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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Inseminasi Buatan 

Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu teknologi yang diaplikasikan 

secara luas untuk mendorong swasembada daging sapi. Teknologi IB yang 

digunakan untuk program peningkatan mutu genetik terutama pada ruminansia 

besar (sapi dan kerbau) merupakan teknologi unggulan yang masih akan 

digunakan dalam upaya peningkatan produktivitasnya (Sayuti et al., 2011). 

Pengertian IB adalah proses memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi 

betina dengan tujuan untuk membuat betina jadi bunting tanpa adanya proses 

perkawinan alami. Konsep dasar dari teknologi ini adalah seekor pejantan yang 

secara alamiah memproduksi puluhan milyar sel kelamin jantan (spermatozoa) per 

hari, hanya digunakan untuk membuahi satu sel telur (oosit) pada hewan betina 

yang seharusnya diperlukan hanya satu sel spermatozoa (Hafez, 1993). 

Potensi terpendam yang dimiliki seekor pejantan unggul sebagai sumber 

informasi genetik, dapat dimanfaatkan secara efisien untuk membuahi banyak 

betina. Dalam perkembangan lebih lanjut, program IB tidak hanya mencakup 

pemasukan semen ke dalam saluran reproduksi betina, tetapi juga menyangkut 

seleksi dan pemeliharaan pejantan, penampungan, penilaian, pengenceran, 

penyimpanan atau pengawetan (pendinginan dan pembekuan) dan pengangkutan 

semen, inseminasi, pencatatan dan penentuan hasil inseminasi pada 

hewan/ternakbetina, serta bimbingan dan penyuluhan pada peternak. Dengan 

demikian, pengertian IB menjadi lebih luas yang mencakup aspek reproduksi dan 

pemuliaan, sehingga istilahnya menjadi perkawinan buatan atau artificial 
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breeding. Tujuan dari IB itu sendiri adalah sebagai satu alat yang ampuh yang 

diciptakan manusia untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak secara 

kuantitatif dan kualitatif (Toelihere, 1993). 

2.2 Tinjauan tentang Kambing PE 

2.2.1 Deskripsi dan Morfologi Kambing PE 

Kambing merupakan jenis ruminansia kecil yang memiliki tingkat 

pemeliharaan lebih efesien dibandingkan domba dan sapi. Kambing dapat 

mengkomsumsi bahan kering sebesar 5-7% dari berat badan, sedangkan pada 

sapihanya 2-3% dari berat badannya. Ternak kambing yang dipelihara peternak 

umumnya merupakan ternak lokal. Kambing lokal yang berkembang biak dengan 

baik di Indonesia yaitu seperti kambing PE. Kambing PE merupakan kambing 

hasil persilangan antara kambing Ettawa (asal India) dengan kambing Kacang. 

Kambing ini tersebar hampir di seluruh Indonesia. Penampilannya mirip kambing 

Ettawa, tetapi lebih kecil. Kambing PE memiliki pertumbuhan relatif lambat, yaitu 

sekitar 30-65 g/hari dan bobot hidup pada umur satu tahun baru mencapai sekitar 

14-17 kg, dengan produksi susu sekitar 1,5-2 liter per hari (Sutama, et al., 1995),. 

Karakteristik kambing PE adalah telinga menggantung ke bawah dengan 

panjang 18-19 cm, tinggi badan antara 75-100 cm, bobot badan jantan sekitar 

40kg dan betina sekitar 35 kg. Kambing PE jantan berbulu di bagian atas dan 

bawah leher, rambut pundak dan paha belakang lebih lebat dan panjang, 

sedangkan kambing PE betina memiliki bulu panjang hanya pada bagian paha 

belakang. Warna bulu kambing PE terdiri atas kombinasi coklat sampai hitam 

atau abu-abu dan muka cembung (Setiawan & Tanius, 2003). Kambing PE 

merupakan kambing tipe dwiguna, yaitu sebagai penghasil daging dan susu 
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(Purnomo et al., 2006). Kambing PE muda atau lepas sapih merupakan bakalan 

yang dapat digunakan sebagai bibit yang dapat menghasilkan susu atau ternak 

penghasil daging, pada fase tersebut kebutuhan pakannya (kualitas dan kuantitas) 

harus dicukupi dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan agar dapat mencapai 

bobot badan yang maksimal saat dikawinkan atau dipotong sesuai dengan tingkat 

biologisnya. 

 
Gambar 2.1 Morfologi Tubuh Kambing PE (tampak samping) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi,2017) 
 

 
Gambar 2.2 Morfologi Wajah Kambing PE (tampak samping) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi,2017) 
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Khusus  pada kambing jantan, scrotum cukup besar dengan dengan lingkaran 

scrotum pada kambing dewasa 23-25 cm, scrotum terisi oleh dua buah testis yang 

simetris, organ genital jantan tidak cacat dan tidak dalam keadaan steril. Kambing 

PE jantan sudah dapat birahi pada umur 6-8 bulan, Namun idealnya kambing 

ettawa jantan dapat mengawini betina mulai umur 18 bulan (2 tahunan). Pada 

usisa ini kambing PE jantan sudah memiliki postur badan yang mampu menguasai 

kambing ettawa betina. Kambing jantan PE yang sudah mampu birahi memiliki 

bulu kaki depan yang berwarna kekuningan. Warna ini disebabkan oleh air 

kencing pejantan itu sendiri. Kambing  PE jantan yang dapat dijadikan pejantan 

yang baik memiliki postur badan yang tidak terlalu gemuk, aktif lincah dan selalu 

birahi jika didekatkan dengan betina (Yunus, 2011). 

2.2.2 Klasifikasi Kambing PE 

Kambing merupakan hewan dari famili bovidae atau hewan berkuku belah 

yang termasuk diantaranya sapi, domba, kuda, dan lain sebagainya. Kambing liar 

Capra aegagrus di dunia ini di bagi atas 3 kelompok, yakni kelompok bezoar dari 

pasang (C.a. aegagrus), kelmpok ibeks (C.a. ibex), dan kelompok markhor (C.a. 

falconeri). Setiap kelompok meliputi beberapa subspesies yang terpisahkan secara 

geografi. Pada mulanya ada tiga masa spesies terdiri kelompok tersebut, akan 

tetapi karena persilangan antara kelompok hewan ternyata bisa menghasilkan 

keturunan yang subur, maka satu nama spesies dipandang sudah memadai dewasa 

ini (Apriliast, 2007). 

Berikut ini merupakan klasifikasi kambing ettawa (Capra hircus) menurut 

Integrated Taxonomic Information System (2017) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Sub Kingdom : Bilateria 
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Infrakingdom : Deuterostomia  

Fillum  : Chordata 

Subfillum  : Vertebrata 

Infrafillum : Gnathostomata 

Superkelas : Tetrapoda  

Kelas  : Mammalia 

Subkelas  : Theria 

Infrakelas  : Eutheria  

Ordo  : Artiodactyla 

Famili  : Bovidae 

Sub Famili : Caprinae 

Genus  : Capra Linnaeus, 1758 – goats 

Spesies  : Capra hircus Linnaeus, 1758-domestic goat, goat (feral) 

2.3 Tinjauan Tentang Semen 

Semen adalah cairan atau suspensi seigelatinous yang mengandung gamet 

jantan atau spermatozoa dan sekresi kelenjar pelengkap saluran reproduksi jantan. 

