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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat 

Indonesia akan konsumsi protein hewani, menyebabkan 

tingginya permintaan daging nasional. Hal tersebut 

belum diimbangi dengan produktivitas sapi, sehingga 

menyebabkan kesenjangan antara populasi dengan 

kebutuhan daging nasional yang berakibat pada jumlah 

impor sapi bakalan dan daging beku yang semakin tinggi. 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dalam meningkatkan produktifitas sapi yaitu dengan 

memanfaatkan teknologi Inseminasi Buatan (IB) 

(Alawiyah dan Hartono, 2006). Salah satu faktor 

keberhasilan IB 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 (Suharyati dan 

Hartono, 2011). 

      Keberhasilan pelaksanaan IB sangat ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu kesuburan betina, inseminator, 

ketepatan waktu inseminasi dan yang terpenting adalah 

kualitas semen yang digunakan. Kualitas semen yang 
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digunakan untuk IB harus memenuhi persyaratan seperti 

volume, warna, pH, konsistensi, motilitas, konsentrasi 

dan morfologi spermatozoa untuk  mempertahankan 

kualitas semen. Segera setelah penampungan, semen  

perlu  diencerkan dengan bahan pengencer untuk 

diawetkan (preservasi). Semen perlu diencerkan terlebih 

dahulu dalam mempertahankan kualitas semen selama 

penyimpanan (Mumu, 2009). 

      Prinsip pengenceran semen bertujuan untuk 

menambah volume semen dari setiap ejakulasi dan 

memberi zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan daya tahan hidup dan  fertilitas 

spermatozoa. Pengenceran juga dapat memberi 

perlindungan terhadap spermatozoa dari terjadinya 

kejutan dingin (cold shock), mencegah tumbuhnya 

kuman dan juga sebagai penyanggah dalam menjaga 

kestabilan pH (Toelihere, 1993). Pengencer harus  

mempunyai sifat-sifat seperti plasma semen yaitu harus 

dapat menciptakan keadaan yang  memungkinkan 

spermatozoa tahan terhadap kondisi buatan yang 

berhubungan dengan penyimpanan. Kemampuan 

spermatozoa untuk bertahan hidup lebih lama di dalam 

suatu medium pengencer sangat dipengaruhi oleh sifat 

fisik dan kimiawi pengencer yang digunakan. Beberapa 

bahan pengencer yang biasa atau umum digunakan 

adalah tris, kuning telur (KT), susu skim atau air kelapa 

disamping itu perlu juga ditambahkan gliserol atau etilen 

glikol. 
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      Pengencer yang sedang dalam tahap perkembangan 

adalah pengencer Cauda Epididymal Plasma 2 (CEP-2) 

yang memiliki komposisi kimia seperti NaCl, KCL, 

CaCl2(H2O)6, NaH2PO4, KH2PO4, fruktosa, sorbitol, 

Bovine Serum Albumin (BSA), tris, gentamicin dan asam 

sitrat (Verberckmoes, Van Soom, Dewulf and De Kruif, 

2004). Pengencer CEP-2 memiliki kandungan BSA di 

dalamnya yang berfungsi sebagai komponen 

makromolekuler yang bersifat pengikat Ca
2+ 

dan 

mencegah pada saat Ca
2+

 masuk kedalam spermatozoa 

melalui membran spermatozoa sehingga dapat 

mempertahankan spermatozoa dalam keadaan normal 

dan tidak bersifat toksik terhadap spermatozoa (Landim, 

Graham, Alvarenga and Squires, 2004). Komposisi 

pengencer CEP-2 ditambah kuning telur 10% terbukti 

mampu memperpanjang masa penyimpanan spermatozoa 

pada saat pembekuan maupun proses sexing berlangsung 

dengan nilai motilitas sebesar 48%. Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu, spermatozoa yang disimpan dalam 

CEP-2 ditambah 10% kuning telur yang tidak 

menggunakan BSA motilitasnya dibawah 50% 

sedangkan yang menggunakan penambahan BSA 

motilitasnya di atas 50%. Bovine Serum Albumin 

merupakan bahan kimia yang berisi albumin yang 

diperoleh dari sapi sedangkan kuning telur mengandung 

sumber protein yaitu lipoprotein dan lesitin, yang mampu 

menyediakan sumber energi bagi spermatozoa dalam 
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proses metabolisme (Susilawati, Hermanto, Srianto dan 

Yuliani, 2002). 

      Bovine Serum Albumin merupakan bahan campuran 

untuk pengencer semen dan penelitian bioteknologi 

lainnya. Bovine Serum Albumin merupakan produk impor 

dengan harga yang sangat mahal dan sulit didapatkan, 

sehingga peternak lokal akan kesulitan untuk 

mendapatkan BSA. Walaupun demikian masih ada 

alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti BSA 

yaitu serum darah.  

      Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan 

penelitian dengan berbagai konsentrasi penambahan 

serum darah pada pengencer basal CEP-2, sehingga dapat 

diketahui konsentrasi optimum serum darah sebagai 

pengganti BSA agar dapat mempermudah pengenceran 

semen tanpa harus mengurangi fungsi dari pengencer 

dalam menjaga kualitas spermatozoa saat proses 

preservasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Permasalahan yang diambil dari uraian tersebut yaitu 

bagaimana pengaruh penggantian BSA pada CEP-2 

menggunakan berbagai konsentrasi serum darah terhadap 

motilitas, viabilitas dan abnormalitas semen sapi 

Limousin pada suhu penyimpanan 3-5
o
C. 

 

 

 



5 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggantian BSA pada CEP-2 menggunakan berbagai 

konsentrasi serum darah terhadap motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas semen sapi Limousin pada suhu 

penyimpanan 3-5
o
C. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman dalam membuat pengencer semen bagi 

akademisi dan bagi unit pelaksana teknis IB tentang 

pengaruh penambahan berbagai konsentrasi serum darah 

sebagai pengganti BSA pada pengencer basal CEP-2. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

      Prinsip dasar pengencer semen adalah harus 

mengandung unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik 

dan kimia dengan plasma semen, tidak mengandung zat-

zat toksik yang dapat meracuni spermatozoa dan tidak 

membatasi kemampuan fertilisasi spermatozoa. 

Pengencer CEP-2 adalah salah satu pengencer semen 

yang dikembangkan oleh Verberckmoes et al. (2004), 

mengandung unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik 

dan kimianya dengan plasma semen yang dihasilkan oleh 

kauda epididimis. 

      Pengencer yang dipilih untuk mencegah terjadinya 

penurunan viabilitas dan kemampuan memfertilisasi 



6 

 

spermatozoa adalah pengencer CEP-2, pada CEP-2 

mengandung BSA. Bovine Serum Albumin merupakan 

produk impor untuk tambahan pengencer CEP-2 dalam 

memenuhi berbagai asam amino pada plasma semen. 

Gadea (2003) menyebutkan BSA mempunyai komposisi 

asam amino sebanyak 20 macam. Dari segi kandungan 

asam aminonya, BSA mempunyai kandungan yang lebih 

lengkap daripada plasma semen. Dengan penambahan 

BSA pada bahan pengencer, kandungan asam amino 

pada plasma semen yang telah diencerkan diharapkan 

dapat disubstitusi, sehingga dapat menjaga stabilitas 

membran sel spermatozoa. 

      Bovine Serum Albumin merupakan produk impor 

sebagai campuran pengencer CEP-2 dengan harga yang 

sangat mahal dan sulit didapat, oleh karena itu peneliti 

ingin menggunakan bahan alternatif pengganti BSA yang 

mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Sebagai 

alternatif pengganti BSA dapat menggunakan serum 

darah yang dapat diperoleh dari darah sapi yang 

dibiarkan selama 3 jam dalam tabung venoject (tanpa 

EDTA) pada suhu 3-5
o
C. Serum adalah cairan bening 

kekuningan di atas darah yang mengalami koagulasi. 

      Pada penelitian ini dilakukan penambahan kuning 

telur 10%, penambahan kuning telur 10% pada 

pengencer terbukti mampu memperpanjang masa 

penyimpanan spermatozoa sapi pada suhu 5
o
C selama 6 

hari, dengan persentase motilitas sebesar 48% 

(Verberckmoes et al., 2004). 
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      Penggunaan berbagai konsentrasi serum darah 

sebagai pengganti BSA pada CEP-2 belum banyak 

diaplikasikan sebelumnya. Usaha untuk mendapatkan 

pengencer yang lebih murah dan ketersediaan melimpah 

tanpa mengurangi daya penyimpanan pada suhu rendah 

perlu diteliti dan diupayakan untuk menjaga kualitas 

spermatozoa. Diagram alir kerangka pikir ditampilkan 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir. 

 

Pengencer Semen CEP-2 + 

BSA + 10% Kuning Telur 

 Sifat fisik & kimia = plasma 

semen 

 Tidak mengandung zat-zat 

toksik 

 Mempertahankan fertilitas  

 Harga ekonomis 

 

Bovine Serum Albumin 

 Harga mahal 

 Produk impor 

 Sulit didapatkan 
 

Serum Darah Sapi 

 Harga terjangkau/ 

murah 

 Bisa diproduksi 

sendiri 

 Mudah didapat 

INSEMINASI 

BUATAN 

Serum Darah 

 Pengganti BSA pada 

CEP-2 

 Total protein serum 

7% 

 Albumin 35-50% dari 

total protein 

 Sumber asam amino 

 

Menjaga Kualitas 

Spermatozoa  

 Motilitas spermatozoa 

 Viabilitas Spermatozoa 

 Abnormalitas Spermatozoa 

Semen Cair 

 Proses mudah 

 Lebih ekonomis 

daripada semen beku 

 Fertilitas baik 
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1.6 Hipotesis 

      Hipotesis dari penelitian ini yaitu pada saat 

preservasi, (H0) pengencer dengan penambahan serum 

darah belum mampu menggantikan BSA pada CEP-2 

ditinjau dari persentase motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas, sedangkan (H1) pengencer dengan 

penambahan serum darah mampu menggantikan BSA 

pada CEP-2 ditinjau dari persentase motilitas, viabilitas 

dan abnormalitas. 

 


