 

spermatozoa, abnormalitas spermatozoa.  

 
2.1.8.1 Tinjauan tentang Motilitas  

Motilitas merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk 

menentukan kualitas Semen yang akan digunakan untuk inseminasi buatan 

(Aminasari dalam Payung, 2015). Motilitas merupakan gerakan maju ke depan 

spermatozoa secara progresif (Arifianti dalam Pubiandara, 2016). Menurut Hafez 

dalam Salmah (2014), motilitas spermatozoa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu, umur sperma, maturasi (pematangan) sperma, penyimpanan energi ATP, 

agen aktif, fisiologik sperma, ciran suspense dan adanya rangsangan hambatan. 

Spermatozoa selalu bergerak bersama-sama dalam satu kelompok, sehingga 

gerakan tersebut menghasilkan gelombang-gelombang tebal hingga tipis, 

kecepatan gerakan spermatozoa tergantung dari komsemtrasi spermatozoa yang 

hidup didalam Semen. Gerakan yang dihasilkan disebut gerakan massa 

spermatozoa, gerakan massa tersebut dapat diamati di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 10x10. Penilaian gerakan massa yang dijadikan indikator motilitas 

spermatozoa dapat ditentukan sebagai berikut. 

a. Sangat Baik (+++), jika terlihat gelombang-gelombang sangat besar, banyak, 

gelap menyerupai asap, tebal, aktif bergerak. 
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b. Baik (++), jika terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, pergerakan 

lamban. 

c. Cukup (+), jika terlihat gelombang yang berasal dari gerakan-gerakan 

individu yang aktif progresif 

d. Buruk (N, necrospermia atau 0), jika hanya sedikit atau tidak ada gerakan 

individu spermatozoa.  

Gerakan individu merupakan salah satu parameter untuk melihat motilitas 

sperma. Evaluasi ini dilakukan di bawah mikroskop dengan perbesaran 45x10 dan 

akan terlihat gerakan-gerakan individual spermatozoa. Gerakan individual 

spermatozoa tersebut pada umumnya yaitu pergerakan progresif atau gerakan aktif 

maju ke depan, gerakan melingkar, gerakan mundur (tanda-tanda spermatozoa 

mengalami cold shock, dan gerakan berayun atau berputar di tempat (Feradis 

dalam Salmah, 2014). Menurut Toelihere dalam Salmah (2014), penilaian gerakan 

individual spermatozoa mempunyai nilai 0-5, sebagai berikut. 

0: spermatozoa immotil atau tidak bergerak, 

1:  spermatozoa bergerak berputar di tempat, 

2:  spermatozoa bergerak berayun melingkar, <50% bergerak progresif dan tidak 

terlihat gelombang, 

3:  menghasilkan gerakan massa, antara 50-80% spermatozoa bergerak progresif, 

4:  pergerakan individu progresif dan gesit, sehingga membentuk gelombang 

dengan 90% sperma motil, 

5:  pergerakan individu progresif, sehingga menghasilkan gelombang yang cepat 

dengan 100% sperma motil. 
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2.1.8.2 Tinjauan tentang Viabilitas 

Viabilitas atau persentase hidup spermatozoa bertujuan untuk mengetahui 

persentase sel-sel sperma yang mati dan yang hidup dengan cara pewarnaan 

diferensial (Hafez dalam Salmah, 2014). Menurut Mulyono dalam Pubiandara 

(2016), untuk mengetahui sperma hidup dilakukan dengan cara pewarnaan dengan 

mennunakan pewarna eosin. Sperma ditetesi eosin, diratakan, kemudian diangin-

anginkan atau difiksasi dengan spirtus kemudian diamati di bawah mikroskop, 

jika warna sperma terwarnai menjadi warna merah berarti sperma tersebut mati, 

dan hidup jika sperma tidak terwarnai dengan eosin. Menurut Hafez dalam 

Pubiandara (2016), sel-sel sperma yang terwarnai dikarenakan sel tersebut akan 

menyerap warna eosin karena permeabilitas dinding meningkat sewaktu mati, 

sedangkan sel hidup tidak menyerap atau sedikit sekali menyerap pewarna. Zat 

warna sel sperma yang mati dan yang hidup berbeda afinitasnya digunakan untuk 

melindungi jumlah sperma yang hidup secara objektif pada waktu Semen 

dicampur dengan zat warna (eosin 2%). 

