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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).Guna tujuan suatu program inseminasi buatan penggunaan pejantan

yang bebas penyakit dan bermutu genetik secara maksimal,  maka daya fertilisasi

optimum spermatozoa harus dipreservasi 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).

Toelihere (1993) menyatakansuatu pengencer yang baik memenuhi syarat-

syarat seperti, bahan pengencer hendaknya murah, sederhana dan praktis dibuat,

tetapi mempunyai daya preservasi yang tinggi. Pengencer harus mengandung

unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik dan kimia dengan semen serta tidak

boleh mengandung zat-zat toksik atau bersifat  racun, baik terhadap sperma

maupun terhadap saluran kelamin betina. Pengencer harus tetap mempertahankan

dan tidak membatasi daya fertilisasi sperma. Pengencer tidak boleh terlampau

kental sehingga menghalangi-halangi pertemuan antara sperma dengan ovum dan

menghambat fertilisasi. Pengencer harus memberi kemungkinan penilaian sperma

sesudah pengenceran. Sebaiknya, sesudah pengenceran, pergerakan sperma masih

dapat dilihat dengan mudah agar dapat ditentukan nilai semen tersebut.
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Pengenceran merupakan tahapan kritis karena semen merupakan

bahanyang rapuh dan tidak dapat tahan lama (Yusuf dkk, 2005). Maka dari itu

diperlukan bahan yang mampu mempertahankan motilitas dan daya tahan hidup

semen yang lebih lama, mudah diperoleh, cepat dan murah.

Pengencer yang biasa di gunakan saat ini adalah andromed. Mahalnya

harga andromed dan susah dalam memperolehnya membuat penghalang atau

penghambat untuk melakukan kegiatan pembuatan semen beku.

Buah-buahan dan sayur-sayuran yang tumbuh diIndonesia memiliki zat-

zat gizi penting untuk kehidupansel dan berfungsi sebagai penyeimbang dalam

dietkarena mengandung protein, vitamin, mineral, danenergi yang cukup tinggi.

Wortel adalah salah satujenis sayuran yang mudah ditemui dan mengandungzat-

zat penting yang dibutuhkan oleh sel, diantaranyakarbohidrat yang dapat

digunakan oleh spermatozoasebagai substrat sumber energi, vitamin C dan β–

karoten sebagai senyawa antioksidan dan berbagaimineral.Sari wortel digunakan

sebagai campuran bahan pengencer untuk mengurangi harga andromed yang

mahal.

Pemanfaatan wortel sebagai bahan pengencer telah

dilaporkanperbandingan 70% sari wortel dengan 30% kuningtelurmerupakan

kombinasi optimum dengan hasil yang baikdalammempertahankan motilitas

spermatozoa asal caudaepididimis sapi Bali selama tiga hari preservasi padasuhu

3–5oCmemiliki persentase motilitas antara 40 dan 45%(Parera dkk, 2009). Selain

bahan pengencer sari wortel sebagai pengencer alternatif telah dilaporkan

pengencer tebu (Bardan dkk, 2009), dan pengencer air kelapa (Suteky dkk, 2007).
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Berdasarkan pemikiran di atas maka telah dilakukan penelitian dengan

judul “Kualitas Semen Sapi Bali dengan Mengunakan Bahan Pengencer Sari

Wortel pada Konsentrasi yang Berbeda”.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh sari wortel sebagai bahan

pengencer mengurangi penggunaan andromed terhadap kualitas semen sapi Bali.

1.3. Manfaat Penelitian

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

pengencer semen alternatif yang murah dan mudah diperoleh, selain bahan

pengencer yang bersifat kimiawi sintetik.

2. Sebagai informasi bagi inseminator, sehingga dapat dimanfaatkan

dilapangan.

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4. Hipotesis

Bahan pengencer sari wortel dapat mempertahankan motilitas dan

membran plasma utuh, menurunkan mortalitas dan dapat menghambat

abnormalitas sperma sapi Bali pada saat pengenceran dengan konsentrasi yang

berbeda.


