
 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kambing merupakan ternak dunia karena hidup 

menyebar ke seluruh dunia, namun Indonesia mempunyai 

peluang besar dalam mengembangkan ternak kambing untuk 

pasar dunia tahun 2020 karena Indonesia mempunyai 

sumberdaya alam yang mendukung (Yusdja dan Winarso, 

2001). Kambing Boer merupakan salah satu bangsa kambing 

tipe pedaging yang memiliki pertumbuhan relatif lebih cepat 

dibandingkan dengan beberapa bangsa kambing lainnya. 

Dibandingkan dengan kambing lokal Indonesia, kambing Boer 

merupakan tipe pedaging dan memiliki tingkat pertumbuhan 

yang lebih cepat (Suyadi, Susilawati dan Isnaini, 2004). 

sehingga dapat mendukung program swasembada daging. 

Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan populasi ternak 

kambing di Indonesia.  

 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

populasi ternak kambing Boer adalah melalui inseminasi 

buatan (IB). Inseminasi buatan adalah salah satu teknologi 

reproduksi yang telah berhasil meningkatkan perbaikan mutu 

genetik ternak serta menghindari penyebaran penyakit 

kelamin. Teknologi IB diharapkan mampu mengoptimalkan 

penggunaan semen serta dapat meningkatkan produktivitas 

ternak. Keberhasilan pelaksanaan IB tidak terlepas dari 

penanganan semen dari faktor seperti bahan pengencer yang 

dapat digunakan serta cara penyimpanan semen setelah 

pengenceran. Kualitas semen akan menurun jika penyimpanan 

tidak ditambah dengan pengencer yang tepat (Hafez, 2004). 

Zat pengencer adalah campuran dari bahan yang dapat 

mempertahankan kualitas spermatozoa. Syarat pengencer yaitu 



 

 

dapat menyediakan sumber energi, bersifat buffer untuk 

mencegah perubahan pH yang dapat membunuh spermatozoa 

akibat terbentuknya asam laktat, mengandung antibiotika 

untuk mencegah timbulnya bakteri dan meningkatkan volume 

semen (Memon and Ott, 1981). Pengenceran semen diperlukan 

untuk bisa melakukan lebih banyak IB dari satu ejakulasi dan 

untuk mempertahankan daya fertilitas pada saat penyimpanan. 

Penggunaan semen cair dalam inseminasi buatan sangat 

dibatasi oleh keterbatasan waktu. Dilain pihak teknologi 

semen cair memiliki keuntungan dibandingkan dengan semen 

beku (Anonimus, 2004).  

Salah satu pengencer semen komersial adalah 

Andromed produksi Minitübe Jerman. Andromed merupakan 

suatu medium tanpa kuning telur untuk semen beku maupun 

cair yang mempunyai angka fertilitas tinggi, tidak mempunyai 

resiko kontaminasi mikroorganisme dan mudah dalam 

penanganan serta waktu penyimpanan. Bahan pengencer 

instant ini berupa cairan yang tersusun atas aquabidest, 

fruktosa, gliserol, asam sitrat, buffer, phospolipid, 

spectynomycine, lincomycin 15 mg, tylocin 5 mg dan 

gentamycin 25 mg (Susilawati, 2011).  

Penelitian tentang pendinginan dan pembekuan semen 

kambing Boer dengan pengencer Andromed (1:4) 

menghasilkan persentase motilitas individu semen segar 

88,33±7,64% setelah pendinginan 71,67±2,89% dan 

pembekuan 39±3,94%. Viabilitas spermatozoa pada semen 

segar adalah 92,67±2,52% setelah mendapat perlakuan 

pendinginan 83,33±5,77% dan pembekuan 62,5±6,77% (Putra, 

2013). Toelihere (1993) menyatakan bahwa semen normal 

mempunyai persentase hidup minimal 50%. Abnormalitas 



 

 

semen segar 4±1% setelah proses pendinginan 4,67±0,57% 

dan pembekuan 5,6±1,07%.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah berapa waktu 

optimal yang dibutuhkan untuk menyimpan semen kambing 

Boer yang telah diencerkan dengan Andromed pada suhu 

ruang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan lama 

waktu penyimpanan yang optimal pada semen kambing Boer 

yang diencerkan dengan pengencer Andromed pada suhu 

ruang untuk menunjang keberhasilan IB. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengembangkan metode pengenceran semen menggunakan 

pengencer Andromed pada suhu ruang untuk meningkatkan 

keberhasilan IB pada kambing Boer. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan dan 

dikembangkan di Australia. Kambing Boer memiliki bobot 

lahir 3-4 Kg dan laju pertambahan bobot badan harian sekitar 

140-250 g/hari/ekor (Setiadi, Subandriyo, Martawidjaja, 

Sutama, Adiati, Yulistiani dan Priyanto, 2002).  Bobot dewasa 

kambing ini untuk jantan mencapai 110 kg dan betina adalah 

100 kg (Malan, 2000). Penampilan tubuhnya yang kompak 

mengakibatkan breed ini dipilih sebagai kambing pedaging 

(Warmington and Kirton, 1990).  



