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ABSTRAK 
 
 
NURSYAM ANDI SYARIFUDDIN. Pemanfaatan Daun Kelor (Moringa oleifera) 
Guna Meningkatkan Libido dan Kualitas Semen Pejantan Sapi Bali 
(dibimbing oleh H. Abd. Latief Toleng, Djoni Prawira Rahardja, dan 
Ismartoyo).  
 
Penelitian ini bertujuan (1) mengkaji pemanfaatan daun kelor sebagai 
pakan suplemen guna meningkatkan libido dan kualitas semen pejantan 
sapi Bali, dan (2) mengkaji pengaruh suplementasi mineral Zn anorganik 
terhadap libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali, guna memperkuat 
dugaan bahwa mineral Zn pada daun kelor berperan meningkatkan libido 
dan kualitas semen pejantan sapi Bali.  
 
Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, mengevaluasi 
libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali dengan memanfaatkan daun 
kelor dosis rendah (5% dari bobot konsentrat dengan penggunaan 
konsentrat 1% dari bobot badan) dan dosis tinggi (15% dari bobot 
konsentrat dengan penggunaan konsentrat 1% dari bobot badan) sebagai 
pakan suplemen. Tahap kedua membandingkan libido dan kualitas semen 
pejantan sapi Bali yang tidak disuplementasi (kontrol), disuplementasi 
dengan daun kelor, dan disuplementasi dengan mineral Zn anorganik, guna 
memperkuat dugaan bahwa mineral Zn pada daun kelor berperan dalam 
meningkatkan libido dan kualitas semen.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, suplementasi daun kelor sebanyak 
1,50 g BK/kg bobot badan nyata meningkatkan libido, kekentalan semen, 
gerakan massa, motilitas total, motilitas progresif sperma, memperbaiki 
karakteristik motilitas sperma dan meningkatkan post thawing motility 
(motilitas total dan motilitas progresif) sperma beku pejantan sapi Bali. 
Suplementasi mineral Zn anorganik 0,02 mg/kg bobot badan (setara 1,50 g 
BK daun kelor) nyata meningkatkan libido, volume dan kekentalan semen, 
motilitas total, dan motilitas progresif serta memperbaiki karakterisitik 
motilitas sperma pejantan sapi Bali. Hal ini dapat memperkuat dugaan 
bahwa mineral Zn pada daun kelor berperan dalam meningkatkan libido, 
volume dan kekentalan semen, motilitas total, motilitas progresif dan 
memperbaiki karakterisitik motilitas sperma pejantan sapi Bali. 
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ABSTRACT 
 
 
NURSYAM ANDI SYARIFUDDIN. Utilization of Moringa oleifera Leaf for 
Improving Libido and Semen Quality of Bali Bulls (supervised by H. Abd 
Latief Toleng, Djoni Prawira Rahardja, and Ismartoyo). 
 
The aims of the study were (1) to examine the use of Moringa leaf as the 
feed supplement to increase libido and semen quality of Bali bulls, and (2) 
to examine the effect of inorganic mineral Zn supplementation on libido and 
the semen quality of Bali bulls to strengthen the assumption that Zn mineral 
on Moringa leaves play a role to enhance libido and the semen quality of 
Bali bulls. 
 
This research was conducted in two stages. The first phase study 
evaluated libido and the semen quality of the Bali bulls with the use of low-
dose Moringa leaves (5% of concentrate weight with the use of 1% 
concentrate of body weight) and high doses (15% of concentrate weight 
with the use of 1% concentrate of body weight) as the feed supplement. 
The second phase of the study compared  libido and the semen quality of 
un-supplemented Bali bulls, supplemented with Moringa leaf, and 
supplemented with inorganic Zn minerals, to strengthen the assumption 
that Zn mineral on Moringa leaves play a role to enhancing libido and the 
semen quality of Bali bulls. 
 
The results showed that, supplementation of Moringa leaf 1.5 g DM/ kg of 
body weight markedly increased libido, semen viscosity, mass movement, 
the total  and progressive motilities of sperm, improved sperm motility 
characteristics and increased post-thawing motility (total and progressive 
motilities) sperm of the frozen semen Bali bulls. Inorganic mineral 
supplementation of 0.02 mg/ kg body weight (equivalent to 1.50 g DM of 
Moringa leaf) markedly increased libido, semen volume and viscosity, total 
and progressive motilitis and improved sperm motility characteristics of Bali 
bulls. This can strengthen the assumption that Zn mineral on Moringa 
leaves play a role to enhancing libido, semen volume and viscosity, the 
total and progressive motilities and improving the sperm motility 
characteristics of Bali bulls. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Libido dan kualitas semen yang rendah sering dialami oleh sapi 

pejantan yang biasa digunakan sebagai sumber semen cair dan semen 

beku serta pejantan pada kawin alam (Ratnawati dkk., 2008; Affandhy 

dkk., 2009; Ratnawati et al, 2012; Sariubang dan Kallo, 2014). Sapi 

pejantan untuk sumber semen dan kawin alam harus memiliki libido dan 

kualitas semen yang baik, karena akan mempengaruhi efisiensi reproduksi 

sapi induk. Ketidaksuburan pejantan seperti libido dan kualitas semen 

yang rendah menyebabkan penundaan konsepsi dan memperpanjang 

musim kawin, sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan 

mengancam keberlanjutan usaha peternakan (Kastelic, 2013).   

Perilaku seksual (libido dan kemampuan penunggangan) sapi 

pejantan tergantung pada interaksi sosial, yang didasarkan pada faktor 

genetik, lingkungan, nutrisi dan hormon, serta ketajaman sensorik, umur, 

dan pengalaman (Menegassi et al., 2011). Kualitas semen seekor 

pejantan dipengaruhi oleh faktor gizi (Martin et al., 2010), umur dan musim 

(Bhakat et al., 2011), serta bangsa (Lemma and Shemsu, 2015). Nutrisi 

mengontrol produksi sperma, sekresi gonadotropin dan perkembangan 

seksual pejantan. Testis pada hewan jantan dewasa memproduksi 



2 
 

spermatozoa dan hormon testosteron dipengaruhi oleh kemampuan 

tubulus seminiferous dan sel-sel Leydig atau sel interstitial, dirangsang 

oleh Follicle Stimulating Hormon (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) 

(Martin et al., 2010).  

Proses terjadinya libido dapat dipengaruhi oleh level hormon 

testosteron (Prabsattroo et al., 2012). Proses sintesis testosteron 

tergantung pada kecukupan mineral Zn dalam makanan. Mineral Zn 

merangsang sel-sel Leydig testis untuk memproduksi testosteron (Roy et 

al., 2013). Proses spermatogenesis untuk menghasilkan semen 

berkualitas baik, membutuhkan asam amino metionin, sistein (Ebisch et 

al., 2006; Young et al., 2008), dan arginin (Wu et al., 2009), asam lemak α-

linoleat (Zalata et al., 1998; Conquer et al., 2000), vitamin A, C, dan E 

serta mineral Zn dan Se (Mason et al., 1982; Hidiroglou and Knipfel, 1984 

Cheah and Yang, 2011).  Salah satu tanaman yang mengandung semua 

nutrisi yang diperlukan untuk merangsang terjadinya libido dan proses 

spermatogenesis adalah daun kelor (Moringa oleifera). 

Daun kelor kaya akan nilai gizi. Nilai-nilai asam amino, asam lemak, 

mineral dan vitaminnya mencerminkan keseimbangan gizi yang diinginkan 

(Moyo et al., 2011). Daun kelor sebagai sebagai sumber protein pada 

ternak ruminansia mempunyai nilai kecernaan berupa: rumen degradable 

protein (RDP) 177 g/kg BK, acid detergent insoluble protein (ADIP) 72 

g/kg BK, pepsin soluble protein (PESP) 200 g/kg BK, protein potentially 

digested in the intestine (PDI) 16 g/kg BK, non-protein nitrogen (NPN) 
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8.3%, dan total soluble protein (TSP) 265 g/kg BK (Kakengi et al., 2005). 

Selain itu, daun kelor mengandung tannin 21g/kg BK dan pytat 21g/kg BK 

yang dapat diabaikan sebagai anti-nutrisi untuk ternak ruminansia, dan 

tidak mengandung tripsin dan amilase inhibitor, lektin, glikosida 

sianogenik, dan glukosinolat (Ferreira et al., 2008). 

Moringa oleifera adalah tanaman pohon, ditemukan di negara-

negara tropis berpotensi untuk digunakan sebagai pakan. Daun kelor 

adalah pakan alternatif yang baik pada musim kemarau karena kelor 

tahan kekeringan (Nouman et al., 2013). Produksi biomassanya mencapai 

4,2 - 8,2 ton BK/ha, dapat digunakan untuk mensubstitusi ransum 

komersial (Nouman et al., 2014) dan pakan aditif yang baik (Fitri et al., 

2015.).  

Berbagai penelitian telah dilakukan dengan memanfaatkan daun 

kelor sebagai bahan pakan, tetapi untuk tujuan meningkatkan libido dan 

kualitas semen masih terbatas. Hasil penelitian Abu et al., (2013) 

menunjukkan bahwa tepung daun kelor (MOLM) tidak berpengaruh buruk 

terhadap morfometri testis dan kualitas sperma epididimis kelinci pejantan 

hingga pada tingkat penggunaan 15%. Disarankan bahwa daun kelor 

dapat digunakan dalam ransum kelinci. Raji and Njidda (2014) telah 

mengamati bahwa suplementasi dengan daun kelor pada tingkat 

penggunaan 50% bisa meningkatkan sperma gonad dan cadangan 

sperma extragonadal pada kambing Red Sokoto. Oleh karena itu, 
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penelitian ini mencoba menggunakan daun kelor sebagai pakan suplemen 

guna meningkatkan libido dan kualitas semen pada pejantan sapi Bali. 

Daun kelor mengandung mineral mikro dan makro yang tinggi 

diantaranya Zn sebesar 31,03 mg/kg, Se sebesar 363,00 mg/kg, Ca 

sebesar 65% dan  0,30% (Moyo, 2011), sehingga berpotensi digunakan 

untuk meningkatkan libido dan kualitas semen. Mineral Zn merupakan 

salah satu mineral yang berperan penting dalam mengaktifkan sekresi dan 

aksi terstosteron, dapat meningkatkan efisiensi mesin spermatogenik, dan 

meningkatkan jumlah sel-sel germinal pada tubulus seminiferous untuk 

proses spermatogenesis (Abdella et al., 2011). Oleh karena itu, pada 

penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh suplementasi mineral Zn 

anorganik (ZnSO4.2H2O) terhadap libido dan kualitas semen pejantan sapi 

Bali, guna memperkuat dugaan bahwa mineral Zn pada daun kelor yang 

berperan dalam meningkatkan libido dan kualitas semen.  

Hasil akhir penelitian ini adalah diperoleh hasil penilaian libido dan 

kualitas semen segar serta kualitas semen beku pejantan sapi Bali yang 

disuplementasi daun kelor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

dasar dalam pemanfaatan daun kelor sebagai pakan suplemen guna 

meningkatkan libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali, baik untuk 

sumber semen beku dan semen cair maupun untuk pejantan kawin alam. 
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B. Rumusan Masalah 

Libido dan kualitas semen yang rendah sering dialami oleh sapi 

pejantan yang biasa digunakan sebagai sumber semen cair dan semen 

beku serta pejantan pada kawin alam. Libido dan kualitas semen yang 

rendah menyebabkan penundaan konsepsi dan memperpanjang musim 

kawin, sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan 

mengancam keberlanjutan usaha peternakan. Salah satu penyebab libido 

dan kualitas semen yang rendah, adalah pemberian pakan yang kurang 

berkualitas, sehingga perlu diberi pakan tambahan (suplementasi).  

 Kelor dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis serta tahan 

kekeringan, mempunyai produksi biomassa perhektar pertahun yang 

tinggi, sehingga berpotensi digunakan sebagai pakan. Daun kelor kaya 

akan nilai gizi. Daun kelor mengandung salah satu mineral yang cukup 

tinggi yang penting untuk meningkatkan libido dan proses sperma-

togenesis yaitu mineral Zn. Oleh karena itu, pemanfaatan daun kelor 

sebagai pakan suplemen dapat merupakan sebuah strategi untuk 

meningkatkan libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali, sehingga 

penelitian ini dilakukan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengkaji pemanfaatan daun kelor sebagai pakan suplemen guna 

meningkatkan libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali. 
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2. Mengkaji pengaruh suplementasi mineral Zn anorganik terhadap libido 

dan kualitas semen pejantan sapi Bali, guna memperkuat dugaan 

bahwa mineral Zn pada daun kelor berperan meningkatkan libido dan 

kualitas semen pejantan sapi Bali.  

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang pemanfaatan daun kelor sebagai pakan suplemen, khususnya 

pejantan sapi Bali terutama untuk meningkatkan libido dan kualitas 

semennya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

memanfaatkan daun kelor sebagai pakan suplemen guna meningkatkan 

libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali, baik untuk program kawin 

alam maupun untuk inseminasi buatan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemanfaatan Daun Kelor Sebagai Pakan  

Moringa (Moringa oleifera, Moringaceae) merupakan tumbuhan di daerah 

tropis dan subtropis (Anwar et al., 2007), toleran terhadap kekeringan dan dapat 

tumbuh selama musim kemarau (Duke, 1983). Nouman et al., (2013) 

menyatakan bahwa, Moringa oleifera dikenal sebagai salah satu tanaman 

pakan terbaik untuk daerah kering, karena hanya memerlukan sedikit air. 

Kandungan mineral dan aktivitas antioksidannya lebih tinggi, sehingga 

kelor dapat dibudidayakan sebagai tanaman alternatif yang baik untuk 

pakan. Menurut Moyo et al., (2011), Moringa oleifera Lam. merupakan 

tanaman yang sangat dihargai, telah banyak digunakan untuk makanan, 

obat-obatan dan keperluan industri. 

Beberapa penelitian pemanfaatan daun kelor sebagai pakan untuk 

meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak ruminansia 

terutama pada peternakan rakyat, sebagai berikut: 

 Aregheore (2002) memperoleh pertambahan bobot badan kambing 

rata-rata 78 – 86 g/hari yang disuplementasi daun kelor, sedangkan 

yang tidak disuplementasi hanya 55 g/hari.  

 Soetanto dkk., (2011) telah menerapkan teknologi suplementasi ber-

basis daun kelor dan molases pada peternakan kambing rakyat, 
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memperoleh pertambahan bobot badan 100 gr/ekor/hari yang memberi-

kan tambahan keuntungan per ekor selama empat bulan sebesar Rp. 

125.000,- 

 Asaoulu and Okewoye (2013) telah mensuplementasi kambing Dwarf 

Afrika Barat yang diberi kulit singkong dengan kelor multinutrisi blok.  

Hasilnya secara signifikan meningkatkan asupan bahan kering kulit 

singkong sekitar 29% (191,66 vs 148,66 g/ekor/hari),  asupan protein 

kasar sebesar (16,66 vs 4,87 g/ekor/hari), serta kecernaan bahan 

kering (74,58%) dan protein kasar (69,10%).  

 Adegun et al., (2011) telah membandingkan pakan suplemen kelor 

mineral blok, gamal mineral blok dan lamtoro mineral blok dan kontrol 

pada domba di Nigeria Barat-Daya. Hasilnya menunjukkan bahwa, 

suplementasi berbasis kelor multinutrisi blok dapat meningkatkan 

kinerja yang lebih baik dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan 

pada domba. Konversi pakan yang diperoleh masing-masing adalah 

11,6, 12,6, 12,4. dan 18,3.  

 Raji and Njidda (2014) telah mensuplementasi pejantan kambing Red 

Sokoto dengan daun kelor sampai 50%, dapat meningkatkan cadangan 

sperma gonadal dan extragonadal, motilitas sperma dan pH semen.  

 Rahardja dkk., (2010) telah memanfaatkan daun kelor sebagai pakan 

guna meningkatkan efisiensi reproduksi sapi potong pada peternakan 

rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberian daun kelor 

memberikan pertambahan bobot badan induk nyata lebih tinggi 
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dibanding dengan yang tanpa pemberian daun kelor (0,48 kg vs 0,39 

kg). Bobot lahir anak pada kelompok perlakuan nyata lebih tinggi 

dibanding dengan kontrol (16,2 kg vs 13,4 kg), namun tingkat kematian 

anak tidak berbeda nyata antar kedua perlakuan. Data ini menunjukkan 

bahwa perlakuan daun kelor memberi dampak positif terhadap 

pertambahan bobot badan bagi induk yang bunting dan bobot lahir 

anak yang dilahirkan.   

 Toleng dkk., (2010) juga telah memanfaatkan daun kelor sebagai pakan 

pada induk sapi Bali guna mempercepat berahi post partum. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, berahi post partum induk sapi Bali  

yang diberi daun kelor lebih cepat dibandingkan tanpa diberi daun kelor 

(128,3 ± 10,3 hari vs 148,7 ± 10,0 hari). 

 Araica et al., (2011) telah membandingkan pemberian daun kelor  segar 

dan silase daun kelor terhadap produksi dan cita rasa susu sapi perah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, produksi susu tidak berbeda 

antara perlakuan dengan produksi  rata-rata 13,7 kg/ekor/hari.  Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan daun kelor segar maupun dalam 

bentuk silase dapat dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pada saat 

musim paceklik. Komposisi, warna dan penampilan air susu adalah 

sama, walaupun pada pemberian daun kelor segar memiliki citarasa 

dan aroma rumput, tetapi tidak berbeda secara organoleptik.   

 Sarwatt et al., (2004) telah mensubstitusi biji kapas dengan daun kelor 

dalam bentuk kue daun kelor dan kue biji kapas sebagai pakan 
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suplemen pada sapi perah di peternakan rakyat yang diberi rumput 

gajah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, daun kelor dapat 

digunakan sampai 1,65 kgBK bisa menggantikan biji kapas 1,23% 

dalam ransum sapi perah tanpa mempengaruhi produksi susu. 

Penggantian biji kapas dengan daun kelor tidak berpengaruh terhadap 

total padatan, lemak, protein susu dan kandungan abu dari susu yang 

dihasilkan. Daun kelor mempunyai kecernaan bahan kering lebih tinggi 

(820 g/kgBK) dari pada biji kapas (697 g/kgBK). Degdradasi Bahan 

kering daun kelor lebih tinggi dari pada biji kapas. Dengan demikian, 

penggunaan daun kelor dapat mensubstitusi biji kapas yang harganya 

lebih mahal  yang dapat meningkatkan total padatan, lemak, protein 

susu dan kandungan abu dari susu.  

 Sánchez et al., (2005) telah meneliti pengaruh tingkat pemberian  daun 

kelor dalam pakan terhadap  asupan, kecernaan, produksi dan kompo-

sisi susu sapi perah dual purpose bangsa Creole Reyna. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, pemberian daun kelor 2 kg BK/hari dan 

3 kg BK/hari secara signifikan meningkatkan asupan bahan kering, 

kecernaan zat-zat gizi dan produksi susu pada sapi perah tanpa 

mempengaruhi komposisi susu (lemak, protein, dan total padatan) atau 

karakteristik organoleptik dari susu (bau, rasa, dan warna). Dengan 

demikian, daun kelor dapat digunakan sebagai suplemen protein pada 

ransum berkualitas rendah terutama pada sapi perah dual purpose 

selama musim kemarau.  
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 Nisa et al., (2013), telah melakukan penelitian pada kerbau Nili-Ravi 

dengan pemberian hay daun kelor pada awal laktasi, ternyata tidak 

hanya meningkatkan asupan zat-zat gizi dan kecernaan, tetapi juga 

meningkatkan produksi susu pada awal laktasi.  

 Nuhu (2010) telah meneliti pengaruh penggunaan tepung daun kelor 

terhadap kecernaan zat-zat gizi, pertumbuhan, karkas dan indeks darah 

pada kelinci lepas sapih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tepung 

daun kelor dapat meningkatkan pertambahan bobot badan harian,  

kecernaan bahan kering dan protein kasar. Penggunaan tepung daun 

kelor sampai pada tingkat 20% tidak bersifat racun terhadap kelinci. 

Tepung daun kelor berpotensi menurunkan kolesterol dalam darah dan 

daging, berpotensi memproduksi lemak karkas dan menurunkan 

deposisi lemak  pada otot kelinci. 

 Abu et al., (2013) telah melakukan penelitian pada kelinci dengan 

menilai morfometri testes dan kualitas sperma kelinci pejantan yang 

ransumnya diberi berbagai tingkat daun kelor. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian daun kelor tidak memberikan efek 

merugikan pada morfometri testes dan kualitas sperma epididimis 

kelinci pejantan hingga tingkat 15%. Disarankan bahwa daun kelor 

dapat digunakan dalam ransum kelinci. 
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B. Kandungan Nutrisi Daun Kelor 

Menurut Juliani et al., (2008), daun kelor menunjukkan kadar air 

persentase fenol yang lebih rendah (3-4%), kandungan protein (13-14%) 

dan mineral (11-13%) yang tinggi. Daun kelor juga mengandung: kalsium 

(2,9 - 3%), kalium (1%) dan besi (50 - 80mg/100g daun kering). 

Sedangkan menurut Moyo et al., (2011) bahwa, daun kering 

Moringa oleifera mengandung protein kasar 30,29% (Tabel 1) dengan 19 

asam amino (Tabel 2). Kandungan asam amino tertinggi adalah alanin 

(3,03%) dan terendah sistein (0,01%). Daun kering mengandung mineral 

makro dan mikro (Tabel 3), tertinggi masing-masing Ca (3,65%)  dan Fe 

(490 mg/kg). Daun kering mengandung 17 asam lemak dengan 

kandungan tertinggi asam α-linolenic (44.57%) (Tabel 4). Kandungan 

antinutrisi yang rendah berupa tannin dan total polyphenol (Tabel 1). Hasil 

analisis kandungan vitamin daun kelor oleh United States Department of 

Agriculture (2015) disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 1. Komposisi kimia daun kering Moringa oleifera  

Kandungan Nutrisi Daun Kering Standard Error 
Kadar air (%) 
Protein kasar (%) 
Lemak (%) 
Abu (%) 
NDF Neutral detergent fibre (%) 
ADF Acid detergent fibre (%) 
ADL Acid detergent lignin (%) 
ADS Acid detergent cellulose (%) 
Tanin (mg/g) 
Total polifenol (%) 

9,533 
30,29 
6,50 
7,64 

11,40 
8,49 
1,8 

4,01 
3,12 
2,02 

0,194 
1,480 
1,042 
0,433 
0,425 
0,348 
2,204 
0,101 
0,104 
0,390 

 
Sumber : Moyo et al., (2011). 
 
 
Tabel 2. Komposisi asam amino daun kering Moringa oleifera. 

Asam amino Jumlah (rata-rata %) Standard Error 
Arginin  
Serin  
Asam apartat  
Asam glutamat  
Glisin  
Treonin*  

1,78 
1,087 
1,43 
2,53 

1,533 
1,35 

0,010 
0,035 
0,045 
0,062 
0,060 
0,124 

Alanin  
Tirosin*  
Prolin  
HO-Prolin  
Metionin*  
Valin* 
Fenilalanin*  
Isoleusin*  
Leusin*  
Histidin*  
Lisin*  
Sistein*  
Triptopan*  

3,033 
2,650 
1,203 
0,093 
0,297 
1,413 
1,64 
1,77 
1,96 

0,716 
1,637 
0,01 

0,486 

0,006 
0,015 
0,006 
0,006 
0,006 
0,021 
0,006 
0,006 
0,010 
0,006 
0,006 
0,000 
0,001 

Keterangan :  *   =  Asam amino esensial         
 
Sumber : Moyo et al., (2011). 
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Tabel 3. Kandungan mineral daun kering  Moringa oleifera. 

Kandungan Nutrisi Daun Kering Standard Error 
Mineral Makro (%) : 
 Kalsium (Ca)  
 Phosphor (P)  
 Magnesium (Mg) 
 Kalium (K) 
 Natrium (Na)  
 Sulfur (S) 
Mineral mikro (mg/kg) : 
 Seng (Zn)  
 Tembaga (Cu) 
 Mangan (Mn) 
 Besi (Fe)   
 Selenium (Se) 
 Boron (Bo)  

 
3,65  
0,30 
0,50 
1,50 

0,164 
0,63  

 
31,03  
8,25  
86,8  
490  

363,00  
49,93  

 
0,036 
0,004 
0,005 
0,019 
0,017 
0,146 

 
3,410 
0,143 
3,940 

49,645 
0,413 
2,302 

 
Sumber : Moyo et al., (2011). 
 
 

Tabel 4. Komposisi asam lemak daun kering Moringa oleifera.  

Asam lemak Jumlah (rata-
rata %) 

Standard 
Error 

Ether extract  
Capric (C10:0)  
Lauric (C12:0)  
Myritic (C14:0)  
Palmitic (C16:0)  
Palmitoleic (C16:1c9)  
Margaric (C17:0)  
Stearic acid (C18:0)  
Oleic (C18:1c9)  
Vaccenic (C18:1c7)  
Linoleic (C18;2c9,12(n-6)  
α-Linolenic (C18:3c9,12,15(n-3)  
g-Linolenic (C18:3c6,9,12 (n-6)  
Arachidic (C20:0)  
Heneicosanoic (C21:0)  
Behenic (C22:0)  
Tricosanoic (C23:0)  
Lignoceric (24:0)  
Total saturated fatty acids (SFA)  
Total mono unsaturated fatty acids (MUFA)   

6,50 
0,07 
0,58 
3,66 

11,79 
0,17 
3,19 
2,13 
3,96 
0,36 
7,44 

44,57 
0,20 
1,61 

14,41 
1,24 
0,66 
2,91 

43,31 
4,48 

0,041 
0,064 
0,402 
1,633 
0,625 
0,056 
0,155 
0,406 
2,000 
0,038 
0,014 
2,803 
0,013 
0,105 
0,194 
0,383 
0,025 
0,000 
0,815 
1,984 
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Sambungan Tabel 4. 
 
Asam lemak Jumlah (rata-

rata %) 
Standard 

Error 
Total poly unsaturated fatty acids (PUFA)  
Total Omega-6 fatty acids (n-6)  
Total Omega-3 fatty acids (n-3)  
PUFA: SFA (PUFA:SFA)  
n-6/n-3  
PUFA: MUFA (PUFA:MUFA) 

52,21 
7,64 

44,57 
1,21 
0,17 

14,80 

2,792 
0,012 
2,805 
0,096 
0,016 
7,168 

 
Sumber : Moyo et al., (2011). 
 
 
Tabel 5. Kandungan vitamin daun  Moringa oleifera 
 

Vitamin Satuan Kandungan per 100 g 
Vitamin C, total asam askorbat  Mg 51,700 
Tiamin - Vitamin B1  Mg 0,257 
Riboflafin - Vitamin B2 Mg 0,660 
Niasin - Vitamin B3  Mg 2,220 
Asam Panotenat - Vitamin B5  Mg 0,125 
Piridoksin - Vitamin B-6  Mg 1,200 
Folate, total  µg 40 
Asam Folat   µg 0 
Folat, food  µg 40 
Folat, DFE  µg 40 
Vitamin B-12  µg 0 
Vitamin A, RAE  µg 378 
Retinol  µg 0 
Vitamin A, IU  IU 7564 
Vitamin D (D2 + D3)  µg 0 
Vitamin D  IU 0 
 
Sumber : USDA (2015). http://ndb.nal.usda.gov 
 

 

Krisnadi (2015) mengutip Dr. Gary Bracey, seorang penulis, 

pengusaha, motivator, dan ahli kesehatan di Afrika, mempublikasikan 

dalam moringadirect.com, bahwa serbuk daun kelor mengandung :  

 Vitamin A, 10 kali lebih banyak dibanding wortel.  
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 Vitamin B1, 4 kali lebih banyak dibanding daging babi.  

 Vitamin B2, 50 kali lebih banyak dibanding sardines,  

 Vitamin B3, 50 kali lebih banyak dibanding kacang,  

 Vitamin E, 4 kali lebih banyak dibanding minyak Jagung,  

 Beta Carotene, 4 kali lebih banyak dibanding wortel,  

 Zat Besi, 25 kali lebih banyak dibanding bayam,  

 Zinc, 6 kali lebih banyak dibanding almond,  

 Kalium, 15 kali lebih banyak dibanding pisang,  

 Kalsium, 17 kali lebih banyak dibanding Susu,  

 Protein, 9 kali lebih banyak dibanding Yogurt,  

 Asam Amino, 6 kali lebih banyak dibanding bawang putih,  

 Poly Phenol, 2 kali lebih banyak dibanding anggur merah.  

 Serat (Dietary Fiber), 5 kali lebih banyak dibanding sayuran pada 

umumnya.  

 GABA (gamma-aminobutyric acid), 100 kali lebih banyak dibanding 

beras merah. 

C. Libido 

Chenoweth (1994) menjelaskan bahwa, libido didefinisikan sebagai 

"kemauan dan keinginan "seekor pejantan untuk mencoba menaiki dan 

melayani, sedangkan kemampuan mengawini mengacu pada kemampuan 

dan kompetensi pejantan dalam memenuhi aspirasi ini. Kemampuan 

kawin adalah ukuran jumlah layanan yang diraih oleh seekor pejantan di 
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bawah kondisi yang ditetapkan, sehingga mencakup aspek libido dan 

kemampuan mengawini. Sedangkan menurut Brito (2014) libido adalah 

kemauan dan keinginan seekor pejantan untuk menunggangi dan 

melayani seekor betina, sedangkan kapasitas pelayanan adalah 

kemampuan untuk menyelesaikan sebuah layanan.  

Menurut Petherick (2005), faktor-faktor mempengaruhi libido sapi 

potong adalah  genetik dan bangsa,  rasio jantan dan betina, macam 

pejantan dan macam perkawinan, hubungan sosial diantara pejantan, 

umur pejantan, pengalaman seksual pejantan, iklim/ lingkungan thermal, 

nutrisi, berbagai penyebab stress hubungannya dengan relokasi,  

perbedaan genotipe dan fenotipe, topografi dan penyebaran kelompok, 

dan temperamen pada situasi yang baru. Sedangkan menurut Chenoweth 

(1994), faktor-faktor mempengaruhi libido seekor pejantan adalah: umur 

dan pengalaman, rasio pejantan terhadap betina, pengaruh sosial, dan 

perbedaan genetik.  

Pengujian libido dapat dilakukan dengan: (1) menguji kegelisahan 

pejantan,(2) uji terdahap penggunaan prosedur seperti elektroejakulator, 

vaksinasi, dan pengendalian parasit, (3) diuji pada cuaca buruk seperti 

suhu panas dan dingin yang ekstrim, (4) pengujian sapi jantan dalam 

kelompok di mana di dalam kelompok terdapat satu atau lebih sapi jantan 

sangat dominan, (5) uji terhadap rangsangan yang tidak memadai, (6) uji 

penyebaran penyakit kelamin, dan (7) uji terhadap cedera atau stres yang 

tidak semestinya. Pengukuran libido yang spesifik dapat berupa waktu 
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reaksi, waktu latency, frekuensi menjilat dan respon flehmen (Henney et 

al., 1990). 