Bagian cairan dari suspensi tersebut yang terbentuk pada ejakulat disebut plasma 

semen (Hafez, 1987). Sedangkan menurut Toelihere (1993) semen adalah sekresi 

kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran kelamin 

betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula ditampung dengan berbagai cara untuk 

keperluan inseminasi buatan. Semen mengandung banyak spermatozoa yang 

berada dalam medium cair, yaitu plasma-plasma. Tiap spermatozoa terdiri dari 

bagian kepala dimanater kumpul bahan-bahan genetik dan bagian ekor yang 

menyebabkan spermatozoa dapat bergerak maju sendiri. Sel spermatozoa 

mempunyai fungsi dalam pembuahan ovum hewan betina (Feradis, 2010). 

Spermatozoa dibentuk di dalam testes melalui proses yang disebut 

spermatogenesis, tetapi mengalami pematangan lebih lanjut di dalam epididimis 

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914156
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=158852
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=331030
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914179
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914181
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=179913
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=179916
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=179925
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=180692
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=180704
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=552327
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=180714
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dimana sperma disimpan sampai ejakulasi. Kapasitas produksi sperma testes 

sudah ditentukan terlebih dahulu oleh hereditas dan sperma hidup hewan tersebut 

dikendalikan oleh kelenjar adenohypophysa dans faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi testes secara tidak langsung melalui kelenjar hypophysa atau 

secara langsung terhadap testes itu sendiri (Feradis, 2010). Permukaan 

spermatozoa dibungkus oleh suatu membran lipoprotein. Apabila sel tersebut 

mati, permeabilitas membrannya meninggi, terutama di daerah pangkal kepala, 

dan hal ini merupakan dasar pewarnaan semen yang membedakan spermatozoa 

hidup dan yang mati (Feradis, 2010). 

2.4 Tinjauan tentang Karakteristik Semen Kambing PE 

Semen kambing berwarna putih dan krem jika konsentrasi spermatozoa 

tinggi. Kadang-kadang sering berwarna kuning, karena mengandung riboflavin 

yang disekresikan oleh kelenjar vesikula (Evans & Maxwell, 1987). Derajat 

kekeruhannya tergantung pada konsentrasi spermatozoa semakin keruh semen 

maka jumlah spermatozoa permililiter semen semakin banyak (Partodihardjo, 

1992). 

Semen yang telah ditampung sebelum diproses lebih lanjut dievalusi dalam 

kondisi segar yang dimaksudkan untuk mengetahui kadar pengenceran yang 

dibutuhkan serta untuk menentukan apakah semen tersebut layak atau tidak 

diproses lebih lanjut. Kualitas dan kuantitas semen dapat dilihat baik secara 

makroskopis (volume, warna, pH, konsistensi) dan mikroskopis (motilitas, 

viabillitas, konsentrasi, abnormalitas) (Salisbury & Vandemark, 1985). 
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2.4.1 Pemerikasaan Makroskopis 

1. Warna 

Warna semen pada kambing yaitu putih dan krem jika konsentrasi 

spermatozoa tinggi. Kadang-kadang sering berwarna kuning, karena 

mengandung riboflavin yang disekresikan oleh kelenjar vesikula (Evans & 

Maxwell,1987). Warna merah biasanya akibat semen tercampur dengan 

darah akibat adanya perlakuan pada saluran reproduksi jantan (Herdis et 

al., 2008). 

2. Volume 

Volume semen dapat diketahui dengan menggunakan gelas 

penampungan yang berskala atau untuk lebih akurat dengan menggunakan 

pipet ukur, penampungan semen pada kambing dengan menggunakan 

vagina buatan akan didapatkan volume sekitar 1,0 ml tergantung pada 

umur, kondisi hewan, frekuensi penampungan dan keahlian dari operator 

(Evans & Maxwell, 1987). Volume semen kambing per ejakulat berkisar 

0,5-2,0 ml (Cole & Cupps, 1997). Sedangkan menurut Hafez (2000) 

volume semen kambing berkisar 0,5-51,2 ml dengan rata-rata 1,0 ml per 

ejakulat. Volume semen kambing per ejakulat dipengaruhi oleh adanya 

perbedaan bangsa, umur, ukuran badan, nutrisi, frekuensi penampungan 

dan berbagai faktor lain. Penilaian konsentrasi spermatozoa tiap milliliter 

semen sangat penting, karena faktor ini dipakai sebagai kriteria penentu 

kualitas semen dan menentukan tingkat pengencerannya. Konsentrasi yaitu 

jumlah spermatozoa perunit volume (permililiter). Konsentrasi 

spermatozoa tiap ejakulasi berkisar antara 1,5-5,0 x10 9 spermatozoa/ml. 
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3. Derajat Keasaman 

Derajat keasaman semen diukur dengan pH meter atau kertas lakmus. 

Nilai pH semen yang normal adalah sekitar 7,0 (Partodihardjo, 1982). 

Derajat keasaman semen dipengaruhi oleh konsentrasi spermatozoa yang 

terkandung didalamnya. Semakin tinggi konsentrasi spermatozoa, semakin 

rendah pH semen. Hal ini disebabkan oleh spermatozoa dalam jumlah 

banyak akan menghasilkan asam laktat dalam jumlah banyak pula 

sehingga semen semakin asam atau pH semakin rendah (Herdis dan Rizal, 

2008). Variabel pemeriksaan bau semen jarang dilakukan karena tidak 

berhubungan dengan kualitas spermatozoa. Umumnya bau semen 

dikategorikan sebagai bau khas (Herdis & Rizal, 2008). 

4. Konsistensi 

Konsistensi atau kekentalan semen segar dilihat dengan cara 

memiringkan tabung semen secara perlahan dan mengembalikan semen 

koposisi semula sehingga dapat ditentukan apakah cairan semen tersebut 

encer, sedang atau kental. Semen sapi dan domba mempunyai konsistensi 

kental berwarna krem, sedangkan semen kuda dan babi cukup encer 

berwarna terang sampai kelabu. Semen cair berwarna atau hanya sedikit 

kekeruhan memiliki konsentrasi sekitar 100 juta sel spermatozoa per ml 

dan yang jernih seperti air kurang dari 50 juta per ml (Feradis, 2010). 

Konsistensi semen tergantung pada rasio kandungan spermatozoa dan 

seminal plasma. Konsistensi adalah derajat kekentalan yang erat kaitanya 

dengan konsentrasi spermatozoa. 
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2.4.2 Pemeriksaan Mikroskopis 

1. Motilitas 

Motilitas merupakan salah satu kriteria penentu kualitas semen yang 

dilihat dari banyaknya spermatozoa yang motil progresif dibandingkan 

dengan seluruh spermatozoa yang ada dalam satu pandang mikroskop.  

Terdapat tiga  tipe pergerakan spermatozoa yaitu pergerakan progresif 

(maju ke depan), pergerakan rotasi (gerakan berputar) dan osilator atau 

konvulsif tanpa pergerakan ke depan atau perpindahan posisi.  Skala 

prosentase pergerakan dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 10 merupakan 

penilaian standar untuk mencapai tujuan bersama (Evans & Maxwell, 

1987). 

Tabel 2.1 Penilaian Gerakan Massa Sperma 
Kriteria Nilai Tanda Pengamatan 

 
Sangat Baik 

 
 
4 

 
 
+++ 

Terlihat gelombang-gelombang besar, 
banyak, gelap, tebal dan aktif bagaikan 
gumpalan awan hitam dekat waktu hujan 
yang bergerak cepat berpindah-pindah 
tempat. 

 
Baik 

 
3 

 
++ 

Terlihat gelombang kecil, tipis, jarang, 
kurang jelas dan bergerak lamban. 

 
Lumayan 

 
2 

 
+ 

Jika tidak terlihat gelombang melainkan 
hanya gerakan-gerakan individu aktif 
progresif. 

