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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Babi  

Babi merupakan sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan 

berhidung lemper. Babi merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia, salah 

satu kerabat babi adalah kuda nil. Babi termasuk kedalam Filum: Chordata, Sub 

Filum: Vertebrata (bertulang belakang), Marga: Gnatostomata (mempunyai 

rahang), Kelas: Mamalia (menyusui), Ordo: Artiodactyla (berjari/berkuku genap), 

Genus: Sus, Species: Sus scrofa, Sus vittatus/Sus strozzli, Sus cristatus, Sus 

leucomystax, Sus celebensis, Sus verrucosus, Sus barbatus. Babi tergolong dalam 

jenis hewan omnivora, yang berarti pemakan segala.  

Babi merupakan hewan ternak yang banyak diternakkan oleh masyarakat 

di Indonesia. Secara umum ternak babi memiliki peran dan manfaat yang beragam 

dalam kehidupan manusia, seperti sebagai sarana untuk upacara adat, memenuhi 

kebutuhan daging masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.  

Sampai saat ini ada banyak breed babi yang telah dikembangkan di Eropa 

dan Amerika, namun yang paling banyak diternakkan adalah jenis Yorkshire, 

Duroc, Hampshire, Chester White, Spot, Landrace, Bekshire, Poland China, PIC 

USA dan Delkalb (Agus, 2008). Dari berbagai breed yang ada dikategorikan 

menjadi tiga tipe yaitu Lard, Bacon dan Meat, pembagian kelompok ini berdasar 

pada permintaan konsumen, karakter dari breed tersebut dan kemampuan breeder 

untuk mengembangkan breed yang ada.   

http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ungulata
http://id.wikipedia.org/wiki/Eurasia
http://id.wikipedia.org/wiki/Omnivora
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Jenis bangsa babi peliharaan yang umum dikonsumsi di Indonesia adalah 

babi Landrace, babi Duroc, dan babi hasil persilangan lainnya (Sinaga, 2008). 

Babi landrace merupakan babi yang berasal dari Denmark, termasuk babi bacon 

yang berkualitas tingi. Babi Landrace merupakan hasil persilangan antara 

pejantan Large White dengan induk lokal. Babi Landrace dipakai secara luas 

untuk memperbaiki mutu genetik ternak babi di daerah tropis terutama di Asia 

Tenggara (Surya, 2012). Babi Landrace sangat popular sehingga dikembangkan 

juga di Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia, yakni American Landrace dan 

Australian Landarce. Babi ini berwarna putih, terkenal babi bertubuh panjang 

seperti busur, besar, lebar, bulu halus, dan juga kakinya panjang. Babi ini terkenal 

sangat profilik hingga kini babi ini juga yang terbukti paling banyak per kelahiran, 

serta presentase dagingnya tinggi. Babi jantan dewasa berbobot sekitar 320 

sampai 410 kg dan induk berbobot 250 sampai 340 kg (Agus, 2008).  

 

2.2  Reproduksi organ jantan 

Secara umum alat reproduksi jantan adalah untuk memproduksi sel jantan, 

yaitu yang disebut spermatozoa atau biasa disingkat sperma. Organ reproduksi 

babi jantan terdiri dari sepasang testis, tubulus semiferus, rete testes, saluran 

efferens, epidydimis, vasdeferens, kelenjar prostat, kelenjar cowper’s, uretra dan 

penis.  

Testes babi sangat besar tapi relatif lebih lunak, dan terletak horizontal di 

dalam scrotum. Testes berbentuk lonjong, panjang 10 sampai 15cm, diameter 5 

sampai 9cm, berat (dua testes) antara 500 sampai 800 gram, rata-rata 600 gram. 
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Tubuli seminiferi mencapai panjang 600 meter (Dieena, 2012). Scrotum babi 

terletak tepat dibawah anus dan tidak begitu jelas seperti yang terlihat pada 

mamalia lainnya, penis babi mirip seperti penis sapi tetapi flexura sigmoideanya 

terletak praescrotal. Bagian kranial penis tidak mempunyai glans tetapi berbentuk 

spiral ke arah yang berlawanan dengan arah sampai 30 cm bagian penis tersebut 

keluar dari mulut praeputim  (Dieena, 2012) 

 

2.3 Semen  

Semen merupakan sekresi dari alat kelamin jantan yang secara normal 

diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina pada saat kopulasi. Semen dapat 

pula ditampung dengan berbagai cara untuk keperluan Inseminasi Buatan (IB). 

Semen terdiri dari dua bagian yakni spermatozoa atau sel-sel kelamin jantan dan 

plasma semen. Spermatozoa dihasilkan didalam testis sedangkan plasma semen 

merupakan campuran sekresi yang dihasilkan oleh epididymis dan kelenjar 

kelamin pelengkap yaitu kelenjar fesikularis, cowper dan prostat. 

