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BAB I

PENDAHULUAN

Kedelai merupakan salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai

bahan pengencer karena selain harganya murah dan mudah didapatkan, kedelai

sendiri memiliki kandungan nutrisi seperti protein, mineral, lemak dan

karbohidrat dimana komponen tersebut juga ada pada semen dan dibutuhkan oleh

spermatozoa. Kedelai juga mempunyai kandungan lipoprotein dan lesitin yang

dapat melindungi spermatozoa dari cekaman dingin atau cold shock. Kedelai

memiliki kandungan lesitin sebesar 1,488 - 3,08% lebih tinggi dibandingkan

dengan kacang tanah yaitu 1,11%. Kedelai juga memiliki kandungan protein yang

hampir setara dengan susu sapi. Kandungan protein kedelai sekitar dua kali

kandungan protein daging, yaitu sekitar 40%, sedangkan kandungan protein

daging sekitar 18%. Sari kedelai adalah hasil ekstraksi dari kedelai. Sari kedelai

merupakan fraksi terlarut dari kedelai yang memiliki kualitas hampir sama dengan

susu sapi.

Pemilihan bahan pengencer yang baik dapat berpengaruh bagi kehidupan

spermatozoa sehingga dapat menghasilkan kualitas semen yang berkualitas pula.

Bahan pengencer yang dapat digunakan sebagai pengencer yaitu kacang kedelai.

Diharapkan dengan penggunaan sari kedelai sebagai bahan pengencer ini dapat

menghindari kontaminasi mikroorganisme yang dapat mengganggu kehidupan

spermatozoa dan seberapa besar pengaruh sari kedelai tersebut terhadap semen

yang dijadikan sebagai materi inseminasi buatan.
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Upaya untuk memperbaiki mutu genetik ternak yaitu dengan cara

pemanfaatan teknologi inseminasi buatan (IB). Penggunaan teknologi inseminasi

buatan (IB) ini berhubungan dengan kualitas semen yang akan digunakan. Semen

yang digunakan dapat berupa semen cair maupun semen beku, semen beku dapat

bertahan lebih lama dibandingkan dengan semen cair. Kualitas semen  ditentukan

oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu proses pengenceran, meskipun volume

semen yang dihasilkan oleh pejantan saat ejakulasi dapat digunakan untuk

menginseminasi atau mengawini lebih dari satu ekor betina, namun dengan

adanya pengenceran semen ini maka memungkinkan untuk dapat menginseminasi

lebih banyak lagi betina.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah sebagai

sentra pembibitan sapi PO. Populasi sapi di Kabupaten Kebumen sekitar 89.429

ekor dimana 90% diantaranya merupakan sapi PO yang sebagian besar tersebar di

daerah pantai Selatan Kabupaten Kebumen yang dikenal dengan sebutan Urut

Sewu. Sapi PO di daerah Kebumen memiliki kualitas genetik yang mendekati

dengan aslinya. Pertumbuhan sapi PO Kebumen ini juga lebih baik dibandingkan

dengan sapi PO pada umumnya dengan bobot badan mencapai 900 kg pada

pejantan, memiliki punuk yang besar dengan gelambir yang tebal dan berlipat.

Meskipun sapi PO Kebumen ini telah dibudidayakan oleh masyarakat secara turun

temurun namun dikhawatirkan kualitas dan kuantitas genetiknya akan menurun

akibat penjualan yang tidak terkontrol oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas semen sapi Peranakan

Ongole (PO) Kebumen yang diencerkan menggunakan sari kedelai. Manfaat dari
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penelitian ini adalah memberikan informasi kepada petugas Balai Inseminasi

Buatan mengenai penggunaan sari kedelai sebagai bahan pengencer alternatif

terhadap kualitas spermatozoa.


