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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

            Usaha dalam meningkatkan produksi daging sapi di 

Indonesia perlu dilakukan melalui peningkatan populasi sapi 

pedaging. Populasi sapi pedaging terbesar di Indonesia berada 

dipeternak rakyat, maka perlu pengembangan program 

pembibitan dan sistem pemeliharaan yang baik di tingkat 

peternak serta pemilihan bangsa sapi yang mengutamakan 

kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan 

kondisi pakan yang tersedia. Sapi Bali sebagai rumpun asli 

sapi Indonesia merupakan komoditas strategis untuk 

dikembangkan karena beberapa keunggulan yang dimiliki.  

Handiwirawan dan Subandriyo (2004) menyatakan bahwa sapi 

Bali memiliki beberapa keunggulan karakteristik yaitu 

memiliki daya adaptasi sangat tinggi terhadap lingkungan 

yang kurang baik, seperti dapat memanfaatkan pakan dengan 

kualitas rendah, mempunyai fertilitas dan nilai conception rate 

yang sangat baik, persentase karkas yang tinggi yaitu 52-

57,7%, dan memiliki daging berkualitas baik dengan kadar 

lemak rendah (kurang lebih 4%). Keunggulan-keunggulan 

tersebut harus didorong dengan kemajuan teknologi khususnya 

teknologi reproduksi Inseminasi Buatan (IB) untuk 

meningkatkan efisiensi reproduksi ternak.  

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) adalah instansi 

pemerintah yang memproduksi semen beku sapi perah dan 

sapi potong. Balai Besar Iinseminasi Buatan Singosari Jawa 

Timur merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknik (UPT) 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur. 

Tugas pokok dari BBIB Singosari adalah melaksanakan 
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produksi dan pemasaran semen beku ternak unggul serta 

pengembangan IB. Produk semen beku di BBIB Singosari 

terdiri dari semen sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing 

dan domba.  Proses produksi semen beku di BBIB Singosari 

terdapat permasalahan yaitu pejantan yang tidak dapat 

ditampung, karena libido yang rendah, sakit pincang dan 

semen yang dihasilkan memiliki kualitas rendah, sehingga 

kurang efisien karena biaya produksi yang tinggi dengan 

produksi yang rendah. Kualitas dan kuantitas semen yang  

dihasilkan oleh sapi Bali dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa 

faktor,  antara  lain:  umur,   genetik,  suhu  dan  musim, 

frekuensi ejakulasi, pakan dan berat  badan (Ismaya, 2014).  

Pengaruh musim di Indonesia yang tidak menentu juga 

akan berdampak pada kualitas semen yang dihasilkan. Khairi, 

Muktiani dan Ondho (2014) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa semakin tinggi curah hujan maka volume semen yang 

dihasilkan oleh ternak semakin rendah, begitu pula sebaliknya 

semakin rendah curah hujan maka volume semen yang 

dihasilkan akan semakin tinggi. Tingginya curah hujan akan 

berakibat pada rendahnya intensitas cahaya dimana cahaya ini 

dibutuhkan dalam produksi Follicle Stimulating Hormone 

(FSH). Hormon FSH berperan dalam tubuli seminiferi untuk 

memacu berlangsungnya proses spermatogenesis, apabila 

hormon ini tidak diproduksi dengan baik maka berdampak 

pada terhambatnya produksi semen. Hal ini didukung oleh 

pendapat Garner dan Hafez (2000) bahwa perubahan musim 

dan lamanya penyinaran dapat menghambat produksi hormon 

FSH yang berakibat pada terhambatnya proses 

spermatogenesis oleh testis. Perubahan produksi semen dapat 

terjadi secara bermusim selain akibat perubahan intensitas 

cahaya juga dipengaruhi oleh perubahan temperatur 
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lingkungan. Salisbury dan Vandenmark (1985) menyatakan 

bahwa temperatur dan kelembapan udara memiliki korelasi 

yang nyata dengan fertilitas sapi pejantan. Korelasi 

menunjukkan bahwa jika temperatur dan kelembapan udara 

naik maka fertilitas akan menurun. Cahaya dan temperatur 

udara merupakan dua faktor dari pengaruh musim terhadap 

fertilitas sapi. 

Pembekuan semen merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi produksi semen beku karena dalam proses 

pembekuan akan mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik 

berupa kerusakan membram plasma dan membran akrosom, 

sehingga pada saat pembekuan akan terjadi kematian 

spermatozoa 20-80% atau rata-rata 50% (Ismaya, 2014). 

