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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini telah banyak teknologi yang telah dikembangkan untuk 

mendukung aktivitas dalam dunia peternakan, salah satu teknologi  yang masih 

digunakan dalam bidang reproduksi ternak yaitu Inseminasi Buatan (IB). IB 

merupakan salah satu teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan produktifitas sapi dengan memanfaatkan potensi pejantan unggul 

agar dapat mengawini lebih dari satu induk dan dapat meningkatkan mutu genetik 

dari ternak tersebut (Susilawati, 2013). Tingkat keberhasilan IB dipengaruhi oleh 

empat faktor utama yaitu kualitas semen, ternak betina sebagai akseptor, 

keterampilan tenaga inseminator, dan pengetahuan peternak. Keempat faktor ini 

sangat berkaitan antara satu dengan yang lain dan apabila salah satu nilainya 

rendah maka hasil IB juga rendah (Tambing, 2000). 

Penggunaan sperma dapat dalam bentuk segar, sperma cair (sperma yang 

telah diencerkan), dan sperma beku (sperma cair yang telah ditambah 

krioprotektan/ gliserol dan dibekukan didalam nitrogen cair pada suhu -196 
o
C) 

(Ismaya, 2014). Upaya optimalisasi pengolahan semen agar diperoleh kualitas 

semen yang optimal dapat dilakukan melalui pemilihan jenis pengencer semen 

(Hartanti dkk., 2012). Syarat bahan pengencer adalah harus dapat menyediakan 

nutrisi bagi kebutuhan spermatozoa selama penyimpanan, harus memungkinkan 

sperma dapat bergerak secara progresif, tidak bersifat toksisitas, dapat menjadi 

penyanggah bagi sperma, dapat melindungi sperma terhadap pengaruh buruk 
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kejutan dingin (cold shock) baik untuk semen beku maupun semen yang tidak 

dibekukan (Sholihati dan Kune, 2011). 

Pembekuan semen adalah suatu proses penghentian sementara kegiatan 

hidup dari sel tanpa mematikan fungsi sel dan reaksi metaboliknya berhenti 

mendekati total (Susilawati, 2000). Sperma beku merupakan sperma yang telah 

mengalami proses pengenceran dengan bahan pengencer, kemudian ditambahkan 

gliserol dalam proses pembekuan (Ismaya, 2014). Menurut Arifiantini dan Yusuf 

(2010), untuk menghasilkan semen beku yang berkualitas tinggi dibutuhkan bahan 

pengencer semen yang mampu mempertahankan kualitas spermatozoa selama 

proses preservasi.  

Pengencer tris kuning telur tersusun atas; Tris (Hydroxymetil) 

Aminomethan, asam sitrat, fruktosa, kuning telur, antibiotik (penicillin dan 

streptomycin), gliserol dan aquabides (Dirjennak, 2000). Perlunya penggunaan tris 

sebagai pengencer pada pembekuan semen karena memiliki toksisitas rendah dan 

sistem penyangga yang baik dengan mempertahankan pH, tekanan osmotik dan 

keseimbangan elektrolit (Affandhy dkk., 1999). Sedangkan khasiat kuning telur 

terletak pada kemampuannya mempertahankan dan melindungi integritas 

selubung lipoprotein sel spermatozoa (Toelihere, 1993).   

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-3545-2004, 

madu adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan 

oleh lebah madu dari sari bunga tanaman (flora nektar) atau bagian lain dari 

tanaman (ekstra flora nektar) atau ekskresi serangga. disamping itu madu juga 

memiliki harga yang ekonomis, mudah didapat dengan kandungan nutrisi yang 

lengkap dan madu mengandung 38% fruktosa, 31% glukosa, 17,1% air ,7,2% 
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maltose, 4,2% trisakarida dan beberapa polisakarida, 1,5% sukrosa, 0,5% mineral, 

vitamin  dan enzim (United  States Department of Agriculture (USDA) dalam 

Arsetyo, dkk., (2012). beberapa madu juga mengandung unsur karbon berupa 

karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Berdasarkan hasil 

penelitian (Willix dkk., 1992) dalam Puspitasari (2007), madu lebah mengandung 

senyawa kimia antara lain fruktosa, glukosa, air, maltosa, sukrosa, vitamin dan 

mineral. Senyawa utama madu lebah yaitu karbohidrat, khususnya jenis-jenis 

gula. 

Kebutuhan beberapa karbohidrat sederhana sebagai sumber energi dalam 

pengencer dapat dipenuhi dengan penggunaan madu menurut penelitian (Pratiwi 

dkk., 2015), ekstrak melon (Yulnawati, 2002) dan air kelapa (Zakiah, 2002). 

namun bila dibandingkan antara ketiganya, madu lebih jarang digunakan sebagai 

pengencer untuk ternak besar kebanyakan digunakan pada spesies ternak seperti 

untuk mengencerkan semen kambing Peranakan Etawah (Barus 2001), ikan 

Komet (Boedi  dkk., 2010), ikan Patin (Rahardhianto dkk., 2010), kalkun 

(Permata Sari dkk., 2015). 

Terdapat tiga jenis karbohidrat yang mudah didapat dan sering digunakan 

sebagai sumber energi bagi sperma dalam berbagai jenis penelitian, yaitu glukosa, 

fruktosa dansukrosa. Melalui kandungan yang terdapat  madu tidak hanya  

Penambahan karbohidrat ke dalam pengencer akan sangat berguna dan membantu 

bagi daya hidup spermatozoa (Salisbury dan VanDemark, 1985). Menurut 

Toelihere (1993), Bahan sumber nutrisi yang paling banyak digunakan adalah 

karbohidrat terutama fruktosa yang paling mudah dimetabolisasi oleh 

spermatozoa. Pada penelitian (Pratiwi dkk., 2015) pengaruh level madu didalam 
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pengencer Tris-kuning telur memperlihatkan daya hidup spermatozoa selama 

96,37 jam pada konsentrasi madu 2% terhadap ternak domba, namun pada ternak 

ruminansia besar belum ada dilakukan penelitan. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dilakukan penelitian dengan judul “Kualitas Semen Beku Sapi Simmental 

Menggunakan Madu Lebah (Apis dorsata) Sebagai Substitusi Fruktosa 

dalam Pengencer Tris-Kuning Telur”. 

 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan madu 

lebah sebagai substitusi fruktosa dalam pengencer tris-kuning telur terhadap 

kualitas semen beku sapi simmental. 

 

1.3. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai informasi 

pemanfaatan madu yang dapat mempertahankan kualitas semen beku serta dapat 

mengurangi penggunaan bahan pengencer komersil. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian  

Penggunaan madu lebah sebagai substitusi fruktosa dalam pengencer tris-

kuning telur tanpa fruktosa mempengaruhi angka motilitas, persentase hidup, dan 

menurunkan abnormalitas terhadap kualitas semen beku sapi simmental. 


