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Sistem reproduksi jantan terdiri dari: 

 Gonad/testes (Sepasang testis) 
 Saluran kelamin :  

 Epidydimis 
 Ductus deferen 
 Urethra 

 Kelenjar kelamin tambahan (glandula asesoria) 
 Kelenjar vesikularis 
 Kelenjar prostate 
 Kelenjar bulbo urethralis 
 Ductus /sistem saluran – saluran 

 Alat kelamin luar: penis dengan pelindungya 
(preputium) 
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Embriologi alat reproduksi hewan jantan 

 Pada fertilisasi spermatozoa yang membawa gamet X 
dan Y berfusi dengan ovum yang membawa gamet X, 
sehingga akan terbentuk zigot baru yang mungkin 
membawa gamet XX atau XY.  

 
 Sedangkan pada unggas  kebalikannya. Pada stadium 

embrional, di dalam embrio tersebut telah terdapat alat-
alat (tubulus mesonephros, gonad, duktus Mülleri, 
duktus mesonephros dan sinus urogenitalis) yang 
nantinya akan berkembang dan berdiferensiasi menjadi 
alat repoduksi.  
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 Pada hewan jantan: 

 

 Gonad akan berkembang menjadi testes 

 

 Tubulus mesonephros berkembang menjadi vasa 
eferensia (duktulic efferentes) 

 

 Duktus mesonephros akan berkembang menjadi 
duktus epididymis (dekat testes), duktus deferen 
(bermuara pada sinus urogenitalis)  

 

 Bagian ujung duktus mesonephos akan berkembang 
menjadi kelenjar vesikularis.  
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 Sinus urogenitalis pada hewan jantan berkembang 
menjadi: 

1. Urethra (canalis urogenitalis), yang terdiri dari 3 
bagian: 

 Pars pelvina 

 Pars bulbourethralis 

 Pars penis 

 

2. Kelenjar prostata 

 

3. Kelenjar bulbourethralis  
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 Diferensiasi alat kelamin jantan dipengaruhi oleh dua 
substansi yang diproduksi oleh fetal testis, yaitu:  

 

 Fetal androgen (hormon androgen), 
menyebabkan perkembangan saluran reproduksi 
hewan jantan 

 

 Mülleri  Inhibitory Substance (MIS), 
glycoprotein yang bertanggung jawab pada 
penekanan duktus paramesonephros (Müllerian). 
Duktus ini berkembang menjadi uterus dan vagina 
pada hewan betina. 
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 Kelainan dalam diferensiasi dan perkembangan gonad 
dan salurannya dapat  menghasilkan berbagai macam 
intersexualitas, yaitu antara lain: 

 

 Intersex/hermaphrodite 

 Disebut juga pseudohermaphrodite.  

 Female phrodite: penampilan luar betina namun alat 
kelaminnya jantan. 

 

 Male phrodite: penampilan luar jantan namun alat 
kelaminnya betina. 

 



10 

 Sisa-sisa tubulus mesonephros 

 Sisa-sisa tubulus mesonephros:  

 paradidimis dan vasa aberansia. Pada 
perkembangan yang sempurna sisa-sisa ini tidak 
dijumpai. 

 

 Sisa-sisa duktus Mülleri 

 Sisa duktus Mülleri membentuk uterumaskulinus. 
Pada hewan jantan yang berkembang normal, duktus ini 
tidak berkembang dan akan teregresi. 
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 Alat kelamin luar pada hewan jantan: penis, berkembang 
dari tuberculum genitalis. Penis terdiri dari preputium 
dan skrotum.  

 

 Testis yang terbentuk pada prental akan turun dari 
rongga perut ke skrotum (descencus testiculorum).  

 

 Pada sapi descencus testiculorum selesai pada 
pertengahan kehidupan intra uterin (kebuntingan). 

 Pada kuda dekat sebelum/sesudah dilahirkan 

 Pada babi seperempat akhir kehidupan intra uterin.  
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Testis 

 Pada semua species testis 
berkembang di dekat ginjal. 

 Pada mamalia testis mengalami descencus 
(penurunan) dan berakhir dalam scrotum. 



13 

 Testis tidak turun dalam skrotum dan masih tertinggal 
dalam rongga perut: cryptorchidismus/cryptocid.  

 

 Satu testes yang tidak turun ke dalam skrotum 
disebut cryptochid unilateral. Pada kelainan ini 
hewan jantan masih fertil karena masih bisa 
menghasilkan spermatozoa.  

