
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permintaan akan kebutuhan daging di masyarakat 

yang terus meningkat harus diimbangi dengan jumlah 

populasi ternak jika tidak ingin mengalami penurunan 

populasi ternak. Populasi ternak kambing di Indonesia 

menurut data statistik Departemen Pertanian pada tahun 

2010 mencapai 14.875.000 ekor, jumlah populasi tersebut 

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging dalam 

negeri hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia masih 

melakukan impor kambing, tercatat pada tahun 2011 impor 

kambing di Indonesia mencapai 932.611 ekor 

(Anonymous, 2012). Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

merupakan kambing yang potensial dibudidayakan di 

Indonesia karena dapat beradaptasi dengan kondisi iklim di 

Indonesia dan merupakan jenis ternak unggul penghasil 

daging dan susu. Bobot badan kambing PE jantan dewasa 

antara 65–90 kg dan yang betina antara 45–70 kg. Produksi 

susu bisa mencapai 1–3 liter/hari (Cahyono, 1998). 

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu genetik 

dan produktifitas ternak adalah melalui penerapan 

bioteknologi reproduksi yaitu Inseminasi Buatan (IB). 

Keberhasilan  program IB sangat bergantung pada kualitas 

semen yang diejakulasikan pejantan. Semen sesudah 

pengenceran harus segera disimpan, apabila tidak langsung 

digunakan untuk mempertahankan daya fertilitasnya. 

Penyimpanan semen di suhu dingin (5°C) merupakan salah 

satu alternatif untuk memperpanjang daya hidup 

spermatozoa. Semen cair yang disimpan pada suhu 5°C 

mampu bertahan selama 3-4 hari (Priastomo, Atanto, 
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Khoirinaya dan Werdhani, 2009). Penyimpanan semen di 

lemari es pada suhu 5°C dapat dilakukan dengan metode 

water jacket dan metode  free water jacket. Water jacket 

dengan penambahan air pada beaker glass sebagai tempat 

menaruh tabung reaksi yang sudah berisi semen sesudah 

diencerkan. Metode free water jacket yaitu penyimpanan 

semen di lemari es yang diletakkan secara bebas tanpa 

penambahan media air. Yusuf, Arifiantini dan Rahmiwati 

(2005) menyatakan bahwa penyimpanan dengan bantuan 

media air, menciptakan lingkungan mikro yang stabil, 

sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu 

drastis yang dapat mengakibatkan cold shock. 

Salah satu faktor pendukung dalam upaya 

mengoptimalkan program IB pada ternak  kambing adalah 

tersedianya semen beku yang memenuhi standar minimal. 

Saat ini sulit mendapatkan semen beku kambing yang 

memenuhi standar minimal yang layak digunakan dalam 

program IB. Semen beku memiliki kekurangan, yaitu 

keterbatasan nitrogen cair di daerah dan penurunan tingkat 

fertilisasi (Shannon dan Vishwanath, 2000). Penggunaan 

semen cair dalam  program IB merupakan alternatif untuk 

mengantisipasi sulitnya mendapatkan semen beku kambing 

yang memenuhi standar minimal dan suplai nitrogen cair. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa angka 

kebuntingan pada kambing yang diperoleh dengan 

menggunakan semen cair dalam program IB antara      

62,5–73,1% dengan konsentrasi spermatozoa                  

60–120 juta/0,5ml. Proses penyimpanan semen cair 

kambing umumnya dilakukan pada suhu 4–5°C, sehingga 

dapat menghindari efek negatif dari pembekuan yang 

mengakibatkan penurunan tingkat fertilitas spermatozoa  

(Pamungkas, 2009). 
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Proses penyimpanan semen cair memerlukan 

pengencer yang mengandung zat nutrisi dan mempunyai 

sifat melindungi spermatozoa, sehingga dapat bertahan 

dalam periode penyimpanan yang lebih lama. 

