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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan mutu genetik ternak 

termasuk kambing peranakan ettawa (PE) adalah dengan melakukan Inseminasi 

Buatan (IB). Inseminasi Buatan merupakan rekayasa teknik mengawinkan ternak 

secara buatan dengan menyuntikkan semen yang telah diencerkan dengan 

pengencer tertentu ke dalam saluran reproduksi betina (Tophianong, 2014). 

Keberhasilan IB dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan satu 

sama lain, yaitu pemilihan sapi akseptor, kualitas semen, ketepatan deteksi birahi, 

dan keterampilan inseminator (Badan Standarisasi Nasional, 2008).  

Capaian kebuntingan indukan kambing PE dari hasil IB di wilayah pantai dan 

pegunungan yaitu 37,5% dan 40%, yang menunjukkan tingkat kebuntingan masih 

rendah (Utomo, 2013). Keberhasilan kebuntingan dari hasil IB dapat dilakukan 

dengan memperbaiki kualitas semen beku. Kualitas semen dipertahankan dengan 

melakukan proses pengenceran. Syarat bahan pengencer yang digunakan yaitu 

tidak mengandung zat beracun bagi spermatozoa, mengandung nutrisi bagi hidup 

spermatozoa selama proses penyimpanan, dapat mempertahankan pH semen dan 

dapat melindungi spermatozoa dari cold shock dan mencegah dan mengurangi 

aktivitas radikal bebas serta menambah volume semen (Feradis,2009; Susilawati, 

2013). 

Pengencer yang sering digunakan adalah tris kuning telur, yang komposisinya 

terdiri atas Tris aminomethan, asam sitrat, laktosa, fruktosa, raffinosa, kuning 

telur, penicyllin, streptomycin dan aquabides (Madyawati, et al., 2011). Bahan 
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yang bisa ditambahkan untuk pengencer semen adalah antioksidan. Penambahan 

antioksidan pada pengencer dapat dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan 

kualitas semen beku (Feradis, 2010). Pemberian antioksidan dengan dosis yang 

tepat memberikan hasil maksimal untuk mencegah dan mengurangi reaksi 

peroksida lipid akibat aktivitas radikal bebas pada membran plasma spermatozoa 

(Bebas, et al., 2016). Antioksidan dapat diperoleh dari sumber alami seperti buah 

(Sayuti & Rina, 2015). Salah satunya buah naga (Hylocereus polirhizus). 

Buah naga memiliki kandungan flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu 

senyawa antioksidan yang berfungsi mengatasi atau menetralisir radikal bebas 

(Fitri, et al., 2016). Penelitian sebelumnya penambahan ektrak buah naga 0,25% 

pada pengencer CEP-1 mampu mempertahankan motilitas, viabilitas, dan 

abnormalitas spermatozoa peranakan kambing boer pada suhu 5°C (Munawarah, 

2014). Penambahan ekstrak buah naga pada pengencer CEP-1 sebesar 0,75% juga 

mampu mempertahankan motilitas dan viabilitas spermatozoa kambing boer pada 

penyimpanan suhu 32°C selama 12 jam (Imansih, 2014).  

Antioksidan banyak terkandung pada bagian kulit buah naga, bagian yang 

umumnya tidak termanfaatkan oleh masyarakat. Ekstrak kulit buah naga banyak 

mengandung antioksidan jenis antosianin (Noor, et al., 2016). Pigmen antosianin 

yang tergolong flavonoid dapat berfungsi sebagai aktioksidan atau menangkal 

radikal bebas (Wulandari, 2016). Kandungan ekstrak kulit buah naga secara 

teoritis mampu mencegah dan mengurangi kerusakan spermatozoa akibat 

pengaruh radikal bebas dan cold shock penyebab penurunan kualitas semen beku 

kambing PE.  IB merupakan salah satu bentuk bioteknologi dalam bidang 

reproduksi ternak  yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina yang 
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dimilikinya tanpa perlu seekor pejantan utuh. Faktor-faktor yang membatasi 

pengajaran bioteknologi  meliputi; kurangnya keahlian guru dalam bidang ini, 

kurangnya pengalaman dan kecocokan aktivitas mengajar, kurangnya sumber 

belajar dan materi kurikulum, serta kurangnya waktu mengajar (Handoko, et al., 

2016). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru biologi SMK Negeri 1 

Pujon Ibu Ira Puspita Sari, S.Pt (23 Maret 2017), kesulitan pelaksanaan 

pembelajaran pada materi biologi kelas XI, khususnya materi Pemuliaan Hewan 

(Inseminasi Buatan) yaitu terbatasnya sumber belajar. Salah satu upaya untuk 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pengajaran tersebut adalah dengan 

mengembangkan sumber belajar yang tepat dan menarik sebagai referensi siswa 

untuk belajar.  