 
Buruk 

 
1 

N/0 
(Neospermia) 

Bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan 
individual 

Sumber : (Toelihere, 1985) 

 

Penentuan kualitas semen berdasarkan motilitas spermatozoa dengan 

nilai 0 sampai 5 yakni: (0) spermatozoa imotil atau tidak bergerak; (1) 

gerakan berputar ditempat; (2) gerakan berayun atau melingkar, kurang 

dari 50% bergerak progresif; (3) antara 50 - 80% spermatozoa bergerak 

progresif; (4) pergerakan progresif yang gesit dengan 90% sperma motil 
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dan  nilai (5) gerakan sangat progresif menunjukkan 100% motil aktif 

(Toelihere, 1985).  

Pemeriksaan motilitas sperma  merupakan satu-satunya cara penentuan 

kualitas semen sesudah pengenceran. Motilitas sperma kambing pada 

umumnya berkisar antara 75% sampai dengan 85% (Ritar dan Salmon, 

1982) tetapi kisaran tersebut tidak menjadi patokan karena beberapa jenis 

kambing mempunyai motilitas sperma di bawah kisaran 

tersebut.  Meskipun demikian kambing tersebut masih dapat digolongkan 

ke dalam jenis kambing yang mempunyai motilitas sperma cukup baik. 

Motilitas sperma kambing kacang 84,91% (Soeparna, 1994) dan 

kambing  PE 78,13% (Suwarso, 1993) tetapi menurut Sandi et al., (1989), 

hanya 60%. Faktor - faktor yang mempengaruhi motilitas sperma adalah 

metode penampungan semen, lingkungan, penanganan dan perawatan 

semen sesudah penampungan, interval antara penampungan dan evaluasi 

semen, variasi pejantan serta variasi musim (Evans dan Maxwell, 1987). 

2. Konsentrasi 

Konsentrasi spermatozoa adalah jumlah sel spermatozoa yang terdapat 

didalam satu mililiter semen. Konsentrasi spermatozoa semen kambing 

berkisar 1000-1500 juta sel/ml dan 2500-5000 juta sel/ml. Penilaian 

konsentrasi spermatozoa per mililiter semen sangat penting, karena akan 

menggambarkan sifat-sifat semen dan dipakai sebagai salah satu kriteria 

penentuan kualitas semen. konsentrasi digabungkan dengan volume dan 

prosentase sperma motil, memberikan informasi jumlah spermatozoa per 

ejakulat, dengan demikian dapat mengetahui berapa jumlah betina yang 
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dapat diinseminasi.  Metode perhitungan secara langsung menggunakan 

alat hitung sel-sel darah merah atau hemocytometer dan kamar 

hitung Neubauer (Evans & Maxwell, 1987). 

3. Viabilitas 

Viabilitas dan morfologik spermatozoa dapat diamati menggunakan 

metode pewarnaan diferensial eosin-negrosin. Viabilitas 

adalah kemampuan spermatozoa untuk tetap tahan hidup sejak awal 

penyimpanan hinggaspermatozoa yang mati, dengan batasan bahwa 

spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna pada bagian kepalanya, 

sedangkan spermatozoa yang mati akan menyerap warna  karena 

permeabilitas dindingnya meningkat. Perbedaan afinitas zat warna antara 

sel-sel sperma yang mati dan yang hidup digunakan untuk menghitung 

jumlah sperma hidup secara objektif.  Jumlah spermatozoa yang hidup dan 

mati diamati pada beberapa bidang pandang sehingga diperoleh jumlah sel 

100 -200 sel spermatozoa (Hafez, 1993). 

4. Abnormalitas 

Abnormalitas spermatozoa diperoleh dengan cara menghitung 

spermatozoa yang abnormal dengan membuat preparat ulas yaitu 

mencampurkan semen, larutan eosin 1% dan nigrosin 10% masing-masing 

satu tetes diatas obyek glass menggunakan tusuk gigi. Kemudian membuat 

preparat ulas dengan obyek glass lainnya dan diamati dibawah mikroskop 

dengan pembesaran 10x40. Kemudian dihitung spermatozoa yang abnormal  

dari 200 spermatozoa yang terhitung (Toelihere, 1985).  
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Abnormalitas primer ditandai dengan adanya beberapa kelainan, seperti 

kepala kecil, kepala besar, bentuk kepala kerucut, kepala miring, kepala 

dua, kepala bulat, ekor dua, akrosoma salah bentuk, dan leher besar. 

Abnormalitas sekunder ditandai dengan adanya kelainan seperti kepala 

terlepas, leher patah, ekor patah dan ekor bergelung (Herdis dan Rizal, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Aneka Bentuk Abnormalitas Spermatozoa 
(BBIB Singosari, 2017) 

2.5 Tinjauan Tentang Pengencer Semen 

2.5.1 Pengertian Pengencer 

Sebelum semen dibekukan, terlebih dahulu dilakukan penambahan 

pengencer dengan tujuan untuk memperbanyak volume semen dan menunjang 

daya hidup spermatozoa. Pengencer harus mengandung sumber energi untuk 

kelangsungan hidup spermatozoa, unsur penyanggah bertekanan osmosa isotonik, 

tidak meracuni spermatozoa, dapat melindungi spermatozoa dari pengaruh buruk 

pembekuan dan mengandung antibiotik untuk melindungi semen dari kontaminasi 

(Toelihere, 1985). 
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2.5.2 Pengencer Tris-Kuning Telur 

Pengencer yang banyak digunakan untuk pembekuan semen dan telah 

berhasil baik adalah pengencer yang menggunakan penyanggah tris yang 

dikombinasikan dengan gula monosakarida. Tris kuning telur memberikan 

motilitas spermatozoa pasca thawing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sitrat 

kuning telur. Tris selain mempunyai sistem penyangah yang baik juga memiliki 

toksisitas yang rendah. Telah banyak dibuktikan bahwa penggunaan pengencer 

tris untuk pengenceran semen kambing baik untuk perlakuan cair maupun beku 

(Situmorang, 2002). 

Penggunaan bahan pengencer tris juga sering ditambah dengan kuning telur 

(Toelihere, 1981). Kuning telur mengandung banyak bahan yang diperlukan oleh 

spermatozoa (Sorensen, 1979). Selain itu kuning telur mengandung kolesterol dan 

karoten yang menstimulasi aktivitas dehidrogenase suksinat, malat dan gliseral 

dehidrida fosfatspermatozoa. Kuning telur juga mengandung komponen yang 

bekerja sebagai substrak oksidasi, pelindung enzim sufhidril dan faktor aglutinat 

dalam plasma semen mamalia sebagai sumber untuk mencegah aglutinasi 

spermatozoa (Salisbury & Van Demark 1985). Pengencer semen cair atau semen 

beku secara praktis harus mengandung kuning telur atau susu sebagai unsur dasar. 

Kuning telur sebagai pengencer, mengandung lipoprotein dan lecithin yang 

mempertahankan dan melindungi integritas selubung protein dari spermatozoa 

dan mencegah cold shock. Kuning telur juga mengandung glukosa sebagai sumber 

energi bagi spermatozoa disamping protein dan vitamin-vitamin yang larut dalam 

air atau minyak, serta mampunyai viskositas yang mungkin menguntungkan 

spermatozoa (Toelihere, 1993). 
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Pengenceran semen selain menambah volume semen juga berfungsi untuk 

melindungi dan memperpanjang hidup spermatozoa. Pengencer tris aminomethan 

kuning telur dibuat dengan komposisi bahan tris (hydroxymethil) aminomethan, 

asam sitrat, raffinosa, fruktosa, laktosa, kuning telur streptomycin, penicillin dan 

gliserol. Kuning Telur terdiri dari Tris (hydroxymethil) aminomethane, asam sitrat 

monohidrat, Kristal glucosa, kuning telur, penicillin, strepromycin dan 

aquabidestilata. Tris (hydroxymethil) aminomethane berfungsi sebagai buffer dan 

mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit. Kuning telur 

berfungsi melindungi spermatozoa terhadap cold shock dan sebagai sumber energi 

(Triana, 2005). Kuning telur dan Gliserol berfungsi sebagai pelindung cold shock 

dan sumber energi (Evans & Maxwell, 1987). 