 
Gambar 2.3 Contoh Spermatozoa Hidup dan Mati (Sumber: Wongso, 2008) 
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2.1.8.3 Tinjauan tentang Abnormalitas 

Abnormalitas sperma merupakan suatu keadaan dimana terjadi kelainan 

pada kepala, ekor, maupun terpisahnya antara kepala dan ekor. Abnormalitas 

sperma dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu abnormalitas primer, 

sekunder, dan tersier. Abnormalitas primer terjadi Karena kegagalan dalam proses 

spermatogenesis, abnormalitas sekunder terjadi selama perjalanan sperma ke 

dalam epididimis, dan abnormalitas tersier terjadi selama atau sesudah ejakulasi, 

atau pada waktu proses penanganan Semen. Abnormalitas sekunder sering terjadi 

daripada abnormalitas primer yaitu dengan presentase 15,3% dan 6,7%. Terdapat 

faktor lain yang menyebabkan terjadinya abnormalitas sperma, yaitu 

terkontaminasinya Semen oleh bahan lain seperti urin yang mengandung air 

(Delgadillo dalam Setiadi, 2000). 

Menurut Toelihere dalam Salmah (2014), pengklasifikasian abnormalitas 

dibagi menjadi abnormalitas primer dan sekunder. Selama abnormalita 

spermatozoa belum mencapai 20% dari contoh Semen, maka Semen tersebut 

masih dapat dipakai untuk inseminasi. Abnormalitas spermatozoa diamati dengan 

membuat preparat ulas pada gelas objek dari satu tetes sperma yang dicampur satu 

tetes eosin 2%. Pengamatan dilakukan dibawah mikroskop dengan perbesaran 40 

kali dan dihitung minimal 100 sel spermatozoa. Persentase abnormalitas 

spermatozoa dihitung dengan menggunakan rumus:  

A = [P / (P + Q)] x 100% 

Keterangan: A = Persentase abnormalitas spermatozoa, P = Jumlah spermatozoa 

yang abnormal, dan Q = Jumlah spermatozoa yang normal (Gunawan, 2004). 



27 
 

 
Gambar 2.4 Contoh Abnormalitas Primer dan Abnormalitas Sekunder Spermatozoa 

(Sumber: Wongso, 2008) 

 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian oleh Tantary (2015) menyatakan bahwa Gliserol dan 

DMSO 6% dapat mengurangi pembentukan kristal es dengan menstabilkan 

membran spermatozoa Domba selama fase pembekuan.  Penelitian Amalia (2012) 

menyatakan bahwa bahan pengencer yang mengandung DMSO sebanyak 7,5% 

dan ditambahkan glutathione 6 mM memberikan hasil yang optimal terhadap 

motilitas dan viabilitas spermatozoa Kambing Boer setelah pengenceran, 

pendinginan dan post thawing. Konsentrasi gliserol 5%-7% dalam bahan 

pengencer optimal menyediakan perlindungan untuk kelangsungan hidup sperma 

Sapi Simental dan Kambing Peranakan Ettawa selama berlangsungnya proses 

pembekuan dengan jalan melenturkan membran dan tidak mudah rapuh sehingga 
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kerusakan karena retak yang tidak dapat dipulihkan kembali dapat diatasi (Mumu, 

2009; Tambing, 2000; Hikmawan, 2016).  

 
2.3 Sumber Belajar 

Buku Panduan sering disebut sebagai hand book, buku pedoman, buku 

penuntun, dan buku pegangan. Buku pedoman adalah Buku yang berisi informasi, 

petunjuk, dan lain-lain yang menjadi petunjuk tuntunan bagi pembaca untuk 

mengetahui sesuatu secara lengkap. Untuk memperoleh berbagai informasi yang 

dibutuhkan dalam buku pedoman sebagai petunjuk dalam melakukan aktivitas 

tertentu pembaca buku panduan tidak hanya sekedar mengetahui, memahami dan 

mengerti, melainkan pembaca juga harus dapat mempraktikkan dalam bentuk 

perbuatan. 

Berdasarkan sasaran yang dituju Buku pedoman merupakan media yang 

ditujukan pada banyak orang atau media umum yang merupakan sarana 

komunikasi untuk menyampaikan pesan publik, baik intern maupun ekstern dalam 

jumlah yang relatif banyak. Selain Buku panduan, contoh dari media umum yaitu 

papan pengumuman, poster, spanduk, pamphlet, baligho, pameran, dll. Buku 

panduan dipaparkan dengan petunjuk yang sistematis atau berurutan. Selain itu 

adapula cara menulis buku panduan agar buku panduan dapat dimengerti dan 

bermanfaat, cara membuat kesan pertama pada buku panduan, meningkatkan 

kemudahan untuk pencarian, dan cara memberikan instruksi, merancang setiap 

halaman dalam petunjuk penggunaan, dan merancang bentuk petunjuk (Effendy, 

2006). 

