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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Inseminasi Buatan (IB) adalah suatu bioteknologi 

reproduksi yang secara luas telah dikenal di dunia yang 

menggunakan teknologi koleksi semen, prosesing dan 

menempatkan spermatozoa pada alat reproduksi betina untuk 

memfertilisasi oosit tanpa terjadinya perkawinan secara alam. 

Kekuatan IB adalah sebagai pendorong secara komersial untuk 

menyebarkan bibit unggul yang mempunyai prestasi genetik 

yang baik ke peternak atau industri peternakan dengan harga 

terjangkau. Sifat-sifat genetik yang penting tergantung pada 

spesiesnya, misalnya sapi potong pada tingkat produksi otot, 

kemampuan kerja dan konformasi tubuh yang besar 

(Susilawati, 2013). Salah satu jenis sapi potong yang 

merupakan bibit unggul adalah sapi Bali. Sapi Bali memiliki 

beberapa keunggulan karakteristik yaitu mempunyai fertilitas 

tinggi, lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang 

baik, cepat beradaptasi apabila dihadapkan dengan lingkungan 

baru dan cepat berkembang biak. Keunggulan-keunggulan ini 

harus didorong dengan kemajuan teknologi khususnya 

teknologi reproduksi (IB) (Wahyuni, 2000). 

Indikator keberhasilan pelaksanaan IB adalah tingkat 

kebuntingan, namun tingkat kebuntingan masih bergantung 

pada teknologi pengawetan spermatozoa disamping faktor 

manusia (peternak dan inseminator). Proses pembekuan 

spermatozoa dengan menurunkan suhu hingga mencapai -

196oC di dalam nitrogen cair menyebabkan sekitar 30% 

spermatozoa akan mati (Triwulanningsih, Situmorang, Sugiarti, 

Sianturi dan Kusumaningrum, 2003). Masalah yang sering 
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timbul pada proses pembekuan semen adalah rusaknya 

membran plasma spermatozoa akibat terbentuknya peroksidasi 

lipida. Keadaan ini terjadi karena membran spermatozoa 

banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang sangat rentan 

terhadap kerusakan peroksidasi (Maxwell and Watson, 1996). 

Menurut Sikka (1996) spermatozoa mamalia terdapat asam 

lemak tidak jenuh dan bersifat sangat mudah terkena ROS 

(Reactive Oxygen Species) yang dapat mengakibatkan 

penurunan motilitas spermatozoa dan meningkatkan kerusakan 

morphology yang berpengaruh terhadap kapasitasi 

spermatozoa dan reaksi akrosom. Peroksidasi lemak pada 

membran plasma merupakan mekanisme kunci dari ROS yang 

mengakibatkan kerusakan spermatozoa dan infertilitas. 

Salah satu cara yang dapat menghambat kerusakan 

peroksidasi atau radikal bebas adalah dengan penambahan 

antioksidan. Kecambah kacang hijau mempunyai kandungan 

beberapa antioksidan maupun zat yang berhubungan dengan 

antioksidan. Kadar antioksidan terbanyak dalam kecambah 

kacang hijau adalah fitosterol dan vitamin E, walaupun fenol 

dan beberapa mineral (selenium, mangan, tembaga, zinc dan 

besi) juga memiliki jumlah yang cukup (Astawan, 2005). 

Yoshida and Niki (2003) membuktikan bahwa fitosterol dan 

komponennya (β-sitosterol, stigmasterol dan campesterol) 

dapat melawan peroksidasi lipid yang dapat diakibatkan oleh 

peningkatan Low Density Lipoprotein (LDL). Fitosterol secara 

kimiawi bertindak sebagai suatu antioksidan, scavenger 

radikal bebas dan secara fisik sebagai penstabil membran. 