Libido/kemampuan mengawini seekor pejantan  paling baik diamati 

pada saat segera dilepas dari kandang bersama betina ke padang rumput 

pengembangbiakan. Sapi pejantan yang mempunyai  libido/ kemampuan 

mengawini lebih tinggi mencapai angka  kebuntingan lebih tinggi daripada 

sapi jantan yang memiliki libido/ kemampuan mengawini rendah. Sapi 

pejantan yang mempunyai libido yang tinggi mencapai tingkat konsepsi 

yang lebih tinggi (51,5%) dibandingkan dengan libido rendah (30,6%) 

selama periode kawin 21 hari (Kasimanickam, 2015). 

Libido atau dorongan seks penting dalam kemampuan seekor 

pejantan dalam melayani sejumlah besar sapi induk. Penilaian 

kemampuan libido dan kemampuan mengawini penting untuk membantu 

mendeteksi kelainan fisik dan mencegah seekor pejantan yang 

mempunyai kualitas semen yang baik untuk melayani sapi induk (Parker 

et al., 1999). 

Menurut Chauhan et al., (2014), gairah seksual tergantung pada 

saraf (sensoris dan kognitif), hormonal, dan faktor genetik. Otak dan 

neurokimia, Nitric Oxide (NO) dan androgen dapat merupakan mekanisme 

dasar perilaku seksual. Androgen memainkan peran penting dalam 

perkembangan organ seksual jantan sekunder seperti epididimis, vas 

deferens, vesikula seminalis, prostat, dan penis. Selanjutnya, androgen 

dibutuhkan untuk pubertas, kesuburan jantan, dan fungsi seksual jantan. 
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Testosteron adalah androgen utama disekresikan oleh testis. Testosteron 

disintesis dalam sel-sel Leydig dari testis, dirangsang oleh Luteinizing 

Hormone (LH). Salah satu efek utama testosteron di dalam testis adalah 

stimulasi spermatogenesis dalam tubulus seminiferous. Reseptor testos-

teron atau dihidrotestosteron kompleks selanjutnya melintasi inti membran 

mengikat DNA dan merangsang sintesis mRNA baru dan protein baru. 

Dengan demikian, efek testosteron terhadap libido memerlukan konversi 

testosteron menjadi estradiol di hipotalamus. Androgen diketahui mem-

pengaruhi produksi NO di otak maupun di perifer. NO disintesis oleh enzim 

nitric oksida sintase (NOS) yang memegang peranan penting fungsi otak 

tidak berfungsi sebagai neurotransmiter dan NOS hadir di daerah otak 

yang mengatur fungsi seksual. Mekanisme ini bisa merupakan salah satu 

cara androgen menstimulasi gairah seksual.  

Libido dapat dipengaruhi oleh level testosteron, aktivitas monoamine 

oxide type B (MAOB) dan enzim phosphodiesterase type 5 (PDE 5 

(Prabsattroo et al., 2012), hormone prolaktin dan Nitric oxide (NO) (Andini, 

2014).  Level hormone testosteron dapat dipengaruhi mineral Zn. Mineral 

Zn memicu libido melalui stimulasi sel-sel Leydig pada testis memproduksi 

testosteron untuk fungsi normal kerja sumbu hipotalamus-hipofisis-testes. 

Sel Leydig mensintesis testosterone tergantung pada kecukupan Zn 

dalam pakan. Kekurangan Zn menyebabkan kerusakan pada mekanisme 

reseptor LH dalam pengendalian, penyimpanan, dan pelepasan testos-

teron (Roy et al., 2013). Saponin, flavonoid, and senyawa phenol juga 
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dapat sebagai pemicu produksi hormon testosteron. Saponin melalui aksi 

sentralnya meningkatkan kadar LH dan FSH, serta berperan dalam 

biosintesis dehydroepiandrosteron (DHEA), sehingga meningkatkan kadar 

testosterone dalam tubuh dan memacu libido. Flavonoid berperan 

meningkatkan kadar DHEA sehingga meningkatkan kadar hormon 

testosteron dan mendorong perilaku seksual (Andini, 2014). Senyawa 

phenol berupa firulic acid dan chlorogenic acid menghambat enzim 

pendegradasi testosteron sehingga meningkatkan kadar hormon 

testosteron (Park and Han, 2013).  

Menurut Susilawati (2011), libido pejantan sapi Bali rata-rata 4,5 

menit. Libido sapi Bali di perkebunan kelapa sawit yang diberi pakan 

utama limbah sawit rata-rata 336,3 ± 206,5 detik atau 5,6 menit (Ratnawati 

dan Affandhy, 2013).    

D. Komponen Penilaian Kualitas Semen 

1. Kualitas Semen Segar 

a. Volume  

Menurut Salisbury dan VanDemark (1985) bahwa, volume semen 

akan meningkat dengan meningkatnya umur. Sedangkan menurut 

Partodihardjo (1992) bahwa, volume semen yang dipancarkan oleh 

pejantan dapat berbeda-beda menurut umur, ras, besar dan berat, 

frekuensi penampungan dan beberapa faktor lainnya. Sedang menurut 
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Susilawati (2011) bahwa, volume yang diejakulasikan dipengaruhi umur 

pejantan, kondisi fisik, musim, keterampilan kolektor dan frekuensi 

penampungan.  

Volume semen per ejakulasi pada sapi dewasa rata-rata 4 – 5 ml 

(Partodihardjo, 1992), 5 – 8 (1 – 15) ml (Toilehere, 1993), 2 - 8 ml 

(Barszcz et al., 2012), 2 – 10 ml (Setchell, 2014). Volume semen 

beberapa bangsa sapi potong disajikan pada Tabel 6.   

Tabel 6. Volume semen beberapa bangsa sapi potong. 

Nomor Bangsa sapi Volume (ml) Sumber 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Simmental 
Limousin 
F H 
Bali 
Brahman 
Peranakan Ongole 
Aceh 
Jawa 

6,23 – 8,75 
7,49 ± 2,25 

8,8 ± 2,3  
4,5 ± 2,3 

4,72 ± 1,82 
3,5 - 6,3 

2,90 ± 1,10  
3,90 – 7,15 

Wahyuningsih dkk., (2013) 
Lestari dkk.,  (2013b) 
Komariah dkk., (2013 
Ratnawati dkk., (2008) 
Kuswahyuni (2009) 
Affandhy dkk., (2009) 
Melita dkk., (2014) 
Dewi dkk., (2012) 

b. Warna  

Semen sapi normal berwarna seperti krem sampai putih susu 

(Salisbury dan VanDemark, 1985; Toilehere, 1993; Garner and Hafez, 

2000, Feradis, 2010; dan Barszcz et al., 2012), 10% diantaranya berwarna 

kuning (Salisbury dan VanDemark, 1985). Hasil penelitian Susilawati dkk. 

(1993), juga menunjukkan bahwa 10% ejakulasi normal sapi FH dan Bali 

berwarna krem dan sisanya berwarna putih susu. Warna semen yang 
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diperoleh (Komariah dkk., 2013) dari sapi Limmousin, Simmental, dan FH 

adalah putih susu.   

Barszcz et al., (2012) menyatakan bahwa, biasanya terjadi 

perubahan warna patologis pada semen adalah : 

 Merah muda atau merah, menunjukkan adanya darah (yang muncul 

sebagai akibat dari abrasi penis, fistula dari cavernosus, batu kemih). 

 Hijau, menunjukkan adanya nanah. 

 Kuning,  menunjukkan adanya urin. 

 Putih berair, menunjukkan jumlah yang lebih rendah dari spermatozoa 

atau air yang sampai ke semen saat ditampung dari vagina buatan. 

c.  Konsistensi 

Konsistensi atau derajat kekentalan dapat diperiksa dengan 

menggoyangkan tabung berisi semen secara perlahan-lahan (Toilehere, 

1993). Demikian pula menurut Rizal dan Herdis (2008) bahwa, secara 

sederhana, kekentalan semen dapat diketahui dengan memiringkan 

tabung penampung berisi semen, kemudian ditegakkan kembali untuk 

mengamati pergerakan semen ke bawah melewati dinding tabung.  Jika 

pergerakan semen cepat digolongkan encer, pergerakan lambat dika-

tegorikan kental, dan diantara keduanya digolongkan sedang atau agak 

kental. Semen yang digolongkan baik adalah yang memiliki konsistensi 

antara sedang dan kental. 
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Semen sapi yang normal memiliki konsistensi dari sedang sampai 

kental (Feradis, 2010). Hasil penelitian Komariah dkk., (2013) pada sapi 

Limmousin, Simmental, dan FH adalah konsistensi sedang. Sedangkan 

hasil penelitian Ratnawati dkk., (2008) diperoleh konsistensi semen sapi 

Bali  sedang sampai kental. 

d. Derajat keasaman (pH) 

Menurut Garner and Hafez (2000) bahwa,  pH semen sapi adalah 

6,4 - 7,8. Hasil penelitian Aerens (2012) diperoleh rata–rata pH semen 

segar bangsa sapi Limousin, Simmental, Ongole, Brahman, dan Bali 

berturut-turut adalah 6,5 ± 0,14, 6,4 ± 0,14, 6,4 ± 0,35, 6,5 ± 0,147 dan 6,5 

± 0,33. Feradis (2010) menyatakan bahwa, setiap bangsa sapi mem-

punyai nilai pH semen segar yang berbeda-beda.  

Sorensen (1979) menyatakan bahwa, pH merupakan ukuran 

aktivitas metabolism spermatozoa. Motilitas spermatozoa akan menurun 

seiring penurunan pH. Penurunan pH semen ditentukan oleh metabolisme 

anaerobik, sehingga terbentuk asam laktat yang tergantung pada tingkat 

aktivitas dari masing-masing ternak (Salisbury dan VanDemark, 1985). 

Menurut Rizal dan Herdis (2008) bahwa, derajat keasaman semen 

dipengaruhi oleh konsentrasi spermatozoa yang terkandung di dalamnya.  

Semakin tinggi konsentrasi spermatozoa, semakin rendah pH semen. Hal 

ini disebabkan oleh spermatozoa dalam jumlah banyak akan menghasil-
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kan asam laktat dalam jumlah banyak pula, sehingga semen semakin 

asam (pH semakin rendah). 

e. Konsentrasi spermatozoa 

Konsentrasi spermatozoa adalah jumlah sel spermatozoa per 

milliliter semen (Rizal dan Herdis, 2008 dan Komariah dkk., 2013). 

Salisbury dan VanDemark (1985) menjelaskan bahwa, pada umumnya 

konsentrasi spermatozoa dalam semen sejalan dengan perkembangan 

seksual dan kedewasaan sapi jantan, sesuai dengan kualitas pakan yang 

diberikan dan pengaruh kesehatan reproduksi. Hasil review Melita dkk., 

(2014) menunjukkan bahwa, konsentrasi spermatozoa dipengaruhi oleh 

umur pejantan dan mempunyai kecenderungan untuk meningkat seiring 

dengan meningkatnya umur sampai umur 22 bulan. Produksi spermatozoa 

juga tergantung pada jumlah jaringan aktif testis, yang sebaliknya 

tergantung pada besar badan (Salisbury dan VanDemark, 1985). 

Kemungkinan lain karena faktor teknis penampungan, pengaruh genetika, 

dan lingkungan ternak dipelihara (Toelihere, 1993).  

Menurut Garner and Hafez (2000) bahwa, konsentrasi spermatozoa 

yang normal berada dalam kisaran sebesar 800 – 2.000 x 106 ml-1. Hasil 

penelitian Komariah dkk., (2013) diperoleh konsentrasi spermatozoa segar 

pada bangsa sapi Simmental, Limousin dan FH adalah 1.561,87 sampai 

dengan 1.899,3 juta ml-1. Konsentrasi spermatozoa ketiga bangsa sapi 

tersebut sangat tinggi, mengingat bahwa konsentrasi spermatozoa pada 
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sapi jantan dewasa berkisar antara 800 - 1200 juta ml-1 spermatozoa 

(Susilawati, 2011).  

Toelihere (1993) menyatakan bahwa, penilaian konsentrasi sper-

matozoa per mililiter semen sangatlah penting, karena faktor inilah yang 

menggambarkan sifat-sifat semen dan dipakai sebagai salah satu penentu 

kualitas semen. Peran testis sebagai organ reproduksi primer yang mem-

produksi spermatozoa menjadi sangat penting. Selanjutnya dijelaskan 

bahwa, konsentrasi spermatozoa, volume dan persentase motilitas sangat 

menentukan banyaknya betina yang dapat diinseminasi. 

Menurut Rizal dan Herdis (2008) bahwa, terdapat hubungan yang 

positif antara warna, kekentalan dan konsentrasi spermatozoa. Semen 

yang baik akan memiliki spermatozoa yang banyak (konsentrasi tinggi) 

sekaligus akan termanifestasikan pada tingkat kekentalan yang tinggi dan 

warna yang lebih pekat. Sebaliknya, semen dengan jumlah spermatozoa 

sedikit (konsentrasi rendah) akan mengakibatkan semen lebih encer dan 

warna lebih buram. 

f. Motilitas 

Gerakan massa merupakan gerakan spermatozoa secara bersama-

sama ke satu arah membentuk gelombang yang tebal atau tipis. Cepat 

lambatnya gerakan tersebut tergantung kepada konsentrasi hidup yang 

ada didalamnya (Toelihere, 1993). Motilitas sperma adalah jumlah 

pergerakan spermatozoa hidup dan bergerak maju/progresif yang nilainya 
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berkisar antara 0-100% (SNI 01-4869.1-2005). Menurut Salisbury dan 

VanDemark (1985) bahwa, motilitas telah lama dikenal sebagai 

kemampuan spermatozoa untuk melewati saluran reproduksi betina.  

Menurut Susilawati (2011), kriteria penilaian gerakan massa 

spermatozoa antara lain: 1). Sangat baik (+++) terlihat adanya gelombang 

besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif seperti gumpalan awan hitam dekat 

waktu hujan yang bergerak cepat berpindah-pindah tempat; 2). Baik (++) 

bila terdapat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan 

bergerak lamban; 3). Kurang baik (+), jika tidak terlihat gelombang 

melainkan gerakan-gerakan individual aktif progresif; dan 4). Buruk (0), 

bila hanya sedikit ada gerakan-gerakan individual. Menurut Campbell et 

al., (2003) bahwa, kisaran normal gerakan massa pada spermatozoa sapi 

adalah ++ sampai dengan +++.   

Menurut Zulfan (2008) bahwa, aktivitas gerakan spermatozoa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain bentuk anatomi spermatozoa 

yang meliputi bentuk kepala, leher dan ekor. Apabila bentuk anatomis 

normal maka spermatozoa akan bergerak dengan normal. Menurut 

Susilawati (2011), faktor-faktor endogenous yang mempengaruhi motilitas 

spermatozoa adalah: 1) Umur  (penyimpanan dalam epididimis, umur 

donor, dan waktu antara setelah ejakulasi); 2) Pematangan sperma 

(morfolorgi, fisiologi dan biokimia); 3) Penyimpanan energi (ATP) 

(transport membran, tranport ion, pergerakan flagella, dan kontraktil 

protein); 4) Bahan aktif di permukaan sperma (faktor aglutinasi, antibodi, 
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deterjen, integritas membran, dan reseptor). Selanjutnya dijelaskan bahwa 

faktor-faktor eksogenous yang mempengaruhi motilitas spermatozoa 

adalah: 1) Faktor biofisika dan fisiologi (hidrodinamik, viskositas, osmo-

laritas, pH, temperatur, dan komposisi ion); 2) Media cairan pendukung 

(cairan epididimus, seminal plasma, lingkungan vagina, lendir serviks, 

cairan uterus, cairan oviduk, dan bagian perivitelium); dan 3) Stimulasi 

penghambat (ion-ion inorganic: Cu, Zn, Cd, Mn, dan Hg), produk sekretori, 

neuro-phormacolgicals, hormon, siklus nukleotida, kinin, prostaglandin, 

polusi lingkungan, dan faktor imuno kimia). 

Susilawati (2011) menjelaskan bahwa, motilitas adalah semua sel 

yang motil tidak termasuk sel yang tidak motil. Motilitas progresif adalah 

semua sel yang bergerak maju ke depan tidak termasuk yang bergerak 

local (motil lokal). Lokal motil adalah sel yang hidup tetapi bergerak maju 

sangat sedikit. Selanjutnya dijelaskan bahwa, spermatozoa juga 

diklassifikasikan dalam tiga grup berdasarkan kecepatannya, yaitu total 

motil (semua spermatozoa yang bergerak lebih  dari 10 µm per detik), 

progresif motil (semua spermatozoa yang bergerak maju lebih dari 20 µm 

per detik) dan lokal motil (semua spermatozoa yang bergerak pada 10 - 20 

µm per detik).  

Hasil penelitian Komariah dkk., (2013), diperoleh nilai motilitas 

spermatozoa segar sapi Simmental adalah  80,16 ± 7,80%, nilai ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan sapi Limousin dan FH masing-masing hanya 

75,31 ± 6,47 dan 73,29 ± 5,01. Nilai motilitas spermatozoa dari ketiga 
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bangsa tersebut termasuk normal, karena menurut Garner dan Hafez 

(2000) bahwa, motilitas spermatozoa pada sapi tropis berkisar antara 40-

75%. Sedangkan menurut Susilawati (2011) bahwa, motilitas semen segar 

sapi potong berkisar antara 70 - 90%. Hasil penelitian Aerens (2012) 

menunjukkan perbedaan motilitas individu spermatozoa pada bangsa sapi 

Limousin, Simental, Brahman, Ongole, dan Bali. Banyak faktor yang 

mempengaruhi perbedaan nilai motilitas spermatozoa diantaranya umur, 

bangsa, kematangan spermatozoa, dan kualitas plasma semen (Garner 

and Hafez, 2000).  

g. Penilaian motilitas dengan Computer Assisted Semen 
Analysis (CASA) 

Pengujian motilitas spermatozoa yang umum dilakukan saat ini 

adalah pengujian secara visual mikroskopik menggunakan mikroskop 

cahaya. Hal ini memiliki nilai subyektifitas yang cukup tinggi sehingga 

diperlukan pengalaman, keterampilan, dan keahlian penguji dalam menilai 

gerakan spermatozoa agar mendapatkan hasil yang lebih obyektif 

(Sarastina dkk., 2007). Penggunaan CASA dalam pengujian motilitas 

spermatozoa dimaksudkan untuk mengatasi subyektifitas penilaian. 

Penggunaan metode ini didasarkan atas pengembangan teknologi digital-

image untuk mendapatkan hasil analisa spermatozoa yang cepat, akurat, 

mampu meningkatkan dan menstandarkan pengujian parameter motilitas 

spermatozoa yang relevan untuk menilai fertilitasnya (Simmet, 2004). 
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Evaluasi mengggunakan CASA dapat diketahui persentase total 

spermatozoa motil dan progresif serta dapat memberikan informasi 

karakteristik spermatozoa motil yang lengkap, seperti distance average 

path (DAP), distance curved line (DCL), distance straight line (DSL), 

velocity average path (VAP), velocity curved line (VCL), velocity straight 

line (VSL), straightness (STR), linearity (LIN), wobble (WOB), amplitude 

lateral head displacement (ALH), dan beat cross frequency (BCF). Dari ke-

13 karakteristik motilitas spermatozoa tersebut yang paling sering 

dilaporkan adalah total motil, progresif motil dan VCL (Kostaman dan 

Setioko, 2011). 

Park (2013) menjelaskan pengertian masing-masing parameter 

motilitas spermatozoa dengan dengan menggunakan CASA sebagai 

berikut : 

1. DCL (distance curved line) adalah jarak yang dapat ditempuh oleh 

sperma dalam satu detik pada lintasan curve dari awal sampai akhir 

periode analisis (mikron). 

2. DAP  (distance average path) adalah jarak yang dapat ditempuh oleh 

sperma dalam satu detik pada lintasan rata-rata alurnya dari awal 

sampai akhir periode analisis (mikron). 

3. DSL (distance straight line) adalah adalah jarak yang dapat ditempuh 

oleh sperma dalam satu detik pada pada lintasan straight dari awal 

sampai akhir periode analisis (mikron). 
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4. VCL (velocity curved line) adalah kecepatan sperma melakukan 

perjalanan melintasi garis melengkung (kurva) dari awal sampai akhir 

periode analisis (mikron per detik). 

5. VAP (velocity average path) adalah kecepatan rata-rata sel sperma 

melakukan perjalanan melintasi jalan (rata-rata alurnya) dari awal 

sampai akhir periode analisis (mikron per detik). 

6. VSL (velocity straight line) adalah kecepatan sel sperma melakukan 

perjalanan pada garis lurus dari awal sampai akhir periode analisis 

(mikron per detik). 

7. ALH (amplitude lateral head displacement) adalah jarak lateral gerakan 

kepala sperma pada setiap rata-rata alurnya (mikron). Hal ini 

dinyatakan sebagai perpindahan maksimum. 

8. BCF (beat cross frequency) adalah kecepatan diukur dalam Hertz 

bahwa kepala sel sperma bergerak dari sisi ke sisi selama periode 

pengukuran (frekuensi gerakan sperma). 

9. STR (straightness) = VSL / VAP adalah hubungan antara kecepatan 

dari garis lurus dengan kecepatan pada rata-rata alurnya selama 

periode pengukuran. 

10. WOB (wobble) = VAP/VCL adalah hubungan antara rata-rata kecepatan 

jalan dengan kecepatan garis melengkung selama periode pengukuran. 

11. LIN (linearity) = VSL/VCL adalah hubungan antara kecepatan  garis 

lurus dan kecepatan garis melengkung selama periode pengukuran. 
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12. Rata-rata Perubahan Orientasi (AOC): rata-rata perubahan orientasi 

kepala dari sel sperma antara frame selama periode pengukuran diukur 

dalam derajat. 

 

Gambar 1. Terminologi standar untuk variabel yang diukur oleh sistem 
CASA dimodifikasi dari WHO (2010). 

 
 

 Menurut Susilawati (2011) terdapat tiga kelompok pola motilitas 

spermatozoa yang dapat dianalisis dengan CASA yaitu kelompok 

hiperaktifasi  yang memiliki nilai VCL ≥ 100 µm/detik, LIN < 60%, dan ALH 

≥ 5 µm/detik; kelompok non hyperaktifasi apabilai nilai VSL ≥ 40 µm/detik, 

LIN > 60%, dan ALH < 5 µm/detik; serta kelompok transisi yang memiliki 

nilai diantaranya. 

Karakteristik motilitas sperma berkorelasi positif dengan fertilitas 

(Januškauskas and Žilinskas, 2002 dan Perumal at al., 2014), sehingga 

dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan fertilisasi sperma. Nilai 

VAP, VSL, dan LIN merupakan indikator motilitas progresif dan nilai VCL, 

ALH, dan BCF merupakan indikator rigor sperma. Nilai VAP dan VCL 
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merupakan prediksi yang baik untuk kemampuan fertilisasi sperma secara 

in vitro (Susilawati, 2011). 

2. Kualitas semen beku 

Semen beku adalah semen yang telah diencerkan dan selanjutnya 

dibekukan pada suhu tertentu yang bertujuan untuk menghambat aktifitas 

dan metabolisme spermatozoa (Hoesni, 2013). Semen beku menurut 

Aprilina dkk., (2014) adalah semen yang telah diencerkan dan selanjutnya 

dibekukan jauh di bawah titik beku air yang bertujuan untuk penghentian 

sementara kegiatan hidup dari sel tanpa mematikan fungsi sel. Thawing 

dimaksudkan mencairkan kembali semen beku dengan menggunakan 

media. Suhu dan lama thawing mempunyai pengaruh besar terhadap 

keadaan spermatozoa khususnya keutuhan spermatozoa dalam semen. 

Kombinasi suhu dan lama thawing yang baik adalah yang dapat 

mencegah kerusakan spermatozoa, sehingga tetap memiliki kemampuan 

membuahi ovum yang tinggi. 

Menurut Toelihere (1993) bahwa, selama proses pembekuan terjadi 

20 - 80% dengan rata-rata 50% spermatozoa akan mati. Sedangkan 

menurut Hafez (2000), bahwa spermatozoa yang dibekukan akan 

mengalami kerusakan sekitar 40%. Oleh karena itu, untuk 

mempertahankan kehidupan spermatozoa, maka semen beku harus 

selalu tersimpan dalam bejana vakum atau container berisi nitrogen cair 

yang bersuhu -196˚C dan terus dipertahankan pada suhu tersebut sampai 
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waktu dipakai. Semen beku yang sudah dicairkan tidak dapat dibekukan 

kembali (Toelihere, 1993). Penurunan kualitas semen beku sangat 

ditentukan oleh pemrosesan spermatozoa dari saat koleksi, pengenceran 

sampai dengan dibekukan, sehingga dapat menaikkan angka kebuntingan 

(Pratiwi dkk., 2007). 

Post thawing motility (PTM) yaitu pengujian motilitas spermatozoa 

setelah dibekukan dengan cara melakukan thawing sperma beku pada air 

dengan temperatur 37°C selama 30 detik (Komariah dkk., 2013). Nilai 

PTM tersebut dapat dipengaruhi oleh ketersediaan N2 cair, temperatur 

selama equilibrasi dalam proses pembuatan semen beku, serta handling 

straw (Pratiwi dkk., 2007).  Nilai post thawing motility masing-masing 

bangsa sapi Limousin, Simmental, dan FH masing-masing adalah 44,06 ± 

3,46, 44,69 ± 2,98,  dan 42,97 ± 2,80% tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan (Komariah dkk., 2013).  

Recovery Rate (RR) adalah kemampuan pemulihan spermatozoa 

setelah pembekuan dengan membandingkan motilitas spermatozoa 

setelah thawing dengan motilitas spermatozoa segar (Hafez, 2000). Nilai 

RR pada sapi Limousin, Simmental, dan FH adalah 58,87 ± 6,37; 56,27 ± 

7,08 dan 58,87 ± 5,31% tidak menunjukkan perbedaan (Komariah dkk., 

2013). 
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E. Faktor-faktor Mempengaruhi Kualitas Semen  

Semen segar yang diproduksi oleh tiap pejantan berbeda-beda 

kualitas dan kuantitasnya (Lestari dkk., 2013b).  Kualitas semen seekor 

sapi pejantan dipengaruhi oleh faktor umur (Lestari dkk., 2013a; Lestari 

dkk., 2013b dan Melita dkk., 2014), bangsa (Ramsiyati dkk., 2004 dan 

Sumeidiana dkk., 2007), ukuran tubuh (Frandson,1992), frekuensi                                                                                                                           

ejakulasi (Melita dkk., 2014), suhu, musim, dan pakan (Salisbury dan 

VanDemark, 1985; Susilawati dkk,. 1993).  

Menurut Gordon (2004) bahwa: warna, volume, konsentrasi, 

konsistensi, gerakan massa, pH, dan motilitas spermatozoa segar seekor 

pejantan sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara 

lain kondisi masing-masing individu, seperti kualitas organ reproduksi, 

umur ternak, kondisi manajemen peternakan, jenis pakan yang diberikan, 

dan bangsa sapi yang digunakan. 

F. Peranan Nutrisi Terhadap Kualitas Semen 

  Faktor nutrisi merupakan faktor yang lebih kritis berpengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena reproduksi 

dibanding faktor lainnya. Nutrisi yang cukup dapat mendorong proses 

biologis untuk mencapai potensi genetiknya, mengurangi pengaruh negatif 

lingkungan yang tidak nyaman dan meminimalkan pengaruh teknik 

manajemen yang kurang baik. Nutrisi yang kurang baik tidak hanya akan 

mengurangi performans dibawah potensi genetiknya, tetapi juga 
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memperbesar pengaruh negatif dari lingkungan. Faktor nutrisi juga lebih 

siap dimanipulasi untuk menjamin luaran/ produk yang positif dibanding 

faktor-faktor lainya. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang serius 

terhadap interaksi antara nutrisi dan reproduksi terutama di daerah tropika 

(Sonjaya, 2009). 

Menurut Cheah and Yang (2011) bahwa, kekurangan gizi menimbul-

kan efek buruk pada kemampuan reproduksi jantan. Pembatasan asupan 

gizi atau kekurangan nutrisi tertentu akan menunda kematangan seksual 

dan menyebabkan perubahan regresif yang cepat pada aksesoris organ 

reproduksi pada pejantan. Oleh karena itu, untuk keberhasilan proses 

reproduksi diperlukan makro dan mikronutrien lengkap, berupa: seng, vit A 

(retinol), vit B12, vit B9, vit E, vit D, folat, selenium, nikel, mangan, 

kromium, tembaga, asam lemak, protein, arginin, dan karnitin.  

Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang 

terjadi di tubuli seminefri dibawah kontrol hormon gonadothropin di 

hipofisis anterior. Tubuli seminefri ini terdiri atas sel sertoli dan sel 

germinalis (Susilawati, 2011). Cheah and Yang (2011) selanjutnya 

menjelaskan bahwa, spermatogenesis adalah proses yang sangat rumit 

yang membutuhkan kondisi yang ketat dan kaku untuk membentuk 

spermatozoa matang dan sehat. Salah satu kondisi yang perlu dipenuhi 

adalah kelimpahan pasokan gizi yang penting selama spermatogenesis. 

Selama inisiasi spermatogenesis, folat dan Vit B12 yang sangat penting 

karena peran penting mereka dalam sintesis RNA dan DNA. Selenium dan 
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Seng sebagai kofaktor penting yang menggabungkan enzim dalam proses 

polimerisasi dan transkripsi. Glutathione peroxidases 4 (GPXs4) juga 

merupakan elemen penting yang bekerja dengan selenium untuk 

melindungi sel-sel germinal rentan dari stres oksidatif.  Vitamin A berperan 

dalam mengatur spermatogenesis, terutama selama fase awal.  

Kekurangan vitamin B9 dan vitamin E berdampak negatif terhadap 

produksi sperma. Vitamin C dan Vitamin E melindungi sperma dari 

serangan oksidatif.  Unsur gizi ini juga memainkan peran penting dalam 

meningkatkan motilitas sperma, kualitas sperma, dan pengembangan  sel 

Sertoli dan sel Leydig. Selain itu, bagian dari unsur-unsur gizi ini terlibat 

dalam proses kapasitasi dan fertilisasi. Hasil penelitian Khairi (2014) 

menunjukkan bahwa, suplementasi vitamin E, mineral selenium dan seng 

dapat mencegah terjadinya penurunan konsentrasi dan jumlah motilitas 

spermatozoa. 