 

2.3.1 Penampungan semen  

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan penampungan 

semen diantaranya yaitu  : 

1. Metode dengan menggunakan Elektroejakulator 

2. Metode Message  

3. Metode penampungan dengan menggunakan vagina buatan 
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Berdasarkan metode yang ada cara penampungan yang umum dilakukan 

adalah dengan menggunakan metode massage. Hal ini disebabkan karena penis 

babi berbentuk spiral beda halnya dengan bentuk penis sapi maupun kambing. 

Pada kawin alam babi baru akan mengejakulasikan spermanya setelah penis dan 

organ kelamin betinanya membentuk lock and key. 

 

2.3.2 Kualitas Semen 

Semen babi memiliki sifat voluminous, yang berarti semen babi memiliki 

volume yang tinggi yaitu 150-200 ml dan konsentrasi spermatozoa yang rendah 

yaitu 200-300 x 10
6
 sel/ml (Sumardani et al, 2008). Semen babi hanya dapat 

diambil dua kali sehari dengan tempo beberapa hari, apabila diambil lebih dari itu 

maka kwalitas sperma dalam semen akan menurun. Semen babi hanya dapat 

disimpan dengan tetap mempertahankan mutunya pada kisaran temperatur 15-

20°C (Sumardani et al, 2008). Perubahan temperatur akan berpengaruh terhadap 

struktur fosfolipida pada membran plasma spermatozoa (Sumardani et al, 2008). 

Membrane spermatozoa babi memiliki persentase fosfatidiletanolamin dan 

spingomielin yang rendah, yakni masing-masing adalah 24% dan 14% (Sumardani 

et al, 2008). Hal ini yang menyebabkan membran plasma spermatozoa babi sangat 

sulit stabil pada keadaan temperatur yang rendah.  

Karakteristik semen segar pada babi yang baik adalah volume semen babi 

tanpa gelatin berkisar 200 – 250 ml, dengan warna putih susu dan konsistensi 

encer, serta dengan pH rata-rata 7,40 ± 0,2 (Sumardani et al, 2008). Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi volume, warna, konsistensi dan pH semen 



10 
 

 

adalah variasi umur, tingkat rangsangan, frekuensi ejakulasi, kualitas pakan, fraksi 

semen (Sumardani et al, 2009). Motilitas spermatozoa berkaitan erat dengan 

kemampuan spermatozoa dalam fertilisasi, serta dapat menggambarkan 

banyaknya betina yang dapat diinseminasi. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi motilitas spermatozoa yakni genetik, umur, cahaya dan 

temperatur, manajemen pemeliharaan, frekuensi penampungan dan pengenceran 

serta lingkungan.  

Penggunaan semen babi yang cair untuk periode waktu yang lama 

memerlukan perlakuan ekstra yaitu dengan penambahan bahan pengencer yang 

mengandung sumber nutrisi, buffer, cold shock, dan antibiotik, hal ini 

dimaksudkan untuk melindungi spermatozoa selama proses pengolahan dan 

penyimpanan. Karbohidrat, terutama fruktosa, paling banyak digunakan sebagai 

sumber nutrisi karena lebih mudah dimanfaatkan oleh spermatozoa dan digunakan 

sebagai pelindung terhadap cold shock.  

 

2.3.3 Evaluasi Semen 

Evaluasi atau pemeriksaan semen merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan untuk melihat kuantitas (jumlah) dan kualitas semen. Pemeriksaan 

semen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemeriksaan secara makroskopik dan 

pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan makroskopik yaitu pemeriksaan semen 

secara garis besar tanpa memerlukan alat bantu, sedangkan pemeriksaan 

mikroskopik bertujuan untuk melihat kondisi semen lebih dalam lagi serta 

memerlukan alat bantu yang cukup lengkap. Evaluasi semen secara makroskopik 
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meliputi : volume semen, warna semen, bau semen, kekentalan semen, dan pH 

semen. Sedangkan pemeriksaan mikroskopik meliputi motilitas (gerakan massa 

sperma, gerakan individu spermatozoa), konsentrasi spermatozoa dalam tiap 

mililiter semen, konsentrasi sperma hidup dalam setiap mililiter semen, persentase 

spermatozoa hidup, dan persentase abnormalitas spermatozoa (Agus, 2008). 

 

2.3.4 Pengenceran Semen  

Pengencer merupakan media spermatozoa untuk hidup dan mencukupi 

kebutuhan nutrisi, serta untuk menjaga daya fertilitas spermatozoa tersebut. 

