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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
 Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia 
dengan kesadaran masyarakat akan konsumsi protein hewani, 
menyebabkan tingginya permintaan daging nasional. Hal 
tersebut belum diimbangi dengan produktifitas sapi, sehingga 
menyebabkan kesenjangan antara populasi dengan kebutuhan 
daging nasional yang berakibat pada jumlah import sapi 
bakalan dan daging beku yang semakin tinggi. Salah satu 
upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam 
meningkatkan produktifitas sapi yaitu dengan memanfaatkan 
tekhnologi Inseminasi Buatan (IB) (Alawiyah dan Hartono, 
2006). Salah satu faktor keberhasilan Inseminasi Buatan yaitu 
kualitas semen yang digunakan. Menjaga kualitas semen pasca 
pendinginan atau pembekuan dapat dilakukan dengan 
menggunakan bahan pengencer yang tepat, maka diperlukan 
media pengencer yang dapat memberikan nutrisi secara 
optimum sebagai sumber energi, mencegah cold shock saat 
preservasi maupun kriopreservasi dan dapat menjaga pH dan 
tekanan osmotik bagi spermatozoa (Ihsan, 2011; Suharyati dan 
Hartono, 2011). 
 Salah satu bahan pengencer yang dapat digunakan pada 
suhu rendah yaitu pengencer Cauda Epididymal Plasma (CEP-
2) yang telah dikembangkan oleh Verberckmous, Soom, 
Dewulf, Pauw, dan Kruif (2004) yang komposisinya mirip 
dengan cairan kauda epididimis sapi. Kerusakan spermatozoa 
menjadi kendala dalam upaya mempertahankan semen pada 
suhu rendah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal 
tersebut yaitu dengan memberikan penambahan senyawa 
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krioprotektan, pada umumnya krioprotektan yang dipakai 
untuk proses preservasi yaitu krioprotektan ekstraseluler 
kuning telur karena terkandung substansi protektif yang dapat 
mengurangi tingkat mortalitas spermatozoa sapi. Kandungan 
lesitin dan lipoprotein sehingga mampu melindungi integritas 
membran spermatozoa (Fitria, Susilawati, dan Rahayu, 2013). 
Kuning telur telah membuka jalan dalam penelitian pengencer-
pengencer yang lain yang berperan penting dalam 
mempertahankan kualitas spermatozoa guna keberhasilan IB 
(Toelihere,1985). 
 Penggunaan kuning telur beresiko dalam kontaminasi 
mikroba patogen. Salah satu mikroba yang terdapat pada telur 
yaitu Salmonella sp. Cemaran pathogen dapat terjadi saat 
proses pengenceran semen berlangsung. Nugroho (2006) 
menyatakan bahwa prevalensi cemaran Salmonella sp. pada 
peternakan sebesar 11,4% dan pada telur sebesar 1,4%. 
Alternatifnya yaitu dengan penambahan santan. Santan pernah 
diaplikasikan dalam preservasi spermatozoa sapi (Vishwanath 
dan Shannon., 2000). Santan mengandung fosfolipid (Oktarini, 
2005). Susilawati (2002) menambahkan senyawa lipoprotein 
yang memiliki makromolekul yang besar tidak dapat 
menembus membran spermatozoa dan berfungsi untuk 
melindungi dan mempertahankan integritas selubung 
lipoprotein penyusun membran spermatozoa. 
 Berdasarkan uraian di tersebut, maka dilakukan penelitian 
dengan berbagai konsentrasi penambahan santan sebagai 
krioprotektan ekstraseluler pada pengencer basal CEP-2, 
sehingga dapat diketahui konsentrasi optimum santan untuk 
substitusi kuning telur agar dapat mengurangi cemaran 
mikroba patogen yang berasal dari telur tanpa harus 
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mengurangi fungsi dari pengencer dalam menjaga kualitas 
spermatozoa saat proses preservasi. 

1.2 Rumusan Masalah 
 Permasalahan dari uraian tersebut yaitu bagaimana 
pengaruh penambahan berbagai konsentrasi santan kelapa 
dalam mensubstitusi kuning telur sebagai bahan krioprotektan 
ekstraseluler terhadap pengencer CEP-2 selama pendinginan 
4ºC pada semen Sapi Limousin. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan berbagai konsentrasi santan pada pengencer dasar 
CEP-2 terhadap kualitas semen Sapi Limousin selama 
pendinginan pada suhu 40C. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah 
serta sumber informasi bagi akademisi dan bagi unit pelaksana 
teknis IB tentang pengaruh penambahan berbagai konsentrasi 
santan kelapa sebagai bahan krioprotektan ektraseluler 
pengganti kuning telur pada pengencer basal CEP-2. 

1.5 Kerangka Pikir 

Pengenceran penting dalam menjaga kualitas spermatozoa 
saat preservasi, sehingga pengencer harus menjamin 
kebutuhan fisik dan kimiawi dari spermatozoa. Salah satu jenis 
pengencer yang dapat digunakan yaitu pengencer Cauda 
Epididymal Plasma (CEP-2) yang telah dikembangkan oleh 
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Verberckmous et al. (2004) dengan komposisi yang mirip 
dengan cairan kauda epididimis sapi. 
 Salah satu kendala dalam mempertahankan kualitas semen 
adalah adanya kerusakan pada spermatozoa pada suhu rendah, 
sehingga perlu adanya penambahan krioprotektan pada 
pengencer CEP-2. Salah satu bahan yang seringkali dipakai 
adalah kuning telur (Vishwanath dan Shannon., 2000), namun 
sifat telur yang memiliki resiko cemaran pathogen, sehingga 
dapat membahayakan spermatozoa dan saluran reproduksi 
betina, maka perlu adanya upaya untuk meminimialisir resiko 
tersebut, yaitu dengan dilakukan penelitian penambahan 
berbagai konsentrasi santan karena santan mengandung 
fosfolipid (Oktarini, 2005) yang mampu melindungi integritas 
penyusun membran spermatozoa, sehingga akan diketahui 
pengaruh penambahan berbagai konsentrasi pada pengencer 
berbasis CEP-2 terhadap kualitas semen selama pendinginan. 
 Penggunaan berbagai konsentrasi santan kelapa sebagai 
krioprotektan ekstraseluler berbasis CEP-2 belum banyak 
diaplikasikan sebelumnya. Usaha untuk mendapatkan 
pengencer yang lebih aman dari cemaran mikroba pathogen 
tanpa mengurangi daya penyimpanan pada suhu rendah perlu 
diteliti dan diupayakan untuk menjaga kualitas spermatozoa. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah (H0) terdapat perbedaan 
kualitas pada pengencer yang berbeda dan H1 tidak terdapat 
perbedaan kualitas pada pengencer yang berbeda. 

Semen cair 

Pendinginan Semen Pengencer 

Krioprotektan Ekstraseluler 

• Sifat Fisik & 
Kimia = Plasma 
Semen 

• Tidak 
mengandung zat 
toksik 

• Daya preservasi 
tinggi 

• Mempertahankan 
daya fertilitas 
spermatozoa 

Cold Shock 

Cauda 
Epididymal 

Plasma (CEP-2) 

Nabati Hewani 

Kuning Telur 

Cemaran 
mikroba 

Fosfolipid 

Santan 

Aman dari cemaran 
mikroba 