 



29 
 

2.3.1. Panduan umum menulis Buku Panduan 

Menurut Philip Hodgson (2007) Adapun cara menulis buku panduan agar 

buku panduan dapat dimengerti dan bermanfaat: 

a. Menyediakan bentuk fisik buku panduan dengan produk, usahakan jangan 

membuat pembaca untuk membaca dalam bentuk PDF 

b. Memastikan semua instruksi melingkupi produk dalam setiap bagian 

c. Menyertakan sebuah halaman panduan awal yang ringkas 

d. Menyertakan instruksi bersama dengan prosedur langkah demi langkah 

e. Menginformasikan apa saja fungsi yang ada, tidak hanya cara 

menggunakannya 

f. Mematikan penulis menjadi bagian dari tim desain produk 

g. Menuliskan petunjuk penggunaan secara selaras sesuai waktu 

pengembangan produk 

h. Memastikan penulis memiliki produk, memahami produk, dan 

menggunakan produk yang ditulis 

i. Mempertimbangkan kebutuhan dari pengguna difabel 

j. Menguji produk dan buku panduan pada pengguna yang sebenarnya. 

 
2.3.2 Cara membuat Kesan Pertama pada Buku Panduan 

Pembaca buku panduan seringkali tidak mendapatkan petunjuk 

penggunaan secara maksimal karea sulit untuk dipahami. Agar pembaca lebih 

memahami cara penggunaan buku panduan, maka perlu adanya kesan pertama 

yang kuat dan positif. Berikut ini merupakan cara membuat kesan pertama pada 

buku panduan menurut Philip Hodgson (2007). 
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a. Hindari tampilan dalam bentuk buku teks 

b. Gunakanlah kertas yang sepadan dengan kualitas produk 

c. Manfaatkanlah warna yang bermakna dan efektif 

d. Petunjuk tidak boleh berukuran terlalu besar, berat, kecil, dan tipis 

e. Efektifkanlah penggunaan gambar-gambar dan diagram-diagram 

f. Jangan berisi tulisan yang padat 

g. Gunakanlah jenis huruf yang bersih dan mudah dibaca 

h. Sertakan sejumlah angka bantuan 

i. Gunakan satu Bahasa 

 
2.3.3. Meningkatkan Kemudahan untuk Pencarian 

Berikut ini merupakan beberapa hal yang akan membantu pengguna 

menemukan apa yang mereka cari dari buku panduan menurut Philip Hodgson 

(2007). 

a. Mengatur informasi secara hierarkis 

b. Menandai urutan-urutan dengan penebalan-penebalan, warna, dll 

c. Tunjukkanlah hal-hal yang penting dengan menggunakan hal-hal yang 

kontras, warna, bayangan, penebalan, dll 

d. Dibuktikan dengan praktik nyata untuk mengidentifikasi kesamaan kata 

kunci (ini dapat dipelajari selama pengujian) 

e. Sediakanlah daftar istilah teknis 

f. Gunakanlah penandaan dengan warna untuk membantu navigasi 

g. Buatlah panduan awal singkat yang dengan mudah dapat diakses 

h. Tampilkan angka-angka bantuan dengan jelas 
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2.3.4. Cara Memberikan Instruksi pada Buku Panduan 

Fungsi utama dari buku panduan yaitu untuk memberikan instruksi. 

Banyak buku panduan yang sulit dipahami oleh pembaca, karena memiliki 

instruksi yang tidak lengkap, tidak benar, atau tidak memiliki keterkaitan pada 

produk atau praktik yang nyata. Berikut ini merupakan panduan untuk membuat 

instruksi yang mudah dimengerti pembaca menurut Philip Hodgson (2007). 

