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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Konsumsi daging sapi di Indonesia cenderung meningkat, sedangkan 

pertumbuhan populasi ternak secara nasional tidak mampu mengimbangi peningkatan 

permintaan protein hewani. Berbagai upaya telah ditempuh, salah satu cara untuk 

meningkatkan populasi ternak serta memperbaiki mutu genetik adalah teknologi 

inseminasi buatan (IB) (Dirjen Peternakan, 2014). 

Inseminasi buatan merupakan cara penempatan semen di dalam alat kelamin 

betina memakai alat buatan manusia (Hardijanto dkk., 2010). Keberhasilan 

inseminasi buatan dipengaruhi oleh beberapa hal yang memegang peranan penting, 

yaitu semen yang berkualitas baik, waktu inseminasi yang tepat dan kondisi hewan 

betina (Hafez, 2000).  Kualitas semen segar lebih cepat menurun dibandingkan semen 

beku meskipun semen segar tersebut telah ditambahkan media pengencer sebelum 

digunakan dalam program inseminasi buatan. 

Menurut Pommer et al (2003) spermatozoa yang dibekukan akan 

menyebabkan perubahan beberapa karakteristik kerusakan pada membran plasma, 

antara lain terjadi reorganisasi membran, peningkatan kadar kalsium dan reactive 

oxygen spesies (ROS) disertai penurunan kemampuan spermatozoa untuk membuahi. 

Kerusakan integritas membran sel akan mempengaruhi fungsi komponen membran 

sel spermatozoa seperti lipid, protein dan karbohidrat. 
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Proses pengolahan semen, banyak berhubungan dengan udara luar yang 

mengandung banyak oksigen. Hal ini akan mempercepat metabolisme serta dapat 

menimbulkan reaksi peroksidasi lipid yang dapat menyebabkan rusaknya membran 

plasma spermatozoa. Kerusakan semacam ini biasanya disebabkan oleh terbentuknya 

radikal bebas yang merupakan salah satu produk dari metabolisme spermatozoa itu 

sendiri (Suryohudoyo, 2000). 

Sikka (1996) mengatakan bahwa spermatozoa mamalia kaya akan asam lemak 

tak jenuh dan mudah terpengaruh oleh kelompok oksigen reaktif atau reactive oxygen 

species (ROS) yang mampu menurunkan motilitas dan meningkatkan kerusakan 

morfologi spermatozoa. 

Berdasarkan mekanisme pencegahan dampak negatif dari senyawa oksidan, 

senyawa antioksidan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu antioksidan pencegah 

timbulnya senyawa-senyawa oksidan secara berlebihan dan antioksidan pemutus 

rantai reaksi untuk mencegah reaksi-reaksi berlanjut. Senyawa antioksidan yang 

tergolong sebagai pencegah reaksi adalah katalase, glutation peroksidase, dan sistein. 

Senyawa antioksidan pemutus reaksi rantai adalah vitamin E (tokoferol), vitamin C 

(asam askorbat), β-karoten, glutation, dan sistein (Suryohudoyo, 2000).  

β-karoten mengandung pigmen merah dan orange yang terdapat  pada 

tanaman dan buah-buahan (Pryor et al., 2000). Salah satu buah dan tanaman yang 

mengandung β-karoten adalah labu kuning. Labu kuning (Cucurbita moschata) terdiri 

dari lapisan kulit luar yang keras dan daging buah sebagai tempat timbunan makanan. 

Dalam daging buah inilah terdapat beberapa vitamin antara lain : Vitamin A, Vitamin 
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B, Vitamin C dan β-karoten (Sudarto, 1993). Kandungan tersebut merupakan 

senyawa antioksidan yang dapat meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan oleh 

aktivitas radikal bebas (Rizal dan Herdis, 2010) 

Pemanfaatan buah labu kuning (Cucurbita moschata) sebagai antioksidan 

dalam diluter semen belum pernah dilakukan, oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan perasan buah labu kuning 

(Cucurbita moschata) sebagai antioksidan alami terhadap integritas membran plasma 

spermatozoa sapi Simmental post thawing 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan 

permasalahan: Apakah penambahan perasan buah labu kuning (Cucurbita moschata)  

dalam diluter  semen dapat mempertahankan integritas membran plasma spermatozoa 

sapi Simmental post thawing ? 

 

1.3 Landasan Teori 

Proses pembekuan dan thawing pada proses pembuatan semen beku dapat 

mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dan tekanan osmotik pada spermatozoa, 

sehingga dapat menurunkan kualitas semen tersebut, penurunan kualitas semen dapat 

mempengaruhi fertilitas spermatozoa untuk membuahi sel telur. Proses pembekuan 

merupakan pemicu stress oksidatif pada spermatozoa karena dapat merubah 
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konfigurasi dari fosfolipid membran plasma spermatozoa dan mengganggu fungsi 

dan permeabilitas membran sel. Rusaknya membran plasma mengakibatkan proses 

metabolisme terganggu, salah satunya sintesis ATP tidak berjalan dengan normal 

sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas spermatozoa (Sukmawati dkk., 2014). 

Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat menghambat dan 

memperlambat reaksi oksidasi. Sehingga antioksidan berfungsi melindungi sistem 

biologi terhadap suatu efek yang berpotensi merusak dari suatu proses atau reaksi 

yang menyebabkan oksidasi yang meluas (Halliwell and Gutteridge, 1990). 

Antioksidan merupakan senyawa nukleofilik atau yang mempunyai kemampuan 

mereduksi, meredam atau menekan reaksi radikal bebas (Lenzi et al., 2002). 

Penambahan perasan buah labu kuning dalam diluter dapat memperkecil 

kerusakan pada spermatozoa yang disebabkan proses pembekuan dan thawing. Labu 

kuning yang kaya akan β-karoten dan berbagai vitamin, salah satunya adalah vitamin  

C yang dapat berperan sebagai antioksidan dan dapat menghambat oksidasi lipid dan 

protein (Decker et al., 2000). 

Menurut Rizal (2005) penambahan β-karoten dapat meningkatkan kualitas 

dan dapat mempertahankan integritas membran plasma spermatozoa selama proses 

pembuatan dan penyimpanan semen beku. Penambahan β-karoten 0,002 % dalam 

diluter dapat mempertahankan kualitas spermatozoa sapi post thawing (Gunawan 

dkk., 2012).  

Penambahan berbagai macam vitamin seperti vitamin C merupakan senyawa 

antioksidan yang dapat mempertahankan kualitas spermatozoa sapi selama proses 
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pembekuan. Menurut Juliana (2004) penambahan vitamin C 0.1 mg/ ml diluter dapat 

mempertahankan integritas membran plasma spermatozoa selama proses pembekuan.  

1.4 Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan perasan 

buah labu kuning (Cucurbita moschata) dalam diluter semen terhadap integritas 

membran plasma spermatozoa sapi Simmental post thawing. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

ilmiah bahwa penambahan perasan buah labu kuning (Cucurbita moschata)  dapat 

digunakan sebagai bahan alternatif dalam tambahan diluter semen sapi Simmental 

yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas spermatozoa. Hasil dari penelitian ini 

juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bioteknologi reproduksi khususnya 

bagi instansi pembuat semen beku.  

 

1.6 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan 

hipotesis sebagai berikut : Penambahan perasan buah labu kuning (Cucurbita 

moschata)  dalam diluter dapat mempertahankan integritas membran plasma 

spermatozoa sapi Simmental  post thawing. 
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