Kualitas semen pasca pembekuan dapat dilihat dari persentase 

motilitas individu setelah di thawing atau Post Thawing 

Motility (PTM). Motilitas merupakan uji kualitas yang penting 

karena fertilitas erat kaitannya dengan spermatozoa motil yang 

diinseminasikan. Motilitas merupakan faktor yang sangat 

menentukan bagi spermatozoa untuk melewati serviks, bahkan 

motilitas yang progresif membantu spermatozoa untuk dapat 

menembus cumulus oophorus dan zona pelucida ovum 

sehingga fertilisasi dapat terjadi (Arifiantini, Yusuf dan Graha, 

2005). SNI 01-4869.1-2005, menyatakan untuk dapat 

didistribusikan dan diinseminasikan persentase spermatozoa 

motil post thawing minimal harus sebesar 40%. Nilai PTM 

yang semakin tinggi menandakan  tingginya kemampuan 

spermatozoa untuk pulih kembali setelah proses pembekuan 

(recovery rate).  Nilai recovery rate ini bergantung pada 

motilitas individu semen segar selain itu faktor genetik seperti 

bangsa sapi juga turut berpengaruh. Bangsa sapi lokal seperti 

sapi Bali memiliki kualitas semen segar yang baik dan tahan 
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terhadap proses pembekuan. Chenoweth (2005) menyatakan  

bahwa faktor genetik, umur, rumpun ternak serta variasi 

individu dapat mempengaruhi ketahanan sel sperma terhadap 

cekaman suhu (thermal shock) pada saat proses thawing 

berlangsung. Kualitas sperma yang dihasilkan oleh setiap 

rumpun dan individu berbeda-beda sehingga berpengaruh 

terhadap kualitas sperma beku yang dihasilkan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengevaluasi  kualitas semen segar dan nilai 

recovery rate sapi Bali pada musim yang berbeda di BBIB 

Singosari guna meningkatkan produksi semen beku dan 

program pembibitan sapi di masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Keberhasilan dari IB salah satunya dipengaruhi oleh 

kualitas semen beku yang dihasilkan. Penentu kualitas semen 

beku adalah semen segar yang ditampung. Perbedaan musim 

yang ada di Indonesia (musim hujan dan musim kemarau) juga 

dapat mempengaruhi kualitas semen. Selain itu kualitas semen 

beku juga dapat dilihat dari nilai recovery rate (kemampuan 

spermatozoa untuk pulih kembali setelah pembekuan). Setelah 

sekian lama BBIB Singosari melakukan produksi semen beku 

sapi Bali, namun belum mencapai hasil yang maksimal, karena 

masih banyak sapi Bali yang tidak dapat ditampung dan hasil 

semen segar yang tidak dapat diproses menjadi semen beku. 

Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana kualitas semen segar dan recovery rate sapi Bali 

pada musim yang berbeda di BBIB Singosari. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kualitas semen sapi Bali pada musim 

yang berbeda di BBIB Singosari. 

2. Mengetahui recovery rate sapi Bali pada  musim 

yang berbeda di BBIB Singosari . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Sebagai masukan atau informasi bagi BBIB 

Singosari Jawa Timur dalam mengevaluasi 

kualitas semen, recovery rate dan produksi semen 

beku dari sapi Bali pada musim yang berbeda 

disetiap tahunnya. 

2. Memberikan informasi bagi masyarakat umum 

dan pihak yang akan melakukan penelitian lanjut 

tentang profil produksi semen. 

3. Diharapkan dapat menjadi suatu kajian ilmiah 

serta referensi bagi akademisi. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Bangsa sapi Bali (Bos sondaicus) menurut Guntoro 

(2002) merupakan sapi asli Indonesia yang diduga sebagai 

hasil domestikasi (penjinakan) dari banteng liar. Sapi Bali 

memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan bangsa sapi 

lainnya yaitu memiliki warna dan bentuk tubuh seperti  

banteng liar. Sapi Bali memiliki warna kaki putih dan 

memiliki “ telau”, yakni bulu putih pada bagian pantat dan 

terdapat “garis” hitam disepanjang punggungnya. sapi Bali 

merupakan salah satu ternak lokal Indonesia yang memiliki 

potensi besar untuk dikembangkan sebagai pemasok daging 
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dalam jumlah besar yang merupakan hasil domestikasi dari 

Banteng. Mengingat jumlahnya yang cukup besar dan 

penyebaran yang cukup luas maka sapi Bali merupakan ternak 

sapi yang potensial dalam penyediaan daging nasional.  

Usaha dalam peningkatan populasi ternak bisa 

dilakukan diantaranya dengan cara pencegahan penyakit, 

peningkatan perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan 

non alami seperti dengan cara teknologi reproduksi dan IB. 

Untuk mendapatkan angka keberhasilan IB yang tinggi maka 

perlu diproduksi semen dengan kualitas yang baik melalui 

pemilihan pejantan unggul. Pemilihan pejantan yang baik 

salah satunya dengan mengevaluasi kualitas dan kuantitas 

semen yang dihasilkan. Kuantitas dan kualitas semen dari 

setiap ternak berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa hal, 

antara lain umur, pakan, genetik, besar testis, kesehatan, 

frekuensi penampungan dan bangsa ternak (Ismaya, 2014).  

