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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu upaya pemanfaatan bibit 

pejantan unggul secara maksimal dalam rangka perbaikan mutu genetik ternak 

(BSN, 2005). Program IB menggunakan pejantan yang bebas penyakit dan 

bermutu genetik secara maksimal, sebaiknya fertilitas optimum spermatozoa 

harus di preservasi atau diawetkan untuk beberapa lama setelah penampungan. 

Semen perlu dicampur dengan larutan pengencer yang menjamin kebutuhan fisik 

dan kimianya serta disimpan pada suhu dan kondisi tertentu yang diinginkan 

untuk kemudian dipakai sesuai dengan kebutuhan (Toelihere, 1993). 

 Teknologi IB merupakan suatu rangkaian proses yang terencana dan 

terprogram karena akan menyangkut kualitas genetis hewan dimasa yang akan 

datang (Kartasudjana, 2001). Dalam mengembangkan teknologi IB sumber daya 

manusia yang terlibat dalam penanganan semen di laboratorium sangat penting 

karena kualitas semen dipengaruhi oleh teknik penampungan dan penyiapan 

laboratorium yang memadai. 

 Kualitas spermatozoa akan cepat menurun atau tidak akan bertahan lama 

kalau didiamkan begitu saja, untuk menjaga kualitas spermatozoa sebaiknya 

ditambahkan dengan bahan pengencer yang mengandung nilai nutrisi sehingga 

mampu mempertahankan kualitas spermatozoa. Spermatozoa yang telah 

diencerkan dapat langsung digunakan sebagai semen cair atau dapat dibekukan 

sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama (Hartono, 2008).  
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 Syarat setiap bahan pengencer harus dapat menyediakan nutrisi bagi 

kebutuhan spermatozoa selama menyimpan, harus memungkinkan spematozoa 

dapat bergerak secara progresif, tidak bersifat racun bagi spermatozoa, menjadi 

penyanggah bagi spermatozoa, dapat melindungi spermatozoa dari kejutan dingin 

(cold shock), murah dan mudah didapat, baik untuk semen beku maupun semen 

yang tidak dibekukan (Soliati dan Kune, 2009). 

 Salah satu komoditi lokal yang banyak dijumpai adalah kelapa. Menurut 

Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik atau Asian and Pacific Coconut Community 

(2016) Indonesia adalah negara anggota dari komunitas kelapa asia dan pasifik 

dan berada posisi ketiga adalah Fuji dan India. Air kelapa lebih murah dan mudah 

didapat dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Air kelapa juga mengandung 

unsur karbon berupa karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, fruktosa dan 

lain-lain. Unsur nitrogen berupa protein yang tersusun dari asam amino seperti : 

alinin, arginin, setin dan serin. Protein, fruktosa, kalsium serta unsur lainnya 

(Hasibuan, 2009). Air kelapa tidak mampu melindungi spermatozoa dari suhu 

rendah, oleh karena itu perlu ditambahkan kuning telur (Anggraeny dkk., 2004). 

Dwadmadji dkk. (2007) kuning telur dapat dijadikan bahan pengencer 

semen karena selain harganya yang murah dan mudah didapat, kuning telur 

sendiri mempunyai kandungan nutrisi diantaranya protein, vitamin mineral, lemak 

dimana komponen ini juga ada pada semen dan dibutuhkan oleh spermatozoa. 

Kuning telur dapat melindungi spermatozoa dari cold shock karena mengandung 

lipoprotein dan lesitin, dan kuning telur juga mengandung glukosa yang lebih 

efektif digunakan oleh spermatozoa, protein, dan memiliki viskositas yang 

menguntungkan bagi spermatozoa (Salisbury dan Vandermark, 1985). 
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 Hasil penelitian Dwadmadji dkk. (2007) menunjukkan bahwa pengencer 

75% kuning telur dengan 25% air kelapa dan pengencer 50% kuning telur dengan 

50% air kelapa dapat mempertahankan kualitas semen kambing Nubian dengan 

nilai persentase hidup 73,76% dan 74,24%, selanjutnya hasil penelitian Payung 

(2015) menyatakan bahwa semen segar sapi bali diencerkan menggunakan 

pengencer kuning telur itik dengan air kelapa pada konsentrasi yang berbeda 

dengan hasil terbaik didapatkan pada pengencer 25% kuning telur itik + 75% air 

kelapa muda juga dapat mempertahankan abnormalitas, viabilitas, motilitas 

spermatozoa sapi bali dengan nilai motilitas 33,75%, nilai viabilitas 58,75% dan 

abnormalitas 8,75% namun nilai motilitas pada penelitian ini belum menunjukkan 

nilai standar inseminasi buatan. 

Penelitian Hasibuan (2009) penggunaan air kelapa sebagai penyeimbang 

fruktosa dalam pengencer terhadap kualitas sperma sapi simmental, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada penyimpanan hari ke-5 lebih rendah 

berbeda sangat nyata dibandingkan kontrol. Menurut Feradis (2010) air kelapa 

sebagai sumber makanan bagi spermatozoa, namun air kelapa masih diragukan 

untuk dijadikan sebagai larutan penyangga atau menggantikan kuning telur, dan 

pada setiap penelitian sebelumnya jenis atau kualitas air kelapa yang digunakan 

belum ada yang melaporkan memakai air kelapa muda atau air kelapa tua. Jadi 

peneliti telah meneliti tentang ”Viabilitas Semen Sapi Simmental Pasca Thawing 

Setelah diencerkan Menggunakan Air Kelapa Muda dan Tua dengan Konsentrasi 

yang Berbeda”. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kualitas spermatozoa dengan penambahan air kelapa muda 

dan tua. 

2. Mengetahui kualitas spermatozoa sapi simmental dengan penambahan 

berbagai konsentrasi air kelapa. 

3. Melihat interaksi kualitas semen sapi simmental setelah penambahan air 

kelapa muda dan tua pada konsentrasi yang berbeda. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Melalui penelitian ini dapat melihat kualitas spermatozoa sapi simmental 

terhadap penambahan air kelapa yang berbeda. 

2. Dapat menentukan konsentrasi air kelapa terhadap kualitas spermatozoa 

sapi simmental. 

3. Dapat melihat interaksi spermatozoa sapi simmental pada air kelapa yang 

berbeda. 

4. Sebagai informasi dalam upaya pemanfaatan bahan-bahan alami sebagai 

pengencer semen alternatif yang murah dan mudah diperoleh, selain bahan 

pengencer yang bersifat kimiawi sintetik. 

 

1.4. Hipotesis 

1. Kualitas air kelapa yang berbeda berpengaruh terhadap motilitas 

spermatozoa, daya tahan hidup dan abnormalitas spermatozoa sapi 

simmental. 
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2. Konsentrasi air kelapa yang diberikan akan mempengaruhi terhadap 

viabilitas spermatozoa sapi simmental. 

3. Terdapat interaksi pengencer pada penambahan dua jenis air kelapa yang 

berbeda terhadap kualitas spermatozoa sapi simmental. 

 

 


