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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kajian teknologi dibidang ilmu reproduksi dalam upaya peningkatan 

pemanfaatan pejantan unggul dapat dilakukan melalui pengawetan semen ternak 

pejantan. Hasil dari semen yang diawetkan dikenal dengan istilah semen beku. 

Keunggulan dari semen beku ini dapat dijadikan sebagai cikal bakal ternak bibit 

yang dapat mengawinkan betina mencapai 5000 hingga 10.000 ekor pertahunnya 

dan dapat disimpan dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya (Toelihere, 

1985). 

Teknik pembuatan semen beku memerlukan rangkaian kegiatan yang sangat 

panjang dalam proses pengolahannya. Langkah awal dari proses pengolahan 

semen beku dikenal dengan istilah pengenceran semen. Pengenceran dapat 

memperbanyak volume semen sehingga memungkinkan untuk melakukan 

Inseminasi Buatan (IB) terhadap betina lebih banyak dari satu ejakulat. Syarat 

bahan pengencer adalah harus dapat menyediakan nutrisi bagi kebutuhan 

spermatozoa selama penyimpanan, harus memungkinkan sperma dapat bergerak 

secara progresif, tidak bersifat toksik dan dapat menjadi penyanggah bagi sperma, 

dapat melindungi sperma terhadap pengaruh buruk kejutan dingin (cold shock) 

baik untuk semen beku maupun semen yang tidak dibekukan (Sholihati dan Kune, 

2009). Saat ini sudah banyak jenis pengencer yang dikomersilkan. Namun jika 

dinilai dari harga dan cara mendapatkannya jenis pengencer komersial merupakan 

salah satu kendala dalam memproduksi semen beku. Untuk itu sebaiknya 
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digunakan pengencer yang mudah didapat mampu memberikan kehidupan bagi 

spermatozoa dan ramah lingkungan. 

Bahan pengencer yang berasal dari kuning telur dan susu biasa digunakan 

dikalangan masyarakat sebagai pengencer semen sapi, tetapi bahan tersebut 

mengandung bakteri yang membahayakan bagi spermatozoa maupun saluran 

reproduksi betina (Bousseau et al., 1998). Untuk mengatasi masalah tersebut 

diperlukan bahan pengencer yang tidak  mudah terkontaminasi oleh bakteri yaitu 

dengan menggunakan pengencer lesitin dari kacang kedelai sebagai pengencer 

alternatif. Menurut Aku et al.,  (2005) lesitin merupakan campuran fosfatida dan 

senyawa-senyawa lemak yang meliputi fosfatidil kolin, fosfatida, dan fosfatidil 

inosinol. Lesitin yang berasal dari tanaman (lesitin nabati) juga mengandung 

fosfolipid, asam folat, dan asam lemak, dengan demikian diharapkan penggunaan 

lesitin dalam bahan pengencer dapat memberikan kekuatan pada sperma untuk 

bertahan saat terkena cold sock sehingga kualitas sperma yang dihasilkan akan 

tetap bagus. 

Kandungan sari kacang kedelai dalam pengencer seperti lesitin juga terbukti 

dapat melindungi dan menekan angka abnormalitas spermatozoa selama masa 

penyimpanan. Hal ini didukung oleh penelitian Aries et al., (2003) bahwa lesitin 

dari kacang kedelai memiliki bahan yang mirip dengan lesitin dari kuning telur, 

berperan melindungi integrasi selubung protein sel spermaozoa sehingga lebih 

tahan terhadap pengaruh cold shock. Aku et al., (2007) secara alamiah lesitin 

ditemukan pada kacang kedelai 1,48 - 3,08%, kacang tanah 1,11%, hati anak sapi 

0,85%, gandum 0,61%, dan makanan dari gandum 0,65% dan telur 0,39% (Kayu 

dan Allison, 1981 dalam Soy Center, 2005). 
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Sari kacang kedelai memiliki protein yang hampir setara dengan susu sapi, 

bahkan menurut Liu (1978) kandungan protein sari kacang kedelai lebih besar 

(3,6gram/100gram) dari pada susu sapi (2,9gram/100gram). Sari kacang kedelai 

hanya mengandung sepertiga jumlah lemak yang ada pada susu sapi, tetapi kaya 

akan lesitin dan asam lemak jenuh seperti asam linoleat (Shurtleff dan Aoyogi, 

1984). Lesitin diketahui dapat melindungi selubung lipoprotein spermatozoa dari 

kejutan dingin akibat penurunan suhu yang tajam sehingga kualitas spermatozoa 

terjaga (Toelihere, 1993). Dari bahasan diatas terlihat bahwa sari kacang kedelai 

memiliki potensi sebagai bahan pengencer semen sapi. 

Berdasarkan hasil laporan penelitian Zumarni (2015) menyatakan kualitas 

spermatozoa setelah ekuilibrasi menggunakan sari kacang kedelai pada 

konsentrasi 20 ml memberikan hasil daya tahan hidup lebih tinggi dibandingkan 

motilitas yakni 47,88 % dan 37,25 % diduga disebabkan tingginya kandungan 

lesitin yang terdapat pada kacang kedelai yaitu 1,48-3,08% sedangkan pada 

kuning telur hanya 0,39%. 

Rhoyan (2014) menyatakan pengencer Tris sari kacang kedelai lebih unggul 

dalam mempertahankan abnormalitas spermatozoa dibandingkan Tris kuning telur 

maupun Tris susu sapi. Penggunaan sari kacang kedelai dengan konsentrasi 20%  

pada domba garut mampu mempertahankan daya tahan hidup 59,3% dan 

abnormal 4,67% pada semen cair. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pengencer Sari Kacang Kedelai 

dengan Konsentrasi yang Berbeda Terhadap Kualitas  Semen Sapi Bali ” 

 

1.2. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk menentukan nilai konsentrasi sari kacang kedelai yang tepat 

dalam membuat pengencer semen sapi bali. 

2. Untuk melihat pengaruh berbagai konsentrasi pengencer sari kacang 

kedelai terhadap motilitas, persentase hidup, abnormalitas dan 

membran plasma utuh (MPU) semen sapi bali. 

3. Sebagai informasi ilmiah tentang perkembangan dan pemanfaatan sari 

kacang kedelai sebagai bahan pengencer semen dalam rangka efisiensi 

penggunaan pengencer komersil dalam  meningkatkan kualitas semen 

sapi bali. 

 

1.3. Manfaat 

1. Dapat melihat kualitas semen sapi bali terhadap berbagai konsentrasi 

sari kacang kedelai. 

2. Menentukan konsentrasi terbaik sari kacang kedelai untuk dijadikan 

sebagai bahan pengencer. 

3. Dapat menghasilkan pengencer alternatif yang berasal dari sari kacang 

kedelai sebagai pengganti pengencer komersial. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Pengencer sari kacang kedelai dapat mepertahankan motilitas, 

persentase hidup, membran plasma utuh (MPU) dan dapat menghambat 

abnormalitas sperma sapi bali. 

 