Andromed® merupakan suatu medium tanpa kuning telur 

untuk semen cair yang mempunyai angka fertilitas tinggi, 

walaupun tanpa kandungan seminal plasma. Bahan 

pengencer instan ini berupa cairan tersusun atas 

aquabidest, fructose, glycerol, asam sitrat, buffer, 

phospolifid, spectynomycine 15 mg, tylocin 5 mg, 

gentamycine 25 mg. Andromed® merupakan pengencer 

alternatif baru, hasilnya lebih baik, jika dibandingkan 

dengan pengencer tris kuning telur. Andromed® dapat 

mempertahankan motilitas dan ketahanan spermatozoa 

yang lebih baik daripada media tris kuning telur 

(Susilawati, 2011). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai metode penyimpanan yang paling 

tepat untuk semen cair kambing PE yang diencerkan 

dengan Andromed® dengan metode water jacket dan free 

water jacket dalam upaya mempertahankan kualitas 

spermatozoa pada penyimpanan suhu 5°C. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan 

masalah : 

1. Bagaimana kualitas semen kambing PE setelah 

pengenceran dengan  Andromed® yang 

disimpan pada suhu 5°C. 

2. Bagaimana kualitas semen cair kambing PE 

yang disimpan pada suhu 5°C menggunakan 

metode water jacket dan free water jacket. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis kualitas semen cair kambing PE yang 

disimpan pada suhu 5°C menggunakan metode water 

jacket dan free water jacket. 

 

1.4 Kegunaan 

Manfaat penelitian ini diharapkan menyebar 

luaskan teknologi IB melalui semen cair, dengan metode 

free water jacket/ water jacket serta mendukung 

perkembangan ilmu peternakan, khususnya di bidang 

bioteknologi reproduksi. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperbaiki 

dan mempertahankan kualitas semen dalam pelaksanaan 

IB. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan 

metode penyimpanan dan pengembangan media pengencer. 

Selain penyimpanan semen dalam bentuk beku, semen 

dapat juga disimpan dalam bentuk cair. Semen beku telah 

banyak digunakan secara komersial dalam peternakan 

kambing dengan hasil yang baik. Namun kekurangan dari 

semen beku adalah menurunnya fertilitas semen. Hal ini 

disebabkan oleh spermatozoa yang telah dibekukan 

mengalami pencairan kembali dan sebagian sudah 

mengalami kapasitasi sehingga daya hidupnya rendah dan 

motilitasnya menurun (Ismaya, 2009). Semen cair adalah 

semen segar yang diberi bahan pengencer dan disimpan 

pada suhu 5°C yang dapat digunakan 3-4 hari (Priastomo 

dkk., 2009). Keuntungan semen cair menurut Arifianti dan 

Supriatna (2005) adalah tidak menggunakan nitrogen cair 

dan mampu mempertahankan daya fertilitas spermatozoa. 
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Namun, belum diketahui metode simpan yang paling tepat 

pada penyimpanan suhu 5°C. 

Media yang dapat digunakan sebagai pengencer 

salah satunya adalah andromed®. Andromed® merupakan 

pengencer alternatif baru, hasilnya lebih baik jika 

dibandingkan dengan pengencer tris kuning telur selain itu 

andromed® bisa menghasilkan motilitas dan ketahanan 

spermatozoa yang lebih baik dari pada media tris kuning 

telur (Susilawati, 2011). Andromed® terbukti memiliki 

kualitas mempertahankan spermatozoa kambing PE paling 

baik dibandingkan dengan pengencer tris kuning telur dan 

pengencer skim kuning telur (Achlis, Anwar, Hidanah dan 

Srianto, 2013). 

Penyimpanan semen cair juga memiliki kelemahan 

yaitu terjadinya kerusakan spermatozoa karena adanya 

pengaruh kejutan dingin (cold shock). Usaha yang dapat 

dialakukan adalah menggunakan metode penyimpanan 

water jacket dan free water jacket. Metode free water 

jacket lebih baik dalam mempertahankan motilitas 

spermatozoa, viabilitas, abnormalitas, dan integritas 

membran spermatozoa dibanding metode water jacket yang 

dipreservasi pada suhu 5°C (Yusuf dkk., 2005). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diteliti 

kualitas semen cair kambing PE yang disimpan pada suhu 

5°C  menggunakan metode water jacket dan free water 

jacket. 

 

1.6 Hipotesis 

Metode simpan yang berbeda (water jacket dan 

free water jacket) terdapat perbedaan yang nyata terhadap 

kualitas sepermatozoa kambing PE dalam pengencer 

Andromed® yang disimpan pada suhu 5°C. 


