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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan salah satu 

plasma nutfah asli Indonesia yang memiliki produktivitas 

cukup baik, sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi 

sumber protein hewani yang dapat membantu memenuhi 

kebutuhan daging Nasional. Peningkatan produktivitas sapi 

PO dapat dipercepat dengan penerapan berbagai teknologi di 

bidang peternakan mulai dari teknologi pakan hingga 

teknologi reproduksi. Khusus untuk teknologi reproduksi, 

pada saat ini, inseminasi buatan (IB) merupakan teknologi 

yang tepat untuk diterapkan pada peternakan. Inseminasi 

buatan merupakan teknologi yang dapat mengatasi 

keterbatasan jumlah pejantan unggul, serta kapasitas 

reproduksi pejantan dapat dimanfaatkan secara maksimal 

(Rizal, 2009). Teknologi IB menggunakan semen beku telah 

dikenal di seluruh Indonesia. Permasalahan dalam penanganan 

semen beku yang sering dijumpai di lapang adalah kesulitan 

dan keterlambatan dalam memperoleh nitrogen cair dan 

keterbatasan kontainer di lapang (Pratiwi, Affandhy dan 

Pamungkas, 2005). Salah satu teknologi alternatif yang dapat 

digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah 

dengan menggunakan semen cair.  

Kondisi spermatozoa yang mudah mengalami 

kerusakan pada saat perlakuan maupun penyimpanan 

membutuhkan pengencer yang dapat mempertahankan kualitas 

selama penyimpanan, maka pengencer harus mengandung 

sumber nutrisi, buffer, anti cold shock, antibiotik dan 

krioprotektan yang dapat melindungi spermatozoa dalam 
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proses pendinginan dan pembekuan (Susilawati, 2013). 

Kendala utama dalam upaya mempertahankan kualitas semen 

adalah terjadinya kerusakan spermatozoa saat preservasi pada 

suhu rendah. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah 

dengan menambahkan beberapa senyawa ke dalam pengencer, 

seperti senyawa krioprotektan. Jenis krioprotektan 

ekstraseluler yang sudah sangat lazim digunakan dalam proses 

pendinginan (preservasi) semen adalah kuning telur karena 

mengandung lesitin dan lipoprotein (Sugiarto, Susilawati, dan 

Wahyuningsih, 2014). 

Beberapa jenis pengencer seperti Tris Aminomethane 

dan Andromed telah terbukti mampu mempertahankan 

kualitas semen selama pendinginan. Pengencer cauda 

epididymal plasma (CEP-2) merupakan salah satu jenis 

pengencer yang saat ini dikembangkan dan banyak diteliti.  

Pengencer CEP-2 memiliki komposisi kimia sama dengan 

cauda epididymal dari sapi. Pengencer CEP-2 mengandung 

sumber energi yang baik untuk spermatozoa berupa fruktosa, 

beberapa mineral (seperti Na, Ca, K), pH, dan osmolaritas 

yang sama dengan keadaan pada plasma kauda epididimis 

(Verberckmoes, Van Soom, Dewulf, De Pauw and de Kruif, 

2004). Pengencer CEP-2 memiliki kandungan Bovine Serum 

Albumin (BSA) yang berasal dari albumin sapi yang berfungsi 

sebagai komponen makromolekuler yang bersifat pengikat 

Ca
2+

 dan mencegah pada saat Ca
2+

 masuk ke dalam 

spermatozoa melalui membran spermatozoa sehingga dapat 

mempertahankan spermatozoa dalam keadaan normal dan 

tidak bersifat toksik terhadap spermatozoa (Landim, Graham, 

Alvarenga and Squires, 2004).  Dijelaskan oleh Li, Lee, Lal, 

An, and Huang (2008) bahwa satu molekul BSA mengandung 

583 asam amino dalam rantai polipeptida tunggal dengan berat 
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molekul sekitar 66.000 g/mol
2
. Bovine Serum Albumin (BSA) 

merupakan produk impor dengan harga yang sangat mahal dan 

sulit didapatkan sehingga diperlukan penggantian BSA dengan 

bahan yang lebih murah dan mudah didapatkan serta memiliki 

kandungan albumin yang dapat membantu mempertahankan 

kualitas semen. 

Berbagai penelitian dilakukan dengan menambahkan 

ataupun mengganti bahan-bahan dalam pengencer CEP-2 

dengan bahan-bahan lokal yang mudah dan murah didapat 

bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan pada bahan-

bahan pengencer impor. Hasil penelitian penambahan berbagai 

konsentrasi santan pada pengencer CEP-2 (Firdausi, 

Susilawati, dan Wahyuningsih, 2014); penambahan berbagai 

konsentrasi kuning telur dan sari buah jambu biji pada 

pengencer CEP-2 (Nugroho, Susilawati, dan Wahyunungsih, 

2014); dan penggunaan berbagai konsentrasi sari kedelai 

sebagai krioprotektan ekstraseluler pada pengencer CEP-2 

(Sugiarto dkk., 2014) menunjukkan bahwa pengencer-

pengencer tersebut belum mampu menggantikan pengencer 

CEP-2 dengan penambahan krioprotektan ekstraseluler kuning 

telur. Hasil penelitian Anggraini (2015) menunjukkan bahwa 

putih telur mampu menggantikan BSA pada pengencer CEP-2 

pada suhu penyimpanan 3-5
o
C. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa penggantian BSA dengan putih telur pada 