Dalam melakukan pengenceran semen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu penyimpanan bahan, pencampuran sampai saat akan digunakan atau 

dilakukan pengamatan. Spermatozoa tidak dapat bertahan hidup dalam jangka 

waktu yang lama, kecuali apabila ditambahkan berbagai unsur pendukung 

kedalam semen (Sufyanhadi, 2012). Secara garis besar pengencer berfungsi 

untuk: 

1. Menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa, 

2. Melindungi spermatozoa dari cold shock, 

3. Menyediakan suatu penyanggah untuk mencegah perubahan pH akibat 

pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa, 

4. Mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit yang 

sesuai, 
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5. Mengandung unsur-unsur yang sifat fisik dan kimianya hampir sama 

dengan semen dan tidak mengandung zat yang bersifat toksik bagi 

spermatozoa dan saluran kelamin betina, 

6. Mencegah pertumbuhan mikroorganisme, 

7. Memperbanyak volume semen.  

 

2.4 Pengencer BTS 
®
 (Beltsville Thawing Solution) 

Salah satu contoh jenis pengencer semen babi yaitu Beltsville Thawing 

Solution (BTS). BTS merupakan pengencer yang di produksi oleh minitube dalam 

bentuk kristal dengan berat 50 gram dalam satu sasetnya. Cara menggunakannya 

yaitu dengan melarutkan 50 gram BTS di larutkan dengan 1 liter aquabides dan di 

homogenkan dalam suhu 30 ºC.  

 

Table 1. Bahan kimia yang terkandung dalam  BTS (Beltsville Thawing Solution). 

No Bahan Kimia (gram/100 ml) Konsentrasi 

1.  Glukosa  3,700 

2.  EDTA 0,125 

3.  Natrium Sitrat 0,600 

4.  Natrium Bikarbonat  0,125 

5.  Potassium Klorida  0,075 

6.  Penisilin (IU) : Streptomisin (mg) 100000 : 100 

7.  Aquabides (ml) 100 

 Sumber : Sumardani et al, 2008 

EDTA berfungsi sebagai penahan aktivitas kalsium yang merupakan 

media dalam proses kapasitasi spermatozoa dan reaksi akrosom. Potassium 

berfungsi untuk melindungi pompa sodium potassium dan mencegah terjadinya 

pergeseran pompa potassium intraseluler yang dapat menyebabkan gangguan 
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fungsi transportasi ion serta metabolism sel spermatozoa. Glukosa merupakan 

sumber energi yang paling umum digunakan dalam pengencer semen, meskipun 

berbagai derivat gula yang lain telah diuji misalnya fruktosa, ribose atau trehalosa 

akan tetapi hasilnya tidak begitu bagus (Levis, 2000).  

Antibiotik ditambahkan pada pengencer bertujuan untuk menghambat 

petumbuhan bakteri Gram negative seperti Escherichia coli, Salmonella dan 

Pseudomonas. Kontaminasi bakteri dapat menyebabkan beberapa perubahan pada 

semen seperti penurunan motilitas, aglutinasi spermatozoa atau clumping, 

peningkatan proporsi perubahan akrosom seperti terjadinya penurunan pH 

samapai kondisi asam (5,7 sampai 6,4). Dengan penambahan Penicillin dan 

Streptomycin 1 g/l secara kombinasi serta aminoglycoside seperti gentamicin, 

neomycin dan kanamycin pada konsentrasi 200 mg/l dapat melindungi semen dari 

kontaminasi tersebut (Gadea, 2003). 

 

2.5 Vitamin C 

Asam askorbat adalah vitamin yang dapat larut dalam air dan sangat 

penting untuk biosintesis kolagen, karnitin, dan berbagai neurotransmitter. 

Vitamin C atau L-asam askorbat merupakan senyawa bersifat asam dengan rumus 

empiris C6H8O6 dengan berat molekul 176,12 g/mol. 
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Gambar 1. Rumus bangun vitamin C 

 

Antioksidan merupakan zat yang mampu memperlambat atau mencegah 

proses oksidasi. Zat ini mampu menghambat oksidasi pada zat yang mudah 

teroksidasi meskipun dalam konsentrasi rendah. Vitamin C merupakan salah satu 

dari antioksidan, dimana vitamin C mampu menangkal berbagai macam radikal 

bebas.  Vitamin C merupakan suatu donor elektron dan agen pereduksi. Disebut 

anti oksidan, karena dengan mendonorkan elektronnya, vitamin ini mencegah 

senyawa-senyawa lain agar tidak teroksidasi. Walaupun demikian, vitamin C 

sendiri akan teroksidasi dalam proses antioksidan tersebut, sehingga 

menghasilkan asam dehidroaskorbat. 

 

 
Gambar 2. Reaksi reduksi dan oksidasi asam askorbat 
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Vitamin C dapat menjadi antioksidan untuk lipid, protein, dan DNA. 

Peran vitamin C pada misalnya Low-Density Lipoprotein (LDL), akan beraksi 

dengan oksigen sehingga menjadi lipid peroksida. Reaksi berikutnya akan 

menghasilkan lipid hidroperoksida, yang akan menghasilkan proses radikal bebas. 

Asam askorbat akan bereaksi dengan oksigen sehingga tidak terjadi interaksi 

antara lipid dan oksigen, dan akan mencegah terjadinya pembentukan lipid 

hidroperoksida. Peran vitamin C pada protein, vitamin C mencegah reaksi oksigen 

dan asam amino pembentuk peptide, atau reaksi oksigen dan peptida pembentuk 

protein. Peran vitamin C Untuk DNA, reaksi DNA dengan oksigen akan 

menyebabkan kerusakan pada DNA yang akhirnya menyebabkan mutasi. 

 