G. Kandungan Nutrisi pada  Daun Kelor yang Dapat Berperan   
Terhadap Libido dan Kualitas Semen 

Daun kelor mengandung mineral Zn 31,03 mg/kg (Moyo et al., 

2011), berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig pada testes untuk 

memproduksi hormon testosteron. Daun kelor mengandung Saponin 80 

g/kg (Ferriera et al., 2008), senyawa fenol 8 mg/ml, flavonoid 27 ug/ml 

(Rajanandh and Kavitha, 2010), dan alkaloid 0,07% (Madukwe et al., 

2013), asam firulat 46,8 mg/g, dan asam klorogenat 18,0 mg/g (Fitri et al., 

2015) sebagai pemicu produksi hormon testosteron (Andini, 2014). 
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Daun kelor mengandung asam amino metionin dan sistein (43,6 

g/kg protein) (Ferreira, 2008) berfungsi penting untuk perkembangan sel-

sel germinal (Ebisch et al., 2006; Young et al., 2008) serta asam amino 

arginin (30,28 mg/g bahan kering) (Nouman et al., 2014) untuk proses 

spermatogenesis, prekursor putresin, spermidin, dan sintesis spermin 

yang penting untuk motilitas sperma (Wu, 2009).  

Daun kelor mengandung asam lemak rantai panjang tidak jenuh 

(poly unsaturated fatty accid/PUFA) -linolenic sebesar 44,57% (Moyo et 

al., 2011) berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup sel sperma, 

pematangan sperma dan fertilitas (Zalata et al., 1998; Conquer et al., 

2000).  

Daun kelor mengandung mineral Zn dan Se 363,00 mg/kg (Moyo et 

al., 2011) yang penting untuk proses spermatogenesis (Cheah and Yang, 

2011). Mineral Zn berperanan dalam aktivitas ribonuklease pada awal 

spermatogenesis dan pematangan spermatozoa selama spermatogenesis 

serta meningkatkan motilitas sperma pada akhir spermatogenesis 

(Hidiroglou and Knipfel, 1984), mempertahankan epitel germinatif dan 

tubulus seminiferus pada proses spermatogenesis (Mason et al., 1982). 

Mineral Se berfungsi sebagai aktioksidan kuat bergabung dengan asam 

amino membentuk seleno-protein dan enzim membentuk selenoenzim 

mempengaruhi kualitas sperma dengan mencegah kerusakan oksidatif 

(Cheah and Yang, 2011).  
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Daun kelor mengandung vitamin A (16,3 mg/100 g), vitamin C (17,3 

mg/100g) dan vitamin E (113,0 mg/100g) (Argarwal, 2014) berperanan 

penting dalam proses spermatogenesis (Cheah and Yang, 2011). Vitamin 

A berfungsi untuk diferensiasi spermatogonium dan pengaturan adhesi 

spermatid (Abdu, 2008), vitamin C berfungsi untuk melindungi sperma dari 

stres oksidatif (Begum et al., 2009) dan Vitamin E berfungsi untuk 

meningkatkan kesehatan organ reproduksi, mencegah membran sel 

sperma dari lemak peroksidasi dan mempertahankan sperma dari 

peristiwa reaksi oksidatif (Wang et al., 2007). Vitamin E merupakan salah 

satu vitamin yang larut dalam lemak yang melindungi tubuh dari radikal 

bebas, mempunyai peran dalam mencegah sterilitas dan distrofi otot. 

Serangan radikal bebas pada spermatozoa kemungkinan dapat 

menyebabkan sel tersebut cacat, misalnya terjadi abnormalitas pada 

bagian ekor atau kepala sehingga mempengaruhi mobilitasnya (daya 

gerak) dalam mencapai dan membuahi sel telur. Kekurangan vitamin E 

dapat menyebabkan degenerasi organ reproduksi dan aktifitas seksual 

menurun (Ratnawati dkk., 2008). 

H. Peran Mineral Seng (Zn) terhadap Libido dan Kualitas Semen 

Seng memainkan beberapa peran dalam sistem reproduksi jantan, 

salah satunya adalah partisipasi aktivitas ribonuklease yang sangat aktif 

selama mitosis spermatogonium dan meiosis dari spermatosit (Hidiroglou 

dan Knipfel, 1984, Cheah and Yang, 2011, dan  Widhyari dkk., 2015). 
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Mineral Zn menstimulir sel Leydig pada testes untuk memproduksi 

testosteron karena mineral ini merupakan komponen protein yang terlibat  

dalam sintesis dan sekresi testosteron (Kumar et al., 2006 dan Widhyari 

dkk., 2015). 

Seng tidak hanya terlibat dalam pengembangan anatomi dan fungsi 

normal dari organ reproduksi jantan, tetapi juga meningkatkan sperma-

togenesis dengan aktif berpartisipasi dalam pematangan spermatozoa dan 

pelestarian epitel germinatif. Kekurangan Zn menyebabkan turunnya asam 

ribonukleat (RNA) dan asam deoksiribonukleat (DNA). Oleh karena itu, Zn 

memainkan peran dalam proses pertumbuhan sel sebagai kofaktor untuk 

aktivitas DNA dan RNA polimerase. Terlepas dari RNA dan DNA 

polimerase, Zn juga dikaitkan dengan metalloenzymes seperti fosfatase, 

karbonat anhidrase, dan alkohol dehidrogenase. Terkait erat dengan 

kelompok sulfihidril dan ikatan disulfida. Zn terkonsentrasi pada ekor 

spermatozoa matang dan terlibat dalam motilitas sperma dengan 

mengendalikan pemanfaatan energi melalui sistem adenosin trifosfat dan 

regulasi fosfolipid. Seng bekerja sebagai pengatur aktivitas enzim dalam 

semen sebagai media pengatur metabolisme sperma (Cheah and Yang, 

2011).  

Seng merupakan komponen penting lebih dari 200 sistem enzim 

yang mana aktivitas metabolik mencakup metabolisme karbohidrat dan 

metabolisme protein, sintesis protein, metabolisme asam nukleat, 

integritas jaringan epitel, perbaikan sel dan pembelahan, transportasi dan 
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pemanfaatan vitamin A dan E. Selain itu, Zn memainkan peran utama 

dalam sistem kekebalan tubuh dan hormon reproduksi tertentu. Seng 

dikenal sangat penting untuk ketepatan kematangan seksual. Pada 

pejantan, kekurangan Zn dapat menurunkan kualitas semen dan 

mengurangi ukuran testis dan libido. Suplementasi Zn menyebabkan 

peningkatan rata-rata volume ejakulasi, konsentrasi sperma, persentase 

motilitas dan persentase hidup (Bindari et al.,  2013).   

Hasil penelitian Zhinian (1998) menunjukkan bahwa, suplementasi 

Zn secara signifikan dapat meningkatkan motilitas spermatozoa  segar 

atau beku, konsentrasi spermatozoa dan persentase integritas akrosom, 

tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam volume ejakulasi dan 

persentase abnormalitas spermatozoa pejantan sapi Holstein. Demikian 

pula hasil penelitian Widhyari dkk., (2015) menunjukkan bahwa, 

suplementasi Zn nyata meningkatkan motilitas dan konsentrasi sperma, 

namun suplementasi Zn tidak berpengaruh pada volume semen, pH,  

persentase hidup, dan abnormalitas spermatozoa.  

Pemberian mineral Zn dapat meningkatkan motilitas spermatozoa. 

Hal ini erat kaitannya dengan fungsi mineral Zn yang dapat menyediakan 

energi gerak bagi spermatozoa sehingga spermatozoa lebih aktif. Mineral 

Zn berfungsi terhadap kerja enzim-enzim metabolisme sel sperma untuk 

menghasilkan energi (ATP) (Iwasaki and Gagnon, 1992). 
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I. Evaluasi Profil Biokimia Darah sebagai Pendukung  
Evaluasi Libido dan Kualitas Semen 

1. Urea Plasma Darah 

Dewasa ini pengukuran konsentrasi urea plasma darah ternak 

ruminansia telah menjadi suatu cara yang umum untuk mengetahui status 

protein, baik untuk penelitian produksi ternak maupun untuk penjagaan 

kesehatan (Hammond, 1983).  Urea plasma  darah merupakan salah satu 

indikator untuk mengetahui metabolisme nitrogen dalam rumen. Urea 

plasma darah merupakan salah satu tempat pengumpulan urea yang 

berasal dari sintesis urea pada hati dan jaringan ginjal serta tempat 

pengeluaran urea yang akan masuk ke dalam sistem urinaria.  

Konsentrasi urea plasma darah selanjutnya dapat digunakan sebagai satu 

indeks status nitrogen pada ternak sapi dan domba (Preston, 1965 dalam 

Owens dan Bergen, 1983). 

Urea merupakan hasil akhir dari metabolisme protein dalam tubuh 

ternak dan diekskresikan melalui urin. Apabila kecepatan pembentukan 

amonia (NH3) lebih besar dari pada penggunaannya, maka NH3 akan 

diserap ke dalam darah dan diubah menjadi urea. Apabila protein ransum 

bertambah, akan menyebabkan bertambahnya produksi NH3 dalam 

rumen. Apabila NH3 yang dimanfaatkan mikrobia untuk membentuk 

protein tubuh dalam rumen rendah, maka NH3 yang akan diabsorsi oleh 

darah tinggi, sehingga produksi urea darah di hati bertambah (Tillman 

dkk., 1991). Pakan yang berlebihan protein yang terdegradasi dalam 
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rumen akan menghasilkan konsentrasi urea yang tinggi dalam darah, 

karena sebanyak 20% dari degradasi protein  dalam rumen akan masuk 

ke dalam darah (Setiadi dkk., 2003). Menurut Bindari et al., (2013) bahwa, 

level protein yang berlebih dalam ransum menyebabkan tingginya kadar 

urea dalam darah yang memiliki efek toksik pada sperma, ovum, dan 

embrio berkembang.  

Menurut Swenson (1977), konsentrasi normal urea plasma darah 

pada ternak ruminansia berkisar antara 2 – 27 mg/ 100 ml. Selanjutnya 

menurut Jackson and Crockcroft (2002) bahwa, kadar normal urea plasma 

darah pada sapi adalah 6,0 – 27 mg/ dL.   

2. Glukosa Darah 

Pemeriksaan glukosa darah dilakukan karena hasil penelitian para 

ahli menunjukkan bahwa ternak ruminansia memerlukan glukosa dalam 

seluruh phase kehidupannya dan kebutuhannya itu menunjukkan pola 

yang sama dengan kebutuhan protein (Rahardja, 2008). Selanjutnya 

dijelaskan bahwa, glukosa dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh 

ternak ruminansia untuk kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan tubuh dan 

pertumbuhan fetus, pertumbuhan jaringan (plasenta, ambing) dan 

produksi susu.  

Glukosa darah berasal dari beberapa sumber, antara lain: dari 

karbohidrat makanan, dari senyawa glikogenik melalui glikoneogenesis, 

dan dari glikogen hati oleh glikogenesis (Harper et al., 1979). Pada ternak 
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ruminansia, dikenal adanya sistem penjaga kadar glukosa dalam darah 

melalui proses glikolisis, glikogenesis dan sebagainya, sehingga 

konsentrasi glukosa darah relatif konstan (Purbowati dan Purnomoadi, 

2005).  

Konsentrasi glukosa plasma darah dikontrol oleh hormon insulin 

yang dihasilkan oleh pulau Langerhans dari pankreas, setiap 

pertambahan glukosa plasma darah akan meransang pelepasan insulin 

30 – 60 detik (Harper et al., 1979), sehingga  konsentrasi glukosa plasma 

darah relatif konstan, selain itu konsentrasi terbesar glukosa darah 

dipengaruhi oleh tipe karbohidrat (Setiadi dkk., 2003). 

Glukosa pada ruminansia digunakan sebagai sumber energi yang 

dapat memenuhi kebutuhan jaringan terutama untuk ruminansia produksi 

tinggi. Selain untuk energi, glukosa penting untuk pemeliharaan sel-sel 

tubuh terutama darah dan saraf, prekusor berbagai komponen sel, 

pembentukan beberapa komponen air susu pada hewan berlaktasi 

(Mc.Donald et al.,1996). 

Rendahnya kadar glukosa dalam serum pada sapi, selain dapat 

menghambat sintesis atau pelepasan gonadothropin releasing hormone 

(GnRH) juga menghambat pelepasan follicle stimulating hormone (FSH) 

dan luteinizing hormone (LH). Glukosa salah satu substrat metabolisme 

paling utama yang diperlukan untuk fungsi yang sesuai dengan proses 

reproduktif pada sapi (Prihatno, 2013).  
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Glukosa plasma darah dapat dibentuk melalui proses glukoneo-

genesis yaitu proses pembentukan glukosa yang bukan berasal dari 

karbohidrat. Peningkatan jumlah undegraded protein dalam ransum akan 

mengakibatkan asam amino dalam usus halus menjadi lebih tinggi yang 

kemungkinan besar akan menyebabkan konsentrasi glukosa plasma 

darah menjadi lebih tinggi (Setiadi dkk., 2003). 

Beberapa karbohidrat seperti fruktosa, glukosa dan sorbitol 

merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Ion-ion organik dan 

anorganik terutama berperan sebagai buffer, menjaga tekanan osmotik, 

mempertahankan membran dan motilitas spermatozoa (Toelihere, 1993). 

Menurut Rahardja (2008), kadar gula darah normal pada ternak 

ruminansia bervariasi antara 40 – 60 mg/100 ml.  Menurut Harper et al.,  

(1977), kadar glukosa darah pada ruminansia berkisar 70 – 120 mg/dl. 

3. Kolesterol Darah 

Kolesterol ialah suatu zat lemak yang beredar di dalam darah dan 

diproduksi oleh hati (Murray et al., 2003). Kolesterol juga merupakan 

unsur penting dalam membran plasma, yakni kolesterol merupakan 

senyawa induk bagi semua steroid lainnya yang disintesis dalam tubuh 

seperti hormon korteks adrenal serta hormon seks, vitamin D, dan asam 

empedu.  

Kolesterol adalah salah satu lipid plasma yang utama dibutuhkan 

tubuh karena merupakan komponen struktural membran sel dan bahan 



45 
 

awal pembentukan asam empedu serta hormon steroid. Senyawa ini 

diperoleh tubuh dari kolesterol yang terdapat dalam makanan dan dari 

biosintesis dalam tubuh terutama di hati. Sumber pembentukan kolesterol 

adalah asetil-KoA yang dapat berasal dari senyawa karbohidrat (glukosa) 

dan lemak, terutama asam lemak jenuh (Dharma, 2013). 
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J. Kerangka Konseptual 

  
 
 
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Keterangan : 
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Gambar 2. Kerangka konseptual penelitian 

SALURAN PENCERNAAN : Rumen, retikulum 
       Protein                    KH                        Lemak                 Vitamin           Mineral 
 
                Hidrolisa                      enzim                               hidrolisa 
                                                                                           (lipase)                                    
      Oligopeptida                                                                                                              
                                            Piruvat           Asam lemak, gliserol, galaktosa                                           
                                                                                                                             
Peptida  Asam amino                            Asam lemak tidak jenuh 
                                                                (linoleat dan linolenat) 
                        deaminasi                           
                                                          fermentasi           hidrogenasi 
 
          Amonia, VFA, CO2         VFA                  VFA  Asam lemak jenuh         Provitamin              Zn,Se                                 
                                                                                        (stearat)       

Feses  

Ginjal  

Darah: asam amino, urea, β-hidroksibutirat,asam asetat, asam laktat, Zn, Se 

Hati: asam amino, urea, glukosa, vit.A (retinol) vit.E (tokoferol), vit.C, Zn, Se 
 

Omasum  abomasum usus halus : 
(Asam-asam amino), (VFA),(triasil gliserol, fosfolipid,kolesterol), Zn, Se 

Darah: asam amino, urea, β-hidroksibutirat,asam asetat, asam laktat, vit.A (retinol), vit.E  
(tokoferol), vit.C (as.askorbat), Zn, Se 

Kelenjar assesoris  Pembentukan Plasma 
Semen: 
 Asam-asam amino      Phospholipid            
  Asam sitrat                                 Kolin plasmalogen    
 Fruktosa                       Urea                          
 Glukosa                        Vit C dan E           Zn, Se            

Feses  

Urine  

Libido dan Kualitas Semen 

Omasum  abomasum usus halus : 
(Asam-asam amino), (VFA),(triasil gliserol, fosfolipid,kolesterol), Zn, Se 

Testes (Tubulus seminiferous) 
 Pembentukan Spermatozoa 
 Metionon, sistein, Arginin 
 α-linolenic        
 Vit. A dan E 
 Zn                     
 

DAUN KELOR : 
As.amino : 
 Metionin 
 Sistein 
 Arginin 

Asam lemak  
(PUFA)  : 
 -linolenic  

Mineral : 
 Zn 
 Se 

Senyawa lain : 
 Fitonutrien : 
 Fito-estrogen 
 Senyawa fenol 

 Antioksidan 

Vit : 
 A 
 C 
 E 
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Libido dan kualitas semen yang rendah sering dialami oleh sapi 

pejantan yang biasa digunakan sebagai sumber semen cair dan semen 

beku serta pejantan pada kawin alam. Libido dan kualitas semen yang 

rendah menyebabkan penundaan konsepsi dan memperpanjang musim 

kawin, sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan 

mengancam keberlanjutan usaha peternakan.   

Libido dipengaruhi oleh level hormon testosteron, aktivitas 

monoamine oxide type B (MAOB) dan enzim phosphodiesterase type 5 

(PDE 5, hormone prolaktin serta Nitric oxide (NO).  Level hormon 

testosteron dapat dipengaruhi mineral Zn, saponin, flavonoid, and 

senyawa phenol. Kualitas semen segar yang diejakulasikan oleh pejantan 

dipengaruhi proses spermatogenesis di tubulus seminiferous dan 

pembentukan seminal plasma di kelenjar assesoris. Proses produksi dan 

kualitas semen tersebut dipengaruhi nutrisi tertentu yaitu asam amino 

metionin, sistein, dan arginin, asam lemak -linolenic, vitamin A, C, dan E, 

mineral Zn dan Se, fitonutrien (fitoestrogen dan senyawa fenol) serta 

antioksidan.  

Daun kelor mengandung semua senyawa-senyawa tersebut, 

sehingga pemanfaatan daun kelor sebagai pakan suplemen diharapkan 

dapat meningkatkan libido dan kualitas semen yang dihasilkan. Daun kelor 

mengandung senyawa-senyawa penting yang diperlukan untuk mening-

katkan libido dan proses pembentukan semen, sebagai berikut: 
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 Daun kelor mengandung Zn, saponin, flavonoid, dan senyawa phenol 

yang bersifat merangsang hormone testosterone sehingga dapat 

meningkatkan libido.  

 Daun kelor mengandung 19 macam asam amino, diantaranya asam 

amino metionin dan sistein yang berfungsi penting untuk perkem-

bangan sel-sel germinal serta asam amino arginin untuk proses 

spermatogenesis sebagai prekursor putresin, spermidin dan sintesis 

spermin yang penting untuk motilitas sperma.  

 Daun kelor mengandung 17 macam asam lemak, salah satunya asam 

lemak rantai panjang tidak jenuh (poly unsaturated fatty accid/PUFA) 

yaitu -linolenic dengan kandungan tertinggi yang berfungsi untuk 

menjaga kelangsungan hidup sel sperma, pematangan sperma dan 

fertilitas.  

 Daun kelor mengandung 12 macam mineral,  diantaranya mineral Zn, 

Se, Ca, dan P dengan kandungan yang cukup tinggi yang berperanan 

penting untuk proses peningkatan libido dan kualitas semen. Mineral Zn 

berperan dalam aktivitas ribonuklease pada awal spermatogenesis dan 

pematangan spermatozoa selama spermatogenesis serta meningkat-

kan motilitas sperma pada akhir spermatogenesis, mempertahankan 

epitel germinatif dan tubulus seminiferus pada proses spermatogenesis. 

Mineral Se berfungsi sebagai aktioksidan kuat bergabung dengan asam 

amino membentuk seleno-protein dan enzim membentuk selenoenzim 

mempengaruhi kualitas sperma dengan mencegah kerusakan oksidatif. 
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 Daun kelor mengandung 14 macam vitamin, diantaranya vitamin A, C 

dan E yang berperan penting dalam proses spermatogenesis. Vitamin A 

berfungsi untuk diferensiasi spermatogonium dan pengaturan adhesi 

spermatid. Vitamin C berfungsi untuk melindungi sperma dari stres 

oksidatif. Vitamin E berfungsi untuk meningkatkan kesehatan organ 

reproduksi, mencegah membran sel sperma dari lemak peroksidasi dan 

mempertahankan sperma dari peristiwa reaksi oksidatif. 

Kualitas semen beku untuk inseminasi buatan dipengaruhi oleh 

proses pembuatan semen beku yang meliputi pengenceran, pembekuan 

dan thawing pada saat akan dilakukan IB. Vitamin C dan vitamin E serta 

antioksidan berperanan penting dalam mempertahankan kualitas semen 

beku.  Daun kelor mengandung vitamin C dan E serta antioksidan yang 

cukup tinggi, sehingga sapi pejantan yang pakannya telah diberi daun 

kelor diharapkan kualitas semen bekunya juga lebih baik.   

Daun kelor mengandung sejumlah mineral mikro dan makro yang 

cukup tinggi diantaranya Zn, Se, Ca dan P yang telah terbukti dapat 

meningkatkan libido dan kualitas semen. Suplementasi daun kelor dosis 

tinggi telah terbukti meningkatkan libido dan motilitas spermatozoa. Oleh 

karena itu, penelitian ini juga melihat pengaruh suplementasi mineral Zn 

anorganik (ZnSO4.2H2O) yang jumlahnya setara jumlah mineral Zn pada 

daun kelor terhadap libido dan kualitas semen segar serta semen beku 

pejantan sapi Bali.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 
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memperkuat dugaan bahwa mineral Zn pada daun kelor berperan dalam 

meningkatkan libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali tersebut.  

 Hasil akhir penelitian ini adalah diperoleh hasil penilaian libido,  

kualitas semen segar dan kualitas semen beku pejantan sapi Bali, sebagai 

pengaruh pemberian pakan suplemen daun kelor. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi dasar dalam pemanfaatan daun kelor sebagai 

pakan guna meningkatkan libido dan memperbaiki kualitas semen 

pejantan sapi Bali.  

K. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Pemanfaatan daun kelor sebagai pakan suplemen dapat meningkatkan 

libido, kualitas semen segar dan semen beku pejantan sapi Bali.  

2. Mineral Zn anorganik dapat meningkatkan libido dan kualitas semen 

segar dan semen beku pejantan sapi Bali, sehingga mineral Zn pada 

daun kelor diduga kuat berperan meningkatkan libido, kualitas semen 

segar dan semen beku pejantan sapi Bali.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu :  

1. Penelitian tahap pertama, mengkaji pemanfaatan daun kelor sebagai 

pakan suplemen guna meningkatkan libido dan kualitas semen 

pejantan sapi Bali. Penelitian ini terdiri atas dua penelitian, yaitu :  

a. Memanfaatkan daun kelor sebagai pakan suplemen dosis rendah 

(5% dari bobot konsentrat dengan penggunaan konsentrat 1% dari 

bobot badan).    

b. Memanfaatkan daun kelor sebagai pakan suplemen dosis tinggi 

(15% dari bobot konsentrat dengan penggunaan konsentrat 1% dari 

bobot badan).  

2. Penelitian tahap kedua, mengkaji pemanfaatan mineral Zn anorganik 

guna meningkatkan libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali untuk 

memperkuat dugaan bahwa mineral Zn pada daun kelor berperan 

dalam meningkatkan libido dan kualitas semen.  

Penelitian pemanfaatan daun kelor sebagai pakan suplemen dosis 

rendah dilaksanakan pada bulan Mei sampai Nopember 2014. Peme-

liharaan sapi percobaan dilaksanakan di Unit Kandang Sapi Potong 

Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar. Penelitian 
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pemanfaatan daun kelor sebagai pakan suplemen dosis tinggi dilaksana-

kan pada bulan Maret sampai Juli 2015. Pemeliharaan sapi percobaan 

dilaksanakan di Samata Integrated Farming System, Kecamatan Samata 

Kabupaten Gowa. Penelitian perbandingan libido dan kualitas semen 

pejantan sapi Bali yang disuplementasi mineral Zn anorganik dengan daun 

kelor dilaksanakan pada bulan September sampai Pebruari 2015. 

Pemeliharaan sapi percobaan dilaksanakan di Samata Integrated Farming 

System, Kecamatan Samata Kabupaten Gowa. Penilaian semen secara 

mikroskopis dan prosessing semen beku dilaksanakan di Unit Prosessing 

Semen, Laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Hasanuddin, Makassar. 

B. Materi dan Prosedur Penelitian 

1. Penelitian Tahap Pertama 

Judul : Meningkatkan Libido dan Kualitas Semen Pejantan Sapi Bali 

dengan Suplementasi Daun Kelor. 

Tujuan.  Penelitian ini bertujuan:  

1. Mengevaluasi kualitas semen segar pejantan sapi Bali dengan 

suplementasi daun kelor dosis rendah. 

2. Mengevaluasi libido, kualitas semen segar dan semen beku pejantan 

sapi Bali dengan suplementasi daun kelor dosis tinggi.   
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a. Kualitas Semen Segar Pejantan Sapi Bali dengan Suplementasi 
Daun Kelor Dosis Rendah 
 

Materi Penelitian 

Sapi Percobaan.  Penelitian ini menggunakan tiga ekor pejantan 

sapi Bali dalam kondisi sehat, umur 5 tahun, bobot badan 230 - 350 kg, 

dan satu ekor sapi induk Bali sebagai pemancing.    

Bahan Pakan. Bahan pakan yang digunakan berupa pakan 

konsentrat dengan komposisi dan kandungan nutrisi seperti pada Tabel 7 

dan Tabel 8, daun kelor, dan jerami padi.   

Tabel 7. Komposisi pakan konsentrat. 
  

No Bahan Pakan Jumlah (%) 
1. Dedak  65 
2. Tepung kulit coklat 15 
3. Molases 10 
4. Garam 5 
5. Tepung bulu ayam 3 
6. Mineral mix untuk sapi potong 2 

Total 100 
 

Tabel 8.  Kandungan nutrisi pakan konsentrat.  
 

No Zat-zat makanan Jumlah (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Kadar air 
Protein Kasar 
Lemak 
Serat Kasar 
BETN 
Abu 
Ca 
P 

21,61 
13,17 
5,49 

25,34 
38,45 
22,06 
1,92 
0,65 

 
Keterangan :  *  =  Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak,  

Fakultas Peternakan Unhas. 
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Daun kelor diperoleh dari Kabupaten Soppeng dan Sidrap, 

sedangkan bahan pakan konsentrat lainnya diperoleh dari Kabupaten 

Bantaeng. Jerami padi di peroleh dari Kecamatan Samata, Kabupaten 

Gowa. 

Peralatan.  Peralatan utama yang digunakan pada penelitian ini 

adalah : 

 Timbangan digital dengan skala angka terkecil 0,1 kg untuk menimbang 

bobot badan sapi. 

 Timbangan gantung kapasitas 25 kg dengan skala terkecil 0,1 kg untuk 

menimbang bahan pakan. 

 Vagina buatan untuk sapi yang digunakan untuk penampungan semen. 

 Shaker water bath digunakan untuk menyimpan semen segar agar 

dapat bertahan hidup setelah penampungan sebelum prosessing 

semen. 

 Mikroskop cahaya yang dihubungkan dengan Personal Komputer yang 

berisi Program Sperm Vision Versi 3.7.5. May 2011, Produksi Minitube 

of America. Inc. Copyright 2003 – 2011, digunakan untuk penilaian 

mikroskopis  semen. 

Pemeliharaan Sapi Penelitian 

Sapi percobaan diberi air minum secara ad libitum selama periode 

pemeliharaan.  Pemeliharaan kesehatan sapi secara umum, pada awal 

penelitian diberi obat cacing dan dimandikan obat caplak untuk pengen-

dalian endoparasit dan ektoparasit. Pemberian vitamin B Kompleks 
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setelah pemberian obat cacing untuk mengurangi stres dan menjaga 

nafsu makan. 

Penampungan Semen   

Penampungan semen dilakukan dua kali seminggu, pada pagi hari 

jam 07.00 wita. Sapi induk ditempatkan pada kandang kawin sebagai 

pemancing. Sapi pejantan selanjutnya dibawa ke kandang kawin dan 

dipertemukan dengan betina pemancing untuk merangsang libidonya. 

Vagina buatan yang telah disiapkan, apabila pejantan menaiki betina 

pemancing maka penisnya diarahkan masuk ke vagina buatan untuk 

berejakulasi. Sapi pejantan sebelum berejakulasi di vagina buatan 

dilakukan pengekangan (false mount) sebanyak dua kali untuk 

memperoleh kualitas semen yang lebih baik. 

Penilaian Semen   

Semen yang tertampung pada vagina buatan, selanjutnya di bawa 

ke Unit Prosessing Semen, Laboratorium Reproduksi Ternak untuk 

penilaian kualitas secara makroskopis dan mikroskopis.  

Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dibagi atas tiga periode, yaitu Periode Awal (Kontrol), 

Periode Suplementasi Daun Kelor dan Periode Suplementasi Daun Kelor 

Dihentikan. 

Periode Awal (Kontrol).  Sapi pejantan dipelihara selama empat 

minggu diberi pakan konsentrat dan pakan hijauan berupa jerami padi. 
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Pemberian pakan konsentrat dan hijauan disesuaikan dengan standar 

kebutuhan untuk pejantan sapi potong (Nutrient Requirements of Beef Cattle, 

2000). Pemberian pakan konsentrat sebanyak 1% dari bobot badan, 

sedangkan pemberian jerami padi secara ad libitum. 

Periode Suplementasi Daun Kelor.  Sapi pejantan dipelihara 

selama 11 minggu, diberi pakan seperti pada periode kontrol kemudian 

ditambah daun kelor 5% dari bobot konsentrat.  

Periode Suplementasi Daun Kelor Dihentikan. Sapi pejantan 

dipelihara selama tujuh minggu, diberi pakan konsentrat dan pakan 

hijauan seperti pada Periode Kontrol. 

Pengamatan :  

Peubah kualitas semen segar yang diamati : 

1. Evaluasi Makroskopis semen, berupa: volume, warna, pH, dan 

kekentalan.  

 Volume semen adalah volume yang ditunjukkan oleh skala pada 

tabung vagina buatan. 

 Warna semen adalah kekuningan, putih susu sampai krem, dan 

bening. 

 Keketalan semen adalah kental/ pekat, sedang dan encer. 