Multimedia interaktif berbasis flash merupakan media atau sarana 

pembelajaran berisi beberapa elemen-elemen seperti suara, gambar, teks, animasi, 

dan video sehingga diharapkan semua siswa dapat memahami materi biologi yang 

disampaikan. Kelebihan dari multimedia interaktif berbasis flash adalah dapat 

melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak, merangsang 

partisipasi aktif, menyajikan pesan dan informasi secara serempak, 

membangkitkan motivasi belajar, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta 

dapat menyajikan laporan-laporan aktual dan orisinil yang sulit dengan 

menggunakan media lain (Ni’mah, 2013). Berdasarkan latar belakang diatas maka 

peneliti ingin melakukan kajian penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ektrak 

kulit buah naga terhadap kualitas semen beku dengan judul penelitian “Pengaruh 

Penambahan Ekstrak Kulit Buah Naga pada Pengencer Tris Kuning Telur 

terhadap Kualitas (Motilitas, Viabilitas, Abnormalitas) Semen Beku Kambing PE 

Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh penambahan ektrak kulit buah naga ke dalam pengencer 

tris-kuning telur terhadap kualitas (motilitas, viabilitas, abnormalitas) 

semen beku kambing PE? 

2. Berapakah konsentrasi penambahan ektrak kulit buah naga pada pengencer 

tris-kuning telur yang mampu memberikan pengaruh paling efektif 

terhadap kualitas semen beku kambing PE (ditinjau dari motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas) ? 

3. Bagaimana penelitian ini dikembangkan sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil analisis bahwa ada pengaruh penambahan ekstrak 

kulit buah naga pada pengencer tris kuning telur dalam meningkatkan 

kualitas (motilitas, viabilitas, abnormalitas) semen beku kambing PE. 

2. Untuk menentukan konsentrasi paling efektif penambahan ekstrak kulit 

buah naga pada pengencer tris kuning telur yang dapat menunjang 

peningkatan kualitas (motilitas, viabilitas, abnormalitas) semen beku 

kambing PE. 

3. Memanfaatkan hasil penelitian sebagai sumber belajar Biologi.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan 

bagi beberapa ranah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian tentang pemanfaatan ektrak kulit buah naga sebagai bahan 

tambahan pengencer semen untuk meningkatkan kualitas semen beku 

kambing PE diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat 

digunakan untuk penerapan bidang ilmu Bioteknologi dan disiplin ilmu 

yang serupa. 

2. Manfaat Teknis 

a. Masyarakat/ Peternak 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang manfaat ekstrak kulit buah naga sebagai bahan 

tambahan pengencer semen untuk meningkatkan kualitas semen beku 

kambing PE, khususnya pada kalangan masyarakat peternakan yang 

bergerak di bidang produksi semen beku. 

b. Pendidikan 

Manfaat bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru biologi adalah 

dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi yang diperuntukkan bagi 

siswa SMK Bidang Agrobisnis dan Agroteknologi. 

c. Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar penelitian 

selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang studi penggunaan 
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bahan pengencer yang tepat untuk meningkatkan kualitas semen beku 

kambing PE. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu 

diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Buah naga yang digunakan adalah buah naga merah (Hylocereus polirhizus) 

yang dibudidayakan di daerah Kabupaten Banyuwangi dan bagian yang 

digunakan adalah kulit buah dan diekstrak di Laboratorium Metaria Medica 

Kota Batu. 

2. Konsentrasi ekstrak yang digunakan hanya terbatas 0,25 %, 0,50%, 0,75%, 

dan 1,00 %. 

3. Pengencer semen yang digunakan adalah Tris Aminometane Kuning Telur 

yang selanjutnya disebut Tris Kuning Telur. 

4. Kambing yang akan diambil semennya sebagai bahan penelitian adalah 

kambing jenis peranakan ettawa (PE) berbobot 90 kg dengan kualitas semen 

rendah yaitu yang memiliki motilitas individu < 60%. 

5. Penampungan semen dilakukan dua kali dalam satu minggu dengan 

menggunakan metode Vagina Buatan. 

6. Variabel pengamatan kualitas semen beku meliputi motilitas, viabilitas dan 

abnormalitas. 

7. Sumber belajar biologi yang dikembangkan berupa multimedia interaktif 

berbasis flash diperuntukkan bagi siswa SMK Bidang Agrobisnis dan 

Agroteknologi kelas XI.  
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1.6 Definisi Operasional 

1. Ekstrak adalah bahan yang diperoleh dari jaringan hewan atau tumbuhan

dengan cara menarik sari patinya menggunakan pelarut yang sesuai dan

kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu (Ahmad & Suryana, 2009).

2. Buah Naga Merah (Hylocereus polirhizus) atau umumnya dikenal dengan

dragon fruit, merupakan buah dari family Cactaceae dan sub family

Cactoideae, tanaman sejenis kaktus dengan sulur batang yang tumbuh

menjalar (Hardjadinata, 2010).

3. Pengencer adalah medium yang mengandung bahan nutrisi, bahan pendukung

seperti buffer dan antibiotic yang sesuai dengan sifat-sifat fisiologis dan

biologis spermatozoa (Kostama & Sutama, 2006).

4. Tris aminometane Kuning Telur merupakan pengencer tris yang

dikombinasikan dengan kuning telur sebagai komponen pengencer semen

(Foote, 1980).

5. Sumber belajar menurut Association Educational Comunication and

Tehnology yaitu berbagai sumber atau semua sumber berupa data, orang, dan

wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara

terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam

mencapai tujuan belajar .