 

 Kedua testis tidak turun dalam skrotum disebut 
cryptochid bilateral. Pada kelainan ini hewan 
jantan steril karena tidak mampu menghasilkan 
sperma.  

 

 * Peristiwa cryptorcid jarang dijumpai pada sapi, domba 
dan kambing, tetapi sering dijumpai pada kuda dan babi. 
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 Perkembangan postnatalis alat reproduksi hewan 
jantan 

 

 Perkembangan posnatalis (setelah dilahirkan) yang 
berkembang adalah ukuran dan susunan bagian-bagian 
alat reproduksi.  

  

 Perkembangan ini sangat erat hubungannnya dengan 
hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh alat 
reproduksi itu sendiri atau dari kelenjar lain, baik yang 
bersifat langsung (Tabel 2-1) maupun tidak langsung 
(Tabel 2-2). 



15 

Kelenjar Hormon Fungsi 

Adenohipofise Follicle stimulating 
hormone (FSH) 

Spermatogenesis pada jantan, 
pertumbuhan folikel pada 
betina 

Luteinizing hormone (LH) Pelepasan hormon estrogen, 
progesteron dan ovulasi 

Interstitial cell 
stimulating hormone 
(ICSH) 

Pembentukan testosterone 
oleh sel-sel leydiq 

Testis Testosteron Mempertahankan sistem 
saluran kelamin jantan, 
sifat-sifat kelamin 
sekunder,  

Spermatogenesis 

Ovarium Estrogen Mempertahan sistem kelamin 
betina dan sifat-sifat 
kelamin sekunder  

Tabel 2-1. Contoh beberapa hormon yang berpengaruh langsung  
pada perkembangan alat reproduksi 
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Kelenjar Hormon Fungsi 

Adenohipofise Somatotropic hormone 
(STH) 

Pertumbuhan tubuh, sintesa 
protein 

Thyroid stimulating 
hormone (TSH) 

Stimulasi kelenjar thyroid, 
pelepasan thyroxin dan 
pengikatan yodium oleh 
thyroid  

Neurohipofise Vasopresin/Antidiuretic 
hormone (ADH) 

Pertumbuhan tubuh, mengatur 
keseimbangan cairan dalam 
tubuh 

Pancreas Insulin Metabolisme karbohidrat dan 
lemak 

Tabel 2-2. Contoh beberapa hormon yang berpengaruh tidak langsung  
pada perkembangan alat reproduksi  
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Testis 

 Alat reproduksi primer bagi hewan jantan karena 
menghasilkan spermatozoon (jamak: spermatozoa),  

 

 Bentuk testis pada sapi bulat panjang sumbu arah 
vertical. Pada sapi dewasa panjang testis 12-15 cm, 
diameter tengahnya 6-8 cm, dan beratnya 300-500 
gram,  

 

 Dibungkus oleh kapsul putih mengkilat (tunica 
albugenea) yang banyak mengandung serabut syaraf 
dan pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok 
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Tunica Vaginalis Propria 

 Membran serosa yang 
melapisi testis. 

 Dikenal sebagai lapisan 
viscera (dalam) pada tunica 
vaginalis, yang sebenarnya 
merupakan perluasan 
peritoneum. 
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 Di bawah tunica 
albugenea  terdapat 
parenkim yang 
menjalankan fungsi 
testis.  
 

 Parenkim membentuk 
saluran yang berkelok-
kelok. 
 

 Tubulus seminiferus 
terletak di dalam lobus-
lobus kerucut, 
merupakan saluran 
panjang di dalam testis, 
berdiameter 200 
mikron.  

 Irisan sagital testis dengan menampilkan 
jaringan parenkim yang mengandung 
tubulus seminiferus, rete testis, vasa 
aferensia dan vas deferen (Bearden and 
Fuquay, 1980) 
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Tunica albugenia 

 Lapisan di bawah tunica 

vaginalis propria yang 
merupakan jaringan ikat 
putih yang pekat dan 
serabut otot polos. 
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 Setiap lobus-lobus kerucut mempunyai saluran keluar 
disebut tubulus rektus seminiferus. Muara tubulus 
rektus seminiferus bergabung membentuk anyaman 
yang disebut rete testis.  

