
  

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Kebutuhan protein hewani di Indonesia semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani bagi 

tubuh. Hal ini akan berdampak pada tingginya permintaan sumber-sumber protein 

hewani yang salah satunya adalah daging sapi. Upaya pemenuhan kebutuhan 

daging sapi menuntut sektor peternakan meningkatkan populasi sapi secara cepat. 

Sapi Bali merupakan sapi dari golongan Bos sondaicus yang mengalami proses 

domestikasi di wilayah Pulau Jawa atau Bali dan Lombok. Secara umum ukuran 

badan Sapi Bali termasuk kategori sedang dengan berat dewasa berkisar antara 

211--303 kg untuk ternak betina dan 337--494 kg untuk ternak jantan. Sapi Bali 

memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan dan dapat menggunakan 

sumber pakan yang terbatas, sehingga cocok untuk dikembangkan sebagai ternak 

potong asli Indonesia (Guntoro, 2008). 

Populasi dari Sapi Bali dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah induk 

dan angka kelahiran pedet. Genetik Sapi Bali yang cukup baik harus ditunjang 

dengan teknologi tepat guna agar peningkatan populasi dapat dilakukan secara 

maksimal. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

populasi pedet adalah teknik Inseminasi Buatan (IB). Teknik IB merupakan proses 
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memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan membuat 

betina bunting tanpa perlu terjadi perkawinan secara alami. Tujuan IB adalah 

sebagai salah satu alat yang diciptakan manusia untuk meningkatkan populasi dan 

produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif (Toelihere, 1985). 

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan teknik IB adalah 

keterampilan inseminator dan kualitas semen beku yang digunakan. Kualitas dari 

semen beku dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu suhu dan cahaya pada saat 

perlakuan dan penyimpanan semen untuk inseminasi buatan, serta kadar 

pengenceran dan bahan pengencer yang digunakan (Toelihere, 1985). 

Bahan pengencer merupakan suatu unsur penting yang diperlukan dalam proses 

pembuatan semen beku. Bahan pengencer merupakan sarana hidup bagi 

spermatozoa yang berfungsi sebagai pengganti plasma semen. Pengencer semen 

yang dibuat harus memiliki fungsi yang menyerupai plasma semen.  

Salah satu fungsi yang penting dari bahan pengencer harus dapat menyediakan 

bahan makanan sel spermatozoa untuk proses metabolisme baik secara aerob 

maupun anaerob. Menurut Salisbury dan VanDemark (1985), penambahan 

berbagai bahan lain di dalam pengencer penyanggah kuning telur seperti 

karbohidrat merupakan salah satu hal yang sangat berarti bagi penyediaan energi 

untuk spermatozoa. Terdapat tiga jenis karbohidrat yang mudah ditemui dan biasa 

digunakan sebagai sumber energi bagi sperma, yaitu glukosa, fruktosa dan 

sukrosa. Menurut Aisen dkk., (2002), glukosa dapat menjadi sumber energi utama 

yang baik bagi spermatozoa, fruktosa dapat mempertahankan tekanan osmotik 

dari larutan pengencer serta mempertahankan integritas membran plasma utuh 
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(MPU), dan sukrosa berfungsi sebagai krioprotektan ekstraseluler untuk 

melindungi membran sel spermatozoa dari pengaruh kejutan dingin akibat 

penyimpanan spermatozoa pada suhu rendah.  

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis karbohidrat terbaik yang dapat 

digunakan sebagai sumber energi bagi sel sperma Sapi Bali dalam pengencer skim 

kuning telur. 

C. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Balai 

Inseminasi Buatan (BIB) tentang jenis karbohidrat terbaik yang dapat digunakan 

sebagai sumber energi bagi sel sperma Sapi Bali di dalam pengencer skim kuning 

telur. 