Menurut Winarsi (2007), vitamin E adalah salah satu 

fitonutrien yang secara alami memiliki 8 isomer, yaitu 

dikelompokkan dalam 4 tokoferol (α, β, γ, δ) dan 4 tokotrienol 

(α, β, γ, δ). Suplemen vitamin E di alam yang terbanyak adalah 



3 

 

dalam bentuk α-tokoferol. Senyawa ini telah diketahui sebagai 

antioksidan yang mampu mempertahankan integritas membran 

sel. Senyawa ini juga dilaporkan bekerja sebagai scavenger 

radikal bebas oksigen, peroksidasi lipid dan oksigen singlet. 

Sebagai antioksidan, vitamin E berfungsi sebagai 

donor ion hidrogen yang mampu mengubah radikal peroksil 

menjadi radikal tokoferol yang kurang reaktif, sehingga tidak 

mampu merusak rantai asam lemak (Wardlaw and Jeffrey, 

2007). Kandungan vitamin E dinilai sebagai kandungan 

antioksidan yang paling besar ka darnya dalam kecambah 

kacang hijau jika ditinjau dari efek antioksidan yang dapat 

ditimbulkan. Berdasarkan Winarsi (2007), kandungan vitamin 

E dalam kecambah kacang hijau adalah 1,53 mg/10 g. 

Anggrahini (2007) membuktikan kandungan α-tokoferol 

dalam kecambah kacang hijau paling tinggi terjadi pada usia 

perkecambahan 48 jam. Penambahan filtrat kecambah kacang 

hijau di dalam medium pengencer spermatozoa diharapkan 

dapat mengurangi atau mencegah timbulnya radikal bebas 

yang akan merusak membran plasma, sehingga daya fertilitas 

semen cair meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan 

derajat konsepsi (C/R) dan persentase kebuntingan.  

Faktor penghambat lain dari pelaksanaan IB dengan 

menggunakan semen beku adalah ketersediaan nitrogen cair 

dan tabung nitrogen cair yang cukup mahal di daerah tertentu. 

Oleh sebab itu penggunaan semen cair merupakan alternatif 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. 

Preservasi semen cair umumnya dilakukan pada suhu 3-5°C. 

Menyimpan semen cair pada suhu ruang merupakan alternatif 

apabila tidak terdapat refrigerator. Suhu  ruang di daerah tropis 

berbeda dengan di daerah sub tropis. Suhu ruang di daerah sub 

tropis umumnya adalah 20°C. Spermatozoa  mempunyai daya 
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tahan hidup yang sangat pendek pada suhu ruang, hal ini 

disebabkan karena pada suhu ruang antara 24-29°C 

spermatozoa melakukan aktivitas seluler yang hampir optimal 

sehingga substrat energi cepat habis dan terdapat akumulasi 

asam laktat sebagai sisa metabolisme (Wicaksono dan 

Arifiantini, 2009). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang kualitas semen cair sapi Bali 

menggunakan pengencer skim milk dengan penambahan 

berbagai konsentrasi filtrat kecambah kacang hijau selama 

penyimpanan di suhu ruang (29oC), sehingga dapat diketahui 

bagaimana kinerja filtrat kecambah kacang hijau dalam 

menjaga kualitas semen cair selama penyimpanan di suhu 

ruang (29oC). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diambil dari uraian tersebut yaitu 

bagaimana kualitas semen sapi Bali yang diencerkan 

menggunakan pengencer skim milk dengan penambahan filtrat 

kecambah kacang hijau selama penyimpanan di suhu ruang 

(29oC). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

semen sapi Bali yang diencerkan menggunakan pengencer 

skim milk dengan penambahan filtrat kecambah kacang hijau 

selama penyimpanan di suhu ruang (29oC). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian 

ilmiah serta sumber informasi bagi akademisi dan Balai 

Inseminasi Buatan tentang kemampuan filtrat kecambah 

kacang hijau sebagai antioksidan dalam pengencer skim milk 

untuk  menjaga kualitas semen selama penyimpanan di suhu 

ruang (29oC). 