2. Evaluasi Mikroskopis semen, berupa: gerakan massa dan motilitas total 

sperma. Evaluasi gerakan massa mengikuti petunjuk Susilawati (2011), 

yaitu: (+++), (++), (+) dan (0). Evaluasi motilitas total sperma 

menggunakan Program Sperm Vision Versi 3.7.5. 
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Analisis Data 

Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan One 

Way Anova dibantu Program SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) Versi 21 menurut petunjuk Santoso (2013). 

 
b. Libido dan Kualitas Semen Pejantan Sapi Bali dengan 

Suplementasi Daun Kelor Dosis Tinggi 
 
Materi Penelitian 

Sapi Percobaan.  Penelitian ini menggunakan empat ekor pejantan 

sapi Bali dalam kondisi sehat, umur 4 – 6 tahun, bobot badan 230 - 350 

kg, dan satu ekor sapi induk Bali sebagai pemancing.    

Bahan Pakan. Bahan pakan yang digunakan berupa pakan 

konsentrat dengan komposisi seperti pada Tabel 9, daun kelor dan jerami 

padi. Kandungan nutrisi pakan konsentrat, daun kelor dan jerami padi 

yang digunakan disajikan pada Tabel 10.  

Tabel 9. Komposisi pakan konsentrat.  

No Bahan Pakan Jumlah (%) 
1. Dedak  25 
2. Tepung kulit coklat 12 
3. Tepung kepala udang 15 
4. Ampas tahu 40 
5. Garam 5 
6. Mineral mix untuk sapi potong 3 

Total 100 
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Tabel 10.  Kandungan nutrisi pakan konsentrat, daun kelor, dan jerami 
padi  

 

No Zat-zat makanan Jumlah (%) 
  Konsentrat Daun Kelor Jerami Padi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Kadar air* 
Protein Kasar* 
Lemak* 
Serat Kasar* 
BETN* 
Abu* 
Ca* 
P* 
Zn (mg/kg)** 

36,38 
13,47 
5,64 

21,69 
34,76 
24,76 
2,53 
0,67 

21,77 

11,84 
25,70 
10,20 
9,48 

41,56 
13,06 
3,34 
0,39 

12,56 

10,14 
4,12 
1,35 

33,25 
44,89 
16,39 
0,46 
0,10 

68,96 
 
Keterangan :  *  =  Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak,  

Fakultas Peternakan Unhas. 
                    **  =  Hasil Analisis Balai Besar Laboratorium Kesehatan,    

Makassar.                  
 

Bahan penyusun pakan konsentrat diperoleh dari Kabupaten 

Bantaeng, daun kelor diperoleh dari Kabupaten Soppeng dan Sidrap. 

Jerami padi di peroleh dari Kecamatan Samata, Kabupaten Gowa. 

Peralatan.  Peralatan utama yang digunakan pada penelitian ini 

sama dengan yang digunakan pada penelitian sebelumnya. 

Pemeliharaan Sapi Penelitian, Penampungan Semen dan Penilaian 

Semen  

Pemeliharaan sapi penelitian, penampungan semen dan penilaian 

semen sama dengan penelitian sebelumnya. 

Pembuatan Semen Beku  

Penampungan semen dilakukan dua kali seminggu untuk 

pengamatan kualitas semen dan pembuatan semen beku. Semen yang 
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telah ditampung,dilakukan penilaian secara makroskopis dan mikroskopis. 

Semen yang memenuhi standar untuk produksi semen beku dilakukan 

prosessing pembuatan semen beku. Pembuatan semen beku dilakukan di 

Unit Prosessing Semen, Laboratorium Reproduksi Ternak. Jumlah straw 

yang dihasilkan dari proses pembuatan semen beku disesuaikan dengan 

volume semen yang tertampung. Straw yang dihasilkan, disimpan selama 

satu minggu pada kontainer menggunakan N2 cair pada suhu -196oC. 

Semen beku kemudian dilakukan thawing untuk dilakukan evaluasi 

kualitasnya. 

Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dibagi atas dua periode yaitu Periode Awal (Kontrol) 

dan Periode Suplementasi Daun Kelor. 

Periode Awal (Kontrol).  Sapi pejantan dipelihara selama delapan 

minggu diberi pakan konsentrat dan pakan hijauan berupa jerami padi. 

Jumlah pemberian pakan konsentrat dan hijauan disesuaikan dengan 

standar kebutuhan untuk pejantan sapi potong (Nutrient Requirements of 

Beef Cattle, 2000). Pemberian pakan konsentrat sebanyak 1% dari bobot 

badan, sedang pemberian jerami padi secara ad libitum. 

Periode Suplementasi Daun Kelor.  Sapi pejantan dipelihara 

selama delapan minggu, diberi pakan konsentrat 1% dari bobot badan 

kemudian ditambah daun kelor 15% dari bobot pakan konsentrat. 

Pemberian jerami secara ad libitum.  
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Pengamatan  

Peubah yang diamati : 

1. Kadar hormon testosteron. Pengambilan sampel darah dilakukan pada 

minggu 1, 4, dan 8 pada periode suplementasi daun kelor.  

Pengambilan sampel darah dilakukan tiga kali dalam 24 jam dengan 

interval waktu 8 jam yaitu pada jam 06.00, 14.00, dan 22.00 wita. 

Sampel darah diambil pada vena jugularis segera di sentrifuge dengan 

kecepatan 2.500 rpm selama 20 menit. Plasma darah yang diperoleh 

kemudian disimpan di refrigerator sampai semua sampel darah 

terkumpul. Sampel darah selanjutnya di kirim ke Laboratorium Riset 

Terpadu, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Banda 

Aceh untuk analisis kadar hormon testosteron dengan metode ELISA.  

2. Libido yaitu waktu yang diperlukan oleh pejantan mulai dipertemukan 

dengan pemancing di kandang kawin, dilakukan pengekangan dua kali 

sampai menunggangi dan berejakulasi pada vagina buatan. Satuan 

waktu yang digunakan adalah menit. 

3. Kualitas Semen Segar: 

a. Evaluasi Makroskopis semen, berupa : volume, warna, pH, dan 

kekentalan.  

b. Evaluasi Mikroskopis semen, berupa : gerakan massa, motilitas 

sperma (motilitas total, motilitas progresif, dan karakteristik motilitas 

berupa DCL =  distance curved line; DSL =  distance straight line; 

DAP = distance average path; VCL = velocity curved linear; VSL = 
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velocity straight line; VAP = velocity average path; LIN = linearity = 

(VSL/VCL); STR = straightness (VSL/VAP); ALH = amplitude of 

lateral head movement; BCF = beat cross frequency;  dan WOB = 

wobble = (VAP/VCL), dan konsentrasi.  

 Evaluasi gerakan massa mengikuti petunjuk Susilawati (2011), 

yaitu : (+++), (++), (+) dan (0). 

 Evaluasi mikroskopis sperma menggunakan Program Sperm 

Vision Versi 3.7.5. 

 Konsentrasi spermatozoa dihitung menggunakan hemocyto-

meter dengan kamar hitung Neubauer improved. Semen hasil 

penampungan diencerkan sebanyak 10µl ditambahkan ke dalam 

air sebanyak 190 µl, dicampur homogen. Semen yang telah 

diencerkan dimasukkan ke dalam hemocytometer. Ujung 

mikropipet yang berisi semen disentuhkan pada sisi gelas 

penutup dan cairan tersebut dibiarkan mengalir di bawah gelas 

penutup sampai kamar hitung terisi. Spermatozoa dihitung pada 

kamar hitung sebanyak 5 kotak dengan pola huruf L. 

Konsentrasi spermatozoa adalah jumlah spermatozoa yang 

diperoleh dikalikan 10.000.000 (106).  

4. Kualitas Semen Beku, berupa: post thawing motility (PTM) berupa 

motilitas total dan motilitas progresif serta karakteristik motilitas sperma 

setelah thawing, dan Recovery Rate (RR) yaitu laju pemulihan sperma 

setelah pencairan. Nilai RR dihitung sesuai dengan Hafez (2000): 
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                     Motilitas setelah pembekuan 
RR (%) =  --------------------------------------------  x 100% 
                 Motilitas awal sebelum pembekuan  

 

Evaluasi PTM sperma menggunakan Program Sperm Vision Versi 

3.7.5. 

5. Konsumsi zat-zat gizi berupa: konsumsi bahan kering, protein kasar, 

TDN (Total Digestible Nutrient), Ca dan P. Konsumsi zat-zat gizi 

dihitung berdasarkan konsumsi ransum. Konsumsi ransum dihitung 

dengan menimbang jumlah pemberian dikurangi sisa ransum yang 

diberikan selama 24 jam. Penimbangan jumlah pemberian ransum 

dilakukan selama tiga minggu terakhir setiap periode untuk mengetahui 

rata-rata konsumsi ransum. 

 Konsumsi Bahan Kering (kg) = Total Konsumsi Bahan Segar X 

Persentase Bahan Kering Ransum (%) 

 Konsumsi Protein (kg) = Konsumsi Bahan Kering (kg) X Protein 

Ransum (%). 

 TDN dihitung dengan sesuai  Harris et al (1972) dalam Hartadi dkk., 

(1980):   

 
     % TDN  = 92.464 - 3.338 (CF) - 6.945 (EE) - 0.762 (NFE) + 1.115 

(Pr) + 0.031 (CF)2
 
- 0.133 (EE)2  + 0.036 (CF) (NFE) + 

0.207 (EE) (NFE) + 0.100 (EE) (Pr) - 0.022 (EE)2 (Pr) 
 

EE = Ekstrak Ether, Pr = Protein, CF = Serat Kasar, dan 
NFE = Bahan Ekstrak Tanpa N (BETN) 
 

6. Pertambahan bobot badan, efisiensi ransum dan pertambahan lingkar 

skrotum. 
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7. Profil Biokimia Darah: urea plasma darah, glukosa darah dan 

kolesterol.  Pengambilan sampel darah dilakukan untuk mengevaluasi 

profil biokimia darah sebagai indikator status fisiologis ternak dalam 

proses metabolisme. Pengambilan sampel darah dilakukan setiap 

minggu sebanyak tiga kali, yaitu pada minggu ke 6, 7 dan 8 pada 

masing-masing periode. Waktu pengambilan sampel darah darah jam 

06.30 wita sebelum pemberian pakan dan tiga jam setelah pemberian 

pakan 

 Analisis glukosa dan kolesterol darah dilakukan dengan 

menggunakan Easy Touch® GCU Digital. Strip dimasukkan ke 

dalam slot yang terdapat pada alat sampai alat menyala pada layar 

terdapat tanda tetesan darah yang menunjukkan strip siap untuk 

diteteskan darah. Darah yang diambil dari vena jugularis dengan 

menggunakan venoject diaplikasikan pada strip. Hasil yang keluar 

pada layar digital menunjukkan kadar glukosa atau kolesterol yang 

dicari. 

 Analisis urea plasma darah dilakukan dengan cara sampel darah 

yang diambil di vena jugularis segera di sentrifuge dengan 

kecepatan 2.500 rpm selama 20 menit. Plasma darah yang di-

peroleh kemudian disimpan di refrigerator sampai semua sampel 

darah terkumpul. Sampel darah selanjutnya di bawa ke Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan, Makassar untuk analisis urea plasma 

darah. 



64 
 

Analisis Data: 

Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Paired 

T-Test dengan dibantu Program SPSS  Versi 21 menurut petunjuk Santoso 

(2013). 

2. Penelitian Tahap Kedua 

Judul: Libido dan Kualitas Semen Pejantan Sapi Bali yang 

Disuplementasi Mineral Zn Anorganik dan Disuplementasi 

Daun Kelor.  

Tujuan.  Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan libido dan kualitas 

semen pejantan sapi Bali yang disuplementasi mineral Zn anorganik 

dengan disuplementasi daun kelor.  Hasil perbandingan ini dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk memperkuat dugaan bahwa mineral Zn pada daun 

kelor berperan dalam meningkatkan libido dan kualitas semen pejantan 

sapi Bali.  

Materi Penelitian 

Sapi Percobaan.  Penelitian ini menggunakan dua ekor pejantan 

sapi Bali dalam kondisi sehat, umur 4 – 6 tahun, bobot badan 280 - 325 

kg, dan satu ekor sapi induk Bali sebagai pemancing.  

Bahan Pakan. Bahan pakan yang digunakan berupa pakan 

konsentrat seperti pada Tabel 9, mineral Zn anorganik (Seng Sulfat – 

ZnSO4.7H2O  Produksi PT. Indofarma, Bekasi, Indonesia), dan jerami 

padi. 
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Peralatan.  Peralatan utama yang digunakan pada penelitian ini 

sama dengan digunakan pada penelitian tahap pertama. 

Pemeliharaan Sapi Penelitian, Penampungan Semen, Penilaian Semen 

dan Pembuatan Semen Beku: 

Pemeliharaan sapi penelitian, penampungan semen, penilaian 

semen dan pembuatan semen beku sama dengan penelitian sebelumnya. 

Prosedur Penelitian : 

Penelitian ini terdiri atas tiga periode, yaitu Periode Kontrol, Periode 

Suplementasi Daun Kelor, dan Periode Suplementasi Mineral Zn.  

Periode Kontrol dan Suplementasi Daun Kelor. Periode kontrol 

dan suplementasi daun kelor adalah periode kontrol dan suplementasi 

daun kelor sebagai pakan suplemen dosis tinggi pada penelitian tahap 

pertama.   

Periode Suplementasi Mineral Zn. Sapi pejantan dipelihara 

selama delapan minggu, diberi pakan konsentrat 1% dari bobot badan, 

kemudian disuplementasi dengan mineral Zn. Jumlah mineral Zn yang 

ditambahkan sebesar (ekuivalen)  kandungan mineral Zn yang terdapat 

pada daun kelor apabila diberikan sebesar 15% dari bobot pakan 

konsentrat pada penelitian kedua tahap pertama. Pemberian pakan 

hijauan jerami padi secara ad libitum.  

Pengamatan  

Peubah yang diamati: 

1. Libido. 
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2. Kualitas Semen Segar: 

a. Evaluasi Makroskopis semen, berupa: volume, warna, pH, dan 

kekentalan.  

b. Evaluasi Mikroskopis semen, berupa: gerakan massa, motilitas 

sperma (motilitas total, motilitas progresif, dan karakteristik motilitas 

(DCL, DSL, DAP, VCL,VSL,VAP, LIN, STR, ALH, BCF dan WOB),  

dan konsentrasi.  

 Evaluasi gerakan massa mengikuti petunjuk Susilawati (2011), 

yaitu : (+++), (++), (+) dan (0). 

 Evaluasi mikroskopis sperma menggunakan Program Sperm 

Vision Versi 3.7.5. 

 Konsentrasi spermatozoa dihitung menggunakan hemocyto-

meter dengan kamar hitung Neubauer improved.  

3. Kualitas Semen Beku, berupa: post thawing motility (PTM), dan 

karakteristik motilitas sperma. Evaluasi PTM sperma menggunakan 

Program Sperm Vision Versi 3.7.5. 

4. Konsumsi ransum, konsumsi protein, dan konsumsi mineral Zn. 

Prosedur dan perhitungan konsumsi ransum dan konsumsi mineral Zn 

seperti pada penelitian kedua tahap pertama. 

5. Kandungan mineral Zn pada darah, feses, urine dan semen. Evaluasi 

kandungan mineral Zn dalam darah, feces, urine dan semen sebagai  

indikator status fisiologis dalam proses metabolism Zn. Pengambilan 

sampel darah, feses dan urin dilakukan pada minggu ke 6, 7 dan 8, 
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pada masing-masing periode. Waktu pengambilan sampel darah, feses 

dan urine jam 06.30 wita sebelum pemberian pakan.  

Analisis Data 

Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan One 

Way Anova dibantu dengan Program SPSS  Versi 21 menurut petunjuk 

Santoso (2013). 

C.  Definisi Operasional 

1. Libido yaitu waktu yang diperlukan oleh pejantan mulai dipertemukan 

dengan pemancing di kandang kawin, dilakukan pengekangan dua kali 

sampai menunggangi dan berejakulasi pada vagina buatan. Satuan 

waktu yang digunakan adalah menit. 

2. Kualitas semen adalah adalah hasil penilaian secara makroskopis dan 

mikroskopis semen segar dan hasil penilaian mikroskopis semen beku. 

3. Volume semen adalah volume yang ditunjukkan oleh skala pada tabung 

vagina buatan pada waktu penampungan semen. 

4. Warna semen pada waktu penampungan adalah kekuningan, putih 

susu sampai krem, dan bening. 

5. Keketalan semen adalah kental/pekat, sedang dan encer. 

6. Konsentrasi spermatozoa merupakan jumlah spermatozoa per ml 

semen. Konsentrasi adalah jumlah hasil perhitungan spermatozoa pada 

lima kotak kamar hitung Neubauer improved dikali 10.000.000 (106). 
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7. Hasil penilaian gerakan massa, dan hasil perhitungan motilitas semen 

segar dan semen beku adalah hasil perhitungan dengan menggunakan 

Program Sperm Vision Versi 3.7.5. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Meningkatkan Libido dan Kualitas Semen Pejantan Sapi Bali 
dengan Suplementasi Daun Kelor. 

 
 

1. Kualitas Semen Segar Pejantan Sapi Bali dengan Suplementasi 
Daun Kelor Dosis Rendah 
 

a. Hasil 

Hasil pengamatan kualitas semen segar pejantan sapi Bali pada 

periode kontrol, suplementasi daun kelor, dan suplementasi daun kelor 

dihentikan disajikan pada Tabel 11.  

Tabel 11. Kualitas semen segar pejantan sapi Bali pada periode kontrol, 
suplementasi daun kelor, dan suplementasi daun kelor 
dihentikan.  

 
 

No 
 
Peubah 

 
Kontrol 

Suplementasi 
daun kelor 

Suplementasi 
daun kelor 
dihentikan 

Rata-rata (± SEM) 
1. Volume (ml) 4,3 ± 0,52a 3,8 ± 0,21ab 3,0 ± 0,32b 
2. Warna 100% = Krem 100% = Krem 100% = Krem 
3. Kekentalan 100% = Kental 

 
100% = Kental 

 
80,95% = Kental        
9,52%   = Sedang 
9,52%   = Encer 

4. pH 6,0 ± 0,00 6,0 ± 0,00 6,3 ± 0,16 

5. Gerakan massa 50,00%= +++ 
41,67%= ++ 
8,33%  = + 

62,50% = +++ 
31,25% = ++ 
6,25%  =  + 

52,38% = +++ 
42,86% = ++ 
4,76%   = + 

6. Motilitas total  (%) 73,93 ± 2,19 75,19 ± 2,07 82,90 ± 4,86 

Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang signifikan (P<0,05). 
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Volume semen tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

(P>0,05) antara kelompok kontrol dengan kelompok suplementasi daun 

kelor dan antara kelompok suplementasi daun kelor dengan kelompok 

suplementasi daun kelor dihentikan, namun menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P<0,05) antara kelompok kontrol dengan kelompok 

suplementasi daun kelor dihentikan. Warna, kekentalan, pH, gerakan 

massa, dan motilitas total tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

(P>0,05) antara kelompok kontrol, kelompok suplementasi daun kelor dan 

kelompok suplementasi daun kelor dihentikan. 

b. Pembahasan 

Suplementasi daun kelor dosis rendah tidak meningkatkan volume 

semen, namun volume yang diperoleh masih termasuk kategori normal. 

Menurut Barszcz et al., (2012) volume semen yang normal adalah 2 - 8 

ml, sedangkan  menurut Setchell (2014) adalah 2 – 10 ml. Hasil ini serupa 

dengan yang diperoleh Ratnawati dkk., (2008), bahwa pemberian 

suplemen tradisional yang mengandung telur ayam, madu, temu kunci 

dan vitamin E tidak meningkatkan volume semen sapi Bali. Walaupun 

demikian, volume semen yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan 

dengan yang diperoleh Ratnawati dkk., (2008). Volume semen yang 

rendah mungkin disebabkan oleh perbedaan frekuensi penampungan. 

Penampungan semen pada penelitian ini dilakukan dua kali seminggu 

sedangkan pada penelitian Ratnawati dkk., (2008) hanya satu kali 
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seminggu. Disamping itu, kemungkinan ia menggunakan sapi pejantan 

yang bobot badannya lebih besar, karena sapi pejantan di BIB mempunyai 

bobot badan di atas rata-rata. Frekuensi penampungan dan bobot badan 

dapat mempengaruhi volume semen (Partodihardjo, 1992 dan Susilawati, 

2011). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kontrol 5.3 4.9 4.1 2.5
Daun Kelor 4.7 2.4 3.6 3.3 4.1 5.2 2.7 3.3 4.2 3.3 3.0
Dihentikan 3.7 4.3 3.4 3.0 2.3 2.0 2.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Vo
um

e 
(m

l)

 
 

Gambar 3. Rata-rata volume semen pada setiap periode. 
 

 
Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan suplemen-

tasi daun kelor dapat mempekecil penurunan volume semen selama 

periode penampungan, dibandingkan dengan kontrol dan setelah 

suplementasi daun kelor dihentikan. Hal ini mungkin karena peran mineral 

Zn pada daun kelor dalam peningkatan volume semen, sehingga dapat 

menekan laju penurunan volume semen tersebut.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oliveira et al., (2004), 

bahwa suplementasi ZnO meningkatkan volume semen kelinci pembibit. 
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Demikian pula hasil penelitian Kumar et al., (2006) bahwa suplementasi 

Zn organik dan anorganik dapat meningkatkan volume semen sapi 

pejantan persilangan (Bos indicus × Bos taurus). 

Warna, kekentalan, pH, gerakan massa dan motilitas total semen 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan diantara ketiga kelompok 

perlakuan. Warna semen yang diperoleh pada masing-masing periode 

adalah krem, merupakan kategori normal. Warna semen normal menurut 

Toilehere (1993), Feradis (2010) dan (Barszcz et al., 2012) adalah krem 

sampai putih susu. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Komariah dkk., 

(2013), pada semen sapi Limmousin, Simmental, dan FH adalah putih 

susu, krem sampai putih susu pada sapi Jawa (Dewi dkk., 2012), putih 

susu pada sapi PO (Affandhy dkk., 2009), dan krem pada sapi PO, putih 

pada sapi persilangan PO × Limousin, serta kream sampai putih pada sapi 

persilangan PO × Simmental (Ramsiyati dkk., 2004). 

Kekentalan semen yang diperoleh pada masing-masing periode 

adalah kental. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Ratnawati et al., (2008) juga diperoleh kekentalan semen sapi Bali, 

sedang sampai kental. Demikian pula hasil penelitian Komariah dkk., 

(2013) pada semen sapi Limmousin, Simmental, dan FH diperoleh 

kekentalan sedang (medium). Menurut Feradis (2010), semen sapi yang 

normal memiliki kekentalan dari sedang sampai kental.  

Derajat keasaman (pH) semen yang diperoleh pada masing-masing 

periode lebih rendah dibandingkan dengan standar Garner and Hafez 
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(2000) yaitu 6,4 – 7,8. Hasil yang diperoleh juga lebih rendah 

dibandingkan dengan hasil penelitian Ratnawati dkk., (2008) dan 

Komariah dkk., (2013). Menurut Salisbury dan VanDemark (1985), 

penurunan pH semen ini ditentukan oleh metabolisme anaerobik, 

sehingga terbentuk asam laktat yang tergantung pada tingkat aktivitas dari 

masing-masing ternak. Variasi nilai pH ini juga dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah adanya aktivitas spermatozoa dalam 

menguraikan fruktosa, sehingga pH menjadi turun, kontaminasi dengan 

kuman sehingga pH naik, dan adanya perbedaan cara mengoleksi semen. 

Menurut Rizal dan Herdis (2008) bahwa, derajat keasaman semen 

dipengaruhi oleh konsentrasi spermatozoa yang terkandung di dalamnya.  

Semakin tinggi konsentrasi spermatozoa, semakin rendah pH semen. Hal 

ini disebabkan oleh spermatozoa dalam jumlah banyak akan menghasil-

kan asam laktat dalam jumlah banyak pula, sehingga semen semakin 

asam (pH semakin rendah). pH semen yang mencapai 7,0 atau lebih 

ditemukan pada sapi yang terlalu sering dipakai, pada ejakulasi yang tidak 

sempurna dan pada kondisi-kondisi patologik atau perdarahan pada 

testes, epididimis, ampula, atau kelenjar-kelenjar vesikularis. Apabila pH 

semen lebih cenderung bersifat alkali, maka hal ini disebabkan oleh 

cairan-cairan yang lebih banyak dihasilkan oleh kelenjar aksesoris, 

sedangkan pH semen yang tinggi disebabkan banyak spermatozoa yang 

mati (Toelihere, 1985; Dewi, 2004). pH semen yang diperoleh lebih 

rendah kemungkinan peneliti belum seterampil tenaga terlatih di BIB 
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dalam menampung semen serta kemungkinan sapi digunakan belum 

terlatih seperti pada sapi-sapi di BIB.  

Gerakan massa sperma pada masing-masing periode yang 

menunjukkan ++ dan +++ atau layak untuk diproses menjadi semen beku  

sebanyak 91,67% ejakulat pada periode kontrol, 93,75% pada pemberian 

daun kelor dan 95,24% pada periode pemberian daun kelor dihentikan. 

Gerakan massa ketiga kelompok tersebut tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan. 

Motilitas total sperma yang diperoleh pada masing-masing periode 

termasuk kategori normal dan layak untuk diproses menjadi semen beku. 

Menurut Susilawati (2011), standar motilitas total sperma yang layak untuk 

diproses menjadi semen beku adalah 70 - 90%. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Ratnawati dkk., (2008) dan Komariah dkk., (2013). 

Menurut Gordon (2004) bahwa: warna, volume, pH, konsistensi 

konsentrasi,  gerakan massa, dan motilitas spermatozoa segar dari seekor 

pejantan sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara 

lain kondisi masing-masing individu, seperti kualitas organ reproduksi, 

umur ternak, kondisi manajemen peternakan, jenis pakan yang diberikan, 

dan bangsa sapi yang digunakan.  

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa suplementasi 

daun kelor dosis rendah berpengaruh terhadap penurunan volume semen. 

Suplementasi daun kelor menunjukkan kecenderungan memperkecil  

penurunan volume semen selama periode penampungan. Oleh karena itu, 
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masih perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan daun 

kelor dosis tinggi untuk melihat pengaruh signifikan daun kelor terhadap 

kualitas semen.  

2. Libido dan Kualitas Semen Pejantan Sapi Bali dengan 
Suplementasi Daun Kelor Dosis Tinggi 

 
 

a. Hasil 

Kadar Hormon Testosteron dan Libido.  Perubahan diurnal kadar 

hormon testosteron pejantan sapi Bali tanpa (kontrol) dan disuplementasi 

daun kelor (perlakuan) dengan interval waktu delapan jam disajikan pada 

Gambar 4. Kadar  hormon  testosteron  pejantan  sapi Bali pada kelompok 

perlakuan lebih tinggi pada pagi, siang, dan malam hari dibandingkan 

dengan kelompok kontrol.  

 

 
 

Gambar 4. Kadar hormon testosteron sapi Bali pada kelompok kontrol dan 
kelompok perlakuan. 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

06.00 14.00 22.00

Te
st

os
to

st
er

on
 (

ng
/m

l)

Waktu pengambilan (pukul)

Kontrol Perlakuan



76 
 

Rata-rata libido pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan selama delapan minggu pemeliharaan disajikan pada 

Gambar 5. Libido pejantan sapi Bali kelompok perlakuan signifikan lebih 

tinggi (P<0,05) dibandingkan dengan kelompok kontrol.  

 

 
 

Gambar 5. Libido pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan 
perlakuan. 

 
 

Kualitas Semen Segar. Kualitas semen segar secara makroskopis 

dan mikroskopis pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan disajikan pada Tabel 12. Hasil penilaian secara makroskopis 

berupa volume, pH, dan warna tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. 

Kekentalan semen kelompok perlakuan signifikan lebih kental (P<0,05) 

daripada kelompok kontrol. Hasil penilaian secara mikroskopis berupa 

konsentrasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara 

kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Gerakan massa semen 

7.20 a

3.49 b

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
Kontrol Daun Kelor

Li
bi

do
 (m

en
it)



77 
 

kelompok perlakuan signifikan lebih cepat (P<0,05) dari pada kelompok 

kontrol. Motilitas total dan motilitas progresif semen kelompok perlakuan 

signifikan lebih besar (P<0,05) dari pada kelompok kontrol. 

 
Tabel 12. Hasil penilaian kualitas semen segar pejantan sapi Bali pada 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.  
 
No Kualitas Semen Kontrol Perlakuan 

Rata-rata (± SEM) 
Makroskopis : 
1. Volume (ml)             3,1 ± 0.21             3,4 ± 0,26 
2. pH             7,0 ± 0.00             7,0 ± 0,00 
3. Warna 100% 

 
 

=  putih  
    susu – 
    krem  

100%  =  putih  
    susu – 
    krem 

4. Kekentalan 67,86% 
10,71% 
21,43% 

=  kentala 

=  sedang 
=  encer 

  100% 
 

=  kentalb 

 
 

Mikroskopis : 
1. Konsentrasi (juta/ml) 791 ± 96,78 817 ± 58,48 
2. Gerakan massa 50% 

39,29% 
10,71% 

=  +++a 

=  ++ 
=  + 

80,00% 
16,00% 

4,00% 

=  +++b 

=  ++ 
=  + 

3. Motilitas total (%)          71,60 ± 8,03a          83,59 ± 9,49b 
4. Motilitas progresif (%)          52,77 ± 1,76a          67,03 ± 3,74b 
 
Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05). 
 
 
 

Karakteristik Motilitas Semen Segar. Karakteristik motilitas 

sperma pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 

disajikan pada Tabel 13. Jarak yang dapat ditempuh oleh sperma dalam 

satu detik pada lintasan curve (DCL), pada lintasan straight (DSL), dan 

pada lintasan rata-rata alurnya (DAP), signifikan lebih jauh pada kelompok 

perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol (P<0,05). Velocity 
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(kecepatan) sperma pada lintasan curve (VCL), pada lintasan straight 

(VSL), dan pada lintasan rata-rata alurnya (VAP), juga signifikan lebih 

cepat pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol 

(P<0,05). Persentase LIN, STR, dan WOB signifikan lebih rendah pada 

kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol (P<0,05). 

Frekuensi gerakan sperma (BCF) atau rata-rata alur curve linear sperma 

melewati rata-rata alurnya, pada kelompok perlakuan dan kontrol tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05). Jarak lateral gerakan 

kepala sperma pada setiap rata-rata alurnya (ALH) signifikan lebih jauh 

pada kelompok perlakuan dibanding dengan kontrol (P<0,05). 

 
Tabel 13. Karakteristik motilitas sperma pejantan sapi Bali pada kelompok 

kontrol dan perlakuan. 
 

