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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan 

melalui peningkatan kualitas genetik ternak. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan oleh Anggraeni (2012) bahwa 

perbaikan genetik pada sapi FH (Friesian Holstein) di 

dalam negeri perlu dilakukan untuk mendapatkan sapi-sapi 

perah bibit dengan keunggulan pada sifat produksi susu dan 

protein susu sesuai kondisi budidaya di peternak rakyat dan 

dibawah cekaman iklim tropis Indonesia. Susilawati (2011) 

menambahkan bahwa upaya peningkatkan produktivitas 

ternak yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan 

mutu genetik ternak melalui program Inseminasi Buatan 

(IB). 

IB merupakan program yang telah dikenal oleh 

peternak sebagai teknologi reproduksi ternak yang efektif. 

Hastuti (2008) juga menegaskan bahwa IB termasuk 

teknologi alternatif yang sedang dikembangkan dalam 

usaha meningkatkan mutu genetik dan populasi ternak sapi 

di Indonesia. Metode ini dapat meningkatkan produktivitas 

biologis ternak lokal Indonesia melalui teknologi 

pemuliaan (mengawinkan ternak lokal dengan ternak 

unggul) yang hasilnya relatif cepat dan cukup memuaskan 

serta implementasinya telah meluas. 

Implementasi IB di lapang sebagian besar 

menggunakan semen beku. Akan tetapi penggunaan semen 

beku memiliki banyak kendala dan kekurangan. 

Spermatozoa yang disimpan dalam bentuk semen beku 
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mudah mengalami kerusakan selama proses pembekuan 

karena pembentukan kristal es (Tambing, Toelihere, Yusuf, 

dan Sutama, 2000) dan perubahan kadar elektrolit (Rizal, 

2006) yang menyebabkan terjadinya kerusakan serta 

kematian spermatozoa. Situmorang (2003) juga 

menyatakan bahwa hambatan teknis dalam proses 

pembekuan semen diantaranya memerlukan peralatan yang 

mahal dan kompleks seperti pembeku, kontainer nitrogen 

cair dan lain sebagainya. Hasil pengkajian IB dengan semen 

beku di lima propinsi (Jawa Barat, Sumatera Barat, DIY, 

Jawa Timur dan NTB) menunjukkan beberapa kendala 

yang masih dihadapi, antara lain: terbatasnya nitrogen cair 

karena distribusi yang belum lancar ataupun penguapan, 

terbatasnya ketersediaan kontainer, dan pada akhirnya 

menyebabkan kinerja dalam IB relatif rendah. 

Penggunaan semen cair dalam implementasi IB 

dapat menurukan tingkat kerusakan pada spermatozoa. 

Herdiawan (2004) menyatakan bahwa penurunan kualitas 

spermatozoa pada semen sapi yang dibekukan mengalami 

penurunan sekitar 30 – 60 % dibandingkan dengan semen 

segar. Penggunaan semen cair juga bisa menjadi solusi 

untuk mengatasi sulitnya ketersediaan nitrogen cair serta 

mahalnya tabung kontainer, karena syarat penyimpanan 

untuk semen cair tidak sesulit semen beku yaitu cukup pada 

suhu dingin (4-5 oC). Triwulaningsih, Situmorang, Sugiarti, 

Sianturi, dan Kusumaningrum (2003) juga menyatakan 

bahwa penggunaan semen cair bisa menjadi salah satu 

alternatif dalam program IB menggunakan semen beku, 

karena penggunaan semen beku menyebabkan rendahnya 

kualitas spermatozoa serta menimbulkan faktor 

penghambat lain seperti ketersediaan nitrogen cair yang 
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sulit dan tabung nitrogen cair yang cukup mahal. 

Semen cair dibuat dengan menambahkan bahan 

pengencer ke dalam semen segar (Ismaya, 2014). Prinsip 

dasar pengenceran adalah menyediakan lingkungan bagi 

spermatozoa yang secara fisik maupun kimiawi menyerupai 

plasma semen, tidak mengandung zat toksik, dan tidak 

menurunkan fertilitas. Pengencer Cauda Epididyis Plasma 

(CEP-2) adalah salah satu pengencer semen yang 

dikembangkan oleh Verberckmous, Van Soon, Dewulf, De 

Pauw, and De Kruif (2004) yang mengandung unsur - unsur 

yang hampir sama dengan plasma semen yang dihasilkan di 

dalam saluran organ reproduksi jantan yaitu bagian cauda 

epididymis. Pengencer tersebut merupakan salah satu jenis 

pengencer yang sesuai untuk penyimpanan spermatozoa 

sapi pada suhu refrigerator (Ducha, Susilawati, 

Aulanni’am, dan Wahjuningsih, 2013). Penggunaan 

pengencer CEP-2 membutuhkan bahan makromolekul yang 

berfungsi sebagai krioprotektan ekstraseluler untuk 

melindungi spermatozoa dari kerusakan akibat cold shock. 

Salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai 

krioprotektan ekstraseluler adalah kuning telur karena 

bahan tersebut mengandung suatu zat yang memiliki 

kemampuan melindungi spermatozoa dari kerusakan antara 

lain lipoprotein dan fosfolipid. Kuning telur sering 

digunakan dalam pengencer karena terbukti dapat 

memperpanjang daya hidup spermatozoa sapi (Moce and 

Graham, 2006), mengubah fase transisi lipid selama terjadi 

perubahan suhu sehingga dapat mengurangi sensitivitas 

terhadap suhu dingin (Zeron, Tomczak, Crowe, and Aray, 

2002). 
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Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan 

penelitian tentang penggunaan CEP-2 dengan suplementasi 

kuning telur pada berbagai level (konsentrasi) serta 

pengaruhnya terhadap kualitas spermatozoa sapi FH 

kualitas rendah sebagai upaya efisiensi penggunaan 

pejantan dan perbaikan mutu genetik ternak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penggunaan CEP-2 dengan 

suplementasi kuning telur pada berbagai level terhadap 

kualitas spermatozoa sapi FH kualitas rendah selama 

penyimpanan dalam suhu 4-5 oC. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan CEP-2 dengan suplementasi kuning 

telur pada berbagai level terhadap kualitas spermatozoa 

sapi FH kualitas rendah selama penyimpanan dalam suhu 

4-5 oC. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

kajian ilmiah dan sumber informasi bagi akademisi dan unit 

pelaksanaan teknis IB tentang penggunaan CEP-2 dengan 

suplementasi kuning telur pada berbagai level terhadap 

kualitas spermatozoa sapi FH kualitas rendah selama 

penyimpanan dalam suhu 4-5 oC. 
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1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

IB merupakan teknologi reproduksi yang 

menggunakan semen beku atau semen cair untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan pejantan unggul dalam 

perkawinan. Penggunaan semen cair dapat 

mempertahankan kualitas spermatozoa lebih besar dari 

pada semen beku. Munoz, Briand, Bancharif, Anton, 

Deserches, Shmitt, Thorin, and Tainturier (2010) 

menyatakan bahwa penyimpanan semen dalam bentuk cair 

mempertahankan spermatozoa yang motil lebih tinggi 

dibandingkan semen beku pada kosentrasi yang sama. 

Vishwanath and Shanon (2000) menambahkan bahwa 

penyimpanan semen dalam bentuk cair tidak memerlukan 

nitrogen cair, trasportasi lebih mudah dan dapat digunakan 

pada lokasi yang cukup jauh karena spermatozoa bisa 

bertahan hidup beberapa hari. 

Dalam pembuatan semen cair membutuhkan 

pengencer yang dapat menunjang kehidupan spermatozoa. 

Susilawati (2011) menyatakan bahwa pengencer yang baik 

mampu mempertahankan kualitas semen. Syarat pengencer 

yang baik adalah 1) Bahan tidak bersifat toxic bagi 

spermatozoa, 2) Mengandung sumber energi, 3) Bersifat 

isotonis, 4) Mengandung buffer untuk menyangga 

perubahan pH sebagai akibat dari pembentukan asam laktat 

saat terjadi metabolisme spermatozoa, 5) Mampu 

melindungi spermatozoa dari pengaruh dingin secara cepat, 

6) Mampu menghambat pertumbuhan bakteri, 7) 

Meningkatkan volume dan melindungi spermatozoa dari 

suhu beku. 
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Pengencer CEP-2 merupakan salah satu pengencer 

semen yang dikembangkan oleh Verberckmous et al., 

(2004) yang mengandung unsur – unsur yang memiliki sifat 

yang hampir sama dengan plasma semen yang dihasilkan di 

dalam cauda epididymis. Pengencer tersebut merupakan 

pengencer yang cocok digunakan untuk semen cair. 

Komponen dasar pengencer CEP-2 yaitu mengandung 

fruktosa dan asam sitrat sebagai sumber energi, sorbitol 

untuk meningkatkan osmolaritas yang setara dengan 

plasma cauda epididymis, Bovine Serum Albumin (BSA) 

sebagai makromolekul, serta komposisi ion, pH dan 

osmolaritas yang setara dengan plasma cauda epididymis. 

Di dalam pengencer diperlukan bahan 

krioprotektan ekstraseluler yang melindungi spermatozoa 

dari cold shock. Kuning telur merupakan salah satu bahan 

makromolekul yang baik digunakan sebagai krioprotektan 

ekstrasesuler karena mengandung beberapa komponen 

yang mampu melindungi spermatozoa dari pengaruh suhu. 

Komponen utama kuning telur yang memberikan 

perlindungan spermatozoa selama penyimpanan 

diantaranya adalah low density lipoprotein (LDL), 

fosfolipid, dan kolesterol. LDL dapat berinteraksi dengan 

faktor merugikan dari seminal plasma pada semen sapi, 

sehingga mencegah berkurangnya membran lipid dan 

kolesterol (Bergeron and Puttaswamy, 2006). Fosfolipid 

memiliki peran mengubah fase transisi lipid selama terjadi 

perubahan suhu, sehingga dapat mengurangi sensitifitas 

terhadap suhu dingin (Zeron et al., 2002). Sedangkan 

kolesterol dapat meningkatkan daya hidup spermatozoa 

setelah proses pembekuan (Moce and Graham, 2006). 

Dalam penelitian Ducha dkk., (2013) menyebutkan bahwa 
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penambahan kuning telur 20% pada pengencer CEP-2 

memberikan pengaruh terhadap motilitas dan viabilitas 

spermatozoa sapi Limousin selama penyimpanan pada suhu 

4-5 oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

H0 = tidak terdapat perbedaan pengaruh level kuning 

telur terhadap kualitas spermatozoa sapi FH selama 

penyimpanan pada suhu 4-5 oC. 

H1 = terdapat perbedaan pengaruh level kuning telur 

terhadap kualitas spermatozoa sapi FH selama 

penyimpanan pada suhu 4-5 oC. 

 