2.3.4.1. Sediakanlah langkah demi langkah dalam urutan yang benar 

2.3.4.2. Ikutilah waktu dan urutan dalam perlakuan yang sebenarnya 

2.3.4.3. Sediakanlah penomoran urutan yang jelas (contoh: Langkah 1, Langkah 

2, dst) 

2.3.4.4. Hindari paragraf yang panjang 

2.3.4.5. Gunakanlah kata-kata dan hal-hal sehari-hari, hindarilah jargon 

2.3.4.6. Jelaskanlah masing-masing fungsi (fitur) dalam buku panduan 

2.3.4.7. Periksalah bahwa panduan sesuai dengan produk atau praktik yang 

sebenarnya 

2.3.4.8. Jelaskanlah simbol atau kode-kode yang ada 

2.3.4.9. Hindarilah kesan menggurui pembaca 

2.3.4.10. Jangan berasumsi bahwa pembaca memiliki pengalaman sebelumnya 

atau pengetahuan produk dan praktik. 

2.3.4.11. Tulislah dalam bentuk kalimat saat ini dan bentuk aktif 

2.3.4.12. Tulislah langkah-langkah untuk penyelesaian tugas saat mengerjakan 

perlakuan yang sebenarnya pada produk yang nyata.  
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2.3.4.13. Milikilah pengguna atau pembaca independen kemudian ikuti langkah-

langkahnya secara harfiah bersama dengan produk dan periksalah 

apakah: 

a. Sangat mudah untuk mengerjakan perlakuan dari awal sampai akhir 

b. Sangat mudah untuk menyelesaikan perlakuan dan mengulanginya kembali 

c. Sangat mudah untuk melompat menuju petunjuk penggunaan setengah jalan 

dari pengerjaan. 

 
2.3.5. Merancang setiap Halaman dalam Buku Panduan 

Berikut ini merupakan saran penggunaan warna, teks, jenis huruf yang 

digunakan, serta ikon dan grafis, yang dapat memudahkan pembaca untuk 

memahami isi buku panduan menurut Philip Hodgson (2007). 

a. Pastikan ukuran jenis huruf yang memadai (gunakan setidaknya jenis huruf 

dalam ukuran 12) 

b. Pastikan teks dengan latar belakang sangat kontras 

c. Gunakan jenis huruf yang mudah dibaca (Sanserif, Arial, dll) 

d. Hindari penggunaan beberapa jenis huruf (Font) 

e. Gunakan kode warna secara konsisten 

f. Sediakanlah ruang kosong diantara tiap bagian dan disekitar gambar dan 

paragraph 

g. Sediakanlah suatu bagian bagi pembaca untuk membuat catatan mereka 

sendiri. 

h. Hindari penggunaan warna biru muda untuk teks dan detail yang kecil, dan 

jangan menggunakan warna biru pada latar belakang merah. 
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2.3.6. Cara Merancang Bentuk Buku Panduan 

Buku panduan digunakan dalam berbagai jenis lingkungan yaitu 

digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dapat digunakan dengan 

cahay yang baik atau cahaya redup, dll. Berikut merupakan beberapa panduan 

dasar untuk memastikan buku panduan akan bertahan hidup dalam penggunaan 

actual menurut Philip Hodgson (2007). 

a. Pastikan bahwa buku panduan dapat diletakkan secara datar pada 

permukaan kerja ketika dibuka 

b. Pertimbangkan lingkungan penggunaan, dan jika perlu siapkan buku 

panduan yang kuat 

c. Pertimbangkan apakah kebutuhan pengguna adalah untuk memegang 

panduan dengan bekerja secara bersamaan 

d. Siapkan sampul dan halaman yang kuat 

e. Pertimbangkan apakah panduan petunjuk perlu untuk tahan terhadap air, 

minyak, kotoran, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2.3 Kerangka Konsep 

Penelitian ini secara garis besar dapat dituliskam dalam bentuk konsep 

seperti beriku ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5. Kerangka Konsep 
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2.4 Hipotesis 

2.4.1 Ada pengaruh penambahan jenis penambahan jenis krioptotektan dalam 

pengencer tris kuning telur Semen kambing Peranakan Etawa terhadap 

kualitas spermatozoa pada Before Freezing. 

2.4.2 Ada pengaruh penambahan jenis krioptotektan dalam pengencer tris 

kuning telur Semen kambing Peranakan Etawa terhadap kualitas 

spermatozoa pada Post Thawing. 

2.4.3 Kombinasi DMSO dan Gliserol dengan konsentrasi 3%:3% memberikan 

pengaruh optimal dalam pengencer tris kuning telus semen Kambing 

Peranakan Ettawa terhadap kualitas spermatozoa pada Before Freezing dan 

Post Thawing. 

2.4.4 Draft Panduan Produksi Semen Beku digunakan sebagai sumber belajar 

untuk SMK kelas XII materi Reproduksi Hewan. 