No. Parameter Kontrol Perlakuan 
Rata-rata (± SEM) 

1. DCL (µm/s) 30,02 ± 0,91a 38,46 ± 1,74b 
2. DSL (µm/s) 12,88 ± 0,22a 14,72 ± 0,38b 
3. DAP (µm/s) 17,90 ± 0,47a 21,57 ± 0,85b 
4. VCL (µm/s) 71,78 ± 2,07a 91,24 ± 4,32b 
5. VSL (µm/s) 31,18 ± 0,48a 35,14 ± 0,84b 
6. VAP (µm/s) 43,10 ± 1,05a 51,66 ± 1,70b 
7. LIN (%) 43,50 ± 0,01a 39,25 ± 0,01b 
8. STR (%) 0,72 ± 0,01a 0,68 ± 0,01b 
9. ALH (µm) 5,47 ± 0,12a 6,23 ± 0,20b 
10. BCF (Hz) 19,37 ± 0,25 19,70 ± 0,28 
11. WOB (%) 0,60 ± 0,01a 0,57 ± 0,01b 
 
Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05). 
 



79 
 

Kualitas Semen Beku.  Hasil penilaian kualitas semen beku sapi 

Bali pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan disajikan pada Tabel 

14. Perbandingan nilai motilitas semen segar dan semen beku pada 

kelompok kontrol dan perlakuan disajikan pada Tabel 15. Nilai post 

thawing motility berupa motilitas total and motilitas progressif sperma 

signifikan lebih tinggi (P<0,05) pada kelompok perlakuan dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. RR sperma tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. 

Jarak yang dapat ditempuh oleh sperma dalam satu detik pada lintasan 

curve (DCL), pada lintasan straight (DSL), dan pada lintasan rata-rata 

alurnya (DAP), tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) 

antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan.Velocity (kecepatan) 

sperma pada lintasan curve (VCL), pada lintasan straight (VSL), dan pada 

lintasan rata-rata alurnya (VAP), juga tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. 

Persentase LIN, STR, dan WOB tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. 

Frekuensi gerakan sperma (BCF) pada kelompok perlakuan dan kontrol 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05). Jarak lateral 

gerakan kepala sperma pada setiap rata-rata alurnya (ALH) tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol 

dengan kelompok perlakuan.  
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Tabel 14. Hasil penilaian kualitas semen beku pejantan sapi Bali pada 
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.  

 
No Kualitas Semen Beku Kontrol Perlakuan 

Rata-rata (± SEM) 
1. Motilitas total (%) 72,79 ± 1,17a 80,57 ± 3,16b 
2. Motilitas progresif (%) 56,06 ± 1,62a 65,96 ± 3,30b 
3. Recovery Rate (%) 87,66 ± 2,15 88,85 ± 3,72 
4. Karakteristik motilitas:   
  DAP (µm/s) 20,11 ± 0.25 21,42 ± 0,66 
  DCL (µm/s) 41,03 ± 0.85 43,28 ± 1,38 
  DSL (µm/s) 13,29 ± 0.08 13,82 ± 0,28 
  VCL (µm/s) 102,38 ± 1.94 107,78 ± 3,20 
  VAP (µm/s) 50,63 ± 0.56 53,89 ± 1,53 
  VSL (µm/s) 33,73 ± 0.25 35,09 ± 0,63 
  LIN (%) 32,67 ± 0.01 32,13 ± 0,00 
  ALH (µm) 5,82 ± 0.09 5,84 ± 0,10 
  STR (%) 0,66 ± 0.01 0,65 ± 0,01 
  BCF (Hz) 20,55 ± 0.15 20,69 ± 0,23 
  WOB (%) 0,49 ± 0.00 0.49 ± 0.00 
 
Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05). 
 

Nilai motilitas total dan motilitas progresif sperma segar dan sperma 

beku baik pada kelompok kontrol maupun perlakuan tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan. Sedangkan nilai-nilai karakteristik motilitas 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sperma segar dengan 

sperma beku baik pada kelompok kontrol maupun perlakuan, kecuali pada 

DAP, VSL dan ALH pada kelompok perlakuan, dan DSL pada kelompok 

kontrol dan perlakuan. 
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Tabel 15. Perbandingan motilitas sperma segar dan beku pada kelompok 
kontrol dan perlakuan.  

 
No 
 
 

Motilitas Sperma Kontrol Perlakuan 
Segar Beku Segar Beku 

Rata-rata (± SEM) 
1. Motilitas (%) 71,60 ± 8,03 72.79 ± 1.17 83,59 ± 9,49 80.57 ± 3.16 
2. Progresif (%) 52.77 ± 1.76 56.06 ± 1.62 67.03 ± 3.74 65.96 ± 3.30 
3 Karakteristik 

motilitas: 
    

  DAP (µm/s) 17.90 ± 0.47a 20.11 ± 0.25b 21.57 ± 0.85 21.42 ± 0.66 
  DCL (µm/s) 30.02 ± 0.91a 41.03 ± 0.85b 38.46 ± 1.74a 43.28 ± 1.38b 

  DSL (µm/s) 12.88 ± 0.22 13.29 ± 0.08 14.72 ± 0.38 13.82 ± 0.28 
  VCL (µm/s) 71.78 ± 2.07a 102.38 ± 1.94b 91.24 ± 4.32a 107.78±3.20b 

  VAP (µm/s) 43.10 ± 1.05a 50.63 ± 0.56b 51.66 ± 1.70a 53.89 ± 1.53b 

  VSL (µm/s) 31.18 ± 0.48a 33.73 ± 0.25b 35.14 ± 0.84 35.09 ± 0.63 
  LIN (%) 43,50 ± 0.01a 32,67 ± 0.01b 39,25 ± 0.01a 32,13 ± 0.00b 

  ALH (µm) 5.42  ± 0.12a 5.82 ± 0.09b 6.23 ± 0.20 5.84 ± 0.10 
  STR (%) 0.72 ± 0.01a 0.66 ± 0.01b 0.68 ± 0.01a 0.65 ± 0.01b 

  BCF (Hz) 19.37 ± 0.15a 20.55 ± 0.15b 19.70 ± 0.28a 20.69 ± 0.23b 

  WOB (%) 0.60 ± 0.01a 0.49 ± 0.00b 0.57± 0.01a 0.50 ± 0.00b 

 
Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05). 
 

Konsumsi Bahan Kering Ransum, Konsumsi Nutrien dan 

Pertumbuhan.  Konsumsi bahan kering ransum, konsumsi bahan kering 

berdasarkan bobot badan, konsumsi nutrien, dan pertumbuhan pejantan 

sapi Bali pada  kelompok kontrol dan kelompok perlakuan disajikan pada 

Tabel 16. Konsumsi bahan kering ransum, konsumsi metabolisme, dan 

konsumsi TDN tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) 

antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Konsumsi Protein 

kasar, Ca, dan P menunjukkan perbedaan yang signifikan (P<0,05) antara 

kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Pertambahan bobot 

badan, efisensi ransum dan pertambahan lingkar skrotum tidak 
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menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol 

dengan kelompok perlakuan.  

 

Tabel 16. Konsumsi ransum, konsumsi metabolisme, konsumsi nutrien 
dan pertumbuhan pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol 
dan kelompok perlakuan. 

No. Konsumsi ransum dan 
pertumbuhan 

Kontrol Perlakuan 
Rata-rata (± SEM) 

1. Konsumsi bahan kering (kg/hari) 13,86 ± 0,27 13,29 ± 0,29 
2. Konsumsi/BB0,75/hari   

(kg BK/BB0,75/hari) 
0,22 ± 0,01 0,21± 0,01 

3. Konsumsi protein kasar (kg/hari) 0,72±0,011a 0,78±0,012b 
4. Konsumsi TDN (kg/hari) 6,03±0,12 5,79±0,12 
5. Ca (kg/hari) 0,098±0,002a 0,107±0,002b 
6. P (kg/hari) 0,023±0,0003a 0,024±0,0003b 
7. Pertambahan bobot badan 

(kg/hari) 
0,26 ± 0,67 0,32 ± 0,10 

8. Effisiensi ransum 1,91± 0,56 2,44 ± 0,85 

9. Pertambahan lingkar skrotum (cm) 0,26 ± 0,07 0,32 ± 0,10 

 
Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05). 
 

Profil Biokimia Darah dan Plasma Semen. Profil biokimia darah 

dan plasma semen pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan disajikan pada Tabel 17 dan 18. Urea plasma darah, 

glukosa darah dan kolesterol tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. 

Kadar glukosa dan kolesterol pada plasma semen, juga tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol 

dengan kelompok perlakuan. 



83 
 

Table 17. Profil biokimia darah sapi Bali pada  kelompok kontrol dan 
kelompok perlakuan. 

 
No Profil biokimia darah Kontrol Perlakuan Referensi 

Rata-rata (± SEM) standar 
1. Urea plasma darah 

(mg/dL) 6.87 ± 0,70 7,94 ± 1,32 6 – 271 

2. Glukosa darah 
(mg/dL) 

55.34 ± 1.68 44.58 ± 4.09 40 – 602 
45 -751 

4. Kolesterol (mg/dL) 123.50 ± 7.25 139.08 ± 19.24 65–2201 

 
Referensi standar: 
1. Jackson and Cockcroft (2002) 
2. Rahardja (2008). 
 

Table 18. Biokimia plasma semen sapi Bali pada  kelompok kontrol dan 
kelompok perlakuan. 

No Biokimia plasma 
semen 

Kontrol Perlakuan Referensi  
Rata-rata (± SEM) Standar 

1. Glukosa (mg/dL) 63.33 ± 5.97 72.22 ± 9.45 301 (3002) 

2. Kolesterol (mg/dL) 210.67 ± 47.46 237.92 ± 23.06 2001(312,162) 

 
Referensi Standar:  
1. Polakoski  and  Kopta (1981) 
2. Juyena and Stelletta (2012) 
 

b.  Pembahasan 

Kadar Hormon Testosteron dan Libido. Hasil penelitian ini me-

nunjukkan bahwa suplementasi daun kelor meningkatkan kadar hormon 

testosteron pejantan sapi Bali sepanjang hari selama periode perlakuan. 

Testosteron terutama bertanggung jawab untuk libido (Hafez, 2000). 

Menurut Astuti dkk., (2006) bahwa, sekresi testosteron berfluktuasi secara 

diurnal mempunyai fungsi antara lain untuk menimbulkan libido. Fluktuasi 

hormon testosteron terjadi karena adanya mekanisme umpan balik 
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hormon LH dari hipofisis serta GnRH dari hipotalamus. Testis dalam waktu 

24 jam akan melepaskan denyutan testosteron sebanyak 12 hingga 24 

kali. Dengan adanya denyutan-denyutan hormon akan timbul suatu pola 

harian dengan fluktuasi tertentu. 

Puncak dan konsentrasi basal testosteron pada sapi jantan 

bervariasi (Sekoni et al., 2010). Secara umum, ritme diurnal tesosteron 

ditandai oleh tingkat testosteron tertinggi pada pagi hari, kemudian 

menurun tajam sebelum tengah hari, terus menurun sampai pada sore 

hari, dan mencapai tingkat terendah pada malam hari (Endendijk, 2016). 

Pada ternak kerbau, kadar hormon testosteron tertinggi pada musim 

panas terjadi pada jam 06.00 pagi kemudian turun menjadi terendah pada 

jam 12.00 siang, selanjutnya meningkat jam 06.00 sore dan menurun 

kembali pada jam 12.00 malam. Kadar hormon testosteron pada musim 

panas, tertinggi terjadi pada jam 06.00 pagi kemudian turun pada jam 

12.00 siang dan meningkat kembali jam 06.00 sore kemudian turun 

kembali sampai tingkat terendah pada jam 12.00 malam (Barnabe et al., 

(1995). Sedangkan pada Bunaji dan N’Dama puncak konsentrasi 

testosteron tertinggi jam 08.00 – 10.00 (Sekoni et al., 2010). Pada Owa 

Jawa (Hylobates moloch), kadar hormon testosteron tertinggi dalam 

plasma maupun feses terjadi pada malam hari sampai pukul 06.00, 

namun aktivitas seksual serta kopulasi dilakukan pada siang hari (Astuti 

dkk., 2006). Oleh karena itu, tingginnya kadar hormon testosteron tersebut 
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bertanggung jawab terhadap tingginya libido, baik pada pagi, siang, 

maupun malam hari. 

Kadar hormon testosteron yang lebih tinggi selama periode 

perlakuan sesuai dengan hasil penelitian Prabsattroo et al., (2015) dan 

Dafaalla et al., (2016) pada tikus. Mereka melaporkan bahwa pemberian 

daun kelor secara signifikan meningkatkan serum testosteron pada tikus. 

Suplementasi daun kelor juga dapat meningkatkan sel Leydig (Prabsattroo 

et al., 2015) dan kadar hormon FSH dan LH (Dafaalla et al., 2016). 

Menurut Roy et al., (2013) bahwa, sintesis testosteron yang dilakukan 

oleh sel Leydig pada testis tergantung pada kecukupan Zn dalam 

makanan. Mineral Zn merangsang sel Leydig untuk memproduksi 

testosteron untuk fungsi normal sumbu hipotalamus-hipofisis-testis. 

Kurangnya Zn menyebabkan kerusakan pada mekanisme reseptor LH 

dalam pengendalian, penyimpanan, dan pelepasan testosteron. Hasil 

penelitian Batra et al., (2004) menunjukkan bahwa pemberian Zn 

melindungi kerusakan testes terhadap pengaruh logam berat Pb. Logam 

Pb menghambat proses spermatogenesis yang dapat menyebabkan 

kekurangan testosteron, sehingga pemberian Zn dapat meningkatkan 

hormon testosteron yang dapat memicu libido. Selanjutnya hasil penelitian 

Egwurugwu et al., (2013) menunjukkan bahwa, pemberian Zn sulfat pada 

tikus wistar jantan albino signifikan meningkatkan kadar hormon 

testosteronnya sehingga meningkatkan libidonya. Demikian pula hasil 

penelitian Kumar et al., (2006) menunjukkan bahwa, suplementasi Zn 
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secara signifikan meningkatkan serum testosteron pada sapi jantan 

persilangan (Bos indicus × Bos taurus). Hasil serupa juga dilaporkan oleh 

Roy et al., (2013) pada sapi, kerbau, dan kelinci.  

Oleh karena itu, kandungan Zn yang tinggi pada daun kelor yang 

digunakan pada penelitian ini dianggap sebagai salah satu kemungkinan 

yang mempengaruhi level testosteron lebih tinggi sepanjang hari selama 

periode perlakuan. Kondisi ini juga didukung oleh Kumar et al., (2006) 

yang menyatakan bahwa, Zn adalah komponen penting protein yang 

terlibat dalam sintesis dan sekresi testosteron. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa suplementasi daun kelor secara signifikan 

meningkatkan konsumsi protein kasar (Tabel 16), sehingga kandungan 

protein yang tinggi pada daun kelor juga dapat diduga memicu proses 

sintesis dan sekresi testosteron selama masa perlakuan. 

Menurut Chenoweth (1994), faktor-faktor yang mempengaruhi libido 

seekor pejantan adalah: umur dan pengalaman, rasio pejantan terhadap 

betina, pengaruh sosial, dan perbedaan genetik. Sapi pejantan yang 

digunakan pada penelitian ini berumur 4 – 5 tahun sehingga libidonya 

sudah stabil, dipelihara secara besama-sama dengan betina pemancing 

pada kandang individu. Sapi pejantan sebanyak 4 ekor merupakan hasil 

seleksi dari 25 ekor sapi pejantan yang telah digunakan oleh Toleng et al., 

(2014) untuk mengevaluasi hubungan antara parameter kualitas sperma 

sapi Bali di peternakan rakyat. Toleng et al., (2014) melakukan seleksi 

dengan menggunakan Bull Breeding Soundness Evaluation Guidelines 
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Established by Society for Theriogenology (2010). Keempat ekor sapi 

pejantan tersebut telah dilatih penampungan semen dua kali seminggu 

selama dua bulan sebelum penelitian dan telah digunakan pada penelitian 

tahap pertama, sehingga dianggap sudah terlatih dalam penampungan 

semen. Sapi induk Bali sebanyak satu ekor digunakan sebagai 

pemancing, merupakan sapi induk yang tidak bersiklus dan terdapat 

kelainan pada alat reproduksinya, sehingga pengaruh siklus berahi 

terhadap libido dapat diminimalisir. Dengan demikian, libido sapi  pejantan 

yang diukur tidak dipengaruhi oleh faktor pengalaman pejantan, rasio 

pejantan dengan betina, pengaruh sosial, dan betina pemancing. 

Libido (waktu yang dibutuhkan mulai mendekati betina pemancing 

sampai ejakulasi) pada pejantan sapi Bali selama perlakuan lebih pendek 

dibandingkan dengan kontrol yaitu 3,49±0,40 vs 7,20±1,49 menit. Menurut 

Susilawati, (2011), libido sapi Bali rata-rata 4,5 menit. Oleh karena libido 

dipengaruhi oleh kadar hormon testosteron (Prabsattroo et al., 2012 dan 

Roy et al., 2013), maka peningkatan libido pejantan sapi Bali pada 

penelitian ini disebabkan oleh peningkatan kadar testosteron. Suplemen-

tasi daun kelor dosis tinggi dapat meningkatkan kadar hormon 

testosteronnya sehingga meningkatkan libidonya. 

Gambar 6 menunjukkan bahwa, sapi pejantan yang dilakukan 

penampungan semen selama delapan minggu pada periode kontrol, 

waktu yang diperlukan untuk ejakulasi tidak stabil. Waktu yang diperlukan 

cenderungan mengalami peningkatan, sehingga libidonya juga cenderung 
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mengalami penurunan. Sedangkan pada periode perlakuan, waktu yang 

diperlukan untuk ejakulasi lebih stabil, dan waktu yang diperlukan 

cederung lebih singkat, sehingga libidonya cenderung mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat berarti bahwa, suplementasi daun kelor dosis 

tinggi dapat mempertahankan libido pejantan sapi Bali apabila dilakukan 

penampungan semen setiap minggu.  

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrol 13.33 5.75 3.00 5.75 5.75 4.00 5.67 14.33
Kelor 5.08 2.50 2.67 5.00 2.67 3.03 4.38 2.60
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Gambar 6. Libido pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan perlakuan 
yang dilakukan penampungan semen selama delapan minggu. 

 

Kualitas Semen Segar. Kualitas semen segar secara makroskopis 

dan mikroskopis kelompok perlakuan lebih baik dari pada kelompok 

kontrol. Rata-rata volume semen pada kelompok kontrol adalah 3,1±0,21 

ml, sedangkan pada kelompok perlakuan adalah 3,4±0.26 ml. Volume 

tersebut termasuk kategori normal menurut Setchell (2014), yaitu volume 

semen sapi yang normal adalah 2 - 10 ml. Warna semen yang diperoleh 

pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 100% putih susu sampai 
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krem. Warna tersebut adalah normal menurut Garner and Hafez (2000), 

yaitu warna normal semen sapi adalah putih susu sampai krem. Derajat 

keasaman (pH) semen kelompok kontrol dan perlakuan adalah 7,0. Nilai 

ini termasuk kategori normal menurut Garner and Hafez (2000), yaitu 

kisaran pH semen sapi yang normal adalah 6.4 - 7.8. Konsistensi semen 

sapi pada kelompok kontrol terdapat 67,86%, 10,71%, dan 21,43% 

ejakulat yang memiliki konsistensi kental, sedang, dan encer, sedangkan 

pada kelompok perlakuan 100% ejakulat konsistrensinya kental. Menurut 

Feradis (2010), semen sapi yang normal memiliki konsistensi dari sedang 

sampai kental, sehingga hanya 78,57% ejakulat pada kelompok kontrol 

yang normal.  

Rata-rata konsentrasi semen kelompok kontrol sebanyak 791 

juta/ml sedangkan kelompok perlakuan sebanyak 817 juta/ml. Konsentrasi 

tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun termasuk 

kategori normal menurut (Setchell, 2014), yaitu konsentrasi normal semen 

sapi adalah 300 – 2.000 juta/ml. Gerakan massa sperma yang normal dan 

layak untuk diproses menjadi semen beku adalah positif 2 (++) dan positif 

3 (+++) pada skala 0 - 3 (- sampai +++) (Susilawati 2011). Terdapat 

89,29% ejakulat pada kelompok kontrol dan 96% ejakulat pada kelompok 

perlakuan yang mempunyai gerakan massa yang normal dan layak untuk 

diproses menjadi semen beku. Rata-rata motilitas total kelompok kontrol 

adalah 71,60% sedangkan kelompok perlakuan adalah 83,59%. Motilitas 

total merupakan indikator penilaian kualitas semen sebelum dibekukan. 
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Menurut Susilawati (2011) semen yang normal mengandung spermatozoa 

motil 70 - 90%, sehingga semen dari kedua kelompok tersebut layak untuk 

diproses menjadi semen beku. Rata-rata motilitas progresif pada 

kelompok kontrol adalah 45,16%, sedangkan pada kelompok perlakuan 

adalah 66,36%. Motilitas progresif merupakan indikator fertilitas sperma. 

Pejantan fertil mempunyai motilitas progresif 50 - 80% (Feradis 2010). 

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa, suplementasi daun kelor 

dosis tinggi dapat meningkatkan fertilitas pejantan sapi Bali.  

Warna, pH, kekentalan dan gerakan massa yang diperoleh selaras 

dengan hasil penelitian Rachmawati (2011) di Balai Besar Inseminasi 

Buatan (BBIB) Singosari dan Said et al., (2014) di Balai Inseminasi Buatan 

Daerah (BIBD) Banyumulek Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga 

menggunakan pejantan sapi Bali.  

Volume semen yang diperoleh serupa dengan yang hasil penelitian 

Ratnawati dkk (2008), bahwa pemberian suplemen tradisional yang 

mengandung telur ayam, madu, temu kunci dan vitamin E tidak 

meningkatkan volume semen sapi Bali secara signifikan, namun volume 

tersebut masih dalam kategori normal. Walaupun demikian, volume 

semen yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan dengan yang 

diperoleh Ratnawati dkk (2008) tersebut. Volume semen yang rendah 

mungkin disebabkan oleh perbedaan frekuensi penampungan. Penam-

pungan semen pada penelitian ini dilakukan dua kali seminggu sedangkan 

pada penelitian Ratnawati dkk (2008) hanya satu kali seminggu. Frekuensi 
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penampungan dapat mempengaruhi volume semen (Partodihardjo, 1992). 

Volume semen yang diperoleh juga masih lebih rendah dibandingkan 

dengan Rachmawati (2011) dan Said et al., (2014).  Hal ini mungkin 

disebabkan oleh kondisi fisik pejantan yang digunakan yaitu bobot badan 

yang lebih besar, karena sapi pejantan di BIB adalah pejantan unggul dan 

terseleksi. Menurut Susilawati (2011) bahwa, volume semen yang 

diejakulasikan dipengaruhi umur pejantan, kondisi fisik, musim, 

keterampilan kolektor dan frekuensi penampungan.  

Motilitas total sperma kelompok kontrol hanya 71,60%, sedangkan 

kelompok perlakuan 83,59%. Hasil penelitian Rachmawati (2011) adalah 

70% dan Said et al., (2014) adalah 75%. Hal ini menunjukkan bahwa 

suplementasi daun kelor dosis tinggi signifikan meningkatkan motilitas 

total sperma pejantan sapi Bali. 

Suplementasi daun kelor dosis tinggi dapat mempertahankan 

konsentrasi sperma sapi jantan Bali pada tingkat normal. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan yang dilaporkan oleh Priyadarshani dan Varma (2014) 

dan Prabsattroo et al., (2015) pada tikus. Mereka menemukan bahwa 

pada tikus hiperglikemik dan tikus yang mengalami stres, suplementasi 

daun kelor secara signifikan meningkatkan konsentrasi spermanya. 

Konsentrasi sperma tikus yang mengalami hiperglikemik dan stress 

menjadi normal kembali setelah pemberian tepung daun kelor. Hasil ini 

menunjukkan bahwa, suplementasi daun kelor dosis tinggi dapat 

mempertahankan dan mengembalikan konsentrasi normal sperma. 
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Suplementasi daun kelor dosis tinggi signifikan meningkatkan 

motilitas total dan motilitas progresif sperma pejantan sapi Bali. Motilitas 

total dan motilitas progresif sperma pada penelitian ini serupa dengan 

yang dilaporkan pada pejantan sapi Bali BBIB Singosari sebesar 83,46 ± 

4,27% dan 70,68 ± 8,92% (Sarastina et al., 2007). Hasil penelitian Eghbali 

et al., (2010) menunjukkan bahwa, kandungan Ca total plasma semen 

kerbau berkorelasi positif dengan motilitas total dan motilitas progresif 

sperma. Princewill et al., (2015) juga menyatakan bahwa, P diperlukan 

untuk motilitas sperma. Konsentrasi fosfor yang terdeteksi pada plasma 

semen sapi berkorelasi positif dengan parameter kuantitas dan kualitas 

semen sapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, suplementasi daun 

kelor dosis tinggi signifikan meningkatkan konsumsi Ca dan P (Tabel 16), 

sehingga kandungan Ca dan P yang tinggi pada daun kelor dapat diduga 

sebagai penyebab peningkatan motilitas sperma selama masa perlakuan.  

Selain itu, hasil studi Begum et al., (2009) menunjukkan bahwa, 

beberapa nutrisi yang berkontribusi terhadap motilitas sperma seperti 

arginin, karnitin, Zn, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, glutathione dan 

selenium dan Coenzyme Q-10. Nutrisi yang ditemukan pada daun kelor 

adalah arginin, Zn, Se, vitamin C dan E. Daun kelor mengandung 1,78% 

asam amino arginin, mineral Zn 31,03 mg/kg, mineral Se 363 mg/kg 

(Moyo et al., 2011), Vitamin C 225 mg/100g (Dhakar et al., 2011), dan 

Vitamin E 77 mg/100g (Moyo et al., 2011).  
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Asam amino arginin merupakan prekursor penting untuk sintesis 

putrescine, spermidine, dan spermine yang esensial untuk motilitas 

sperma (Wu et al., 2009 dan Sinclair, 2000). Studi Al-Ebady et al., (2012) 

menunjukkan bahwa, terdapat korelasi antara defisiensi arginin dengan 

penurunan motilitas sperma. Arginine berperan penting dalam pemelihara-

an motilitas sperma dan aktivitas metabolismenya di dalam saluran 

reproduksi atau selama penyimpanan, mencegah peroksidasi membran 

fosfolipid bilayer. Arginin meningkatkan metabolisme sperma, sehingga 

meningkatkan laju glikolisis dan sintesis ATP, senyawa kaya energi yang 

penting untuk motilitas sperma.  

Mineral Zn dapat menyediakan energi gerak bagi sperma sehingga 

lebih aktif (Iwasaki dan Gagnon, 1992). Zinc berperan meningkatkan 

motilitas sperma dengan sistem adenosin trifosfat dan regulasi fosfolipid, 

yang terkonsentrasi pada ekor spermatozoa matang (Cheah and Yang, 

2011). Suplementasi Zn secara signifikan meningkatkan motilitas sperma 

segar atau beku (Zhinian 1998 dan Bindari et al., 2013).  

Se berfungsi sebagai antioksidan kuat, bergabung dengan seleno-

asam amino, (L-seleno-methionine, L-selenocysteine) dan seleno-enzim 

secara kritis mempengaruhi kualitas sperma dan kesuburan pejantan 

dalam bentuk glutathione peroksidase 4 (GPXs4), sehingga spermatozoa 

lebih rentan terhadap stres oksidatif jika kandungan Se dalam 

selenoprotein rendah (Cheah and Yang, 2011).   
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Vitamin C dan E berfungsi melindungi sperma dari stres oksidatif. 

Vitamin C atau asam askorbat termasuk antioksidan yang mampu 

memutus rantai reaksi radikal bebas. Vitamin C mempunyai kemampuan 

menguatkan kestabilan jaringan pelindung membran plasma terhadap 

peroksida lipid, sehingga dapat mempertahankan kualitas dan fertilitas 

semen. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan pemutus rantai yang 

menangkap radikal bebas di membran sel dan lipoprotein plasma dengan 

bereaksi dengan radikal peroksida lipid yang dibentuk oleh peroksidasi 

asam lemak tak jenuh ganda. Defisiensi mineral selenium dan vitamin E 

berpengaruh terhadap motilitas spermatozoa (Cheah  and Yang,  2011 

dan Azawi  and  Hussein, 2013).  

Motilitas total dan motilitas progresif sperma yang lebih tinggi pada 

pejantan sapi Bali yang disuplementasi daun kelor dosis tinggi, mungkin 

disebabkan oleh kandungan gizi ini. Oleh karena itu, masih diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi nutrisi utama yang secara 

signifikan mempengaruhi motilitas sperma tersebut. 

Karakteristik Motilitas Semen Segar. Penilaian karakteristik 

motilitas sperma merupakan penilaian lanjutan setelah motilitas total dan 

motilitas progresif sperma. Hasil penilaian karakteristik motilitas sperma 

dengan menggunakan CASA menunjukkan bahwa, suplementasi daun 

kelor dosis tinggi meningkatkan jarak tempuh sperma dalam satu detik 

pada DCL, DSL, dan DAP, kecepatan sperma pada VCL, VSL, dan VAP 

serta amplitudo (ALH) sperma pejantan sapi Bali. Menurut Susilawati 
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(2011), terdapat tiga pola motilitas sperma, yaitu kelompok hiperaktifasi 

memiliki nilai VCL ≥ 100 µm/detik, LIN < 60% dan ALH ≥ 5 µm/detik, non 

hiperaktifasi apabila memiliki nilai VSL ≥ 40 µm/detik, LIN ≥ 60% dan ALH 

< 5 µm/detik, serta kelompok transisi yang memiliki nilai diantaranya. 

Berdasarkan kategori tersebut, maka sperma yang diamati belum 

termasuk dalam kelompok hiperaktifasi, tetapi mendekati hiperaktifasi, 

karena nilai VCLnya hanya 91.24 µm/detik. Pengujian pola motilitas 

hiperaktifasi menggunakan CASA dapat menjadi upaya yang baik untuk 

memprediksi kemampuan fertilisasi spermatozoa. Hiperaktifasi sperma-

tozoa diperlukan sesaat sebelum reaksi akrosom secara in vitro yaitu 

pergerakan dalam oviduct saat fertilisasi.  

Karakteristik motilitas sperma berkorelasi positif dengan fertilitas 

(Perumal at al., 2014), sehingga dapat digunakan untuk memprediksi 

kemampuan fertilisasi sperma. Nilai VAP, VSL, dan LIN merupakan 

indikator motilitas progresif dan nilai VCL, ALH, dan BCF merupakan 

indikator rigor sperma. Nilai VAP dan VCL merupakan prediksi yang baik  

untuk kemampuan fertilisasi sperma secara in vitro (Susilawati, 2011). 

Nilai-nilai parameter tersebut pada kelompok perlakuan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol, sehingga suplementasi daun 

kelor dosis tinggi kemungkinan menghasilkan sperma yang lebih fertil.  

Nilai karakteristik motilitas sperma yang diperoleh masih lebih 

rendah dibandingkan dengan pejantan di BBIB Singosari. Menurut Garner 

and Hafez (2000), bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan 
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nilai motilitas spermatozoa diantaranya umur, bangsa, kematangan 

spermatozoa, dan kualitas plasma semen. Nilai karakteristik motilitas 

sperma yang lebih tinggi di BBIB Singosari kemungkinan karena sapi 

pejantan tersebut umurnya lebih tua sehingga spermanya lebih matang. 