1.5 Kerangka Pikir 

Spermatozoa ditutupi oleh membran sel dari kepala 

sampai ekor dan secara umum memiliki susunan molekul dan 

fungsi yang kompleks. Membran bagian kepala berfungsi 

dalam proses kapasitasi, reaksi akrosom dan penembusan zona 

pellucida. Membran bagian belakang menjadi satu dengan 

ovum pada saat sperm-egg recognitin. Membran bagian ekor 

berfungsi mendapatkan substrat energi dan menggerakkan 

spermatozoa (Garner and Hafez, 2008). Pada proses 

pembekuan semen, masalah yang sering timbul adalah 

rusaknya membran plasma spermatozoa akibat terbentuknya 

peroksidasi lipida. Keadaan ini terjadi karena membran 

spermatozoa banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang 

sangat rentan terhadap kerusakan peroksidasi (Maxwell and 

Watson, 1996). Proses pembekuan spermatozoa dengan 

menurunkan suhu hingga mencapai -196oC di dalam nitrogen 

cair menyebabkan sekitar 30% spermatozoa akan mati 

(Triwulanningsih dkk, 2003). 

Salah satu cara yang dapat menghambat kerusakan 

peroksidasi atau radikal bebas adalah dengan penambahan 

antioksidan. Kecambah kacang hijau mempunyai kandungan 

beberapa antioksidan maupun zat yang berhubungan dengan 

antioksidan. Kadar terbanyak kandungan tersebut dalam 
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kecambah kacang hijau adalah fitosterol dan vitamin E 

(Astawan, 2005). Penambahan filtrat kecambah kacang hijau 

di dalam medium pengencer spermatozoa diharapkan dapat 

mengurangi atau mencegah timbulnya radikal bebas yang akan 

merusak membran plasma, sehingga daya fertilitas semen cair 

meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat 

konsepsi (C/R) dan persentase kebuntingan. 

Faktor penghambat lain dari penggunaan semen beku 

adalah ketersediaan nitrogen cair dan tabung nitrogen cair 

yang cukup mahal di daerah tertentu. Oleh sebab itu 

penggunaan semen cair merupakan alternatif yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Preservasi 

semen cair umumnya dilakukan pada suhu 3-5°C. Menyimpan 

semen cair pada suhu ruang merupakan alternatif apabila tidak 

terdapat refrigerator. Suhu  ruang di daerah tropis berbeda 

dengan di daerah sub tropis. Suhu ruang di daerah sub tropis 

umumnya adalah 20°C. Spermatozoa  mempunyai daya tahan 

hidup yang sangat pendek pada suhu ruang, hal ini disebabkan 

karena pada suhu ruang antara 24-29°C spermatozoa 

melakukan aktivitas seluler yang hampir optimal sehingga 

substrat energi cepat habis dan terdapat akumulasi asam laktat 

sebagai sisa metabolisme (Wicaksono dan Arifiantini, 2009). 

Skema kerangka pikir penelitian ditampilkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

Kualitas semen dapat dipertahankan 

Pelaksanaan teknologi IB 

Penambahan filtrat 
kecambah kacang 

hijau dalam pengencer 
skim milk 

Semen cair 

Antioksidan 

Kecambah kacang 

hijau mempunyai 

kandungan 

beberapa 

antioksidan. Kadar 

terbanyak 

kandungan tersebut 

adalah fitosterol 

dan vitamin E 

(Astawan, 2005). 

Pengenceran 

semen 

Teknologi IB 

Syarat pengencer menurut 

Susilawati (2013): 

 Sebagai sumber energi 

 Perlindungan cold  

shock 

 Sebagai buffer 

 Bersifat isotonis 

 Sebagai krioprotektan 

Penyimpanan di suhu 

ruang (29oC) 

Rusaknya membran 

plasma spermatozoa 

akibat terbentuknya 

peroksidasi lipida  

Lipoprotein dan 

Lesitin 

Skim milk 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah dengan 

penambahan filtrat kecambah kacang hijau ke dalam 

pengencer skim milk dapat memberikan pengaruh yang 

lebih baik dalam mempertahankan kualitas semen sapi 

Bali selama penyimpanan di suhu ruang (29oC). 

 