Antibiotik ditambahkan dalam pengencer berfungsi untuk mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme. Gliserol dalam pengencer berfungsi sebagai 

cryoprotectan yaitu perlindungan spermatozoa terhadap efek letal pada saat 

pembekuan. Kuning telur dan susu melindungi spermatozoa dari kerusakan yang 

disebabkan oleh peroksidasi lipid (Jones & Mann, 1977). Diduga kuning telur dan 

susu membentuk lapisan pelindung terhadap sel spermatozoa, mencegah 

peroksidasi lipid dari interaksinya dengan sel spermatozoa atau berkombinasi 

langsung dengan peroksidasi dan kemudian menetralisis pengaruhnya. Pengencer 

susu mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya susu mengandung substansi 

pelindung lesitin yang berfungsi melindungi spermatozoa terhadap cekaman 

dingin selama proses pembekuan (Toelihere, et al., 1980).  

Gliserol memiliki peranan lain yaitu mencegah terjadinya dehidrasi karena 

memiliki daya pengikat air yang kuat (Toelihere, 1993). Hal ini akan 
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mempengaruhi tekanan uap sehingga titik beku medium menurun, akibatnya sel 

spermatozoa akan memperoleh kesempatan lebih lama untuk mengeluarkan air. 

Gliserol akan memberikan perlindungan yang efektif terhadap spermatozoa 

selama proses pembekuan bila konsentrasinya di dalam pengencer optimal. 

Tambing, et al., (2000) menyatakan bila konsentrasi gliserol tidak optimal akan 

menimbulkan gangguan pada sperma berupa penurunan kualitas spermatozoa.  

Penambahan dosis gliserol pada beberapa pengencer berbeda-beda. 

Pembekuan semen kambing standar penggunaan gliserol yang dianjurkan adalah 

6% sampai 8% karena jika kurang dari itu maka gliserol tidak akan memberikan 

efek yang berarti, sedangkan jika lebih tinggi akan menimbulkan efek toksik pada 

spermatozoa (Evan & Maxwell, 1987). Efek toksisitas dari gliserol adalah 

memodifikasi struktur membrane plasma dan pada konsentrasi yang tinggi dapat 

menghambat metabolisme energy (Mclaughlin et al., 1992). Akibat terganggunya 

mekanisme spermatozoa, menyebabkan spermatozoa akan mengalami kekurangan 

energi sehingga viabilitas dan motilitasnya menurun. 

Adapun mekanisme kerja dari gliserol adalah gliserol dapat berdifusi ke 

dalam sel spermatozoa dan dapat dimetabolisir dalam proses-proses yang 

menghasilkan energi dan membentuk fruktosa. Gliserol yang memasuki sel akan 

menggantikan sebagian besar air yang bebas dan mendesak ke luar elektrolit-

elektrolit, menurunkan konsentrasi intraseluler elektrolit-elektrolit tersebut dan 

mengurangi daya perusaknya terhadap spermatozoa (Toelihere, 1993). 

2.5.3 Teknik Pengenceran Semen 

Pengenceran semen dilakukan dengan cara menambahkan semen secara 

perlahan-lahan dalam jumlah sedikit demi sedikit melewati dinding tabung berisi 
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larutan pengencer, kemudian tabung digoyang-goyang perlahan agar semen dan 

larutan pengencer tercampur homogen. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya 

megurangi kejutan (shock) pada spermatozoa yang ditimbulkan akibat 

penambahan larutan pengencer, terutama pengencer dengan kandungan senyawa 

krioprotektan (dalam proses pembuatan semen beku). Salah satu hal penting yang 

perlu diperhatikan dalam proses pengenceran adalah suhu pengencer harus sama 

dengan suhu semen saat dilakukan pencampuran. Jumlah larutan pengencer yang 

digunakan bergantung pada kuantitas dan kualitas semen (Feradis, 2010). 

Tambing, et al., (2000), untuk mengetahui jumlah larutan pengencer yang 

dibutuhkan, digunakan rumus sebagai berikut: 

 Jumlah pengencer (ml) = (VS x PSM x KS x VK) – VS DI  

Keterangan:  
VS  = volume semen  
PSM  = persentase spermatozoa motil  
VK  = volume kemasan  
DI  = dosis (konsentrasi spermatozoa yang diinginkan dalam satu kali 
IB). 
 
Volume kemasan bergantung pada bentuk kemasan yang dipakai, seperti 

straw ukuran mini (0,25 ml) atau midi (0,5 ml), jika akan menggunakan maka 

dosis yang digunakan umumnya 50-100 juta spermatozoa motil sekali IB 

sedangkan semen beku dibutuhkan dengan dosis 200-400 juta spermatozoa motil 

sekali IB (Herdis & Rizal, 2008). 

2.6 Tinjauan Tentang Teknik Pembekuan Semen 

Semen yang sudah di kemas kedalam straw sebelum dibekukan maka 

harus dilakukan proses prefreezing (pra-pembekuan). Proses pra-pembekuan 

merupakan proses penurunan suhu secara bertahap (secara gradual) atau 

pembekuan uap N2 cair sebelum disimpan di dalam N2 cair. Sebelum dimasukkan 
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ke dalam N2 cair, semen ditempatkan di atas permukaan N2 cair yang bersuhu ±-

110oC selama 9 menit agar spermatozoa dapat beradaptasi dengan suhu dingin. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghidari terjadinya cold shock pada spermatozoa 

atau menekan angka kematian spermatozoa.Setelah itu semen dapat dibekukan 

dengan menempatkan semen di dalam N2 cair dan disimpan dalam container 

(Karagiannidis, et al., 2000). 

Pembekuan semen dalam straw dapat dilakukan dengan menempatkan 

straw pada uap nitrogen cair dan kecepatan pendinginan diatur dengan mengontrol 

jarak straw dengan permukaan N2 cair (Feradis, 2010). Pembekuan semen 

merupakan suatu fenomena pengeringan fisik, pada pembekuan semen akan 

terbentuk kristal-kristal es yang dapat merusak spermatozoa secara mekanik 

sehingga membran sel akan berubah dan akan mengakibatkan kematian sel. 

Masalah yang dihadapi dalam pembekuan semen adalah berkisar pada dua 

fenomena yakni pengaruh kejutan dingin terhadap sel yang dibekukan dan 

perubahan-perubahan intraseluler akibat pengeluaran air yang berhubungan 

dengan pembentukan kristal-kristal es. 

Salah satu jenis krioprotektan yang sering digunakan pada mamalia adalah 

gliserol. Gliserol dapat masuk ke dalam sel spermatozoa untuk mengikat sabagian 

air bebas, sehingga kristal-kristal es yang terbentuk pada medium pengencer pada 

waktu pembekuan dapat dicegah (Azizah & Arifiantini, 2009). Prinsip pembekuan 

semen sangat dipengaruhi dua faktor cold shock dan pembentukan kristal-kristal 

es (Toelihere, 1979). Sebagian masalah cold shock dan pembentukan kristal-

kristal es ini dapat diatasi dengan penggunaan pengencer bergliserol sebagai 

bahan pelindung. Kriopreservasi semen merupakan suatu proses perlakuan pada 
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semen yang meliputi pengolahan, pengawetan dan penyimpanan dalam waktu 

tertentu sehingga dapat digunakan pada suatu waktu sesuai dengan kebutuhan. 

