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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Kurangnya pasokan daging sapi di Indonesia menjadi 

penyebab utama dari adanya impor daging yang sering 

dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan antara 

konsumen dan produsen daging sapi agar tetap berjalan 

bersama-sama. Adanya impor daging sapi yang rutin 

dilakukan di Indonesia, membuat para peternak lokal, baik 

perusahaan besar maupun perusahaan kecil harus bekerja 

ekstra agar dapat memenuhi target konsumsi daging sapi 

masyarakat Indonesia tanpa adanya bantuan pasokan daging 

impor. Melihat populasi sapi potong di Indonesia tahun 2012-

2013 mencapai 14,824.37-15,980.70 (Anonimus, 2012). Salah 

satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam 

meningkatkan produktifitas sapi yaitu dengan memanfaatkan 

teknologi Inseminasi Buatan (IB) (Alawiyah dan Hartono, 

2006). Menggunakan cara IB saja tidak cukup jika tidak 

disokong dengan adanya bahan pengencer yang berkualitas 

tinggi untuk mempertahankan semen.  

Salah satu bahan pengencer yang dapat ditambahkan 

dalam pengencer yaitu Cauda Epididymal Plasma (CEP-2) 

yang merupakan pengencer dengan komposisi ionik hampir 

sama dengan cairan kauda epididimis sapi yang dikembangkan 

oleh (Verbercmoes et al., 2004). Disamping itu penambahan 

kuning telur 10% sebagai bahan anti cold shock yang dapat 

melindungi spermatozoa pada saat perubahan suhu, dari suhu 

ruang (28°C) pada saat pengolahan ke suhu ekuilibrasi (5°C) 

(Aboagla dan Terada, 2004). CEP-2 berperan mencegah 
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masuknya Ca² yang berlebihan ke sitosol dan melindungi 

membran spermatozoa, sehingga meminimalisir spermatozoa 

yang mengalami kapasitasi dan reaksi akrosom dini. Di dalam 

CEP-2 terdapat senyawa Bovine Serum Albumin (BSA) yang 

merupakan makromolekul yang berperan mengikat Ca² , 

mencegah masuknya Ca²  yang berlebihan ke sitosol, 

memungkinkan membran untuk lebih efektif dalam mengatur 

pergerakan kalsium melewati membran dan menghambat 

akumulasi Ca²  intraseluler ke tingkat yang toksik bagi 

spermatozoa, sehingga viabilitas, motilitas, dan spermatozoa 

yang belum terkapasitasi dapat dipertahankan tetap tinggi 

(Alvarenga et al., 2004). Yamashiro et al., (2006) juga 

memaparkan bahwa penambahan 5% w/v BSA dalam bahan 

pengencer semen kambing menghasilkan motilitas yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan semen tanpa BSA. BSA 

merupakan produk impor yang sangat mahal harganya dan 

sulit didapatkan, sehingga peternak lokal akan kesulitan untuk 

mendapatkan BSA, oleh karena itu perlu adanya alternatif 

yang bisa digunakan sebagai pengganti BSA yaitu putih telur. 

Putih telur digunakan sebagai pengganti BSA karena 

terdapat 18 asam amino dalam putih telur yaitu alanin, 

arginin, asam aspartik, asam glutamat, cystin, glycin, histidin, 

iso leucin, leucin, lysin, methionin, fheny lalanin, prolin, serin, 

thereonin, trypthofhan, tryosin dan valin (Soekarto, 2013). 

Salah satu komposisi putih telur yaitu terdiri dari empat bagian 

yaitu berturut-turut dari bagian luar sampai bagian dalam 

adalah lapisan putih telur encer bagian luar, lapisan putih telur 

kental bagian luar, lapisan putih telur encer bagian dalam dan 

lapisan calaza ferous (Nakamura dan Doi, 2000). Disamping 
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itu adanya kandungan protein yang ada pada putih telur yaitu 

ovalbumin, ovomucin, globulin (Stadelman dan Cotterill, 

1995).  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang 

pengaruh penggantian Bovine Serum Albumin pada Cauda 

Epididymal Plasma dengan menggunakan putih telur terhadap 

kualitas semen Sapi Limousin pada penyimpanan suhu 3-5°C. 