Disamping itu, menggunakan pejantan unggul yang terseleksi serta 

pemberian pakan yang berkualitas. 

Kualitas Semen Beku. Suplementasi daun kelor meningkatkan 

post thawing motility berupa motilitas total dan motilitas progresif semen 

beku pejantan sapi Bali. Post thawing motility semen beku yang diperoleh 

juga lebih tinggi dibandingkan dengan standar menurut Vincent et al., 

(2012) yaitu 40% dan 15%. Hasil ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan 

sapi Bali di perusahaan peternakan di Malaysia masing-masing 67,90% 

dan  56,73% (Sarsaifi et al., 2013). Demikian pula motilitas total semen 

beku sapi Bali, Madura, dan PO di BBIB Singosari masing-masing 42%, 

44% and 40% (Salim et al., 2012), sapi Limousin 44,06%, Simmental 

44,69 dan  Friesian Holstein 42,97 di BIB Lembang, Bandung,  Jawa Barat 

(Komariah et al., 2013), dan sapi Brahman 40,0% (Pratiwi et al., 2007). 

Hasil yang sama pada bangsa-bangsa sapi di Bangladesh yaitu sapi  

pejantan Lokal (L) 62,2%, Friesian (F) 62,3%, Sahiwal (SL) 63,6%, 

Local×Friesian (L×F) 62,6%, Sahiwal×Friesian (SL×F) 62,9%, Local× 

Friesian×Friesian (LF
1
×F) 62,6%, Local×Friesian×Friesian×Friesian 

(LF
2
×F) 63,6% (Hossain et al., 2012).  
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Post thawing motility yang tinggi tersebut mungkin akibat 

pemberian daun kelor yang mengandung nutrisi yang penting untuk 

motilitas seperti pada semen segar, juga berpengaruh terhadap semen 

beku. Ditambahkan oleh Zhinian (1998) dan Bindari et al., (2013) bahwa, 

suplementasi Zn secara signifikan meningkatkan motilitas sperma segar 

dan beku. Asadpour et al., (2011) juga menjelaskan bahwa penambahan 

vitamin C dan E dalam pengencer dapat meningkatkan motilitas sperma 

setelah pencairan (thawing). Oleh karena itu, peningkatan nilai post 

thawing motility sperma sapi Bali diduga karena daun kelor mengandung 

berbagai nutrisi yang berperanan terhadap motilitas sperma segar dan 

setelah pembekuan diantaranya vitamin C dan E. Penelitian lebih lanjut 

masih diperlukan untuk mengetahui nutrisi yang paling berperan terhadap 

motilitas tersebut. 

Suplementasi daun kelor tidak meningkatkan nilai RR semen beku 

secara signifikan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Komariah et al., 

(2013) juga tidak menunjukkan perbedaan yang siginifikan pada bangsa 

sapi Limousin, Simmental, dan Friesian Holstein di BIB Lembang, masing-

masing 58,87±6,37%, 56,27±7,08% dan 58,87±5,31%. Walaupun 

demikian, nilai RR yang diperoleh masih lebih tinggi, mungkin karena 

motilitas semen segar yang diperoleh juga lebih tinggi.  

Hafez (2000) menyatakan bahwa spermatozoa yang dibekukan 

akan mengalami kerusakan sekitar 40%. Hilangnya daya motilitas 

spermatozoa selama proses pembekuan akan berpengaruh terhadap laju 
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pemulihan (recovery rate) sperma setelah mengalami pencairan kembali. 

Keberhasilan pembekuan semen tidak hanya dinilai dari persentase 

motilitas setelah thawing, persentase spermatozoa yang dapat pulih 

kembali setelah pembekuan yang memberikan gambaran keberhasilan 

dari proses pembekuan (Zelpina dkk., 2012).  

Suplementasi daun kelor tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap karakteristik motilitas sperma yaitu jarak tempuh (DCL, DSL, dan 

DAP), kecepatan (VCL, VSL, dan VAP), persentase LIN, STR dan WOB, 

amplitudo (ALH), dan frekuensi perpindahan sperma (BCF)  semen beku 

sapi Bali. Nilai-nilai parameter yang diperoleh masih lebih rendah 

dibandingkan dengan yang diperoleh Sarsaifi et al., (2013), mungkin 

karena perbedaan umur, waktu penampungan semen, waktu antara 

ejakulasi, atau energi penyimpanan sperma (Perumal et al., 2014).  

Berdasarkan Susilawati (2011), maka semen beku yang diamati 

termasuk dalam kategori hiperaktifasi. Motilitas hiperaktifasi adalah pola 

renang sperma mamalia di oviduk, essensial untuk fertilisasi in vivo (Han-

Chen et al., 2002). Penggunaan CASA, motilitas dan karakteristik 

pergerakan spermatozoa berkorelasi dengan fertilisasi in vivo 

(Januškauskas and Žilinskas, 2002). Dengan demikian, suplementasi 

daun kelor kemungkinan dapat mempertahankan fertilitas semen beku 

sapi Bali yang diberi pakan utama jerami padi dan pakan konsentrat. 

Nilai motilitas total dan motilitas progresif sperma segar dan sperma 

beku baik pada kelompok kontrol maupun perlakuan tidak menunjukkan 
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perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa suplementasi 

daun kelor tidak mempengaruhi motilitas total dan motilitas progresif 

sperma setelah pembekuan. Berdasarkan Susilawati (2011) sperma 

setelah mengalami proses pembekuan baik pada kelompok kontrol 

maupun kelompok perlakuan mengalami hiperaktifasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa suplementasi daun kelor tidak mempengaruhi proses 

hiperaktifasi sperma setelah pembekuan. Fenomena ini masih perlu kajian 

lebih lanjut. 

Konsumsi Bahan Kering Ransum dan Pertumbuhan. 

Suplementasi daun kelor menurunkan konsumsi bahan kering ransum dan 

konsumsi bahan kering berdasarkan bobot badan, namun tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Konsumsi bahan kering 

berdasarkan bobot badan merupakan jumlah konsumsi konsumsi ransum 

pada setiap bobot badan metabolisme (BB0,75).  Menurut Parakkasi (1999) 

bahwa, konsumsi bahan kering hewan disesuaikan dengan tingkat 

kegemukan (kompoisisi tubuh) dan atau kebutuhan untuk bertumbuh. Hal 

ini menunjukkan bahwa suplementasi daun kelor tidak menurunkan 

secara signifikan konsumsi bahan kering pada setiap bobot badan sapi 

pejantan tersebut. Penurunan konsumsi  bahan kering ransum, mungkin 

disebabkan oleh kandungan nutrisi daun kelor yang lengkap terutama 

kandungan energi yang tinggi sebesar 329 kalori per 100 gr daun kering 

(Gopalakrishnan et al., 2015). Penambahan daun kelor menyebabkan 

kebutuhan energi terpenuhi, sehingga mengurangi konsumsi bahan 



100 
 

kering. Konsumsi bahan kering pada kontrol sebesar 13,86 kg/hari sedang 

pada perlakuan sebesar 13,29 kg/ hari, berada diatas standar kebutuhan 

konsumsi bahan kering untuk pejantan sapi potong (Nutrient 

Requirements of Beef Cattle, 2000) yaitu sebesar 6,30 kg/hari.  

Walaupun konsumsi bahan kering tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan, namun karena kandungan protein kasar pada daun kelor 

yang tinggi sebesar 25,70%, maka suplementasi daun kelor tersebut 

signifikan meningkatkan konsumsi protein kasar 0,72 menjadi 0,78 kg/hari. 

Konsumsi protein kasar tersebut juga berada diatas standar kebutuhan 

konsumsi bahan kering untuk pejantan sapi potong (Nutrient 

Requirements of Beef Cattle, 2000) yaitu sebesar 0,59 kg/hari.  

Suplementasi daun kelor tidak signifikan menurunkan konsumsi 

TDN (6,03 vs 5,79 kg/hari). Hal ini mungkin seiring dengan menurunnya 

konsumsi bahan kering. Walaupun demikian, konsumsi TDN tersebut 

masih berada di atas standar kebutuhan TDN pejantan sapi potong 

(Nutrient Requirements of Beef Cattle, 2000) yaitu sebesar 3,67 kg/hari.  

Suplementasi daun kelor signifikan meningkatkan konsumsi mineral 

Ca dan P. Hal ini disebabkan karena kandungan Ca dan P yang tinggi 

pada daun kelor sebesar 3,34% dan 0,39%. Konsumsi Ca pada penelitian 

sebesar 0,098 dan 0,107 kg/hari dan P sebesar 0,023 dan 0,0024 kg/hari 

berada di atas standar kebutuhan Ca dan P untuk pejantan sapi potong 

(Nutrient Requirements of Beef Cattle, 2000) yaitu sebesar 0,015 dan 

0,009 kg/hari.  
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Suplementasi daun kelor tidak signifikan meningkatkan bobot 

badan (0,26 vs 0,32 kg/hari). Hal ini mungkin karena dosis yang 

digunakan masih rendah dibandingkan dengan yang digunakan untuk 

penggemukan. Target utama pada penelitian ini, bukan untuk 

pertambahan bobot badan seperti pada penelitian Aregheore (2002) 

menggunakan 20, 50 dan 80% daun kelor dari total kebutuhan hijauan, 

signifikan meningkatkan pertambahan bobot badan pada kambing Anglo-

Nubian×Local Fiji.  Demikian pula pada penelitian Adegun et al.,(2011) 

menggunakan 30% tepung daun daun kelor pada Moringa Multinutrient 

Block (MMNB) signifikan meningkatkan bobot badan domba. Oleh karena 

itu, pada efisiensi ransum suplementasi daun kelor juga tidak efisien 

dibandingkan dengan kontrol (0,32 vs 0,26) walaupun tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan. Semakin kecil nilai konversi ransum semakin 

efisien ternak menggunakan pakan (Hafid dan Rugayah. 2010).  

Testes merupakan tempat pembentukan spermatozoa. Testes 

dibungkus oleh skrotum yang mencerminkan ukuran testes dan 

menyatakan banyaknya jaringan atau tubuli seminiferous yang berfungsi 

untuk memproduksi spermatozoa. Suplementasi daun kelor tidak 

signifikan meningkatkan ukuran lingkar skrotum (0,26 vs 0,32 cm). Hal ini 

mungkin karena faktor umur pejantan yang digunakan sudah berumur 5 

tahun dimana perkembangan skrotum sudah maksimal, sehingga 

suplementasi daun kelor tidak memberikan tambahan yang signifikan. 

Noviana dkk., (2009) menyatakan bahwa ukuran testis akan terus 



102 
 

meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Akan tetapi, pada saat 

hewan mencapai dewasa tubuh ukuran testis akan mencapai angka yang 

tetap dan tidak berubah. Hasil penelitian Aku dkk., (2017) juga 

menunjukkan bahwa kelompok umur sapi Bali umur 4 tahun diperoleh 

rataan berat testes, epididimis, dan cauda epididimis tertinggi. Hal ini 

membuktikan bahwa umur mempengaruhi perkembangan testes. 

Profil Biokimia Darah dan Plasma Semen. Kadar urea plasma 

darah, kadar glukosa darah dan kolesterol darah mencerminkan 

pemberian pakan pada sapi, proses pecernaan dalam saluran pencernaan 

hingga absorbsi dan masuk dalam darah dan beredar ke seluruh tubuh. 

Kadar urea dalam darah mencerminkan hasil metabolisme protein. Urea 

dihasilkan oleh hati sebagai sisa deaminasi asam amino, bila kadar tinggi 

dalam darah akan dibuang melalui ginjal. Kadar glukosa dalam darah 

merefleksikan sumber energi dalam tubuh yang digunakan untuk proses 

metabolisme. Kolesterol merupakan senyawa induk bagi semua steroid 

yang disintesis dalam tubuh seperti hormon korteks adrenal, hormon seks, 

vitamin D, dan asam empedu. 

Hasil studi Wahjuni dan Bijanti (2006) menunjukkan bahwa, bahan 

pakan sebelum diterapkan secara luas sebagai pakan hewan terlebih 

dahulu perlu diperiksa pengaruhnya pada fungsi ginjal dan fungsi hati. 

Pemeriksaan fungsi ginjal didasarkan pada peneraan kadar Blood Urea 

Nitrogen (BUN) dan kreatinin dalam serum, sedangkan pemeriksaan 
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fungsi hati didasarkan pada peneraan kadar Aspartat Transaminase (AST) 

dan Alanin Transaminase (ALT) dalam serum. 

  Penelitian ini mencoba memeriksa fungsi ginjal dengan mengukur 

kadar urea plasma darah. Suplementasi daun kelor tidak signifikan 

meningkatkan kadar urea plasma darah pejantan sapi Bali (6,87 vs 7,94 

mg/dL). Kadar urea plasma darah yang normal pada ternak ruminansia 

berkisar antara 2 – 27 mg/100 ml (Swenson, 1977), atau 6,0 – 27 mg/dL 

(Jackson and Cockcroft, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa kadar urea 

plasma darah pada sapi Bali tersebut adalah normal dan suplementasi 

daun kelor kemungkinan tidak menimbulkan ganguan fungsi ginjal. 

Adanya kerusakan pada ginjal menyebabkan ginjal tidak dapat meng–

ekskresikan hasil metabolisme yang tidak berguna terutama urea.  

Menurut Wahjuni dan Bijanti (2006) bahwa, ginjal merupakan suatu 

sistem filtrasi alami tubuh yang mempunyai beberapa fungsi utama yaitu 

menyaring produk hasil metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh, 

menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mempertahankan pH cairan 

tubuh. Ginjal dalam menjalankan fungsinya banyak kondisi yang dapat 

mempengaruhi fungsi kerjanya, baik secara akut maupun secara kronis. 

Beberapa pemeriksaan laboratorium klinik yang menggambarkan kadar 

bahan-bahan yang secara normal difiltrasi oleh ginjal dapat membantu 

menemukan penyebab gangguan pada fungsi ginjal dan dapat 

menunjukkan tingkat kerusakan dari ginjal.  
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Walaupun demikian, selanjutnya dijelaskan bahwa tingginya kadar 

BUN tidak selalu menjadi tanda kerusakan ginjal. Dehidrasi atau shock 

dapat berakibat jumlah urea yang dikeluarkan akan menurun sehingga 

kadar  BUN dalam sirkulasi meningkat. Pada kondisi penelitian ini sapi 

percobaan diberi air minum secara ad libitum (tersedia setiap saat), 

sehingga tidak mengalami dehidrasi. Kondisi kandang juga sejuk dengan 

suhu terendah rata-rata 26°C pada jam 06.00 dan suhu tertinggi rata-rata 

31°C pada jam 14.00. Kondisi lingkungan ini tidak terlalu ekstrim dimana 

ternak poikiloterm maupun homeoterm menyukai suhu 35 – 40°C 

(Rahardja, 2010). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat 

menunjukkan bahwa proses metabolisme protein terutama siklus urea 

berjalan secara normal di dalam tubuh pejantan sapi Bali dan 

suplementasi daun kelor tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.  

Suplementasi daun kelor pada pejantan sapi Bali telah berhasil 

meningkatkan secara signifikan libido dan kualitas semen berupa: warna, 

kekentalan, gerakan massa, motilitas total, motilitas progesif, karakteristik  

motilitas sperma, dan post thawing motility semen beku (motilitas total dan 

motilitas progresif). Suplementasi daun kelor signifikan meningkatkan 

konsumsi protein kasar (Tabel 16). Hal ini mungkin menyebabkan kadar 

urea plasma darah sapi pejantan yang disuplementasi daun kelor lebih 

tinggi dibandingkan dengan kontrol, walaupun tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan. Kandungan protein kasar yang tinggi pada 

daun kelor, dapat menyebabkan jumlah protein terdegdradasi dalam 
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rumen menghasilkan konsentrasi urea yang tinggi dalam darah (Setiadi 

dkk., 2003) sehingga dapat meningkatkan kadar BUN (Wahjuni dan 

Bijanti, 2006). Kadar BUN yang lebih tinggi, namun masih dalam batas 

normal dapat menunjukkan bahwa ginjal berfungsi dengan normal. Salah 

satu akibat gangguan fungsi ginjal adalah penurunan libido (Sasmito Adi 

dkk., 2013). Suplementasi daun kelor yang dilakukan masih dalam batas 

fungsi normal ginjal, sehingga libidonya lebih tinggi.  

Hasil studi Irfan (2014) menunjukkan bahwa, konsentrasi BUN 

merupakan indikator yang sensitif dari keseimbangan antara jumlah 

dengan ketersediaan protein kasar tercerna dan energi yang dihasilkan 

dan BUN membantu mengukur efisiensi pemanfaatan protein. Konsentrasi 

urea yang tinggi dalam darah dapat menekan sistem imun, menurunkan 

pH uterus, menurunkan produksi hormon prostaglandin, mempengaruhi 

aksis hipofisis-pituitari-indung telur, memiliki efek toksik pada sperma, sel 

telur dan embrio dan mengakibatkan penurunan fertilitas. Demikian pula 

hasil review Bindari et al., (2013) menunjukkan bahwa, level protein yang 

berlebih dalam ransum menyebabkan tingginya kadar urea plasma darah 

yang menyebabkan efek toksik pada sperma. Berdasarkan hal tersebut, 

maka kadar urea plasma darah yang diperoleh masih dalam kategori 

normal. Suplementasi daun kelor tidak menghasilkan urea plasma darah 

yang dapat memberikan efek toksik terhadap spermatozoa, sehingga 

tetap aktif bergerak. Kondisi ini kemungkinan menyebabkan sehingga 

diperoleh motilitas spermatozoa lebih tinggi.  



106 
 

Suplementasi daun kelor tidak signifikan menurunkan kadar 

glukosa darah pejantan sapi Bali. Kadar glukosa darah yang diperoleh 

termasuk kategori normal menurut Rahardja (2008), yaitu  kadar glukosa 

darah yang normal pada ternak ruminansia berkisar antara 40 – 60 mg/dL. 

Hal ini menunjukkan bahwa, suplementasi daun kelor dapat memper-

tahankan kadar glokosa darah pada level normal. Hasil penelitian ini dapat 

menunjukkan bahwa, proses metabolisme karbohidrat terutama glukosa 

berjalan secara normal di dalam tubuh pejantan sapi Bali dan terbukti 

meningkatkan libido dan motilitas sperma secara signifikan. Menurut 

Safdar et al. (2016), glukosa salah satu bahan terpenting untuk kinerja 

reproduksi, dan mempengaruhi Poros Hipotalamus-Pituitari-Testes. 

Suplemen gizi signifikan meningkatkan glukosa darah. Ndlovu et al.(2007) 

selanjutnya menjelaskan bahwa, glukosa merupakan salah satu substrat 

metabolisme paling utama yang diperlukan untuk proses reproduktif pada 

sapi jantan. Rendahnya kadar serum glukosa dapat menyebabkan 

tingginya konsentrasi non esterified fatty acids (NEFA) dan menurunnya 

sekresi GnRH oleh hipotalamus. Penurunan GnRH menghambat sintesis 

LH dan FSH dan menyebabkan rendahnya libido dan menghambat proses 

spermatogenesis. Pengaturan sintesis dan sekresi testosteron adalah 

melalui Poros Hipotalamus-Pituitari-Testes. Hipothalamus mensekresi 

Gonadotrophin-Releasing Hormone (GnRH) yang mengatur sekresi LH 

dan FSH (Follicle-Stimulating Hormone) dari hipofisis (pituitary) anterior. 

LH menstimulasi sekresi testosteron dari sel Leydig dengan meningkatkan 
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cyclic adenosine monophosphate (cAMP) dan level kalsium intraseluler. 

Bila level testosteron sudah mencukupi, maka testosteron akan 

menimbulkan negative-feed back ke hipofisis dan hipothalamus. 

Sedangkan FSH utamanya berpengaruh terhadap sel Sertoli untuk 

menginisiasi dan pemeliharaan proses spermatogenesis. FSH juga 

menstimulasi sintesis dan pelepasan hormon inhibin dan activin dari sel 

Sertoli. Inhibin menyebabkan negative-feed back ke hipofisis sehingga 

menekan pelepasan FSH. 

Suplementasi daun kelor tidak signifikan meningkatkan kadar 

kolesterol pada darah pejantan sapi Bali (123,50 vs 139,08 mg/dL). Kadar 

kolesterol darah tersebut masih dalam kisaran normal menurut Jackson 

and Cockcroft (2002), yaitu kadar kolesterol darah sapi yang normal 

berkisar antara 65 – 220 mg/dL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

proses metabolisme lemak terutama kolesterol berjalan secara normal di 

dalam tubuh pejantan sapi Bali dan suplementasi daun kelor tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Kadar kolesterol yang normal pada sapi pejantan tersebut, mungkin 

merupakan salah satu penyebab tingginya libido pada sapi jantan yang 

disuplementasi daun kelor. Kolesterol merupakan prekursor semua 

hormon steroid (Miller et al., 2007). Kolesterol tersebut merupakan salah 

satu sumber pembentukan hormon testosteron, sehingga menyebabkan 

libido tinggi.  
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Menurut Barter et al., (2007), metabolisme kolesterol dilakukan oleh 

organ hati. Kolesterol yang berasal dari asupan makanan akan dibawa 

kilomikron ke dalam hati untuk dimetabolisme. Kolesterol sebagian 

mengalami sirkulasi enterohepatik membentuk asam empedu dan 

sebagian lainnya menjadi satu dengan Very Low Density Lipoprotein 

(VLDL). VLDL kemudian dimetabolisme oleh lipoprotein lipase menjadi 

Low Density Lipoprotein (LDL) melalui zat antara IDL secara endositosis. 

Vesikel-vesikel yang mengandung IDL bergabung dengan lisosom dan 

enzim lisosom guna menghidrolisis IDL menjadi kolesterol. Kolesterol 

diubah menjadi ester kolesterol ke dalam aparat golgi dan berdifusi ke 

dalam membran sel. Hal ini mampu meningkatkan kadar kolesterol dalam 

darah. Selanjutnya, kolesterol yang berlebih di sel atau jaringan dibawa 

kembali ke hati oleh High Density Lipoprotein (HDL). Hal ini mampu 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mencegah hiperkolesterol. 

Kolesterol sebagai bahan dasar untuk biosintesis testosteron tersebut 

berasal dari plasma darah dalam bentuk LDL dan sebagian disintesis di 

dalam sel-sel Leydig. Masuknya kolesterol LDL adalah melalui 

penangkapan kolesterol LDL reseptor pada permukaan sel Leydig. Jalur 

sintesis testosteron adalah melalui pregnenolon diubah menjadi 17α-

Hydroxy-pregnenolon, kemudian Dehydroepiandrosterone, berubah lagi 

menjadi androstenediol dan akhirnya tersintesis testosteron (Hu et al., 

2010). 
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Seminal plasma mamalia adalah bagian non-gamet  dari ejakulasi 

dan terdiri dari sel-sel, partikel seluler, cairan dari testis, saluran 

ekskretoris, dan kelenjar seks aksesori jantan (Polakoski  and  Kopta, 

1981). Plasma semen berfungsi sebagai medium transport spermatozoa 

dari saluran reproduksi jantan ke traktus reproduksi betina selama 

ejakulasi, sebagai medium penyangga dan kaya akan makanan yang 

penting untuk hidup spermatozoa setelah deposisi ke saluran reproduksi 

betina (Partodiharjo, 1992). 

Plasma semen mamalia dari sudut pandang biokimia, adalah 

sekresi menarik, karena mengandung banyak zat yang tidak biasa, 

beberapa di antaranya tidak terukur dalam cairan tubuh lain atau jaringan. 

Penekanan pada studi seminal plasma semen sapi pejantan telah 

menentukan indeks fertilitas dan meningkatkan kualitas semen beku untuk 

digunakan untuk inseminasi buatan. Plasma semen tidak lebih dari satu 

penyangga fisiologis berfungsi sebagai pengencer. Tidak semua sekresi 

dari  kelenjar aksesori seks  jantan diperlukan untuk fertilitas. Oleh karena 

itu, seminal plasma bukan merupakan syarat mutlak untuk pembuahan. 

Seminal plasma tidak diperlukan untuk konsepsi tetapi mungkin bahkan 

memiliki efek yang merugikan pada kesuburan. Seminal plasma mungkin 

memiliki fungsi lain selain terlibat dalam proses pembuahan. Juyena and 

Stelletta (2012) secara lengkap menjelaskan peran plasma semen yaitu: 

1) untuk motilitas spermatozoa; 2) penyangga untuk menyediakan media 

osmotik dan nutrisi yang optimal bagi spermatozoa; 3) pencegahan 
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aktivasi dini selama transpor fisiologis spermatozoa dan stabilisasi 

membran plasma; 4) perlindungan spermatozoa dari fagositosis; 5) 

regulasi transportasi dan eliminasi spermatozoa dan induksi ovulasi; 7) 

bantuan dalam interaksi diantara spermatozoa-spermatozoa; 8) 

memfasilitasi perubahan kekebalan tubuh yang diperlukan untuk 

mengakomodasi kebuntingan; dan 9) mempengaruhi kesuburan; serta 10) 

memainkan peran imunoregulasi yang bermanfaat untuk kelangsungan 

hidup spermatozoa di dalam saluran reproduksi betina.  

Plasma semen mamalia mengandung banyak karbohidrat, baik 

dalam bentuk terikat maupun bebas, antara lain arabinosa, fruktosa, 

galaktosa, dan glukosa (Polakoski  and  Kopta, 1981). Karbohidrat dalam 

plasma seperti fruktosa, glukosa, dan sorbitol merupakan sumber energi 

bagi spermatozoa (Toelihere, 1993). Penggunaan glukosa oleh sperma-

tozoa juga sangat penting selama tinggal di dalam saluran reproduksi 

betina (Polakoski  and  Kopta, 1981). 

Suplementasi daun kelor tidak signifikan meningkatkan kadar 

glukosa dalam plasma semen pejantan sapi Bali (63,33 dan 72,22 mg/dL). 

Kadar glukosa tersebut termasuk dalam kategori normal, karena kadar 

glukosa yang normal dalam semen sapi adalah 30 - 300 mg/dL (Polakoski  

and  Kopta, 1981 dan Juyena and Stelletta, 2012). Suplementasi daun 

kelor dapat meningkatkan kadar glukosa dalam plasma semen, sehingga 

dapat dimanfaatkan spermatozoa sebagai sumber energi terutama untuk 

motilitas (Juyena and Stelletta, 2012).  Kandungan glukosa yang tinggi 
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pada plasma semen ini juga mungkin merupakan salah satu penyebab 

peubah motilitas spermatozoa pada pejantan sapi Bali yang disuplemen-

tasi daun kelor signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol.  

Suplementasi daun kelor juga tidak signifikan meningkatkan kadar 

kolesterol dalam plasma semen pejantan sapi Bali (210,67 vs 237,92 

mg/dL). Kadar kolesterol tersebut termasuk dalam kategori normal, karena 

kadar kolesterol yang normal dalam semen sapi adalah 200 – 312,16 

mg/dL (Polakoski  and  Kopta, 1981 dan Juyena and Stelletta, 2012). 

Menurut Aurich et al., (1996), meningkatnya kerusakan sperma akibat 

kejutan dingin berhubungan dengan rendahnya kandungan kolesterol 

membran plasma sehingga penambahan kolesterol efektif melindungi 

spermatozoa selama pembekuan. Kolesterol berfungsi menstabilkan 

membran plasma. Kolesterol plasma semen berperan penting dalam 

pembentukan impermiabilitas dan kohesivitas struktur membran (White, 

1993). Kadar kolesterol yang rendah pada plasma semen sapi jantan dan 

domba jantan, sensitif terhadap pendinginan (Bailey et al., 2000). 

Kolesterol berfungsi memperkuat ikatan ganda asam lemak tak jenuh 

sehingga tidak mudah rusak. Rantai panjang asam lemak tak jenuh ganda 

(PUFA) omega-3 yang penting untuk integritas membran sperma, motilitas 

sperma dan kelangsungan hidup sperma (Gholami et al., 2011). Seperti 

halnya glukosa, kandungan kolesterol yang lebih tinggi pada plasma 

semen ini juga mungkin merupakan penyebab motilitas spermatozoa pada 
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pejantan sapi Bali yang disuplementasi daun kelor signifikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kontrol. 

Dengan demikian, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

suplementasi daun kelor dosis tinggi signifikan meningkatkan kadar 

hormon testosteron, libido, kekentalan semen, gerakan massa, motilitas 

total, motilitas progresif sperma dan memperbaiki karakteristik motilitas 

sperma serta meningkatkan post thawing motility (motilitas total dan 

motilitas progresif) sperma pejantan sapi sapi Bali. Pertanyaan 

selanjutnya adalah faktor apakah yang menyebabkan sehingga daun kelor 

dapat meningkatkan libido dan kualitas semen? mengingat bahwa daun 

kelor mengandung mineral mikro Zn, Se, dan mineral makro Ca dan P 

yang tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya akan melihat 

pengaruh mineral Zn terhadap libido dan kualitas semen pada pejantan 

sapi Bali. Oleh karena keterbatasan mengekstrak mineral Zn dari daun 

kelor, maka pada penelitian selanjutnya digunakan mineral Zn anorganik 

(ZnSO4.2H2O). 

B.Libido dan Kualitas Semen Pejantan Sapi Bali yang Disuplementasi 
Mineral Zn Anorganik dan Disuplementasi Daun Kelor 

1. Hasil 

Libido dan Kualitas Semen Segar. Rata-rata libido pejantan sapi 

Bali sebelum disuplementasi (kontrol) dan setelah disuplementasi daun 

kelor dan disuplementasi mineral Zn (perlakuan) disajikan pada Gambar 

7. Libido pejantan sapi Bali yang diberi perlakuan signifikan (P<0,05) lebih 
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tinggi dibandingkan dengan kontrol, namun tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan (P>0,05) antara suplementasi daun kelor dengan suplementasi 

mineral Zn. 

 
 

Gambar 7. Libido pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan. 

 

Kualitas semen segar pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan disajikan pada Tabel 19. Volume semen, motilitas 

total, dan motilitas progresif sperma pejantan sapi Bali signifikan (P<0,05) 

lebih tinggi pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok 

kontrol, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara 

suplementasi daun kelor dengan suplementasi mineral Zn. Derajat 

keasaman (pH), warna semen dan konsentrasi sperma, tidak menunjuk-

kan perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol, 

suplementasi daun kelor, dan suplementasi mineral Zn. 
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Tabel 19. Kualitas semen segar pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol 
dan perlakuan.  

 

 
Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05). 
 

