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Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan 

dengan memperbaiki mutu genetik ternak melalui program 

Inseminasi Buatan (IB). Dalam implementasi IB di lapang saat 

ini sebagian besar menggunakan semen beku, akan tetapi 

penggunaan semen beku memiliki banyak kendala dan 

kekurangan, antara lain tingginya kerusakan spermatozoa, 

mahalnya harga nitrogen cair serta ketersediaannya yang sulit. 

Untuk itu, semen cair dapat dijadikan sebagai alternatif untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Pengencer Cauda Epididymis 

Plasma (CEP-2) merupakan pengencer yang telah 

dikembangkan untuk menyimpan semen sapi dalam bentuk 

semen cair pada suhu refrigerator. Akan tetapi jika hanya 

menggunakan CEP-2 saja masih belum cukup, karena 

pengencer semen membutuhkan makromolekul misalnya 

kuning telur yang memiliki kemampuan untuk melindungi 

spermatozoa selama penyimpanan pada suhu dingin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan CEP-2 dengan suplementasi kuning telur pada 

berbagai level terhadap kualitas spermatozoa sapi FH (Frisian 

Holstein) kualitas rendah selama penyimpanan suhu 4-5oC. 

Materi yang digunakan berupa semen segar sapi FH dengan 

kualitas rendah yang berasal dari 10 kali proses penampungan 

dari 5 ekor sapi yang ditampung pada waktu yang berbeda. 

Setiap sapi ditampung satu kali dalam satu minggu 

menggunakan metode vagina buatan. Sapi tersebut dipelihara di 
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BBIB Singosari, Malang. Semen segar yang digunakan 

memiliki persentase motilitas individu dengan nilai rata-rata 

57% dan motilitas massa semen 2 +. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode ekperimental laboratorium dengan 3 perlakuan dan 10 

ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini yaitu P1 (CEP-2 + 

Kuning telur 10%), P2 (CEP-2 + Kuning telur 15%) dan P3 

(CEP-2 + Kuning telur 20%). Variabel yang diamati meliputi 

persentase motilitas, viabilitas, abnormalitas, dan konsentrasi 

spermatozoa selama penyimpanan pada suhu 4-5oC. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis ragam, sedangkan 

rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK). Selanjutnya dilakukan perhitungan total 

spermatozoa motil dari masing-masing perlakuan pada akhir 

waktu penyimpanan yang masih menunjukkan persentase 

motilitas dengan kisaran 40%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan 

konsentrasi kuning telur (P1, P2 dan P3) dalam pengencer CEP-

2 tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

motilitas, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa sapi FH 

kualitas rendah selama penyimpanan dalam suhu 4-5oC. Semua 

perlakukan mampu mempertahankan persentase motilitas 

sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI) yaitu ≥ 40% hingga 

penyimpanan jam ke 3. Meskipun demikian dari hasil uji Chi 

Square pada penyimpanan hari ke 1 masih menunjukkan 

persentase motilitas yang tidak berbeda nyata dengan standart 

minimal SNI, yaitu P1 dengan rata-rata 36,00 ± 4,59%, P2 rata-

rata 37,00 ± 4,22%, P3 rata-rata 37,50 ± 4,86%, sehingga masih 

memungkinkan digunakan untuk IB. 

Penambahan 10%, 15% dan 20% kuning telur dalam 

pengencer CEP-2 tidak mempengaruhi kualitas spermatozoa 

sapi FH kualitas rendah selama penyimpanan pada suhu 4-5 oC. 

Semen segar kualitas rendah dalam pengencer CEP-2 yang 

ditambahkan 10%, 15% dan 20% kuning telur dapat bertahan 

hingga hari ke 1 untuk dapat digunakan dalam proses IB. 