Suhu pada musim hujan dan kemarau juga dapat 

mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap 

reproduksi ternak jantan. Suhu yang terlalu tinggi dan rendah 

mengakibatkan terjadi gangguan dalam proses 

spermatogenesis dan produksi semen menjadi menurun, 

karena fungsi scrotum sebagai termoregulator terganggu 

(Ismaya, 2014). Hasil penelitian Khairi, dkk. (2014) 

menyatakan bahwa korelasi antara volume semen, persentase 

motilitas individu, konsentrasi spermatozoa dan curah hujan 

menunjukkan adanya pengaruh oleh curah hujan secara 

berturut-turut 66,3%, 63% dan 57,6%, sedangkan yang lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Curah hujan yang tinggi juga 

berpengaruh terhadap motilitas individu spermatozoa, 

berdasarkan penelitian Khairi (2016) Rata-rata motilitas 

individu spermatozoa yang diperoleh adalah 19,58%; 48,06% 
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dan 38,75%. Rendahnya motilitas spermatozoa pada penelitian 

disebabkan oleh pengaruh musim yang erat kaitannya dengan 

suhu dan curah hujan. Pelaksanaan penelitian pada bulan 

Oktober–Desember jatuh pada musim hujan dimana kondisi 

lingkungan berada pada suhu rendah dan curah hujan tinggi. 

Prinsip dari frozen semen adalah prinsip biofisika. 

Spermatozoa akan mengalami kerusakan saat proses 

pembekuan dan thawing, karena terbentuknya kristal es dalam 

sel. Pada saat sel disuhu 0
o
C kristal es akan terbentuk karena 

sebagian besar spermatozoa tersusun oleh air, dengan 

penambahan intra seluler krioprotektan akan menurunkan titik 

beku sel spermatozoa hingga -196
0
C (Susilawati, 2013). 

Semen yang dibekukan akan mengalami kerusakan fisik dapat 

berupa kerusakan plasma dan membram akrosom, sehingga 

saat proses pembekuan dapat terjadi kematian spermatozoa 

mencapai 20-80% atau rata-rata 50%. Kerusakan fisik dapat 

terjadi pula selama freezing-thawing mengakibatkan 

perubahan biokimia dan hilangnya glutamic oxaloacetic 

transaminase (GOT), lipoprotein dan asam amino (Ismaya, 

2014). 

Kualitas semen beku dapat dilihat dari nilai recovery 

rate, semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa 

kemampuan spermatozoa untuk pulih setelah proses 

pembekuan juga tinggi. Cerolini, Maldjian, Pizzi dan Gliozzi 

(2001) menyatakan pendinginan dan pemanasan kembali akan 

merusak lipoprotein yang ada pada membran spermatozoa. 

Perubahan struktur yang dihasilkan dalam membran sel 

spermatozoa setelah thawing terutama terkait dengan 

kemampuan untuk mengubah sumber energi, hal ini 

mempengaruhi metabolisme seluler dan fungsi spermatozoa 

lain seperti motilitas. Ditambahkan oleh Coulter, Cook  dan 
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Kastelic (1997) bahwa faktor genetik, umur, rumpun ternak 

serta variasi individu dapat memengaruhi ketahanan sel 

spermatozoa terhadap cekaman suhu (thermal shock) pada saat 

proses thawing berlangsung. Motilitas spermatozoa dapat 

terjadi jika sperma mempunyai membran yang berfungsi 

dengan baik untuk menghasilkan energi gerak. Selama 

pembekuan terjadi perubahan suhu dan osmolalitas yang 

ekstrim sehingga akan merusak komposisi lipid membran 

plasma yang berdampak pada menurunnya motilitas sperma. 

Kualitas spermatozoa yang dihasilkan oleh setiap rumpun dan 

individu berbeda-beda sehingga berpengaruh terhadap kualitas 

semen beku yang dihasilkan. Hal ini terbukti dari perbedaan 

nilai recovery rate (RR) yaitu kemampuan spermatozoa untuk 

pulih kembali dari proses pembekuan dengan membandingkan 

persentase sperma motil setelah thawing dengan semen segar. 

Hasil perhitungan nilai RR dari penelitian Sukmawati, 

Arifiantini dan Purwantara (2014) untuk Limousin adalah 

59,70±3,23%, Simmental 58,46±1,06% dan FH 57,53±1,74% 

sehingga Limousin dianggap memiliki ketahanan spermatozoa 

terhadap pembekuan yang lebih baik dibandingkan dengan FH 

dan Simmental. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

Sapi 

Bali 

Produksi 

Semen 

Faktor yang mempengaruhi 

menurut Ismaya (2014): 

MUSIM 

Kualitas 

semen 

KemaraHujan 

Curah hujan 

<50 mm 

Curah hujan 

>50 mm 

Produksi hormon  

FSH berlangsung 

normal         

Produksi hormon  

FSH terhambat            

Intensitas cahaya tinggi 
 

Intensitas cahaya rendah 

Proses 

spermatogenesis 

berlangsung normal         

 

Proses spermatogenesis 

terganggu 