Prinsip utama proses kriopreservasi semen adalah pengeluaran air yang berlebihan 

dari sel spermatozoa, dimana keluarnya air dari sel spermatozoa dan bila tidak 

adanya kesempatan semua air keluar dari dalam sel akan menyebabkan 

pembentukan kristal-kristal es yang dapat merusak sel spermatozoa (Tambing, 

1999). Berdasarkan metodenya, kriopreservasi meliputi tahap-tahap: (1) 

ekuilibrasi, (2) pembekuan (Freezing), (3) pencairan kembali (thawing) 

(Karagiannidis, et al., 2000). 

2.7 Peranan Antioksidan untuk Mencegah Radikal Bebas dan Cold Shock 

Antioksidan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Kelompok 

pertama adalah antioksidan sebenarnya (true antioxidant) dan juga dikenal 

sebagai anti-oxygen,  mengandung substansi yang dapat  menghambat  oksidasi  

oleh reaksinya dengan radikal bebas dan kemudian menghambat rantai reaksi 

berikutnya. Contoh dari kelompok ini adalah alkyl gallates, butylated 

hydroxyanisole, butylated hydroxy toluene, nordihydroguaiaretic acid, dan 

tocopherol. Kelompok  kedua  adalah kelompok yang mengandung  subbstansi  

yang dikenal sebagai agen pereduksi (reducing agent). Mereka efektif melawan 

agen oksidasi Agen pereduksi juga dapat bereaksi dengan radikal bebas, contoh 

untuk kelompok ini adalah asam askorbat, asam isoaskorbat, potasi garam natrium  

dan triumformaldehid sulfoksilat. Kelompok ketiga adalah substansi yang dikenal  

sebagai  sinergis  antioksidan (antioxidant  siner gist).  Substansi itu biasanya 

mempunyai efek antioksidan yang kecil, tetapi dapat mempertinggi aksi 

antioksidan pada kelompok pertama dengan reaksinya sebagai katalisator oksidasi 
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dengan ion logam  berat. Contoh kelompok  ini  adalah  citric  acid,  edetic  acid, 

lecithin,  tartaric  acid  dan  thiodipropionic  acid (Reynolds, 1982). 

Oksigen merupakan suatu unsur yang esensial, tetapi ekses  atau  kelebihan 

O2 menyebabkan kerusakan peroksidatif. Peroksidasi lipid terjadi akibat adanya 

radikal b ebas, yaitu senyawa kimia yang memiliki elektron  tak  berpasangan  dan 

bersifat sangat reaktif.  Radikal bebas antara  lain  berupa superoksida  (O2), 

hidroksil (OH)  dan  peroksil (ROO). Di  dalam tubuh, senyawa reaktif  ini  dapat 

berasal  dari  produk samping rantai pemafasan  di  dalam  mitokondria. Oksigen 

yang masuk ke  dalam  tubuh kira-kira  90%  ke mitokondria. Pada saat proses 

respirasi  pada  mitokondria, oksigen terlibat dalam pembentukan ATP dengan 

mengikutsertakan enzim-enzim respirasi. Dalam proses respirasi, oksigen 

mengalami reduksi  dalam  rangkaian elektron transpor  di  dalam mitokondria. 

Proses reduksi oksigen tersebut  dapat menghasilkan radikal bebas  dan  hidrogen 

peroksida sebagai  zat  antara (Siregar, 1992). 

Radikal bebas bersifat sangat reaktif, jika bereaksi dengan asam lemak tak 

jenuh akan menghasilkan lipid peroksida. Reaksi ini  terjadi secara berantai  dan  

terus menerus karena menghasilkan radikal bebas yang mengakibatkan 

peroksidasi lebih lanjut.  

Mekanisme reaksi radikal bebas dengan  asam  lemak  tak  jenuh  dimulai 

dari  satu  atom  hidrogen  yang  dilepaskan sehingga menghasilkan radikal lipid 

bebas.  Kemudian radikal lipid bebas bereaksi dengan O2 membentuk lipid 

peroksida  atau  endoperoksida. Jika asam lemak  tak  jenuh  mula-mula berupa 

asam lemak yang mengandung paling sedikit tiga  ikatan rangkap,  maka  produk 

akhirnya adalah malondialdehid (MDA). Peroksidasi lipid yang berkepanjangan 



27 
 

 

 

merusak struktur matrik lipid, menyebabkan instabilitas pada membran. 

Kerusakan minimal mengubah viskositas (sifat merekat/kekentalan) membran  

dan  merangsang  aktivitas pospolipase  A2.  Peningkatan kerusakan pada  sistem  

nonmembran juga telah dilaporkan, karena spermatozoa tidak dapat  melakukan  

biosintesis  untuk memperbaiki  kerusakan,  maka menyebabkan  perubahan  pada  

fungsi spermatozoa (Ferradis, 2010).  

Sulit untuk menghambat peroksidasi lipid secara total karena proses  

metaboliknya  sarna-sarna berhubungan  dengan  jalur metabolik yang  esensial.  

Metabolisme sel menggunakan satu mol O2 sebagai akseptor e1ektron pusat 

dalam suatu proses yang menggunakan elektron bebas sebagai lanjutan  yang  

penting. Metabolisme yang berhubungan dengan respirasi untuk menghasilkan 

ATP dibutuhkan untuk memenuhi keperluan bioenergetik. Seri reaksi yang kedua 

meliputi interaksi e1ektron bebas dengan O2 untuk membentuk anion superoksida. 

Jika anion superoksida didegradasi oleh superoksida dismutase ditambah 

peroksidase, kerusakan membran tidak akan terjadi. Katalase juga  dapat  

menghilangkan keraeunan  akibat hasil sampingan (byproduct)  hidrogen 

peroksida (Ferradis, 2010). 

1. Pencetus: 
RH + OH’  R’ + H2O 

2. Perambatan: 
R’ + O2  ROO 
ROO’ + RH  ROOH + R’ 

3. Terminasi: 
R’ + R’  RR’ 
ROO’ + ROO’  ROOR + O2 Sumber: (Ferradis, 2009) 
 

Reaksi anion superoksida dengan O2 yang lain di lingkungan membran 

menghasilkan kerusakait membran yang tidak dapat dikembalikan seperti semula 

(irreversible).  Reaksi radikal bebas ini bersifat autocatalitic, sekali dimulai 
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beberapa ikatan ganda karbon-karbon yang rentan akhirnya menjadi rusak. PerIu 

dicatat bahwa proses ini melibatkan sedikitnya dua mol O2  (Hammerstedt, 1993).  