CEP-2 paling baik dan mudah untuk digunakan sebagai 

pengencer semen cair. Permasalahannya adalah semen yang 

digunakan dalam berbagai penelitian tersebut adalah semen 

afkir dengan motilitas <70%. Berdasarkan fakta tersebut, maka 

perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh penggantian BSA 

dengan putih telur pada pengencer CEP-2 terhadap kualitas 

semen cair sapi PO dengan motilitas ≥70%. 
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1.2 Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penggantian BSA pada pengencer CEP-2 

menggunakan putih telur terhadap motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas semen sapi PO selama penyimpanan pada suhu 

3-5
o
C. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggantian BSA pada pengencer CEP-2 menggunakan putih 

telur terhadap motilitas, viabilitas dan abnormalitas semen sapi 

PO selama penyimpanan pada suhu 3-5
o
C. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

      Hasil penelitian ini diharapkan diperoleh pengencer 

semen dengan kualitas yang baik, murah, dan mudah didapat 

serta dapat menjadi pedoman bagi para akademisi dan bagi 

unit pelaksana teknis IB dalam membuat pengencer semen. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

      Salah satu plasma nutfah lokal Indonesia adalah sapi 

PO yang mempunyai produktivitas cukup baik, namun perlu 

dilakukan peningkatan mutu genetiknya. Penerapan 

bioteknologi reproduksi inseminasi buatan merupakan salah 

satu cara yang paling tepat untuk membantu peningkatan mutu 

genetik sapi PO dengan membuat semen cair yang berasal dari 

pejantan PO yang unggul. Semen cair merupakan semen segar 

yang diencerkan dan disimpan pada suhu 3-5
o
C. Selama 

proses pengenceran semen, dibutuhkan pengencer yang dapat 

menjamin terjadinya proses metabolisme dan respirasi 
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spermatozoa selama proses pendinginan, pencetakan dalam 

straw maupun selama pembekuan (Susilawati, 2013). Menurut 

Rizal (2006), penyimpanan semen pada suhu rendah 

(umumnya pada suhu 3-5
o
C dan –196

o
C) akan mengakibatkan 

suatu proses yang disebut cekaman dingin (cold shock) yang 

dapat merusak membran plasma sel dan berakibat kematian 

spermatozoa.  

Cauda Epididymal Plasma (CEP-2) merupakan pengencer 

yang mempunyai komposisi ionik hampir sama dengan cairan 

kauda epididimis sapi yang dikembangkan oleh Verbercmoes 

et al., (2004) dengan komposisi ion, pH, osmolaritas meniru 

kondisi plasma kauda epididimis sapi. Hasil penelitian Ducha, 

Susilawati, Aulanni’am, Wahyuningsih, dan Pangestu (2012) 

mengenai penggunaan pengencer CEP-2 dengan penambahan 

kuning telur 10% mampu memberikan kualitas spermatozoa 

terbaik dalam mempertahankan motilitas dan menimalisir 

kerusakan membran spermatozoa. 

Bovine Serum Albumin (BSA) merupakan salah satu 

bahan dalam pengencer CEP-2. Bahan tersebut merupakan 

produk impor dengan harga yang sangat mahal dan sulit 

didapatkan, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut 

dibutuhkan penelitian untuk memperoleh bahan pengencer 

pengganti yang dapat diperoleh secara mudah, murah, serta 

memiliki kualitas yang baik. Salah satu alternatif yang bisa 

digunakan untuk mengganti BSA pada pengencer CEP-2 

adalah putih telur. Menurut Soekarta (2013), putih telur 

mengandung 18 asam amino yaitu alanin, arginin, asam 

aspartik, asam glutamat, cystin, glysin, histidin, iso leucin, 

leucin, lysine, methionin, fheny alanin, prolin, serin, 

theoronin, trypthofhan, tryosin, dan valin. Diagram alir 

kerangka konsep penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Preservasi dengan suhu 

dingin 3-5oC mengakibatkan 

kerusakan spermatozoa  

 

Pembuatan semen cair 

 Proses mudah 

 Lebih ekonomis daripada semen beku 

 Fertilitas baik 

 

Melalui Inseminasi 

Buatan (IB) 

 

Pada CEP-2 

terdapat Bovine 

Serum Albumin 

(BSA): 

 Sulit didapatkan 

 Harga mahal 

 Produk impor 

 

 

Putih telur 

 Mudah didapatkan 

 Harga murah 

 Dapat diproduksi 

sendiri 

 Sumber protein 

spermatozoa 

 

Menjaga Kualitas Spermatozoa  

 Motilitas spermatozoa 

 Viabilitas Spermatozoa 

 Abnormalitas Spermatozoa 

 

Dipertahankan dan 

ditingkatkan mutu 

genetiknya 

Sapi PO: 

- plasma nutfah 

- produktivitas baik 

- tahan panas dan tahan 

terhadap parasit 

- toleransi terhadap pakan 

 

 

Pengencer Semen CEP-2 + 10% Kuning Telur 

 Mampu mempertahankan daya fertilitas 

spermatozoa dengan baik 

 Sifat fisik dan kimia sama dengan semen 

 Tidak mengandung zat-zat toksik, mengandung 

nutrisi 

 Melindungi dari efek pendinginan (cold shock) 
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1.6 Hipotesis 

      Hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

iPenggunaan putih telur mampu menggantikan BSA 

dalam pengencer CEP-2 untuk semen yang disimpan pada 

suhu 3-5
o
C ditinjau dari persentase motilitas, persentase 

viabilitas, dan persentase abnormalitas spermatozoa. 

 

 