 

 Dari muara rete testis terbentuk 12-15 saluran yang 
disebut duktus eferen/eferentes. 12-15 saluran tersebut 
bergabung menjadi satu masuk ke dalam duktus 
epididymis.  
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Tubulus seminiferus 

Merupakan tubulus – tubulus dalam testis dimana 
spermatozoa dibentuk. Diperkirakan panjangnya 
mencapai 3 mil pada sapi 

 

Tersusun berliku – liku / ikal yang menyebar dari caput 
testis. 

 

Pada lapisan luarnya didapatkan spermatogonia dan sel 
– sel sertoli (sel sustentaculer) yang diduga sebagai 
pemelihara spermatid – spermatid. 
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 Tubulus seminiferus terdapat berbagai macam bentuk sel 
yang merupakan perkembangan dari spermatozoa. Di dalam 
parenkim diantara tubulus seminiferus ditemukan sel 
interstitial atau sel leydig 
 

 Luteinizing hormone (LH) memacu sel leydig untuk 
menghasilkan testosteron dan sedikit androgen.  

 Irisan melintang dari jaringan parenkim yang menunjukkan hubungan antara 
tubulus seminiferus dan jaringan insterstisial yang mengandung sel Leydig 
(Bearden and Fuquay, 1980). 
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Lapisan berikutnya yang menuju ke arah dalam terdapat 
spermatocyt primer dan kemudian spermatocyt 
sekunder. 

 

Spermatid nampak melekat pada sel – sel sertoli yang 
menonjol ke arah lumen. 

 

Spermatozoa yang terbentuk penuh terdapat pada 
lumen tersebut. 
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Skrotum  
 Skrotum adalah dua lobus kantong yang membungkus 

testis.  
 

 Pada kebanyakan spesies skrotum berlokasi di daerah 
inguinal diantara dua kaki. Kulit di daerah skrotum 
berbulu halus dan jarang, serta kurang mengandung 
lemak di bawah kulit.  
 

 Pada fase embrional, skrotum mempunyai original 
jaringan yang sama dengan labia mayor pada hewan 
betina.  
 

 Skrotum tersusun dari lapisan terluar yang terususun 
dengan serabut otot polos, tunika dartos.  
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 Tunika dartos membagi skrotum menjadi 2 bagian dan 
ini menempel pada tunika vaginalis.  

 

 Skrotum berfungsi untuk melindungi dan menyokong 
testis, mengatur temperatur testis dan epididymis 
supaya temperatus dalam testis 4-7°C dibawah 
temperature tubuh.  

 

 Mekanisme pengaturan panas/termoregulator 
dilakukan oleh:  

 musculus cremaster externus  

 musculus cremaster internus  
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 Kedua musculus ini akan menarik testes ke atas 
menedekati rongga perut  untuk mendapatkan 
pemanasan.  

 

 Tunika dartos menarik testes mendekati perut sehingga 
permukaan testis dan permukaan testis menjadi lebih 
kecil dan melipat untuk mencegah pengeluaran panas.  

 

 Apabila temperatur panas, kedua otot ini relaksasi 
sehingga testes turun menjauhi perut dan permukaan 
mengembang untuk mempercepat pengeluaran panas.  
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 Struktur arteri testis berkelok-kelok dan membentuk 
kerucut, struktur ini ikut berperan pada pengaturan panas 
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Saluran reproduksi hewan jantan  

 

1. Epididymis  

 Epididymis berbentuk bulat panjang dan melekat pada 
testis. 

 

 Epididymis terbagi 3: caput (kepala), corpus (badan) 
dan cauda (ekor).  

 

 Caput epididymis menelungkupi testis. Epididymis berisi 
duktus, mulai caput berkelok-kelok rapat sekali.  
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 Panjang duktus epididymis bila direntangkan adalah 
36 m pada sapi dewasa dan 54 m pada babi dewasa.  

 

 Duktus berasal dari duktus efferen. Duktus efferen 
berdiameter 100-300 mikron dan hanya berisi sedikit 
spermatozoa.  

 

 Fungsi epididymis adalah: 

 Transportasi sperma 

 Tempat pemadatan sperma 

 Tempat pemasakan sperma 

 Tempat penimbunan sperma 
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2. Vas deferen 

 

 Saluran sperma lanjutan dari cauda epididymis sampai ke 
urethra.  

 Diameter luar sekitar 2 mm dan berdinding yang 
mengandung muskulus yang tebal.  