Penggantian dilakukan karena di dalam CEP-2 terdapat BSA 

yang harganya sangat mahal. Telur tersusun atas tiga 

komponen pokok yaitu kerabang telur (11%), putih telur 

(58%) dan kuning telur (31%) (Ensminger dan Nesheim, 

1992).  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggantian BSA pada CEP-2 dengan menggunakan 

putih telur terhadap kualitas semen Sapi Limousin setelah 

penyimpanan pada suhu 3-5°C. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian 

dan bisa diterapkan oleh peternak tentang pengaruh 

penggantian BSA pada CEP-2 dengan menggunakan 

putih telur terhadap kualitas semen sapi Limousin setelah 

penyimpanan pada suhu 3-5°C.  
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1.5 Kerangka Pikir  

Inseminasi Buatan tidak bisa berhasil dilakukan 

seratus persen jika hanya dengan memperhatikan metode yang 

diaplikasikan, akan tetapi kualitas semen juga harus 

diperhatikan, karena semen merupakan cairan yang di 

dalamnya terdapat miliaran sel spermatozoa yang tidak dapat 

bertahan lama. Salah satu cara untuk mengatasi masalah 

tersebut yaitu semen ditambahkan dengan suatu bahan 

pengencer. Pengenceran merupakan salah satu langkah penting 

untuk menjaga kualitas spermatozoa saat preservasi, sehingga 

pengencer harus menjamin kebutuhan fisik dan kimiawi dari 

spermatozoa. Salah satu jenis pengencer yang dapat digunakan 

yaitu pengencer CEP-2 yang telah dikembangkan oleh 

Verberckmous et al (2004) dengan komposisi yang mirip 

dengan cairan kauda epididimis sapi. Pengencer yang dipilih 

untuk mencegah terjadinya penurunan viabilitas dan 

kemampuan memfertilisasi spermatozoa adalah pengencer 

CEP-2 yang mengandung BSA. BSA merupakan produk 

impor untuk tambahan pengencer CEP-2 dalam memenuhi 

berbagai asam amino pada plasma semen. Senyawa BSA 

merupakan makromolekul yang berperan mengikat Ca² , 

mencegah masuknya Ca²  yang berlebihan ke sitosol, 

memungkinkan membran untuk lebih efektif dalam mengatur 

pergerakan kalsium melewati membran dan menghambat 

akumulasi Ca²  intraseluler ke tingkat yang toksik bagi 

spermatozoa, sehingga viabilitas, motilitas, dan spermatozoa 

yang belum terkapasitasi dapat dipertahankan tetap tinggi 

(Alvarenga et al., 2004). 

BSA merupakan produk impor sebagai campuran 

pengencer CEP-2 dengan harga yang sangat mahal dan sulit 

didapat, oleh karena itu peneliti ingin menggunakan bahan 
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alternatif pengganti BSA yang mudah didapatkan dan 

harganya terjangkau. Sebagai alternatif pengganti BSA dapat 

menggunakan putih telur yang diperoleh dari telur segar. 

Kandungan albumin pada telur adalah 59% dari berat telur 

yang terdiri dari thick albumen : protein (ovomucin, 

ovalbumin, conalbumin, ovoglobulin, dan ovomucid) dan 

vitamin B (riboflavin). Selain itu pada penelitian ini juga 

dilakukan penambahan kuning telur 10%, kuning telur 

mempunyai fungsi selain sebagai penyangga atau penyetabil 

pH (buffer) dan juga sebagai krioprotektan. Antibiotik 

berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. 

Bahan anti cold shock yang umum ditambahkan adalah kuning 

telur atau kacang kedelaiyang dapat melindungi spermatozoa 

pada saat perubahan suhu dari suhu ruang (28°C) pada saat 

pengolahan ke suhu ekuilibrasi (5°C) (Aboagla dan Terada, 

2004). 

Berbagai konsentrasi putih telur yang digunakan  

sebagai pengganti BSA pada CEP-2 belum banyak 

diaplikasikan sebelumnya. Usaha untuk mendapatkan 

pengencer yang lebih murah dan praktis tanpa mengurangi 

daya penyimpanan pada suhu rendah perlu diteliti dan 

diupayakan untuk menjaga kualitas spermatozoa. Berikut ini 

diagram alir kerangka pikir: 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah (H0) terdapat 

perbedaan kualitas dengan penambahan putih telur  pada 

pengencer CEP-2 yang berbeda dan (H1) tidak terdapat 

perbedaan kualitas pada penambahan putih telur yang 

mengandung protein beserta asam amino pada pengencer 

CEP-2 yang berbeda. 

 

 

 

 


