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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Import daging sapi mengalami peningkatan sejak 

beberapa tahun terakhir, hal ini membuktikan bahwa Indonesia 

mengalami peningkatan dalam permintaan daging nasional.  

Salah satu kendala yang menyebabkan kebutuhan daging 

nasional belum terpenuhi karena terbatasnya jumlah populasi 

sapi di daerah-daerah serta sulit mendapatkan sapi bakalan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan populasi dan mutu 

genetik sapi adalah memanfaatkan bioteknologi reproduksi 

peternakan melalui teknik Inseminasi Buatan (IB) (Ervandi, 

Susilawati dan Wahyuningsih, 2013). Teknologi IB telah 

berkembang pesat dan memberi pengaruh besar terhadap 

kemajuan reproduksi ternak selama lebih dari 50 tahun, IB 

berkontribusi dalam pencegahan maupun kontrol penyakit dan 

peningkatan mutu genetik (Wilmut, Young, DeSousa and 

King, 2000). 

Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB antara 

lain: ketepatan deteksi birahi, keterampilan inseminator, 

kualitas semen serta fisiologis ternak betina yang akan 

diinseminasi. Kualitas semen merupakan faktor penting yang 

harus diperhatikan pada teknologi IB. Kondisi spermatozoa 

yang mudah mengalami kerusakan pada saat perlakuan 

maupun penyimpanan membutuhkan pengencer yang dapat 

mempertahankan kualitas semen selama penyimpanan, maka 

pengencer harus mengandung sumber nutrisi, buffer, anti cold 

shock (kejutan dingin), antibiotik dan krioprotektan yang dapat 

melindungi spermatozoa dalam proses pendinginan dan 

pembekuan. Sumber nutrisi yang paling banyak digunakan 
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adalah karbohidrat, terutama fruktosa, yang paling mudah 

dimetabolisasi oleh spermatozoa (Toelihere, 1993). Oleh 

sebab itu, pengenceran yang tepat perlu dilakukan untuk 

mempertahankan kualitas semen yang akan digunakan untuk 

IB. 

Semen cair mulai dikembangkan kembali dengan 

menggunakan pengencer yang ada, yaitu pengencer 

konvensional maupun pengencer baru. Semen beku yang 

sering digunakan untuk IB memiliki kualitas yang lebih 

rendah dan hanya dapat dipertahankan apabila tersedia 

Nitrogen cair (N2 cair) secara kontinyu, sedangkan di beberapa 

daerah di Indonesia N2 cair sulit didapatkan sehingga 

berdampak pada rendahnya keberhasilan IB. Sebagai alternatif 

perbaikan mutu genetik, berbagai pengencer perlu di uji coba 

untuk menentukan pengencer yang mampu mempertahankan 

kualitas semen pada suhu penyimpanan 3-5
0
C.  

Pengencer Cauda Epididymal Plasma (CEP-2) adalah 

salah satu jenis pengencer untuk penyimpanan spermatozoa 

sapi pada suhu refrigerator (lemari pendingin). Cauda 

Epididymal Plasma-2 mengandung sumber energi berupa 

fruktosa, beberapa mineral seperti (Na
+
, Ca

2+
, K

+
), pH serta 

osmolaritasnya sama pada keadaan plasma kauda epididymis 

(Verbeckmoes, VariSoom, Dewulf, De Pauw and deKruif, 

2004). Proses penyimpanan dalam suhu rendah dapat 

merugikan spermatozoa baik struktural maupun fungsional 

akibat terjadinya cold shock. Pengencer perlu ditambahkan 

bahan lain yang berfungsi sebagai ekstraseluler selama 

penyimpanan (Ducha, Susilawati, Aulani’am dan 

Wahyuningsih, 2013). 

Pengencer berbahan dasar Tris diketahui memiliki 

kemampuan dalam memelihara daya hidup spermatozoa sapi 



3 
 

(vanWagtendonk- deLeeuw et al., 2000 disitasi oleh 

Suharyanti dan Hartono, 2011). Pengencer Tris Aminomethan 

kuning telur dapat dijadikan pengencer semen dan telah 

terbukti baik digunakan untuk berbagai ternak antara lain pada 

sapi Frisian Holstein (FH) (Priastomo, Antanto, Khoirinaya 

dan Wardani, 2009) dan pada Domba Garut (Herdis, 

Toelihere, Supriatna, Purwantara dan Adikara, 2005). 

Susu mempunyai sifat fisik yang mudah rusak, namun 

pengolahan susu menjadi produk yang lebih baik dan diminati 

sudah berkembang. Skim adalah salah satu jenis produk 

olahan susu yang sering digunakan sebagai pengencer semen. 

Dalam penelitian Aminah dan Layla (2001), menyatakan 

bahwa daya tahan hidup spermatozoa setelah penampungan 

adalah 24-36 jam yang  disimpan pada suhu 5
o
C daya tahan 

hidup masing-masing ternak berkisar antara 4-6 hari, 

sedangkan pada larutan pengencer susu bubuk adalah 4-5 hari 

dan dalam larutan pengencer susu murni tanpa lemak sekitar 

3-7 hari. Spermatozoa dengan nilai motilitas  kurang dari 50% 

bergerak progresif dan tidak ada gelombang, kurang baik dan 

tidak digunakan untuk keperluan IB. 