 

 Vas deferen berjalan ke atas menempel pada corpus 
epididyimis dan salurannya makin lurus, dekat caput 
epididymis makin halus dan bersama dengan pembuluh 
darah, pembuluh limfe dan urat syaraf membentuk 
funiculus spermaticus, kemudian masuk ke rongga 
perut melalui canalis inguinalis.  
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 Berjalan proximal dalam rongga perut dan makin ke atas 
dindingnya makin tebal dan diameternya makin besar 
membentuk ampula (ampullae ductus deferentis).  

 

 Di depan vesika urinaria membelok ke belakang masuk 
ke dalam rongga pelvis dan bermuara pada urethra 
pars pelvina (UPP).  

 

 Penebalan dari ampula karena adanya banyak kelenjar 
pada dinding dan struktur dinding ampula mirip kelenjar 
vesikularis.  
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 Pada sapi dewasa ampula berdiameter 10-15 cm dengan 
ketebalan 1 cm, pada kuda diameter 20 cm dengan 
ketebalan 2 cm, dan pada kambing diameter 7 cm 
dengan ketebalan 0,2-0,5 cm.  

 

 Ampula mengandung epithel yang terdiri atas sel 
kelenjar yang banyak menghasilkan fruktosa dan asam 
sitrat.  

 

 Pada ruminansia, UUP membentuk bangunan yang 
berbentuk kerucut yang disebut colliculus seminalis.  
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Urethra 

 Untuk menyalurkan sperma dan urin. Menurut letaknya 
urethra dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:  
 pars pelvina,  
 pars bulbourethralis dan  
 pars penis. 

 
 Bagian belakang dari vesica urinaria terdapat bangunan 

kecil (colicullus seminalis). Di bagian depannya 
adalah muara bersama dari ampula dan saluran kelenjar 
vesikularis.  
 

 Kelenjar kelamin tambahan pada hewan jantan berfungsi 
untuk membebaskan zat-zat tertentu yang ditambahkan 
dalam plasma yang sangat diperlukan untuk kehidupan 
spermatozoa. 
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a. Kelenjar vesicularis 

 Ada sepasang, terletak di kanan-kiri ampula duktus 
deferens.  

  

 Saluran keluar dari kelenjar ini bermuara ke dalam 
urethra, umumnya muaranya menjadi satu dengan 
ampula sehingga ada 2 muara di kiri dan kanan 
(ostium ejaculatorium).  

 

 Sekresi kelenjar ini banyak mengandung protein, 
potasium, fruktosa, asam sitrat, asam askorbut, 
vitamin dan enzim, warnanya kekuning-kuningan 
karena banyak mengandung flavin dengan pH 5.7-6.2  
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b. Kelenjar prostata 

 Pada sapi sepasang, berbentuk bulat dan tidak 
berlobus.  

 

 Terdiri dari dua  bagian, bagian badan prosatata dan 
bagian prostata yang cryptik.  

  

 Sekresinya banyak mengandung ion anorganik (Na, Cl, 
Ca, Mg).  

  

 Pada sapi sekeresinya sangat encer dan mempunyai 
pH yang basa (7,5-8,2). 
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c. Kelenjar bulbourethralis 

 

 Sepasang, terdapat di sebelah kanan dan kiri urethra 
bulbourethralis, di bawah  musculus bulbo spongiosus.  

 

 Pada sapi kelenjar ini sebesar buah kemiri, padat dan 
mempunyai kapsul. Pada babi ukuran kelenjar ini lebih 
besar. 
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Penis  

 Penis merupakan organ kopulatoris pada hewan jantan, 
berbentuk silinder panjang dan bersifat fibroelastik 
(kenyal).  

 

 Penis membentang ke depan dari arcus ischiadicus pelvis 
sampai ke daerah umbilikus pada dinding ventral perut. 
Penis ditunjang oleh fascia dan kulit.  
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 Penis terdiri akar atau pangkal, badan penis dan ujung 
penis.  

 

 Jaringan penis bersifat fibroelastik dan agak kaku 
walaupun dalam keadaan tidak ereksi.  

 

 Sebagian besar penis dalam keadaan tidak ereksi 
berbentuk huruf S yang disebut flexura sigmoidea.  
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 Preputium adalah suatu invaginasi berganda dari kulit 
yang berisi dan menyelubungi bagian bebas penis 
sewaktu tidak ereksi dan menyelubungi badan penis 
caudal dari glan penis sewaktu ereksi.  

 

 Preputium melindungi penis dari pengaruh luar dan 
kekeringan. Fornix praeputii adalah daerah dimana 
praeputii bertaut dengan penis tepat caudal dari gland 
penis.  
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