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ABSTRACT 

This study aims to determine the epididymis cauda sperm quality of Bali cattle diluents coconut water, palm 

juice and carrot juice as well as economic value. A total of three experimental studies with literature study and 

survey methods used in this study. Comparable treatment is the best treatment of the three research using 

coconut water yolk, egg yolk palm juice and carrot juice yolk as epididymal cauda sperm diluent of Bali 

cattle. Research using analysis of variance in a randomized block design with Minitab package. The variables 

are the subject of a presentation of sperm motility, sperm live presentation, presentation intact plasma 

membrane, the availability and quality of diluents, and costs for the preparation of diluents. The study 

concluded that the quality of the cauda epididymis spermatosoa Bali cattle with diluents of yolk coconut water   

and yolk palm juice did not differ (P> 0.05), it is better to maintain the quality of sperm (sperm motility, 

sperm vitality and sperm intact plasma membrane) the length of time until the sixth day of the period 

pereservasi at 5
0
C temperature. While the aspec of economical, coconut water more economical to used as 

cement diluent of Bali cattle. 

Keywords: Coconut Water Quality diluents, Nira Aren and Sari Carrots;Cauda epididymis sperm; Bali cattle 

I. PENDAHULUAN 

Berkembangnya dunia pengetahuan dan teknologi, telah memacu kreatifitas para 

akademisi untuk menemukan berbagai teknologi dalam menjawab persoalan masyarakat. 

Dalam dunia reproduksi peternakan, aspek kelangsungan hidup ternak serta 

perkembangannya sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan protein bagi 

masyarakat mutlak menjadi perhatian yang serius.  Agar terpenuhinya kebutuhan protein 

dimaksud, maka usaha kearah perbaikan mutu genetik ternak menjadi persoalan yang patut 

dikerjakan.  Pristomo, dkk. (2008), menyatakan bahwa  Inseminasi Buatan (IB) merupakan 

salah satu teknologi reproduksi untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik dari ternak. 

Keberhasilan IB ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya adalah kualitas semen yang 

diinseminasikan dan kualitas semen cair ditentukan oleh bahan pengencer yang digunakan.  

Bearden dan Fuguay (1997) menyatakan bahwa pengencer yang baik harus dapat 

melindungi spermatozoa terhadap pendinginan yang cepat selam proses penyimpanan, 

mengandung unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik dan kimiawinya dengan semen serta 

tidak mengandung zat-zat toksik yang dapat merusak spematozoa dan saluran kelamin 

betina.  Oleh sebab itu pengencer yang baik hendaknya mempunyai fungsi: menyediakan 
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zat-zat makanan sebagai sumber energi, sebagai penyanggah untuk mencegah perubahan 

pH akibat terbentuknya asam laktat hasil metabolisme, dapat mempertahankan tekanan 

osmotik, keseimbangan elektrolit dan dapat melindungi spermatozoa terhadap cold shock 

serta dapat mencegah pertumbuhan kuman dan memperbanyak volume semen (Toelihere, 

1993).  Lebih lanjut ditambahkan pula oleh Toelihere (1993) bahwa syarat esensial dari 

suatu bahan pengencer yang baik yakni: a) murah, sederhana dan praktis dibuat tetapi 

mempunyai daya pemeliharaan yang tinggi, b) mengandung unsur-unsur yang hampir sama 

sifat fisik dan kimiawinya dengan semen dan tidak boleh mengandung zat-zat yang bersifat 

toksik bagi spermatozoa maupun terhadap saluran reproduksi hewan betina, c) 

mempertahankan dan tidak membatasi daya hidup fertilisasi spermatozoa, d) memberi 

kemungkinan penilaian spermatozoa setelah pengenceran, pergerakan spermatozoa masih 

dapat dilihat dengan mudah agar dapat ditentukan nilai semen tersebut.  Dengan demikian 

memperbanyak volume semen merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan efisiensi 

perkawinan   ternak atau dengan kata lain dapat meningkatkan rasio jumlah betina yang 

dikawinkan secara buatan oleh seekor pejantan (Tuwilay, 2013).  Meskipun demikian 

ternyata spermatozoa tidak dapat hidup dalam waktu yang lama kecuali bila ditambahkan 

berbagai unsur pengencer ke dalam semen (Toelihere, 1985) dan Partodihardjo,1992).   