Karakteristik Motilitas Sperma. Karakteristik motilitas sperma 

pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan perlakuan disajikan pada 

Tabel 20. Jarak yang dapat ditempuh oleh sperma dalam satu detik pada 

lintasan curve (DCL), pada lintasan straight (DSL), dan pada lintasan rata-

rata alurnya (DAP), signifikan lebih jauh pada kelompok perlakuan 

dibandingkan dengan kontrol (P<0,05), namun tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan (P>0,05) antara suplementasi daun kelor dengan 

suplementasi mineral Zn.  

 
No 

 
Kualitas Semen Kontrol Suplementasi (Perlakuan) 

Daun kelor Mineral Zn 
Rata-rata (± SEM) 

Makroskopis : 
1. Volume (ml) 2,71 ± 0,26a 3,78 ± 0,22b 4,19 ± 0,35bc 

2. pH 7,0 ± 0,00a 6,7 ± 0,07a 7,0 ± 0,00a 
3. Warna 100% = putih  

             susu –  
             krem 

100% = putih  
             susu –  
             krem 

100% = putih  
             susu 
            

4. Kekentalanab 47% = kental 
24% = sedang 
29% = encer 

73% = kental 
20% = sedang 
  7% = encer 

100% = kental 

Mikroskopis : 
1. Konsentrasi  

(juta/ml) 
871 ± 24,34 1,091 ± 58,05 969 ± 107,94 

2. Gerakan massa 44%  =  +++ 
50%  =  ++ 
  6%  =  + 

81%  =  +++ 
16%  =  ++ 
  3%  =  +  

81%  =  +++ 
19%  =  ++ 
   

3. Motilitas  total (%) 70,32 ± 4,59a 85,49 ± 3,74b 89,37 ± 1,73bc 
4. Motilitas Progresif (%) 58,14 ± 3,49a 77,12 ± 2,19b 76,43 ± 1,97bc 
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Tabel 20. Karakteristik motilitas sperma pejantan sapi Bali pada kelompok 
kontrol dan perlakuan. 

  
No. Karakteristik 

motilitas sperma Kontrol Suplementasi (Perlakuan) 
Daun kelor Mineral Zn 

Rata-rata (± SEM) 
1. DCL (µm/s) 30,41 ± 1,19a 54,01 ± 1,65b 54,57 ± 2,81bc 
2. DSL (µm/s) 13,00 ± 0,28a 16,28 ± 0,35b 15,68 ± 0,34bc 
3. DAP (µm/s) 18,08 ± 0,59a 26,24 ± 0,67b 25,92 ± 0,86bc 
4. VCL (µm/s) 72,74 ± 2,67a 126,61 ± 3,15b 136,47 ± 7,05bc 
5. VSL (µm/s) 31,48 ± 0,62a    40,22 ± 0,77b   39,88 ± 0,88bc 
6. VAP (µm/s) 43,55 ± 1,30a    64,89 ± 1,48b   65,32 ± 2,20bc 
7. LIN (%) 44,63 ± 0,01a 31,88 ± 0,01b 29,63 ± 0,01bc 
8. STR (%) 0,72 ± 0,01a 0,63 ± 0,01b 0,61 ± 0,01bc 
9. ALH (µm) 5,56 ± 0,14a 7,01 ± 0,15b 6,77 ± 0,18bc 
10. BCF (Hz) 19,78 ± 0,30a 20,63 ± 0,11b 20,71 ± 0,25bc 
11. WOB (%) 0,60 ± 0,01a 0,51 ± 0,01b 0,48 ± 0,00bc 

Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05). 
 

Velocity (kecepatan) sperma pada lintasan curve (VCL), pada 

lintasan straight (VSL), dan pada lintasan rata-rata alurnya (VAP), 

signifikan lebih cepat pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan 

kontrol (P<0,05), namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

(P>0,05) antara suplementasi daun kelor dengan suplementasi mineral 

Zn. Persentase LIN, STR, dan WOB signifikan lebih rendah pada 

kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol (P<0,05), 

namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara 

suplementasi daun kelor dengan suplementasi mineral Zn. Jarak lateral 

gerakan kepala sperma pada setiap rata-rata alurnya (ALH) signifikan 

lebih jauh pada kelompok perlakuan dibanding dengan kontrol (P<0,05), 

namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara 
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suplementasi daun kelor dengan suplementasi mineral Zn. Frekuensi 

gerakan sperma (BCF) atau rata-rata alur curve linear sperma melewati 

rata-rata alurnya, signifikan lebih tinggi pada kelompok perlakuan 

dibandingkan dengan kontrol (P<0,05), namun tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan (P>0,05) antara suplementasi daun kelor dengan 

suplementasi mineral Zn. 

Kualitas Semen Beku. Hasil penilaian kualitas semen beku 

pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan perlakuan disajikan pada 

Tabel 21.  

Tabel 21. Kualitas semen beku pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol 
dan perlakuan.  

 

 
 

 
No 

 
Kualitas Semen Beku Kontrol Suplementasi (Perlakuan) 

Daun kelor Mineral Zn 
Rata-rata (± SEM) 

1. Motilitas total (%)  74,65 ± 1,44 80,37 ± 4.93 73.33 ± 1.59 
2. Motilitas Progresif (%)  59,30 ± 1,53 66,20 ± 4.93 58.95 ± 1.48 
3. Karakteristik motilitas: 
  DAP (µm/s) 20,35 ± 0,42 21,56 ± 0,81 19,85 ± 0,45 
  DCL (µm/s) 41,43 ± 1,33 43,95 ± 1,26 38,88 ± 1,12 
  DSL (µm/s) 13,43 ± 0,06 13,90 ± 0,30 13,13 ± 0,24 
  VCL (µm/s) 103,52 ± 2,74 109,57 ± 3,07 97,38 ± 2,80 
  VAP (µm/s) 51,36 ± 0,74 54,27 ± 1,92 50,13 ± 1,08 
  VSL (µm/s) 34,20 ± 0,09 35,30 ± 0,68 33,44 ± 0,57 
  LIN (%) 32,33 ± 0,01 32,75 ± 0,00 34,21 ± 0,01 
  ALH (µm) 5,83 ± 0,15 5,90 ± 0,04 5,47 ± 0,10 
  STR (%) 0,66 ± 0,01 0,65 ± 0,01 0,66 ± 0,00 
  BCF (Hz) 20,71 ± 0,16 20,91 ± 0,19 20,40 ± 0,12 
  WOB (%) 0,49 ± 0,00 0,49 ± 0,00 0,51 ± 0,01 
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Nilai post thawing motility berupa motilitas total and motilitas 

progressif sperma serta karakteristik motilitas post thawing motility tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara kelompok 

kontrol,  suplementasi daun kelor, dan suplementasi mineral Zn.  

Tabel 22. Perbandingan motilitas sperma segar dengan beku pejantan 
sapi Bali pada kelompok kontrol dan perlakuan.  

 

Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05). 
 

 
No 

 
Kualitas 
Semen 
Beku 

Kontrol Suplementasi (Perlakuan) 

Segar Beku Daun kelor Mineral Zn 
Segar Beku Segar Beku 

Rata-rata (± SEM) 
1. Motilitas 

total (%) 
70,32 ± 

4,59 
74,65 ± 

1,44 
85,49  ± 

3,74a 
80,37 ± 
4.93b 

89,37  ± 
1,73a 

73.33 ± 
1.59b 

2. Motilitas 
Progresif 
(%) 

58,14 ± 
3,49 

59,30 ± 
1,53 

77,12  ± 
2,19a 

66,20 ± 
4.93b 

76,43  ± 
1,97a 

58.95 ± 
1.48b 

3. Karakteristik motilitas: 
  DAP 

(µm/s) 
30,41 ± 
1,19a 

20,35 ± 
0,42b 

54,01 ± 
1,65a 

21,56 ± 
0,81b 

54,57 ± 
2,81a 

19,85 ± 
0,45b 

  DCL 
(µm/s) 

18,08 ± 
0,59a 

41,43 ± 
1,33b 

26,24 ± 
0,67a 

43,95 ± 
1,26b 

25,92 ± 
0,86a 

38,88 ± 
1,12b 

  DSL 
(µm/s) 

13,00 ± 
0,28 

13,43 ± 
0,06 

16,28 ± 
0,35a 

13,90 ± 
0,30b 

15,68 ± 
0,34a 

13,13 ± 
0,24b 

  VCL 
(µm/s) 

72,74 ± 
2,67a 

103,52±2,
74b 

126,61 ± 
3,15a 

109,57 ± 
3,07b 

136,47 ± 
7,05a 

97,38 ± 
2,80b 

  VAP 
(µm/s) 

43,55 ± 
1,30a 

51,36 ± 
0,74b 

64,89 ± 
1,48a 

54,27 ± 
1,92b 

65,32 ± 
2,20a 

50,13 ± 
1,08b 

  VSL 
(µm/s) 

31,48 ± 
0,62a 

34,20 ± 
0,09b 

40,22 ± 
0,77a 

35,30 ± 
0,68b 

39,88 ± 
0,88a 

33,44 ± 
0,57b 

  LIN (%) 44,63 ± 
0,01a 

32,33 ± 
0,01b 

31,88 ± 
0,01 

31,75 ± 
0,00 

29,63 ± 
0,01a 

34,21 ± 
0,01b 

  ALH 
(µm) 

5,56 ± 
0,14 

5,83 ± 
0,15 

7,01 ± 
0,15a 

5,90 ± 
0,04b 

6,77 ± 
0,18a 

5,47 ± 
0,10b 

  STR 
(%) 

0,72 ± 
0,01a 

0,66 ± 
0,01b 

0,63 ± 
0,01 

0,65 ± 
0,01 

0,61 ± 
0,01a 

0,66 ± 
0,00b 

  BCF 
(Hz) 

19,78 ± 
0,30 

20,71 ± 
0,16 

20,63 ± 
0,11 

20,91 ± 
0,19 

20,71 ± 
0,25 

20,40 ± 
0,12 

  WOB 
(%) 

0,60 ± 
0,01a 

0,49 ± 
0,00b 

0,51 ± 
0,01 

0,49 ± 
0,00 

0,48 ± 
0,01 

0,51 ± 
0,01 
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Perbadingan motilitas sperma segar dan sperma beku pada 

kelompok kontrol dan perlakuan disajikan pada Tabel 22.  Motiltas total 

dan motilitas progresif sperma segar dan sperma beku pada kelompok 

kontrol tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada 

kelompok perlakuan, motilitas total dan motilitas progresif suplementasi 

daun kelor dan suplementasi mineral Zn pada sperma segar signifikan 

lebih tinggi dari pada sperma beku. Nilai-nilai karakteristik motilitas pada 

kelompok kontrol, menunjukkan pada sperma buku terjadi hiperaktifasi. 

Sedangkan pada kelompok perlakuan suplementasi daun kelor dan 

suplementasi mineral Zn, terjadi hiperaktifasi baik pada sperma beku 

maupun pada sperma segar.  

 
Status Mineral Zn Pejantan Sapi Bali yang diberi Daun Kelor 

dan Mineral Zn. Konsumsi bahan kering ransum, konsumsi bahan kering 

berdasarkan bobot badan, konsumsi mineral Zn, kandungan mineral Zn 

pada plasma darah, urin, feses dan plasma semen pejantan sapi Bali 

pada kelompok kontrol dan perlakuan disajikan pada Tabel 23. Konsumsi 

ransum, konsumsi metabolis, dan konsumsi mineral Zn tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol dengan 

suplementasi daun kelor, namun terdapat perbedaan yang signifikan (P< 

0,05) pada suplementasi mineral Zn.  Kandungan mineral Zn pada plasma 

darah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara 

kelompok kontrol dengan suplementasi daun kelor dan suplementasi 

mineral Zn. Kandungan mineral Zn pada urin terdapat perbedaan yang 
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signifikan (P<0,05) antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, 

namun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara 

antara suplementasi daun kelor dengan suplementasi mineral Zn. 

Kandungan mineral Zn pada feces menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P>0,05) antara antara kelompok kontrol dengan suplementasi 

daun kelor, namun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) 

dengan suplementasi mineral Zn. Terdapat perbedaan yang signifikan 

antara suplementasi daun kelor dengan suplementasi mineral Zn. 

Kandungan mineral Zn pada plasma semen tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol dengan 

kelompok perlakuan. 

Konsumsi bahan kering ransum, konsumsi bahan kering 

berdasarkan bobot badan, dan konsumsi mineral Zn tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara kelompok kontrol dengan 

suplementasi daun kelor, namun terdapat perbedaan yang signifikan 

(P<0,05) pada suplementasi mineral Zn.  Kandungan mineral Zn pada 

plasma darah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) 

antara kelompok kontrol dengan suplementasi daun kelor dan 

suplementasi mineral Zn. Kandungan mineral Zn pada urin terdapat 

perbedaan yang signifikan (P<0,05) antara kelompok kontrol dengan 

kelompok perlakuan, namun tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P>0,05) antara antara suplementasi daun kelor dengan 

suplementasi mineral Zn. Kandungan mineral Zn pada feces menunjukkan 
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perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara antara kelompok kontrol 

dengan suplementasi daun kelor, namun tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan (P>0,05) dengan suplementasi mineral Zn. Terdapat 

perbedaan yang signifikan antara suplementasi daun kelor dengan 

suplementasi mineral Zn. Kandungan mineral Zn pada plasma semen 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) antara kelompok 

kontrol dengan kelompok perlakuan. 

Tabel 23. Konsumsi ransum, konsumsi metabolis, konsumsi mineral Zn 
dan kandungan mineral Zn pada plasma darah, urin, feses dan 
plasma semen pejantan sapi Bali pada kelompok kontrol dan 
perlakuan.  

 
No. Status mineral Zn Kontrol  Perlakuan 

Daun kelor Mineral Zn 
Rata-rata (± SEM) 

1. Konsumsi ransum  
(kg bahan kering/ 
hari) 

 
13.86 ± 0.27a 

 
13.26 ± 0.29a 

 
11.66 ± 0.48b 

2. Konsumsi/BB0,75 (kg 
BK/BB0,75) 

0,22 ± 0,00a 0,21 ± 0,00a 0,17 ± 0,00b 

3. Konsumsi mineral Zn 
(mg/kg BK ransum/ 
hari) 

 
88 ± 0,001a 

 
82 ± 0,001a 

 
72 ± 0,003b 

4. Plasma darah (mg/l)  50,38 ± 13,59  30,88 ± 4,34 58,61 ± 3,46 
5. Urin (mg/l) 1,72 ± 0,56a  9,35 ± 0,14b 7,24 ± 1,68b 
6. Feses (µg/g)  211,52±5,98a  240,34±10,19b 206,33±3,02a 
7. Plasma semen (mg/l) 10,22 ± 0,00  12,79 ± 5,18 10,05 ± 2,52 
 
Keterangan : 
a.b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05). 
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b.  Pembahasan 

Libido dan Kualitas Semen Segar. Suplementasi daun kelor dan 

suplementasi mineral Zn meningkatkan libido pejantan sapi Bali. Hal ini 

ditunjukkan dengan waktu yang diperlukan oleh sapi pejantan mulai 

mendekati betina pemancing sampai ejakulasi lebih singkat, yaitu dari 

5,53 menit menjadi 3,21 menit dan 2,53 menit. Libido pejantan sapi Bali 

yang disuplementasi daun kelor dan disuplementasi mineral Zn tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat memperkuat 

dugaan bahwa, mineral Zn yang terdapat pada daun kelor berperan dalam 

meningkatkan libido pejantan sapi Bali.  

Libido pejantan sapi Bali yang disuplementasi lebih tinggi 

dibandingkan hasil penelitian Ratnawati dan Affandhy (2013) pada sapi 

Bali yang diberi pakan utama limbah sawit yaitu 5,61 menit, namun tidak 

berbeda jauh dengan kontrol. Menurut Ratnawati dkk., (2008) libido 

pejantan sapi Bali rata-rata 4,7 menit sedangkan menurut Susilawati 

(2011) adalah 4.5 menit. Hal ini dapat menunjukkan bahwa, suplementasi 

daun kelor dapat mengembalikan libido pejantan sapi Bali apabila diberi 

pakan berkualitas rendah seperti jerami padi atau limbah sawit. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Prabsattroo et al., (2015) 

menggunakan ekstrak daun kelor pada tikus wistar jantan fertil yang 

mengalami stress dapat menurunkan intromisi latency dan meningkatkan 

frekuensi intromisi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Zade 

et al., (2013a) dan Zade et al., (2013b) menggunakan ekstrak buah kelor 
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yang diekstraksi dengan air, alkohol, dan kloroform, secara signifikan 

meningkatkan perilaku seksual dan libido tikus wistar jantan albino. 

Menurut Widhyari (2012), bahwa mineral Zn yang terdapat dalam 

pakan dapat berperan meningkatkan libido diawali dengan proses 

pemecahan di dalam saluran pencernaan. Absorpsi Zn terjadi di usus 

halus melalui transport aktif dan transport pasif. Proses absorpsi Zn terjadi 

di duodenum, ileum, jejenum, dan hanya sedikit di kolon ataupun 

lambung, terbesar terjadi di ileum. Selanjutnya Suprijati (2013) menjelas-

kan bahwa, Zn yang terabsorpsi akan masuk ke sistem peredaran darah 

dan yang tidak terabsorpsi akan dieksresikan melalui urin dan feces. Zn 

yang diabsobsi di bawah ke seluruh tubuh. Zn berpengaruh pada fungsi 

reproduksi jantan antara lain memberikan efek pada hormon androgen. Zn 

berperan pada pertumbuhan dan perkembangan testes. Kemudian 

Chauhan et al., (2014) menjelaskan bahwa, Zn yang masuk ke dalam 

sistem peredaran darah dibawah ke testes merangsang pembentukan 

hormon testosteron melalui mekanisme kerja sumbu hipotalamus-

hipofisis-testes. Testosteron adalah androgen utama disintesis oleh sel-sel 

Leydig, dirangsang oleh hormon luteinizing (LH). Salah satu efek 

utamanya adalah stimulasi spermatogenesis pada tubulus seminiferous. 

Kadar hormon testosteron memiliki hubungan dengan LH dan FSH, 

seperti peningkatan kadar gonadotropin bersamaan dengan peningkatan 

kadar testosteron (Andersen and Tufik, 2006). Kadar hormon testosteron 
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berkorelasi positif dengan tingkat libido, yaitu semakin tinggi kadar hormon 

testosteron maka semakin tinggi tingkat libido (Rachmawati et al., 2014).   

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn meningkat-

kan volume semen pejantan sapi Bali dari 2,71 ml menjadi 3,78 ml dan 

4,19 ml. Volume semen pejantan sapi Bali yang disuplementasi daun kelor 

dan disuplementasi mineral Zn tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Hal ini dapat memperkuat dugaan bahwa mineral Zn yang 

terdapat pada daun kelor berperan dalam meningkatkan volume semen 

pejantan sapi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kumar et 

al., (2006) pada sapi pejantan persilangan (Bos indicus × Bos taurus), 

suplementasi Zn organik dan anorganik signifikan meningkatkan volume 

semen. Hasil penelitian Janicki and Cygan-Szczegielniak (2008) juga 

menunjukkan bahwa, terdapat korelasi positif antara peningkatan 

konsentrasi Zn dengan volume semen pada sapi pejantan.  Bindari et al., 

(2013) juga menyatakan bahwa, suplementasi Zn menyebabkan  

peningkatan rata-rata volume ejakulasi. Demikian pula hasil penelitian 

Horký et al., (2011) menunjukkan bahwa, suplementasi Zn organik dan 

anorganik signifikan meningkatkan volume semen pada babi. Hasil  review 

Roy et al., (2013) juga menunjukkan bahwa suplementasi mineral Zn 

meningkatkan volume ejakulasi beberapa spesies mamalia, seperti: sapi, 

kambing, kelinci, dan kerbau. Namun, hasil penelitian Widhyari et al., 

(2015) pada sapi FH jantan muda, suplementasi mineral Zn tidak 

menunjukkan perbedaan volume semen yang signifikan. Hal ini mungkin 
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karena sapi jantan yang digunakan masih berumur muda, sehingga 

produksi semennya belum optimal.  

Menurut Martin et al., (1994) bahwa, volume semen merupakan 

sekresi testis, epididimis, dan kelenjar aksesori terutama kelenjar prostat. 

Zn telah dilaporkan merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ 

sex primer, sekunder dan aksesori. Hal ini dibuktikan dengan atrofi organ 

ini pada domba jantan saat diberi pakan kekurangan Zn dalam 

ransumnya. Sumber utama Zn dalam semen adalah kelenjar prostat 

dimana terdapat konsentrasi Zn yang tertinggi dan sebagai penanda 

bahwa kelenjar prostat berfungsi dengan baik (Ebisch et al., 2007). 

Dengan demikian, peningkatan volume semen mungkin karena mineral Zn 

dalam daun kelor dan suplementasi mineral Zn dikaitkan dengan 

peningkatan aktivitas sekretori sel-sel prostat, karena 35 - 40% volume 

semen disumbangkan oleh kelenjar prostat (Kumar et al., 2006). 

Volume semen yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan 

dengan volume semen pada sapi Bali yang diperoleh Arifiantini et al., 

(2006) sebanyak 6,3 ml, Ratnawati et al. (2008) sebanyak 4,5 ml, Aerens 

et al. (2013) sebanyak 7,4 ml, dan Savitri et al, (2014) sebanyak 5,5 ml. 

Walaupun demikian, volume semen yang diperoleh tersebut masih dalam 

kategori normal, menurut Barszcz et al., (2012), yaitu volume normal 

semen sapi bekisar antara 2 - 8 ml, dan Setchell (2014) yaitu berkisar 

antara 2 - 10 ml. Perbedaan volume semen per ejakulasi dapat berbeda-
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beda menurut bangsa, umur, ukuran badan, tingkatan pakan, frekuensi 

koleksi, dan berbagai faktor lain (Susilawati, 2011).  

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn tidak 

mempengaruhi pH semen pejantan sapi Bali. Derajat keasaman (pH) yang 

diperoleh 6,7 – 7,0  termasuk kategori normal, sesuai dengan Garner and 

Hafez (2000), bahwa kisaran pH semen sapi yang normal adalah 6,4 – 

7,8. Nilai pH yang netral menandakan metabolism aktif spermatozoa 

berjalan dengan baik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ransum yang 

diberikan mendukung proses metabolisme sperma secara normal 

(Widhyari dkk., 2015). 

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn tidak 

mempengaruhi warna semen pejantan sapi Bali. Warna semen yang 

diperoleh semuanya berwarna  putih susu sampai krem. Warna tersebut 

normal menurut Garner and Hafez (2000), warna normal semen sapi 

adalah putih susu sampai krem. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian Susilawati dkk., (1993) yang menunjukkan bahwa 10% ejakulasi 

normal pada sapi FH dan Bali berwarna krem dan sisanya berwarna putih 

susu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mineral Zn tidak berperan dalam 

perubahan warna semen pejantan sapi Bali. 

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn meningkat-

kan konsistensi semen pejantan sapi Bali. Semen sapi yang normal 

memiliki konsistensi dari sedang sampai kental (Feradis, 2010), demikian 

pula pada sapi Bali (Ratnawati dkk., 2008). Terdapat 61% ejakulat pada 
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kelompok kontrol yang memiliki  konsistensi normal, 93% ejakulat pada 

kelompok disuplementasi daun kelor, dan 100% pada kelompok yang 

disuplementasi mineral Zn. Hal ini memperkuat dugaan bahwa mineral Zn 

pada daun kelor dapat berperan meningkatkan konsistensi semen. 

Mekanisme mineral Zn dapat meningkatkan konsistensi semen masih 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn tidak 

meningkatkan konsentrasi sperma pejantan sapi Bali secara signifikan. 

Hal ini dapat membuktikan bahwa mineral Zn tidak berperan dalam 

meningkatkan konsentrasi sperma pejantan sapi Bali. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Horký et al, (2011) pada babi, namun berbeda 

dengan penelitian Kumar et al., (2006) pada sapi persilangan dan 

Widhyari et al., (2015) pada sapi FH jantan muda. Konsentrasi 

spermatozoa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kematangan 

seksual pejantan, volume ejakulat, interval penampungan, kualitas pakan, 

kesehatan reproduksi, besar testis, umur, musim, dan perbedaan 

geografis (Widhyari et al.,  2015). Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh 

kedua kelompok peneliti ini menggunakan sapi jantan muda yang masih 

dalam proses pertumbuhan sehingga produksi spermanya mengalami 

penambahan yang signifikan dibanding pejantan sapi Bali yang digunakan 

pada penelitian ini pada puncak produksi umur 4 – 6 tahun dengan 

produksi yang sudah stabil. Konsentrasi sperma yang diperoleh termasuk 

dalam kategori normal, karena konsentrasi normal sperma sapi jantan 
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adalah 800 – 2.000 juta/ml (Garner and Hafez, 2000),  800 – 1.200 juta/ml 

(Susilawati, 2011), atau 300 – 2.000 juta/ml (Setchell, 2014).  

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn meningkat-

kan gerakan massa sperma pejantan sapi Bali. Gerakan massa sperma 

yang normal dan layak untuk diproses menjadi semen beku adalah (++) 

dan (+++) pada skala (-) sampai (+++) (Susilawati, 2011). Terdapat 94% 

ejakulat pada kelompok kontrol, 97% ejakulat pada kelompok sapi yang 

disuplementasi daun kelor serta 100% pada kelompok sapi yang 

disuplementasi mineral Zn mempunyai gerakan massa yang normal dan 

layak untuk diproses menjadi semen beku. Walaupun demikian, 

peningkatan gerakan massa tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan.  Hal ini dapat menunjukkan bahwa mineral Zn tidak berperan 

terhadap peningkatan gerakan massa sperma pejantan sapi Bali. Menurut 

Toelihere (1993), gerakan massa merupakan cerminan dari motilitas dan 

konsentrasi spermatozoa. Kecepatan bergeraknya satu kelompok 

spermatozoa membentuk gelombang-gelombang bergantung pada 

konsentrasi, motilitas, dan abnormalitas. Menurut Widhyari (2015), 

gerakan massa dapat dipengaruhi oleh bangsa, suhu lingkungan, dan 

faktor nutrisi atau status gizi ternak. Oleh karena itu, gerakan massa yang 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, mungkin karena 

konsentrasi juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn meningkat-

kan motilitas total sperma pejantan sapi Bali dari 70,32% menjadi 85,49% 
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dan 89,37%. Motilitas total sperma pejantan sapi Bali yang disuplementasi 

daun kelor dan disuplementasi mineral Zn tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan. Hal ini dapat memperkuat dugaan bahwa mineral Zn yang 

terdapat pada daun kelor berperan dalam meningkatkan motilitas total 

sperma pejantan sapi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Kumar et al., (2006) pada sapi pejantan persilangan (Bos indicus × Bos 

taurus), suplementasi Zn organik dan anorganik signifikan meningkatkan 

motilitas sperma. Demikian pula hasil penelitian Widhyari et al., (2015) 

pada sapi FH jantan muda. Hasil penelitian Zhinian (1998) juga menunjuk-

kan bahwa, suplementasi Zn secara signifikan dapat meningkatkan 

motilitas sperma segar dan beku. Hal ini didukung oleh pernyataan Bindari 

et al., (2013) bahwa, suplementasi Zn menyebabkan peningkatan 

persentase motilitas sperma.  

Menurut Iwasaki and Gagnon (1992), bahwa mineral Zn dapat 

meningkatkan motilitas total sperma karena mineral Zn dapat menyedia-

kan energi gerak bagi sperma sehingga lebih aktif. Mineral Zn berfungsi 

terhadap kerja enzim-enzim metabolisme sel sperma untuk menghasilkan 

energi (ATP). Kumar et at., (2006) juga menjelaskan bahwa peningkatan 

motilitas sperma karena pendonor utama energi yang dibutuhkan oleh 

flagella sperma untuk bergerak adalah ATP dan Zn mengontrol motilitas 

sperma dengan cara mengendalikan pemanfaatan energi melalui sistem 

ATP, melalui regulasi fosfolipid cadangan energi dan peningkatan 

penyerapan oksigen oleh sperma. Alasan lain adalah aktivitas Zn 
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mengandung enzim yaitu sorbitol dehidrogenase dan laktat dehidro-

genase yang memainkan peran penting dalam motilitas sperma. Zn juga 

pemangsa radikal bebas oksigen dan melindungi sperma dari kerusakan 

oksidatif dan lipid per oksidasi dengan menghambat fosfolipase. Dengan 

demikian, tindakan anti-oksidan dari Zn mungkin bertanggung jawab atas 

peningkatan motilitas sperma pada kelompok yang disuplementasi daun 

kelor dan disuplementasi mineral Zn.  

Menurut Hafez and Hafez (2000) bahwa, kisaran normal motilitas 

total sperma yang layak untuk diproses menjadi semen beku adalah 60 - 

80%. Oleh karena itu, ketiga kelompok semen pada penelitian ini layak 

untuk diproses menjadi semen beku. 

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn signifikan 

meningkatkan motilitas progresif sperma pejantan sapi Bali dari 58,14% 

menjadi 77,12 dan 76,43%. Motilitas progresif sperma pejantan sapi Bali 

yang disuplementasi daun kelor dan disuplementasi mineral Zn tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat memperkuat 

dugaan bahwa mineral Zn yang terdapat pada daun kelor berperan dalam 

meningkatkan motilitas progresif sperma pejantan sapi Bali. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Janicki and Cygan-

Szczegielniak (2008) bahwa, terdapat korelasi positif antara peningkatan 

konsentrasi Zn dengan motilitas sperma pada sapi pejantan. Demikian 

pula hasil penelitian Cupic et al., (1998) bahwa, pemberian mineral Zn 

sebesar 50, 100, dan 150 ppm pada pejantan sapi FH, signifikan 
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meningkatkan motilitas progresif sperma dari 69.72% menjadi 77.78% dan 

84.44%. Motilitas progresif berperanan penting untuk keberhasilan 

fertilisasi. Menurut Feradis (2010) bahwa, pejantan fertil mempunyai 

sperma motil progresif 50 - 80%, sehingga hasil penelitian ini menunjuk-

kan bahwa, pejantan sapi Bali yang digunakan adalah sapi pejantan yang 

fertil dan suplementasi daun kelor kemungkinan dapat meningkatkan 

fertilitasnya.  

Karakteristik Motilitas Sperma. Suplementasi daun kelor dan 

suplementasi mineral Zn meningkatkan jarak tempuh sperma dalam satu 

detik pada DCL, DSL, dan DAP, kecepatan sperma pada VCL, VSL, dan 

VAP serta frekuensi (BCF) dan amplitudo (ALH) sperma pejantan sapi 

Bali, namun tidak terdapat perbedaan antara suplementasi daun kelor 

dengan suplementasi mineral Zn. Berdasarkan Susilawati (2011), maka 

sperma pada kelompok perlakuan mengalami hiperaktifasi, karena nilai 

VCLnya ≥ 100 µm/detik, LIN < 60% dan ALH ≥ 5 µm/detik. Hasil pengujian 

pola motilitas hiperaktifasi menggunakan CASA dapat menjadi upaya 

yang baik untuk memprediksi kemampuan fertilisasi spermatozoa. 