Plasma membran spermatozoa kaya akan asam lemak tak jenuh dan oleh 

karena itu rentan terhadap kerusakan peroksidasi (Gones et al., 1979) dan 

(Maxwell & Watson, 1996).  Peroksidasi lipid terjadi pada spermatozoa yang 

disimpan lama yang dapat menurunkan daya tahan dan mempengaruhi 

pengawetan semen untuk inseminasi buatan (Alvarez & Storey, 1982).  Proses 

peroksidasi merubah struktur spermatozoa, terutama pada bagian akrosom, 

kehilangan motilitas, perubahan metabolisme yang cepat dan pelepasan komponen 

intraseluler (Jones & Mann, 1977). Membran plasma dan akrosom lebih sensitif 

daripada, inti dan bagian lokomotor (bagian tengah) sel spermatozoa. Membran 

luar akrosom lebih sensitif daripada bagian dalam (akrosom sebenarnya) dan 

membran bagian dalam (Salamon & Maxwell, 1995).  Fiser &Fairfull  (1984), 

menemukan hubungan antara persentase akrosom  yang intak dan proporsi 

spermatozoa yang motil baik sebelum maupun sesudah pembekuan sampai 

dengan pencairan kembali dan fertilitas berkorelasi dengan proporsi spermatozoa 

dengan  akrosom yang tidak rusak waktu diinseminasikan.  

Walaupun proporsi spermatozoa domba yang dapat mempertahankan 

motilitas mereka setelah pembekuan sampai pencairan kembali cukup tinggi  

(40%  sampai  60%), hanya sekitar 20%  sampai 30% yang tidak mengalami 

kerusakan biologis. Seekor spermatozoa dapat motil, tetapi rusak, dan dalam 

kasus ini diragukan spermatozoa tersebut mampu memasuki sel telur  dan  

membuahinya. 
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Antioksidan merupakan senyawa yang bersifat nucleophilic, dimana mereka 

memadamkan atau menekan reaksi, radikal bebas dan mereka mampu untuk 

mengakhiri siklus reaksi. Antioksidan juga dapat meningkatkan fertilitas semen 

beku, tetapi tidak pada semen segar. Angka kebuntingan setelah inseminasi 

intrauterin pada domba 86%  atau  81 % untuk semen segar dan 82% atau 67% 

untuk semen beku dengan atau tanpa antioksidan secara berturut-turut (Maxwell 

& Watson, 1996). Antioksidan juga berperan mencegah kerusakan membran 

plasma spermatozoa yang disebabkan cekaman dingin (cold shock) dan 

memberikan  perlindungan  terhadap perubahan yang disebabkan pembekuan 

(Feradis, 2010). 

2.8 Tinjauan Tentang Buah Naga 

2.8.1 Deskripsi Buah Naga 

Buah naga merah tergolong famili Cactaceae subfamili Cactoideae, 

tanaman sejenis kaktus  dengan sulur batang yang tumbuh menjalar. 

Batangnya berwarna hijau dengan bentuk segi tiga, mirip tubuh naga. 

Bunganya besar, berwarna putih, harum dan mekar di malam hari. Setelah 

bunga layu akan terbentuk bakal buah yang menggelantung di setiap 

batangnya. Bakal buah inilah yang kemudian menjadi buah naga. Buah naga 

umumnya dikenal sebagai dragon fruit atau dragon pearl fruit. (Hardjadinata, 

2010). 
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Gambar 2.3 Buah Naga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi,2017) 

 
Perakaran tanaman buah naga bersifat epifit, yaitu merambat dan 

menempel pada batang tanaman lain.  Perakaran tanaman buah naga tidak 

terlalu panjang dan terbentuk akar cabang.  Batang tanaman buah naga 

mengandung air dalam bentuk lendir dan berlapiskan lilin bila sudah beranjak 

dewasa.  Batang tersebut berukuran panjang dan bentuknya siku atau segitiga. 

Dari batang dan cabang tumbuh duri-duri yang keras, tetapi  sangat pendek 

sehingga tidak mencolok.  Biasanya jumlah duri di setiap titik tumbuh pada 

batang sekitar 4-5 buah.  Oleh karena sangat pendek maka tanaman ini sering 

dianggap sebagai kaktus tidak berduri (Hardjadinata, 2010). 

Kuncup bunga yang sudah berukuran panjang sekitar 30 cm akan mulai 

mekar pada sore hari.  Warna mahkota bunga bagian dalam putih bersih.  

Setelah mekar bunganya berbentuk corong yang di dalamnya tampak 
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sejumlah benang sari berwarna kuning.  Bunga ini mekar penuh pada tengah 

malam.  Itulah sebabnya tanaman ini dijuluki sebagai  night blooming cereus.  

Pada saat mulai mekar penuh, bunganya menyebar bau yang harum sehingga 

mengundang kelelawar untuk hinggap dan menyerbuki bunganya 

(Hardjadinata, 2010). 

Buah berbentuk bulat panjang serta berdaging warna merah dan sangat 

tebal.  Letak buah pada umumnya mendekati ujung cabang atau batang.  Pada 

cabang atau batang dapat tumbuh buah lebih dari satu, terkadang bersamaan 

atau berhimpitan. Bentuk bulat lonjong.  Ketebalan kulit buah 2-3cm.  

Permukaan buah terdapat jumbai atau jambul berukuran 1-2 cm 

(Hardjadinata, 2010). 

2.8.2 Syarat Tumbuh dan Distribusi Buah Naga 

Tanaman buah naga termasuk tanaman tropis dan dapat beradaptasi 

dengan berbagai lingkungan tumbuh dan perubahan cuaca seperti sinar 

matahari dan curah hujan. Curah hujan yang ideal untuk pertumbuhan buah 

naga sekitar 60 mm/bulan atau 720 mm/tahun. Buah naga dapat berkembang 

dengan kondisi tanah dan ketinggian lokasi apapun, namun tumbuhan ini 

cukup rakus akan unsur hara. Di Indonesia, sentra produksi buah naga 

diantaranya Riau (Siak, Kota Pekanbaru), Banten (Serang), Jawa Tengah 

(Karanganyar, Tegal), Yogyakarta (Bantul, Sleman) dan Jawa Timur 

(Lumajang, Malang, Jember, Banyuwangi, Ponorogo) (Saptayanti, 2013). 

Banyuwangi merupakan kabupaten paling timur dari pulau jawa yang 

memiliki iklim panas dan cocok untuk pertumbuhan buah naga. Buah naga 

sekarang ini menjadi primadona baru bagi petani di daerah selatan 
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Banyuwangi. Di lahan kering yang dahulu sulit ditanami padi, justru dengan 

mudah bisa ditanami buah naga dengan hasil buah berkualitas bagus (Isnanda, 

2017). Buah naga juga ditanam hampir di semua pekarangan warga di 

wilayah selatan Banyuwangi seperti Kecamatan Bangorejo, Tegal Dlimo, 

Pesanggaran, Purwoharjo, dan Siliragung (Tiyas, 2015). 

2.8.3 Jenis-Jenis Buah Naga 

Hardjadinata (2010), melaporkan bahwa buah naga memiliki beberapa 

spesies, antara lain:  

1. Hylocereus undatus. Populer dengan sebutan white pitaya. Kulitnya 

merah,   daging buah putih, dengan biji-biji hitam kecil. Berat rata-rata 

400-500 gram. Batang berwarna hijau tua.  

2. Hylocereus polyrhizus.  Banyak dikembangkan di Cina dan  Australia. 

Sering disebut  red pitaya  karena selain kulitnya merah, dagingnya pun 

merah keunguan. Beratnya sekitar 400 gram.  

3. Hylocereus costaricensis. Sepintas mirip Hylocereus polyrhizus tetapi 

daging buahnya lebih intens merahnya. Itu sebabnya buah ini disebut 

naga super merah. Berat buah sekitar 400-500 gram.  

4. Selenicereus megalanthus.  Bobotnya hanya 80-100  gram. Buah ini 

mempunyai isi putih dengan kulit buah kuning tanpa sisik sehingga 

cenderung lebih halus. 