 

 

Inseminasi buatan memerlukan kualitas dan kuantitas 

semen yang baik. Semen segar yang baik dapat segera 

ditampung kemudian diencerkan dengan menggunakan 

pengencer tertentu. Kualitas semen dapat menurun jika tidak 

disimpan dengan bahan pengencer yang tepat (Hafez, 2000). 

Teknik IB yang sudah umum dipakai yaitu menggunakan 

semen beku maupun semen cair (Sumeidiana dkk, 2007). Pada 

umumnya program IB dilakukan dengan menggunakan semen 

beku. Permasalahan utama adalah semen beku kambing 

memiliki kualitas yang rendah setelah dilakukan thawing 

(Deka and Rao, 1987) yang ditandai dengan terjadinya 

perubahan fungsional, ultrastruktur spermatozoa, kerusakan 

membran plasma dan tudung akrosom yang menyebabkan 

terjadinya penurunan motilitas dan daya hidup yang berakibat 

kegagalan transpor dan fertilisasi (Maxwell and Watson, 

1996). Oleh karena itu, penggunaan semen cair terutama pada 

kondisi lapangan dalam program IB merupakan alternatif yang 

perlu diperhatikan. Teknologi semen cair ini sederhana, namun 

daya hidup spermatozoa hanya dapat bertahan beberapa jam 

saja dan membatasi penggunaan semen cair. Upaya untuk 

memperlambat penurunan kualitas semen cair perlu 

memperhatikan bahan pengencernya. 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/0,5 ml (Roca et al.,1997). Proses penyimpanan semen cair 

kambing umumnya dilakukan pada suhu 4-5°C sehingga dapat 

menghindari efek negatif pembekuan (Leboeuf et al., 2000).  

Salah satu pengencer semen komersial yang tidak 

mengandung kuning telur adalah Andromed. Pengencer semen 

komersial ini tidak terkontaminasi mikroorganisme yang 



 

 

berasal dari kuning telur serta mudah penanganan dan waktu 

penyimpanan. Andromed merupakan suatu medium tanpa 

kuning telur untuk semen beku dan cair yang mempunyai 

angka fertilitas tinggi (Susilawati, 2011). Andromed 

mengandung protein, karbohidrat (fruktosa, glukosa, manosa, 

dan maltotriosa), mineral (natrium, kalsium, kalium, 

magnesium, klorida, fosfor, dan mangan), asam sitrat, gliserol, 

lemak, lesitin, dan gliserilfosforil kolin (GPC) (Aku, 2005). 

Andromed mengandung gliserol yang berfungsi untuk 

menghasilkan energi dan membentuk fruktosa, sehingga dapat 

menunjukkan aktivitas spermatozoa yang optimum (Dewantri, 

2011). Namun penambahan pengencer Andromed pada semen 

kambing Boer belum diketahui berapa lama dapat 

mempertahankan kualitas semen pada suhu ruang hingga layak 

untuk diinseminasikan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian 

mengenai waktu optimal yang dibutuhkan terhadap pengaruh 

lama simpan pada suhu ruang 0, 60, 120, 180, 240 dan 300 

menit. Skema kerangka pikir penelitian ini disajikan pada 

Gambar 1. 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

1.6 Hipotesis 

Terdapat perbedaan kualitas semen kambing Boer 

yang diencerkan menggunakan pengencer Andromed yang 

disimpan pada suhu ruang dengan waktu simpan yang 

berbeda. 

 

Inseminasi Buatan untuk meningkatkan populasi 

kambing Boer 

Perlu persediaan kualitas dan kuantitas semen yang baik 

Semen beku kambing memiliki kualitas yang rendah 

setelah dilakukan thawing (Deka and Watson, 1996)  

Penggunaan semen cair sebagai alternatif program IB 

Perlu bahan pengencer yang memiliki angka fertilitas 

tinggi dan bahan penyusunnya tidak terkontaminasi 

mikroorganisme (Andromed)  

Perlu pengamatan pengaruh waktu simpan semen kambing 

Boer pada suhu ruang 0, 60, 120, 180, 240 dan 300 menit 