D. Kerangka Pemikiran 

Faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan teknik Inseminasi Buatan (IB) 

adalah faktor betina, faktor pejantan (kualitas semen yang digunakan) dan faktor 

inseminator.  Keberhasilan teknik IB ditandai dengan buntingnya sapi betina 

sehingga dapat meningkatkan populasi sapi di Indonesia. Salah satu faktor penting 

yang harus diperhatikan dalam teknik IB adalah faktor pejantan, pejantan yang 

diseleksi berdasarkan genetik dengan mutu tinggi yang disertai dengan 

manajemen pemeliharaan yang baik, akan menghasilkan semen yang berkualitas.  

Untuk dapat disimpan dan digunakan dalam jangka waktu yang lama, semen yang 

dihasilkan harus diencerkan dan dibekukan menjadi semen beku yang dapat 
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digunakan untuk keperluan IB. Semen cair mengalami proses panjang sebelum 

menjadi semen beku, sehingga semen beku sangat sensitif terhadap berbagai 

perlakuan. Kualitas semen beku dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya 

adalah suhu dan cahaya pada saat perlakuan dan penyimpanan semen untuk 

inseminasi buatan, serta kadar pengenceran dan bahan pengencer yang digunakan 

(Toelihere, 1985). Pengencer yang baik akan mampu mempertahankan fertilitas 

semen dan mampu menyediakan nutrisi sebagai sumber energi yang cukup untuk 

mempertahankan hidup sperma dari proses pembekuan sampai sperma tersebut 

siap digunakan untuk keperluan IB. 

Ketersediaan sumber energi yang berasal dari karbohidrat merupakan salah satu 

prasyarat untuk pengencer semen yang baik. Karbohidrat memiliki beberapa 

fungsi, yaitu sumber energi pada sperma selama inkubasi, memelihara tekanan 

osmotik cairan dan dapat bertindak sebagai krioprotektan. Karbohidrat merupakan 

jenis sumber energi terbaik bagi sperma. Terdapat tiga jenis karbohidrat yang 

mudah didapat dan sering digunakan sebagai sumber energi bagi sperma dalam 

berbagai jenis penelitian, yaitu glukosa, fruktosa dan sukrosa. Penambahan 

karbohidrat ke dalam pengencer akan sangat berguna dan membantu bagi daya 

hidup spermatozoa (Salisbury dan VanDemark, 1985).  

Beberapa karbohidrat dapat menjadi sumber energi bagi spermatozoa selama 

penyimpanan, yaitu glukosa dan fruktosa (Maxwell dan Salamon, 1993). Glukosa 

lebih suka dipergunakan oleh sel–sel spermatozoa sapi untuk metabolismenya dari 

pada fruktosa yang terdapat di dalam semen (Van Tienhoven dkk, 1952 dalam 

Toelihere 1985).  
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Berdasarkan Instruksi Kerja BIB Ungaran (2011), penggunaan 2% glukosa dalam 

pengencer skim kuning telur nyata mempertahankan motilitas spermatozoa. 

Namun, Panglowhapan (2003) menyatakan bahwa fruktosa mempertahankan 

motilitas sperma paling tinggi dibanding glukosa dan campurannya. Berdasarkan 

penelitian Raharjo (2002), penambahan 2% fruktosa ke dalam pengencer skim 

kuning telur memberikan hasil yang lebih baik dalam mempertahankan motilitas 

spermatozoa. Menurut Woelders dkk., (1997), penambahan gula berupa sukrosa 

atau trehalosa di dalam pengencer nyata meningkatkan motilitas sperma semen 

beku sapi. Menurut Rizal (2006), penambahan 0,2% sukrosa sebagai 

krioprotektan ekstraseluler ke dalam pegencer dapat meningkatkan kualitas 

spermatozoa domba garut. 

Penggunaan jenis karbohidrat yang tepat sebagai sumber energi dan krioprotektan 

bagi sperma dalam pengencer skim kuning telur akan berdampak pada kualitas 

semen beku yang dihasilkan terutama terhadap motilitas sperma dan persentase 

sperma hidup. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap jenis 

karbohidrat terbaik yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi sperma Sapi 

Bali dalam pengencer skim kuning telur. 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat jenis karbohidrat 

terbaik yang dapat mempertahankan kualitas semen beku Sapi Bali. 