2.8.3 Klasifikasi Buah Naga 

Klasifikasi buah naga merah (Hylocereus polyrhyzius) berdasarkan 

identifikasi dari UPT Metaria Medica (2017) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Sub Kingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 
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Super Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi      : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas     : Magnoliopsida (Berkeping dua/ dikotil) 

Sub Kelas  : Hamamelidae 

Ordo      : Caryophyllales  

Famili      : Cactaceae (Suku kaktus-kaktusan) 

Genus      : Hylocereus  

Spesies    : Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose 

Nama Daerah : Buah naga merah, red pitaya 

Kunci Determinasi : 1b-2b-3b-4b-6a-34a-35a 

2.8.4 Senyawa Antioksidan dalam Buah Naga Merah (Hylocereus 

polyrhizus). 

Buah naga atau  dragon fruit mempunyai kandungan zat bioaktif yang 

bermanfaat bagi tubuh diantaranya antioksidan (dalam asam askorbat, 

betakaroten, dan antosianin). Buah naga merah memiliki betalains yang 

mengandung fenolik dan struktur non-fenolik yang bertanggung jawab 

untuk kapasitas antioksidan utama Hylocereus ungu, sedangkan fenolik non-

betalainik menyumbang senyawa hanya sampai batas kecil yaitu 7,21 ± 0,02 

mg CE/100 gram. Betalains terkait dengan anthocyanin (yaitu turunan 

flavonoid), pigmen kemerahan yang ditemukan di kebanyakan tanaman. 

Namun, betalains secara struktural dan kimia seperti anthocyanin karena 

mengandung nitrogen sedangkan anthocyanin tidak. Flavonoid yang 

terkandung dalam buah naga meliputi quercetin, kaempferol, dan 

isorhamnetin. (Panjuantiningrum, 2009). 

2.9 Tinjauan Tentang Ekstrak Kulit Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) 

Menurut Halliwell dan Gutteridge (1990), antioksidan adalah suatu senyawa 

yang pada  konsentrasi rendah dihadapkan pada substrat yang dapat dioksidasi dan 
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secara nyata menunda atau menghambat oksidasi dari substrat tersebut. Sehingga 

antioksidan berfungsi melindungi sistem biologi terhadap suatu efek yang 

berpotensi merusakkan dari suatu proses atau reaksi yang menyebabkan oksidasi 

yang meluas. Lenzi, et al., (2002), menambahkan bahwa antioksidan merupakan 

senyawa nukleofilik atau yang mempunyai kemampuan mereduksi, memadamkan 

atau menekan reaksi radikal bebas. 

Antioksidan alami yang potensial seperti ekstrak buah naga mempunyai 

pengaruh perlawanan terhadap peroksidasi (Imansih, 2014; Munawaroh, 2014). 

Penambahan ekstrak buah naga dengan konsentrasi ekstrak buah naga 0,25% 

merupakan konsentrasi yang optimal dalam mempertahankan motilitas, viabilitas 

dan abnormalitas spermatozoa peranakan kambing boer (Munawaroh, 2014). 

Sedangkan Imansih (2014)  memberikan laporan yang berbeda dimana perlakuan 

ekstrak buah naga yang terbaik adalah pada level 0,75% untuk progresif motilitas 

dan viabilitas spermatozoa. Penambahan ekstrak buah naga pada pengencer 

berbasis CEP-1 dapat memperlambat abnormalitas spermatozoa dan tumbuhnya 

bakteri/jamur karena adanya kandungan asam organic, poly-sakarida dan 

flavonoid yang bersifat antibakteriologi.  

Kulit buah naga merupakan bagian yang tidak termanfaatkan, padahal kulit 

buah naga memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi dibandingkan bagian 

daging buahnya. Noor, et al, (2016), melaporkan bahwa ekstrak kulit buah naga 

merah memiliki kandungan antioksidan berupa vitamin C, flavonoid, tanin, 

alkaloid, steroid, dan saponin yang lebih tinggi dibandingkan daging buahnya. 

Sehingga dapat diyakini bahwa penambahan ekstrak kulit buah naga akan 

memberikan hasil yang lebih baik untuk melindungi spermatozoa dari peroksida 
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lipid dan cold shock  sehingga dapat menjaga kualitas spermatozoa. Antioksidan 

alami yang terkandung pada kulit buah naga diyakini mampu meningkatkan 

kualitas semen beku lebih baik dibandingkan antioksidan sintetis yang selama ini 

digunakan. Hal ini diduga karena masih ditemukannya kelemahan penambahan 

antioksidan sisntetis pada pengencer, seperti penambahan vitamin C di dalam 

pengencer semen dapat menimbulkan perubahan pH yang akan terjadi, karena 

vitamin C bersifat asam. Spermatozoa sangat peka terhadap perubahan pH 

medium dari keadaan netral, terutama terhadap pH rendah (Sumarsono, 1998). 

Selain itu antioksidan vitamin C dan vitamin E kelemahan lainnya adalah sukar 

larut dalam pelarut air (Imansih, 2014). 

 
Gambar 2.4 Kulit Buah Naga Merah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi,2017) 

 
2.10 Tinjauan Tentang Sumber Belajar Biologi 

2.10.1 Pengertian Sumber Belajar 

Komponen sumber belajar tidak bisa dilepaskan dari proses belajar 

mengajar, apabila menginginkan suatu keberhasilan pengajaran, hal ini karena 

sumber belajar merupakan masukan dalam proses pengajaran itu sendiri. Masalah 

sumber belajar memang masih belum  banyak menarik perhatian, sehingga 
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sebagian besar dalam proses pengajarannya komponen guru masih merupakan 

sumber belajar yang paling utama. Dilain pihak pendidik masih enggan 

memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitarnya untuk disajikan dalam 

proses pengajarannya. Keengganan ini disebabkan karena masih kurangnya atau 

minimnya pengetahuan guru tentang sumber belajar sehingga peserta didik hanya 

mengetahui bahwa pesan-pesan yang disampaikan itu lewat pendidik saja, 

akibatnya peserta didik tidak tertarik untuk mempelajari sumber-sumber belajar 

yang lain selain dari pendidik (Sudjana dan Rivai, 1989). 

Sudjana dan Rivai (1989) menyatakan bahwa pengertian sumber belajar 

bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit 

dimaksudkan misalnya buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya, sedang 

secara luas itu adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses 

belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian, 

atau keseluruhan. Menurut Sudjana (1989) sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Sumber belajar tercetak, buku majalah, brosur, koran, poster, denah, 

ensiklopedi, kamus dan lain-lain. 

2. Sumber belajar non cetak, film, slide, video, model, audiocassete, 

transparansi, realita obyek. 

3. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas: perpustakaan, ruangan belajar, 

lapangan olahraga. 

4. Sumber belajar berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, 

observasi, simulasi, permainan dan lain-lain. 

5. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat: taman, terminal, 

pasar, toko, pabrik, museum. 
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2.10.2 Fungsi Sumber Belajar 

Dengan melihat potensi yang dimiliki sumber belajar yang demikian besar 

untuk pencapaian tujuan pendidikan, Sudjana dan Rivai (1989), menyatakan 

bahwa sumber belajar dapat berfungsi sebagai berikut: 

1. Menimbulkan kegairahan belajar, karena bukan guru saja yang dapat 

dijadikan tumpuan untuk memecahkan masalah dalam proses belajar 

mengajar, melainkan lingkungan sekitar, manusia sumber (nara sumber) 

juga dapat dijadikan pegangan dalam memecahkan masalah. 

2. Memungkinkan adanya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik 

dengan lingkungan. Lingkungan yang sudah dirancang oleh pendidik 

untuk disajikan dalam proses belajar mengajarnya akan memberikan 

peluang kepada peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan 

lingkungannya. 