Hiperaktifasi spermatozoa diperlukan sesaat sebelum reaksi akrosom 

secara in vitro yaitu pergerakan dalam oviduct saat fertilisasi. Motilitas 

sperma terhiperaktifasi berkorelasi positif dengan kemampuan untuk 

menembus zona. Angka fertilitas kelompok hiperaktifasi memiliki 

keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok non 

hiperaktifasi (Susilawati, 2011). Hal ini dapat memperkuat dugaan bahwa 
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mineral Zn yang terdapat pada daun kelor berperan dalam meningkatkan 

nilai karakteristik motilitas sperma pejantan sapi Bali, sehingga mengalami 

hiperaktifasi yang kemungkinan dapat menghasilkan sperma yang lebih 

fertil. 

Nilai-nilai karakteristik motilitas sperma yang diperoleh masih lebih 

rendah dibandingkan dengan nilai-nilai karakteristik motilitas sperma 

pejantan sapi Bali, Madura, Brahman, Ongole, Limousin dan Simmental 

sumber semen di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari 

(Sarastina et al., 2007).  Hal ini mungkin disebabkan oleh sapi pejantan 

yang digunakan BBIB adalah pejantan unggul dan terseleksi serta 

pemberian pakan yang berkualitas. Faktor-faktor yang spesifik mempe-

ngaruhi nilai-nilai karakteristik motilitas sperma masih perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut. 

Kualitas Semen Beku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap post thawing motility 

berupa motilitas total and motilitas progressif sperma antara kelompok 

kontrol, suplementasi daun kelor, dan suplementasi mineral Zn. Motilitas 

total and motilitas progressif sperma segar dan beku pada kelompok 

kontrol tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, walaupun di 

kelompok perlakuan terjadi penurunan yang signifikan (Tabel 22). Hal ini 

menunjukkan bahwa mineral Zn tidak berperan dalam meningkatkan post 

thawing motility. Walaupun demikian, nilai-nilai post thawing motility 

semen beku yang diperoleh masih lebih tinggi dibandingkan dengan 
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standar menurut Vincent et al., (2012), sapi Bali di perusahaan peternakan 

di Malaysia (Sarsaifi et al., 2013), sapi Bali, Madura, dan PO di BBIB 

Singosari (Salim et al., 2012), sapi Limousin, Simmental, dan Friesian 

Holstein di BIB Lembang, Bandung, Jawa Barat (Komariah et al., 2013), 

dan sapi Brahman (Pratiwi et al., 2009). Demikian pula terhadap bangsa-

bangsa sapi di Bangladesh  yaitu sapi  pejantan Lokal (L), Friesian (F), 

Sahiwal (SL), Local×Friesian (L×F), Sahiwal×Friesian (SL×F), 

Local×Friesian× Friesian (LF
1
×F), Local ×Friesian×Friesian×Friesian 

(LF
2
×F) (Hossain et al., 2012). Nilai karakteristik motilitas yang diperoleh 

masih lebih rendah dibandingkan dengan sapi Bali di perusahaan 

peternakan di Malaysia (Sarsaifi et al., 2013). Hal ini mungkin disebabkan 

oleh perbedaan metode penampungan semen yang digunakan. Penelitian 

ini menggunakan metode vagina buatan, sedangkan penelitian Sarsaifi et 

al., (2013) menggunakan metode pengurutan pada ampula (RM) yang 

dilanjutkan dengan metode elektroejakulator (EE). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa, kombinasi RM dan EE pada pejantan sapi Bali 

ternyata lebih berhasil dibandingkan metode RM. Penggunaan RM 

sebelum EE mengakibatkan mungkin adanya pergerakan sperma masuk 

ke panggul uretra sehingga mengurangi jumlah rangsangan diperlukan 

untuk ejakulasi. Walaupun demikian, dinyatakan bahwa, hasil metode ini 

tidak konsisten dan motilitas sperma yang beragam, sehingga hal ini 

kemungkinan hasil yang diperoleh lebih tinggi. 
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Nilai-nilai karakteristik motilitas post thawing motility sperma antara 

kelompok kontrol, suplementasi daun kelor, dan suplementasi mineral Zn 

juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan 

Susilawati (2011), nilai-nilai karakteristik motilitas tersebut menunjukkan 

sperma telah mengalami hiperaktifasi. Demikian pula pada Tabel 22, juga 

menunjukkan bahwa nilai-nilai karakteristik motilitas sperma segar dan 

beku telah mengalami hiperaktifasi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

mineral Zn tidak berperan terhadap karakteristik motilitas sperma setelah 

pembekuan.  

Status Mineral Zn Pejantan Sapi Bali yang Disuplementasi 

Daun Kelor dan Disuplementasi Mineral Zn. Suplementasi daun kelor 

tidak nyata menurunkan konsumsi bahan kering, namun suplementasi 

mineral Zn nyata menurunkan konsumsi bahan kering dibandingkan 

dengan kontrol dan suplementasi daun kelor. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, mineral Zn tidak berperan dalam meningkatkan 

konsumsi bahan kering pada pejantan sapi Bali. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Mendeita-Araica et al., (2011) yang menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan konsumsi bahan kering 

rumput gajah dengan konsumsi bahan kering daun kelor pada sapi perah. 

Demikian pula hasil penelitian Babeker and Bdalbagi (2015), yang tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan konsumsi bahan kering pada 

kambing Nubian Sudan yang diberi perlakuan  daun kelor 0% + hay 

sorghum 54%,  daun kelor 20% + hay sorghum  34%, dan  daun kelor  
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50% + hay sorghum 4%. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan 

hasil penelitian Roy et al., (2016) bahwa suplementasi daun kelor 

signifikan meningkatkan konsumsi bahan kering pakan hijauan berkualitas 

rendah pada sapi jantan lokal BCB-1. Hal ini mungkin karena kualitas 

nutrisi ransum yang diberikan lebih rendah, sehingga dengan 

penambahan daun kelor yang kaya asam amino, vitamin, dan mineral 

akan membantu mikroorganisme rumen untuk proses pencernaan dan 

metabolisme, sehingga lebih banyak bahan kering yang dapat dikonsumsi 

dan dicerna serta dimetabolisme. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian El Ashry et 

al., (2012) bahwa, konsumsi bahan kering pada sapi perah awal laktasi 

yang berproduksi tinggi yang disuplementasi dengan Zn organik signifikan 

lebih tinggi daripada yang disuplementasi Zn anorganik. Konsumsi bahan 

kering pejantan sapi Bali yang diberi daun kelor signifikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang diberi mineral Zn. Hal ini mungkin karena daun 

kelor mengandung mineral Zn tinggi yang juga kaya akan asam amino 

yang dapat membentuk ikatan Zn-asam amino tertentu yang dapat 

meningkatkan aktivitas fermentasi mikroba rumen yang diikuti dengan 

meningkatnya produksi enzim pemecah serat (Suprijati, 2013). Aktivitas 

fermentasi mikroba rumen yang meningkat akan menyebabkan 

meningkatnya jumlah konsumsi bahan kering. Namun, hasil penelitian ini 

berlawanan dengan hasil penelitian Hassan et al., (2011) bahwa, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan konsumsi bahan kering pada domba 
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Barky yang diberi pakan Zn sufat dan Zn metionin yang diberi ransum 

basal jerami padi. Demikian pula hasil penelitian Kessler et al., (2003) 

bahwa, tidak terdapat perbedaan yang signifikan konsumsi bahan kering 

ransum sapi pejantan persilangan Red Holstein yang diberi pakan kontrol, 

Zn proteinat, Zn polisakarida dan Zn oksida.  Winter et al., (2014) juga 

menunjukkan bahwa, tidak terdapat perbedaan yang signifikan konsumsi 

bahan kering sapi pejantan German Holstein yang diberi pakan 

mengandung Phospor-Zn, dan Phospor-Zn-phytase.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sapi pejantan yang 

disuplementasi mineral Zn anorganik diperoleh konsumsi bahan kering 

paling rendah. Menurut Parakkasi (1999) bahwa, dalam tubuh ternak 

mempunyai mekanisme homeostatik untuk Zn guna menghindari 

terlampau banyak Zn dalam tubuh. Mungkin dengan mekanisme ini 

sehingga sapi pejantan tersebut mengurangi konsumsi bahan keringnya, 

karena di dalam jerami padi sudah terdapat konsentrasi Zn yang tinggi 

(68,96 mg/kg) guna mengurangi konsumsi Zn. Walaupun demikian, 

suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn tidak mem-

pengaruhi kecukupan konsumsi bahan kering. Jumlah konsumsi bahan 

kering ketiga kelompok perlakuan (Tabel 23) masih berada di atas standar 

kebutuhan untuk pejantan sapi potong yaitu 6,30 kg/hari (Nutrient 

Requirements of Beef Cattle, 2000).  

Konsumsi bahan kering berdasarkan bobot badan sejalan dengan 

konsumsi bahan kering ransum. Suplementasi daun kelor tidak nyata 
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menurunkan konsumsi bahan kering berdasarkan bobot badan, namun 

suplementasi mineral Zn nyata menurunkan konsumsi bahan kering 

berdasarkan bobot badan dibandingkan dengan kontrol dan suplementasi 

daun kelor. Ternak mengkonsumsi ransum sesuai kebutuhan fisiologisnya 

untuk hidup pokok, dan produksinya sesuai dengan kapasitas saluran 

pencernaannya yang antara lain dipengaruhi bobot badan (Parakkasi, 

1999). Dengan demikian, ternak akan mengkonsumsi ransum sesuai 

dengan bobot badannya.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumsi mineral Zn 

sejalan konsumsi bahan kering. Konsumsi mineral Zn yang diperoleh 

berada di atas standar kebutuhan mineral Zn untuk sapi potong yaitu 30 

mg/kg,  namun belum melewati batas toksitas yaitu 500 mg/kg (Nutrient 

Requirements of Beef Cattle, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa ransum 

yang diberikan masih dalam batas toleransi kebutuhan mineral Zn pada 

sapi potong. Mineral Zn yang berlebih akan dikeluarkan melalui keringat, 

urin, dan feces, namun apabila melewati ambang batas maksimum akan 

menyebabkan keracunan. Konsumsi mineral Zn yang tinggi  disebabkan 

oleh kandungan mineral Zn yang tinggi pada jerami padi yaitu 68,96 

mg/kg (Tabel 10). Walaupun demikian, kandungan mineral Zn yang tinggi 

pada jerami padi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ternak 

karena kemungkinan terikat dengan silika yang sukar untuk dicerna. 

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kandungan mineral Zn 
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pada plasma darah dengan kelompok kontrol.  Kandungan mineral Zn 

dalam darah merupakan refleksi dari total Zn dalam tubuh (Li et al., 2017). 

Hal ini menunjukkan bahwa kandungan mineral Zn dalam ransum sesuai 

dengan kebutuhan pada ternak, sehingga perlakuan tidak menunjukkan 

perbedaan. Konsentrasi Zn dalam plasma darah berkorelasi langsung 

dengan konsentrasi Zn dalam makanan (Habeeb et al., 2013). Absorpsi 

Zn merupakan refleksi kebutuhan fisiologis tubuh akan Zn. Ternak yang 

kekurangan Zn akan mengabsorpsi sebagian besar Zn yang diberikan 

dalam pakan. Ternak apabila kekurangan Zn yang besar, mengakibatkan 

turunnya kandungan Zn pada rambut, tulang, hati, paru-paru, ginjal, 

pankreas dan plasma darah (Suprijati, 2013). Kandungan mineral Zn 

dalam plasma darah yang tidak berbeda, mungkin karena tingkat 

konsumsi mineral masing-masing perlakuan jauh di atas standar 

kebutuhan. Kadar plasma Zn normal pada sapi antara 0,8 -1,2 µg/ ml 

(Mpofu et al., 1999, Widhyari, 2012). Kadar plasma Zn yang diperoleh 

masing-masing perlakuan adalah 50,38 ± 13,59 mg/l, 30,88 ± 4,34 mg/l, 

dan 58,61 ± 3,46 mg/l lebih tinggi daripada standar normal. 

Kandungan mineral Zn dalam plasma darah tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan, sejalan dengan hasil penelitian Spears and 

Kegley (2002) bahwa supplementasi seng oksida dan seng proteinat tidak 

berpengaruh nyata terhadap kadar mineral Zn dalam plasma darah sapi 

pejantan Angus dan Angus×Hereford pada fase pertumbuhan dan fase 

akhir. Demikian pula hasil penelitian Hartati et al., (2009) yang melakukan 
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penambahan ZnSO4 dan Hartati et al., (2012), melakukan penambahan 

ZnSO4 dan Zn-Cu Isoleusinat tidak berpengaruh nyata terhadap 

konsentrasi seng dalam plasma darah sapi Bali. Hasil penelitian Pavlata et 

al., (2011) juga menunjukkan bahwa, tidak ada perbedaan yang signifikan 

kandungan mineral Zn dalam plasma darah kambing yang diberi Zn 

organik dan Zn anorganik selama tiga bulan terus-menerus. Walaupun 

demikian, hasil yang diperoleh masih lebih tinggi dibandingkan dengan 

Spears and Kegley (2002), Pavlata et al., (2005), Hartati et al., (2009), dan 

Hartati et al., (2012).  Peningkatan kadar Zn dalam serum ataupun plasma 

mungkin disebabkan oleh pengaruh suplementasi mineral mikro yang 

berdampak pada meningkatnya absorpsi dan retensi Zn dalam jaringan 

(Suprijati, 2013).   

Suplementasi daun kelor signifikan meningkatkan kandungan 

mineral Zn dalam urin dan feses pada pejantan sapi Bali. Hal ini 

menunjukkan bahwa, jumlah Zn yang diekresikan semakin besar, 

sehingga jumlah retensi Zn semakin kecil. Jumlah Zn yang meningkat 

pada urin dan feces kemungkinan karena daun kelor mengandung nutrisi 

yang lengkap sehingga proses pencernaan ransum yang disuplementasi 

daun kelor berjalan dengan baik. Intake bahan kering dan mineral Zn yang 

berlebih, namun proses pencernaan berjalan dengan baik, retensi Zn 

dalam tubuh sesuai kebutuhan, sehingga Zn yang berlebih dikeluarkan 

bersama dengan urin dan feses. Menurut Suprijati (2013) bahwa, ternak 

ruminansia mempunyai mekanisme kontrol homeostatis yang mengatur 
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absorpsi Zn dan re-ekskresi endogen ke dalam saluran pencernaannya. 

Absorpsi Zn dan retensi Zn yang tinggi dapat diindikasikan dengan kadar 

Zn yang rendah dalam feses. Selanjutnya Widhyari (2012) menyatakan 

bahwa, Zn dieksreksi melalui empedu, keringat dan urin. Zn tidak 

disimpan permanen dan mudah hilang dalam tubuh. Zn juga dibawa ke 

dalam pankreas dan digunakan untuk membuat enzim pencernaan, yang 

akan dikeluarkan ke dalam saluran pencernaan pada waktunya jika 

diperlukan. Dengan demikian saluran cerna memiliki dua sumber Zn, yaitu 

dari makanan dan cairan pencernaan pankreas. Kume et al., (1984) 

menjelaskan bahwa, konsentrasi Zn dalam feces meningkat dengan 

meningkatnya Zn dalam ransum, kebanyakan Zn dalam ransum akan  

diekskresikan dalam feses. Konsentrasi Zn pada jaringan biasanya 

dipertahankan konstan, meskipun asupan Zn sedikit tidak memadai. 

Suplementasi daun kelor dan suplementasi mineral Zn tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan kandungan mineral Zn pada 

plasma semen pada kelompok kontrol dan perlakuan (10,22 ± 0,00 vs 

12,79 ± 5,18 vs 10,05 ± 2,52 mg/L). Hasil studi Roy et al., (2013) 

menunjukkan bahwa kadar Zn dalam plasma semen sapi pejantan 

bervariasi antara 1,69 – 25,57 mg/L (ppm). Hal ini menunjukkan bahwa 

kandungan mineral Zn pada semen sapi percobaan adalah normal dan 

pakan yang diberikan tercukupi kebutuhan mineral Zn-nya. Walaupun 

demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Kumar 

(2013) bahwa suplementasi Zn pada 0, 60, 75, 90 dan 105 hari siginifikan 
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meningkatkan kandungan seminal plasma semen pejantan kambing 

Barbari. Perbedaan ini mungkin pengaruh waktu suplementasi yang lebih 

lama yaitu lebih 60 hari sedangkan pada penelitian ini hanya 8 minggu (56 

hari). 

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian pada tahap ini, maka 

suplementasi mineral Zn anorganik signifikan meningkatkan libido, volume 

semen, motilitas total, motilitas progresif, dan memperbaiki karakteristik 

motilitas sperma pejantan sapi Bali, sehingga memperkuat dugaan bahwa 

mineral Zn pada daun kelor berperan terhadap peningkatan peubah 

tersebut. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan membandingkan 

libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali yang diberi mineral Zn yang 

diekstrak dari daun kelor dan diberi daun kelor untuk membuktikan bahwa 

mineral Zn pada daun kelor berperan dalam meningkatkan libido dan 

kualitas semen. 

C. Pembahasan Umum 

Libido dan kualitas semen yang rendah sering dialami oleh sapi 

pejantan yang biasa digunakan sebagai sumber semen cair dan semen 

beku serta pejantan pada kawin alam. Libido dan kualitas semen yang 

rendah menyebabkan penundaan konsepsi dan memperpanjang musim 

kawin, sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan 

mengancam keberlanjutan usaha peternakan.   
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Libido dapat dipengaruhi oleh level hormon testosteron. Proses 

sintesis hormon testosteron oleh sel sel Leydig pada testes tergantung 

pada kecukupan Zn dalam makanan. Mineral Zn merangsang sel Leydig 

memproduksi testosteron untuk fungsi normal sumbu hipothalamus-

hipofisis-testes. Kualitas semen segar yang diejakulasikan oleh pejantan 

dipengaruhi proses spermatogenesis di tubulus seminiferous dan pem-

bentukan seminal plasma di kelenjar assesoris. Proses produksi dan 

kualitas semen dipengaruhi nutrisi tertentu yaitu asam amino metionin, 

sistein, dan arginin, asam lemak -linolenic, vitamin A, C, dan E, mineral 

Zn dan Se, fitonutrien (fitoestrogen dan senyawa fenol) serta antioksidan. 

Daun kelor mengandung semua senyawa-senyawa tersebut, sehingga 

pemanfaatan daun kelor sebagai pakan suplemen diharapkan dapat 

meningkatkan libido dan kualitas semen. Daun kelor mengandung mineral 

Zn yang tinggi, sehingga pada tahap penelitian ini mencoba mengkaji 

pemanfaatan mineral Zn anorganik guna memperkuat dugaan bahwa 

mineral Zn pada daun kelor berperan terhadap terhadap libido dan 

kualitas semen pejantan sapi Bali. 

Kualitas semen beku untuk inseminasi buatan dipengaruhi oleh 

proses pembuatan semen beku yang meliputi pengenceran, pembekuan 

dan thawing pada saat akan dilakukan IB. Vitamin C dan vitamin E serta 

antioksidan berperanan penting dalam mempertahankan kualitas semen 

beku.  Daun kelor mengandung vitamin C dan E serta antioksidan yang 
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cukup tinggi, sehingga sapi pejantan yang pakannya diberi daun kelor 

dapat menghasil semen beku yang kualitasnya lebih baik.   

Suplementasi daun kelor sebesar 0,69 g BK/kg bobot badan/ hari 

(dosis rendah) belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas semen berupa volume, warna, kekentalan, pH, gerakan massa, 

motilitas total sperma pejantan sapi Bali. Walupun demikian, kualitas 

semen yang dihasilkan sudah termasuk kategori normal. Selama periode 

penampungan semen, terdapat kecenderungan suplementasi daun kelor 

memperlambat penurunan volume semen tersebut. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa mineral Zn dapat meningkatkan volume semen, 

sehingga kemungkinan mineral Zn yang terdapat pada daun kelor 

berperan dalam memperlambat penurunan volume semen tersebut. Oleh 

karena itu, masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan 

dugaan tersebut dengan menggunakan daun kelor dosis tinggi untuk 

melihat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas semen.  

Suplementasi daun kelor sebesar 1,50 g BK/kg bobot badan/hari 

(dosis tinggi) signifikan meningkatkan libido, kekentalan semen, gerakan 

massa, motilitas total, motilitas progresif, memperbaiki karakteristik 

motilitas sperma dan meningkatkan post thawing motility (motilitas total 

dan motilitas progresif semen beku) sperma pejantan sapi sapi Bali. 

Suplementasi daun kelor meningkatkan serum testosteron sepanjang hari 

selama perlakuan, sehingga libidonya lebih tinggi. Suplementasi daun 

kelor meningkatkan motilitas sperma segar dan beku, mungkin karena 
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pengaruh protein, mineral Zn, Ca, dan P, serta  vitamin C, dan vitamin E, 

pada daun kelor. Penelitian ini masih perlu dilanjutkan untuk menentukan 

nutrisi yang paling berperan terhadap motilitas sperma tersebut.  

Suplementasi mineral Zn anorganik 0,02 mg/kg bobot badan (setara 

1,50 g BK/kg bobot badan daun kelor) signifikan meningkatkan libido, 

volume dan kekentalan semen, motilitas total, motilitas progresif, dan 

memperbaiki karakteristik motilitas sperma pejantan sapi Bali, sehingga 

memperkuat dugaan bahwa mineral Zn pada daun kelor berperan dalam 

meningkatkan peubah tersebut. Namun, untuk membuktikan dugaan 

tersebut, masih perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan 

mineral Zn yang diekstraksi dari daun kelor dibandingan dengan yang 

diberi daun kelor. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Suplementasi daun kelor sebanyak 1,50 g BK/kg bobot badan nyata 

meningkatkan libido, kekentalan semen, gerakan massa, motilitas total, 

motilitas progresif sperma, memperbaiki karakteristik motilitas sperma 

dan meningkatkan post thawing motility (motilitas total dan motilitas 

progresif) sperma beku pejantan sapi Bali. 

2. Suplementasi mineral Zn anorganik 0,02 mg/kg bobot badan nyata 

meningkatkan libido, volume dan kekentalan semen, motilitas total, dan 

motilitas progresif serta memperbaiki karakterisitik motilitas sperma 

pejantan sapi Bali. Suplementasi tersebut setara dengan suplementasi 

1,50 g BK daun kelor/kg bobot badan, sehingga mineral Zn pada daun 

kelor diduga kuat berperan dalam meningkatkan libido, volume dan 

kekentalan semen, motilitas total, motilitas progresif dan memperbaiki 

karakterisitik motilitas sperma pejantan sapi Bali. 

B. Saran-saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan membandingkan libido dan 

kualitas semen pejantan sapi Bali yang diberi mineral Zn yang 

diekstrak dari daun kelor dan diberi daun kelor untuk membuktikan 
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mineral Zn pada daun kelor berperan dalam meningkatkan libido dan 

kualitas semen. 

2. Masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat peran mineral 

Se, Ca, dan P dalam meningkatkan kualitas semen. 

3. Masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji fertilitas 

sperma yang dihasilkan oleh pejantan yang disuplementasi daun kelor, 

baik dengan kawin alam maupun dengan inseminasi buatan. 
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Lampiran 1. Hasil analisis ragam libido dan motilitas sperma pejantan sapi 
Bali.  

 
A. Suplementasi daun kelor dosis tinggi 

 
1. Libido 

 
Paired Samples Statistics 

 
 Mean N Std.Deviation Std.Error 

Mean 
Pair 1    Kontrol 
             Kelor 

7,20 
3,49 

8 
8 

4,22 
1,13 

1,49 
0,40 

 
Paired Sample Test 

 
 Paired Differences t df Sig.   

(2-tailed) Mean Std.Deviation Std.Error 
Mean 

95% Confidence interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 1 Kontrol - Kelor 3,71 4,12 1,46 0,26 7,15 2,54 7 0,039 

 
 
2. Motilitas Total 

 
Paired Samples Statistics 

 
 Mean N Std.Deviation Std.Error 

Mean 
Pair 1    Kontrol 
             Kelor 

71,60 
83,58 

8 
8 

8,03 
9,49 

2,84 
3,36 

 
Paired Sample Test 

 
 Paired Differences t df Sig.   

(2-tailed) Mean Std.Deviation Std.Error 
Mean 

95% Confidence interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Pair 1 Kontrol - Kelor -11,98 8,40 2,97 -19,01 -4,96 -4,03 7 0,005 

 
 
3. Motilitas Progresif 
 

Paired Samples Statistics 
 

 Mean N Std.Deviation Std.Error 
Mean 

Pair 1    Kontrol 
             Kelor 

52,77 
67,03 

8 
8 

4,98 
10,59 

1,76 
3,74 

 
Paired Sample Test 

 
 Paired Differences t df Sig.   

(2-tailed) Mean Std.Deviation Std.Error 
Mean 

95% Confidence interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Pair 1 Kontrol - Kelor -14,26 6,86 2,42 -19,99 -8,52 -5,88 7 0,001 
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B. Suplementasi daun kelor dan Suplementasi Zn anorganik 
 
1. Libido 
 

Decriptives 
Libido 

  
N  

Mean  
Std.Deviation  

Std.Error 95% Confidence Interval 
for Mean  

Minimum  
Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Kontrol 
Kelor 
Zn 
Total 

8 
8 
8 
24 

5,56 
3,21 
2,53 
3,77 

2,27 
1,06 
0,78 
1,97 

0,80 
0,38 
0,28 
0,40 

3,66 
2,32 
1,88 
2,94 

7,45 
4,10 
3,19 
4,60 

1,50 
1,92 
1,55 
1,50 

8,50 
5,53 
4,28 
8,50 

 
Anova 

Libido 
 Sum of Squares df Mean Squares F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

40,41 
48,43 
88,84 

2 
21 
23 

20,20 
2,31 

8,76 0,002 

 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Libido 
 (I)PERLAKUAN (J) PERLAKUAN Mean 

Difference 
(I – J) 

Std.Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey HSD Kontrol Kelor 
Zn 

2,35* 
3,03* 

0,76 
0,76 

0,015 
0,002 

0,43 
1,11 

4,26 
4,94 

 Kelor Kontrol 
Zn 

-2,35* 
0,68 

0,76 
0,76 

0,015 
0,649 

-4,26 
-1,23 

-0,43 
2,59 

 Zn Kontrol 
Kelor 

-3,03* 
-0,68 

0,76 
0,76 

0,002 
0,649 

-4,94 
-2,59 

-1,11 
1,23 

*. The mean difference is significant at the 0,05 level 

 
 
2. Motilitas Total 

Decriptives 
Motilitas Total 

  
N  

Mean  
Std.Deviation  

Std.Error 95% Confidence Interval 
for Mean  

Minimum  
Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Kontrol 
Kelor 
Zn 
Total 

8 
8 
8 
24 

70,32 
85,49 
89,37 
81,73 

12,99 
10,58 
4,90 
12,78 

4,59 
3,74 
1,73 
2,61 

39,46 
76,65 
85,28 
73,33 

81,18 
94,34 
94,47 
87,12 

49,24 
66,83 
82,85 
49,24 

86,55 
95,54 
95,46 
95,54 

 
Anova 

Motilitas Total 
 Sum of Squares df Mean Squares F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

1622,48 
2133,37 
3755,84 

2 
21 
23 

811,24 
101,59 

7,985 0,003 

 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Motilitas 
 (I)PERLAKUAN (J) PERLAKUAN Mean 

Difference 
(I – J) 

Std.Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey HSD Kontrol Kelor 
Zn 

-15,18* 
-19,06* 

5,04 
5,04 

0,018 
0,003 

-27,88 
-31,76 

-2,47 
-6,35 

 Kelor Kontrol 
Zn 

15,18* 
-3,88 

5,04 
5,04 

0,018 
0,725 

2,47 
-16,58 

27,88 
8,82 

 Zn Kontrol 
Kelor 

19,06* 
3,88 

5,04 
5,04 

0,003 
0,725 

6,35 
-8,82 

-31,76 
16,58 

*. The mean difference is significant at the 0,05 level 
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3. Motilitas Progresif 
 

Decriptives 
Motilitas Progresif 

  
N  

Mean  
Std.Deviation  

Std.Error 95% Confidence Interval 
for Mean  

Minimum  
Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Kontrol 
Kelor 
Zn 
Total 

8 
8 
8 
24 

58,14 
77,12 
76,43 
70,56 

9,87 
6,20 
5,55 
11,46 

3,49 
2,19 
1,97 
2,34 

49,89 
71,94 
71,79 
65,73 

66,39 
82,30 
81,08 
75,40 

45,15 
68,19 
69,00 
45,15 

69,40 
84,70 
84,23 
84,70 

 
Anova 

Motilitas Progresif 
 Sum of Squares df Mean Squares F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

1853,57 
1166,91 
3020,48 

2 
21 
23 

926,78 
55,57 

16,68 0,000 

 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Motilitas 
 (I)PERLAKUAN (J) PERLAKUAN Mean 

Difference 
(I – J) 

Std.Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey HSD Kontrol Kelor 
Zn 

-18,98* 
-18,29* 

3,73 
3,73 

0,000 
0,000 

-28,37 
-27,69 

-9,58 
-8,90 

 Kelor Kontrol 
Zn 

18,98* 
0,68 

3,73 
3,73 

0,000 
0,982 

9,58 
-8,71 

28,37 
10,08 

 Zn Kontrol 
Kelor 

18,29* 
-0,684 

3,73 
3,73 

0,000 
0,982 

8,90 
-10,08 

27,69 
8,71 

*. The mean difference is significant at the 0,05 level 
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2. Seminar 
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b. Seminar 
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Lahan-
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Doktor/ Kemenristek 
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Plus Medicated untuk Mening-
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Ketua 
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Ketua 
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Komputerisasi (CASA) 
untuk Memprediksi Fer-
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Jakarta, 25–
26 Juli 2011,  
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lam Mendukung Pem-
bangunan Nasional 
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Perbaikan Efisiensi Re-
produksi Sapi Induk 
Brahman Cross Melalui 
Percepatan Berahi Post 
partum dan Penerapan 
Teknologi  Radioimmuno-
assay (RIA).  

Banjarbaru 
30 Oktober 
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2016 International Seminar on Poli-
tical Ecology of Sustainable 
Food Consumption and Pro-
duction 
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(ARSA) 
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2016 Seminar Nasional Peternakan 
2, Fakultas Peternakan Unhas 
: Opti-malisasi Sumber Daya 
Lokal Peternakan Rakyat 
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2014 The Fourth International 
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System, 
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Pebruari 2014 

2013 Pelatihan HKI dan Drafting Pusat Informasi Makassar, 10 



180 
 

Paten dan HKI, LPPM 
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2013 International and Workshop 
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Universitas 
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