Jenis krioprotektan ekstraseluler yang sangat lazim 

digunakan dalam proses pendinginan (preservasi) semen 

adalah kuning telur karena mengandung lesitin dan 

lipoprotein. Kuning telur merupakan krioprotektan 

ekstraseluler mengandung lipoprotein dan lesitin yang 

melindungi membran sel spermatozoa untuk mencegah 

terjadinya cold shock selama pendinginan pada suhu 5
0
C 

(Susilawati, 2002). Menurut penelitian Ducha, dkk. (2013), 

CEP-2 dengan penambahan kuning telur mampu 

mempertahankan kualitas semen lebih baik daripada CEP-2 

tanpa kuning telur. Pengencer dasar Tris Aminomethan kuning 
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telur telah digunakan sebagai pengencer pada sapi 

(Madyawati, Srianto, Dewi, Ismudiono dan Sianita, 2011 ; 

Miftahul, Rahmawati dan Suyadi, 2013), pada domba Garut 

(Herdis, dkk. 2005) dan skim ( Madyawati, Srianto, Dewi, 

Ismudiono dan Sianita, 2011) yang sudah sering digunakan 

sebagai pengencer semen beku, maka dilakukan penelitian 

mengenai kualitas semen Sapi Limousin pada berbagai 

pengencer selama pendinginan untuk mengetahui perbedaan 

kualitas semen cair pada berbagai pengencer tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kualitas 

semen sapi Limousin yang diencerkan dengan pengencer CEP-

2+10% kuning telur, Tris Aminomethan+20% kuning telur 

dan Skim+10% kuning telur selama penyimpanan pada suhu 

4
0
C. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah menguji perbedaan kualitas 

semen yang diencerkan dengan tiga jenis pengencer yang 

berbeda, yaitu CEP-2 + 10% kuning telur, Tris Aminomethan 

+ 20% kuning telur dan Skim + 10% kuning telur. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat ditentukan jenis 

pengencer yang paling baik dalam mempertahankan kualitas 

semen di antara CEP-2 + kuning telur 10% kuning telur, Tris 

Aminomethan + 20% kuning telur dan Skim + 10% kuning 

telur. 
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1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

Spermatozoa mudah mengalami kerusakan baik pada 

suhu ruang, suhu dingin maupun pembekuan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka perlu dilakukan pengenceran agar daya hidup 

spermatozoa dapat diperpanjang dengan pengencer yang 

mengandung bahan – bahan yang tidak bersifat toksik dan 

memiliki sifat fisik kimia sama dengan semen serta mampu 

memberikan nutrisi bagi metabolisme spermatozoa. 

Beberapa jenis pengencer yang sudah umum digunakan, 

adalah Tris Aminomethan dan Skim, namun Verberckmoes et 

al. (2004), telah mengembangkan jenis pengencer baru yaitu 

CEP-2 yang mengandung sifat fisik dan unsur-unsur kimia 

sama seperti seminal plasma di kauda epididimis sapi. 

Masalah utama pada semen beku yang disimpan pada 

suhu -196
o
C akan lebih mudah mengalami kerusakan akibat 

cold shock, sehingga dilakukan preservasi dengan suhu dingin 

3-5
o
C. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kerusakan 

spermatozoa dengan menambahkan krioprotektan ekstraseluler 

pada pengencer yang digunakan (Ducha dkk, 2013) dan salah 

satu jenis krioprotektan ekstraseluler yang sudah sering 

digunakan adalah kuning telur. Purwoistri, Susilawati dan 

Rahayu (2013) menyatakan bahwa 10% kuning telur yang 

ditambahkan dalam CEP-2 berperan menyediakan sumber 

energi serta melindungi dan mempertahankan integritas 

membran spermatozoa. Kuning telur juga membantu 

mencegah hiperaktifitas dan kapasitasi dini spermatozoa. 

Dalam penelitian Verberckmoes, VanSoom, Dewulf and 

deKruif (2005), membandingkan antara pengencer CEP-1, 

CEP-2 dan Tris  dengan penambahan kuning telur 5%, 10% 

dan 20% memberi hasil tidak ada perbedaan yang nyata pada 

ketiga pengencer tersebut, namun CEP-2 dengan penambahan 
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kuning telur 10% memberikan hasil terbaik pada penyimpanan 

5
o
C dan dapat bertahan selama lima hari. 

Berdasarkan beberapa fakta tersebut, maka dilakukan 

pegujian kualitas spermatozoa yang diencerkan menggunakan 

tiga jenis pengencer yang berbeda, yaitu CEP-2 + 10% kuning 

telur, Tris Aminomethan + 20% kuning telur dan Skim + 10% 

kuning telur, sehingga dapat diketahui pengencer mana yang 

menghasilkan semen cair berkualitas paling baik. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
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1.6 Hipotesa 

Hipotesis 1 : Terdapat perbedaan Motilitas yang meningkat 

selama penyimpanan 3-5
o
C dengan pengencer 

yang berbeda. 

Hipotesis 2 : Terdapat perbedaan Viabilitas yang meningkat 

selama penyimpanan 3-5
o
C dengan pengencer 

yang berbeda. 

Hipotesis 3 : Terdapat perbedaan Abnormalitas yang lebih 

rendah selama penyimpanan 3-5
o
C dengan 

pengencer yang berbeda. 

 