3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengalaman- 

pengalaman langsung mempunyai nilai tersendiri bagi peserta didik yang 

tetap akan mengakar pada pikirannya untuk waktu yang relatif lama. 

4. Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. 

5. Menghilangkan kekacauan penafsiran yang berbeda karena yang 

digunakan belum bisa menjelaskan hakekat/pengertian dari sesuatu yang 

diajarkan. 

2.10.3 Pengertian Bahan Ajar 

Menurut National Center for Vocational Education Research Ltd/National 

Center for Competency Based Training dalam pengembangan bahan ajar (2009) 
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menyatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang di gunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam melaksanaakan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Bahan ajar yang didesain secara lengkap, dalam arti ada unsur media dan 

sumber belajar yang memadai akan mempengaruhi suasana pembelajaran 

sehingga proses belajar yang terjadi dari diri siswa menjadi optimal. Dengan 

bahan ajar yang didesain secara bagus dan dilengkapi isi dan ilustrasi yang 

menarik akan menstimulasi siswa untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber 

belajar (Hernawan, et al., 2007). 

2.10.4 Pembelajaran Interaktif 

Menurut Munir (2009) dalam proses pembelajaran interaktif, terjadi 

beberapa bentuk komunikasi, yaitu satu arah (one ways communication), dua arah 

(two ways communication), dan banyak arah (multy ways communication) 

berlangsung antara pengajar dan pembelajar. Pengajar menyampaikan materi 

pembelajaran dan pembelajar memberikan tanggapan (respon) terhadap 

materinya. Dalam pembelajaran interaktif pengajar berperan sebagai materi, 

menerima umpan balik dari pembelajar, dan memberikan penguatan 

(reinforcement) terhadap hasil belajar yang dicapai pembelajar.  

2.10.5 Ilmu Pemuliaan Ternak (Inseminasi Buatan)  

Berdasar denotasi dan konotasi ilmu, pemuliaan ternak adalah suatu 

cabang ilmu biologi, genetika terapan dan metode untuk peningkatan atau 

perbaikan genetik ternak. Pemuliaan ternak diartikan sebagai suatu teknologi 

beternak yang digunakan untuk meningkatkan mutu genetik. Mutu genetik adalah 

kemampuan warisan yang berasal dari tetua dan moyang individu. Kemampuan 
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ini akan dimunculkan setelah bekerja sama dengan pengaruh faktor lingkungan di 

tempat ternak tersebut dipelihara (Hardjosubroto, 1994). 

Pemuliaan adalah merupakan suatu usaha untuk memperbaiki atau 

meningkatkan mutu genetik ternak melalui pengembanganbiakan ternak-temak 

yang memiliki potensi genetik yang baik sehingga diperoleh kinerja atau potensi 

produksi yang diharapkan (Kurnianto, 2010). Seorang peternak dapat menentukan 

dua hal yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu genetik temaknya yakni 

melalui: 

1. Memilih ternak yang dipakai sebagai tetua. 

2. Memilih ternak yang akan dikawinkan 

Materi pemuliaan ternak sudah diajarkan di mata pelajaran Biologi SMK 

Pertanian dan Peternakan kelas XI semester genab. Submateri yang diajarkan 

yaitu Inseminasi Buatan (IB). Penerapan mengajar materi ini kenyataan 

dilapangan cukuplah sulit. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi 

SMK Negeri 1 Pujon, Ira Puspita S.Pt (30 Maret 2017), meyatakan bahwa 

kesulitan yang dialami dalam mengajar materi pemuliaan ternak adalah kurangnya 

sumber belajar siswa, karena selama ini sumber belajar yang digunakan hanya 

berupa buku pegangan guru yang berupa ringkasan tuliasan tentang materi 

inseminasi buatan. Selain itu materi IB merupakan materi yang sifatnya aplikatif 

sehingga siswa kesulitan memahami penjelasan ceramah dari guru saja. Sehingga 

untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sumber belajar yang mampu memberi 

kesan representatif kepada siswa, meningkatkan motivasi belajar serta bersifat 

interaktif. 
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2.10.6 Multimedia Interaktif Berbasis Flash 

Salah satu sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran dan 

diyakini dapat menggairahkan animo siswa dalam pembelajaran biologi adalah 

multimedia interaktif berbasis flash. Bahan ajar yang dikembangkan 

menggunakan program adobe flash CS 6 ini dapat digunakan  sebagai sarana  

alternatif dalam mengoptimalkan proses pembelajaran, dikarenakan beberapa 

aspek antara lain: a) mudah dikemas dalam proses pembelajaran, b) lebih menarik 

untuk pembelajaran, c) dapat diedit (diperbaiki) setiap saat (Zainuddin, 2007).  

Multimedia interaktif berbasis flash berisi beberapa elemen-elemen seperti 

suara, gambar, teks, animasi, dan video sehingga diharapkan semua siswa dapat 

memahami materi biologi yang disampaikan. Memanfaatkan teknologi komputer 

diharapkan bahwa bahan ajar berbasis multimedia interaktif berbasis flash dapat 

digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran yang lebih menarik, termasuk 

visualisasi materi ajar, sehingga materi yang disampaikan akan lebih menarik bagi 

siswa. Sumber belajar biologi berbasis flash akan membuat proses pembelajaran 

biologi menjadi lebih interaktif dan lebih memungkinkan terjadinya two way 

traffic dalam proses pembelajaran Biologi (Haryoko, 2009). 
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2.11 Kerangka Konseptual 

 Upaya untuk meningkat mutu genetik 

Kambing PE  Inseminasi Buatan 

Faktor Keberhasilan IB: 

1. Ketepatan Deteksi Birahi 
2. Sapi Aseptor 
3. Keterampilan Inseminator 
4. Kualitas Semen Beku 

Pengencer Semen: 
1. Tris Aminomethane Kuning Telur 

2. CEP-1 
3. Andromed 
4. dan lain lain 

Tris Aminomethane Kuning Telur 

Kelebihan:  
1. Toksitas rendah 
2. Sebagai buffer dan mempertahankan tekanan osmotik 

dan keseimbangan elektrolit 
3. Melindungi chold shock dan sumber energi 
4. Melindungi dari dehidrasi 
5. Mencegah pertumbuhan mikroorganisme 

Meningkatkan Kualitas Semen Beku 

(ditinjau dari motilitas, viabilitas, 
abnormalitas) 

Dimanfaatkan Sebagai Sumber Belajar Biologi 

SMK kelas XI Semester Genap 
Pada KI. 3 dan KD 3.6 

Penambahan Ekstrak 

Kulit Buah Naga 

0,25%, 0,50%, 0,75% 

dan 1,00% 

 
Fungsi: 
Mencegah dan 
mengurangi peroksidasi 
lipid akibat radikal bebas 
dan chold shock 

Multimedia Interaktif Berbasis Flash 

Kandungan Ekstrak Kulit 
Buah Naga: 
Vitamin C, Flavonoid 

(Antosianin), Alkeloid, 

Saponin, Tanin, dan 

Steroid 

(Noor, et al, 2016). 
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2.12 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka di atas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Penambahan ekstrak kulit buah naga pada pengencer tris-kuning telur 

berpengaruh untuk meningkatkan kualitas (motilitas, viabilitas, 

abnormalitas) semen beku kambing PE. 

2. Pemberian konsentrasi ekstrak kulit buah naga 0,75% pada pengencer tris-

kuning telur merupakan konsentrasi paling efektif untuk meningkatkan 

kualitas semen beku kambing PE (ditinjau dari motilitas, viabilitas, dan 

abnormalitas). 


