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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan kebutuhan daging sapi di Indonesia diikuti dengan peningkatan 

produksi daging sapi. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (2016) menyebutkan 

bahwa produksi daging sapi tahun 2015 sebanyak 506.661 ton dan tahun 2016 

sebanyak 524.109 ton, namun kebutuhan daging sapi Indonesia belum terpenuhi. 

Kondisi ini mengakibatkan pemerintah melakukan  impor daging dan bakalan sapi 

potong dari Australia untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia. Upaya 

untuk mengurangi  impor adalah pengembangan program pembibitan peternak 

rakyat  yang dipadukan dengan program pembibitan berskala industri feedlot 

dengan pemanfaatan teknologi Inseminasi Buatan untuk meningkatkan efisiensi 

reproduksi ternak (Nyuwita et al., 2015). 

Pada saat ini telah banyak teknologi yang telah dikembangkan untuk 

mendukung aktivitas dalam dunia peternakan. Salah satu teknologi  yang 

digunakan pada bidang reproduksi ternak yaitu Inseminasi Buatan (IB). IB atau 

kawin suntik adalah suatu cara atau teknik memasukkan spermatozoa yang telah 

diencerkan dan telah diproses terlebih dahulu kedalam saluran alat kelamin betina 

dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut ‘insemination gun‘. 

Semen yang digunakan untuk IB diambil dari spermatozoa sapi jantan yang 

unggul. Pengenceran dapat memperbanyak volume semen sehingga 

memungkinkan untuk melakukan IB terhadap betina dalam jumlah lebih banyak 

dari satu ejakulasi. Bahan pengencer yang baik adalah murah, sederhana, praktis 

dibuat dan memiliki daya preservasi yang tinggi (Parera et al., 2009). 
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 Syarat setiap bahan pengencer adalah harus dapat menyediakan nutrisi bagi 

kebutuhan spermatozoa selama penyimpanan, harus memungkinkan spermatozoa 

dapat bergerak secara progresif, tidak bersifat racun, dapat menjadi penyanggah 

bagi sperma, dapat melindungi spermatozoa dari kejutan dingin (cold shock) baik 

untuk semen beku maupun semen yang tidak dibekukan ( Soliati dan Kune, 2010). 

Bahan pengencer yang biasa digunakan yaitu andromed, susu skim dan juga Tris 

Kuning Telur. Pengencer Tris Kuning Telur terdiri dari Tris Aminomethan, asam 

sitrat, karbohidrat sederhana, kuning telur, penicillin, streptomycin, fruktosa dan 

aquadest. Tris aminomethan berfungsi sebagai buffer dan mempertahankan 

tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit. Fruktosa menyediakan makanan 

sedangkan kuning telur berfungsi untuk melindungi spermatozoa terhadap cold 

shock serta sebagai sumber energi . 

Untuk kebutuhan beberapa karbohidrat sederhana sebagai sumber energi 

dalam pengencer dapat dipenuhi dengan penggunaan penggunaan ekstrak melon 

(Yulnawati, 2002), penggunaan air kelapa (Zakiah, 2009) dan madu (Pratiwi, et 

al, 2015) yang telah dimanfaatkan sebagai bahan pengencer. Bila dibandingkan 

antara ekstrak melon dan air kelapa madu belum digunakan sebagai bahan 

pengencer pada ternak ruminansia besar namun sudah diujikan pada spesies 

hewan seperti untuk ikan Komet (Boedi  et al., 2010), ikan Patin (Rahardhianto, et 

al, 2010), kalkun (Ni Made, 2015).  Madu mengandung unsur karbon berupa 

karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, dan fruktosa, Selain itu, madu 

dapat menggantikan fruktosa dalam bahan pengencer karena madu merupakan 

bahan yang mengandung sumber energi tinggi dan merupakan cairan kental yang 
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dihasilkan oleh lebah madu dari berbagai sumber nektar. Disamping itu madu juga 

murah dan mudah didapat karena lebah madu tersebar hampir seluruh Indo-

Malaya. Penyebarannya sampai sungai indus di Pakistan di bagian wilayah Barat, 

dan bagian wilayah  timur tersebar sampai di Filipina dan Pulau Timor kecuali 

Maluku dan Papua (Ruttner, 1998). 

