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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Populasi ternak di indonesia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging. Perlu 

adanya usaha untuk memperbaiki mutu genetik ternak dengan cara efektif dan efisien sehingga 

perlu dilakukannya Inseminasi Buatan. Namun selama ini IB masih dilakukan dengan 

menggunakan semen beku. Penggunan semen beku dalam IB memiliki beberapa kekurangan 

yaitu harus tersedianya Nitrogen cair secara terus menerus sehingga daerah yang jauh sulit 

untuk mendapatkan nitrogen cair, banyak pejantan unggul yang memiliki semen segar dengan 

motilitas dibawah 70 % sehingga tidak bisa dilakukan pembekuan dan pada proses pembekuan 

semen, banyak terjadi kerusakan membran spermatozoa. Solusi yang bisa ditempuh adalah 

dengan menggunakan semen cair. 

Salah satu pengencer yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas spermatozoa pada 

suhu refrigerator adalah CEP-2 (Cauda epididymal plasma). CEP-2 mengandung sumber 

energi (fruktosa), sumber mineral (Na
+
,Ca

2+
, K

+
), pH dan osmolaritasnya sama dengan 

keadaan plasma kauda epididimis (Verbeckmoes, VariSoom, Dewulf and De Kruif, 2004). 

Salah satu kendala dalam penyimpanan spermatozoa pada suhu dingin adalah terjadinya 

cekaman dingin atau cold shock. Cekaman dingin dapat terjadi pada spermatozoa saat 

dilakukan penyimpanan pada suhu 3-5ºC dan -196ºC dan dapat merusak spermatozoa sehingga 

perlu ditambahkan bahan yang dapat mencegah terjadinya cold shock. Kuning telur 

mengandung lesitin dan lipoprotein yang dapat mencegah terjadinya cold shock sehingga 

kerusakan pada membran sel dapat diminimalkan (Fitria, Susilawati dan Rahayu, 2013). 

Kandungan dalam CEP-2 yang memiliki peran yang vital adalah Bovine serum albumin 

(BSA). 

Bovine serum albumin merupakan salah satu kandungan dari CEP-2. Manfaat BSA 

adalah mengikat Ca
2+

, mencegah masuknya Ca
2+

 yang berlebihan ke sitosol, sehingga 

memungkinkan membran untuk menghambat akumulasi Ca
2+

 di dalam sel agar tidak dalam 

tingkat yang toksik bagi spermatozoa, sehingga viabilitas dan motilitas dapat dipertahankan 

tetap tinggi (Alvarenga, Graham, Alvarenga dan Aquires, 2004). Namun Bovine serum 

albumin belum dapat diproduksi di Indonesia sehingga harus impor. Perlu adanya alternatif 

sumber albumin yang dapat didapat di dalam negeri.  

Sumber Albumin lain yang dapat digunakan dari sumber lokal adalah plasma darah. 

Kandungan albumin dalam plasma darah mencapai 60% (Motrescu, Oancea, Rapa dan Airinei, 
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2006). Kandungan albumin dalam plasma darah yang relatif tinggi berpotensi untuk digunakan 

sebagai ganti BSA dalam pembuatan CEP-2. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan berbagai level 

penggantian BSA dengan plasma darah pada pengencer CEP-2, sehingga dapat diketahui 

penambahan volume optimal plasma darah untuk mengganti BSA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat diambil dari uraian di atas yaitu  bagaimana pengaruh 

penggantian BSA oleh plasma darah di dalam pengencer CEP-2 selama pendinginan pada 

semen sapi Limousin. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggantian BSA oleh plasma 

darah pada CEP-2 terhadap kualitas semen sapi Limousin selama pendinginan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah serta sumber informasi bagi 

akademisi dan bagi unit pelaksana teknis IB tentang pengaruh penggantian BSA dalam CEP-2 

dengan plasma darah terhadap kualitas semen sapi limousin selama pendinginan 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Salah satu faktor keberhasilan IB adalah dengan menjaga kualitas spermatozoa saat 

preservasi. Kualitas spermatozoa dapat dijaga dengan menggunakan pengencer yang dapat 

menjamin kebutuhan fisik dan kimiawi spermatozoa, salah satunya adalah Cauda epididymal 

plasma (CEP-2) yang dikembangkan oleh Verberckmous et al (2004) yang memiliki 

komposisi mirip dengan cairan kauda epididimis sapi. Hasil penelitian Ducha (2012) mengenai 

penggunaan pengencer CEP-2, penambahan kuning telur 10% mampu memberikan kualitas 

spermatozoa terbaik dalam mempertahankan motilitas dan meminimalisir kerusakan membran 

spermatozoa. 

Bovine serum albumin merupakan salah satu bahan penyusun CEP-2 yang memiliki 

fungsi yang cukup vital, yaitu dapat mengikat Ca
2+

 sehingga menghambat akumulasi Ca
2+

 

didalam sitosol agar tidak sampai pada tahap yang dapat menjadi racun bagi spermatozoa 

(Diliyana, Susilawati dan Rahayu, 2014). Bovine serum albumin hanya bisa didapatkan 

melalui import dari luar negeri, sehingga perlu dicari sumber albumin lain selain BSA dari 



 

3 

 

sumber lokal. Salah satu sumber albumin yang bisa didapat tanpa harus import adalah plasma 

darah. Kandungan albumin dalam senyawa BSA yaitu 100mg/mL (Sasongko, yusiati, 

Bachruddin dan Mugiono, 2010). 

Plasma darah mengandung 60% albumin. Kandungan albumin yang banyak pada 

plasma darah dapat dimanfaatkan sebagai penguat integritas membran plasma spermatozoa 

sehingga motilitas dan viabilitas tetap terjaga selama preservasi. 

 

Diagram alir kerangka pikir ditampilkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu pada saat preservasi (H0) penambahan plasma darah 

pada pengencer memiliki efek yang berbeda dengan pengencer menggunakan BSA, sedangkan 

(H1) penambahan plasma darah pada pengencer tidak memiliki efek yang berbeda dengan 

pengencer menggunakan BSA. 
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