Menurut Pratiwi et al, (2015) pengaruh level madu di dalam pengencer Tris-

kuning telur memperlihatkan daya hidup spermatozoa selama 96,37 jam pada 

konsentrasi madu 2% pada ternak domba namun pada ternak ruminansia besar 

belum ada dilakukan penelitian untuk melihat nilai motilitas , persentase hidup 

dan abnormalitas . 

Selain jenis pengencer, lama waktu ekulibrasi juga dapat mempengaruhi 

kualitas semen. Menurut Toelihere (1981), waktu ekuilibrasi adalah periode yang 

diperlukan spermatozoa untuk menyesuaikan diri dengan pengencer, sehingga 

efek cool shock dan tingkat motilitas pada saat pembekuan dapat di minimalkan. 

Waktu ekuilibrasi dapat diberikan selama beberapa jam dalam suhu rendah dan 

dilaksanakan segera setelah semen diencerkan dengan pengencer. Toelihere 

(1985) berpendapat bahwa untuk mendapatkan fertilitas yang tinggi maka 

spermatozoa harus dipreservasi atau diawetkan untuk beberapa lama sesudah 

penampungan dan dicampur dengan bahan pengencer. Suhu optimum untuk 

penyimpanan semen encer adalah 5°C atau lebih rendah lagi tergantung pada 

peningkatan pendinginan, sedangkan suhu diatas 5°C dapat menghambat aktivitas 

metabolisme dan motilitas spermatozoa. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan 
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cairan intraseluler dan ekstraseluler sebelum proses pembekuan dimulai Novianto 

et al.  (2014). 

Waktu ekuilibrasi berbeda-beda pada berbagai jenis ternak, serta  bangsa  

ternak (Toelihere, 1993). Menurut pendapat Bearden et al. (2004) pada 

pembekuan semen domba, waktu ekuilibrasi pada suhu 5°C terbaik adalah 2 jam 

dan 4 jam pada rusa. Pada semen sapi Friesian Holstein (FH) (Arifiantini et al. 

2005) juga melakukan ekuilibrasi selama 4 jam dengan suhu 5°C. Vale (2010) 

menggunakan waktu ekuilibrasi 4 jam, sedangkan Shiddique et al. (2006) 

menganjurkan waktu ekuilibrasi panjang (6 jam). Berdasarkan uraian tersebut 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul  “Pengaruh Konsentrasi Madu 

(Apis Dorsata) Sebagai Subtitusi Fruktosa dalam Pengencer Tris Kuning 

Telur pada waktu Ekuilibrasi yang Berbeda terhadap Kualitas Semen Sapi 

Simental”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Melihat pengaruh penambahan berbagai konsentrasi madu sebagai 

substitusi fruktosa pada pengencer tris-kuning telur terhadap kualitas 

semen cair sapi simental. 

2. Melihat pengaruh lama waktu ekuilibrasi terhadap kualitas semen cair 

sapi simental. 

3. Melihat interaksi antara lama waktu ekuilibrasi berbeda dan konsentrasi 

pengencer madu dalam pengencer tris kuning telur yang berbeda 

terhadap kualitas spermatozoa sapi simental. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pemanfaatan madu dan waktu ekuilibrasi terbaaik untuk mempertahankan kualitas 

semen sapi simental, sehingga lebih efisien dalam penggunaan bahan pengencer. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Penambahan konsentrasi madu sebagai substitusi fruktosa kedalam bahan 

pengencer tris-kuning telur berpengaruh terhadap kuaalitas semen cair 

spai simental. 

2. Lama waktu ekuilibrasi berbeda berpengaruh terhadap kualitas semen 

cair sapi Simmental 

3. Terdapat interaksi antara lama waktu ekuilibrasi berbeda dan konsentrasi 

penggunaan madu dalam pengencer Tris kuning telur yang berbeda 

terhadap kualitas spermatozoa sapi simental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