Berdasarkan berbagai pemikiran di atas maka penelitian-penelitian yang 

berhubungan dengan bahan pengencer semen telah dilakukan.  Tuwilay (2013) melakukan 

penelitian menggunakan pengencer nira aren untuk mengetahui daya tahan hidup 

spermatozoa epididimis sapi Bali pada suhu penyimpanan 5
0
C, Dolewikou (2013), 

menggunakan pengencer air kelapa untuk mengetahui daya tahan hidup spermatozoa 

epididimis sapi Bali pada suhu penyimpanan 5
0
C dan Zulhaida Prihatiny (2008), 

melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui daya tahan hidup spermatozoa sapi bali 

menggunakan pengencer sari wortel pada suhu penyimpanan 5
0
C. Meskipun penelitian-

penelitian yang terkait dengan penggunaan bahan pengencer sudah banyak dilakukan, tetapi 

yang terkait Kualitas Sperma Kauda Epididimis Sapi Bali Dari Bahan Pengencer Air 

Kelapa, Nira Aren Dan Sari Wortel Serta Nilai Ekonomisnya belum diketahui.   Terhadap 

permasalahan tersebut maka penelitian  ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai 

ekonomis air kelapa,  nira aren dan sari wortel sebagai bahan pengencer semen terhadap 

kualitas sperma kauda epididimis sapi bali. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni kajian kepustakaan dan survey 

pasar untuk mengetahui kualitas sperma kauda epididimis sapi bali dari bahan pengencer 

air kelapa, nira aren dan sari wortel serta nilai ekonomisnya. Sebanyak 3 hasil penelitian 

eksperimintal dengan menggunakan bahan pengencer Air Kelapa (Dolewikow, 2013), Nira 

Aren (Arenga pinnata Merr), (Tuwilay, 2013) dan Sari Wortel (Zulhaida Prihatiny, 2008), 

dengan faktor perlakuan yang terbaik digunakan dalam pembandingan nilai ekonomis 

tersebut.  Untuk pengencer air kelapa berbanding kuning telur  menggunakan perbanding 

80% : 20%, pengencer nira aren kuning telur dengan perbandingan (75%:25%) dan 

pengencer sari wortel kuning telur dengan perbandingan 3,5:1,5 (30 %).  Sedangkan untuk 

mengetahui nilai ekonomis bahan pengencer dilakukan survey pada pasar tradisional di 

kota Ambon. 

Variabel yang menjadi pokok bahasan adalah: a) kualitas sperma kauda epididimis 

setelah pengenceran yang dapat diketahui melalui, persentasi motilitas, persentasi sperma 

hidup, dan persentasi membran plasma utuh (MPU), b) Nilai ekonomis bahan pengencer, 

diukur melaui; aspek kemanfaatan dan mutu bahan pengencer, dan biaya yang diperlukan 

untuk perolehan bahan pengencer. 

Hasil kajian terhadap variabel kulitas sperma, dianalisis menggunakan analisis 

varians dalam rancangan acak kelompok  (Sugioarto, 1993) dengan kemasan MINITAB 

dan untuk variabel nilai ekonomis dilakukan analisis secara deskriptif dari kajian subyektif 

berbagai literatur serta nilai rataan, standar deviasi.  Hasil anova dilanjutkan dengan 

melakukan Uji Beda Nyata Jujur untuk menilai perbedaan antar perlakukan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Kualitas Sperma 

Motilitas merupakan salah satu ukuran kesuburan seekor ternak yang akan dipakai 

sebagai bibit.  Ciri utama spermatozoa adalah motilitas atau daya geraknya yang dijadikan 

patokan atau cara paling sederhana dalam penilaian semen untuk inseminasi buatan 

(Feradis, 2013).  Motilitas sperma yang baik bagi seekor ternak yang akan di IB minimum 

40 % (Evan dan Maxwell, 1987) dalam Labetubun dan Siwa (2011), menurut Hafez dan 

Hafez (2000) motilitas ternak sapi bali yang baik berkisar 40 – 75 %, sedangkan 

rekomendasi Toelihere (1993), bagi seekor sapi yang di IB, motilitas sperma adalah 65 %.  

Di pihak lain, Wairisal (2013) membuat klasifikasi motilitas spermatozoa dengan tingkatan; 
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80–100 % sangat baik,  60-80 % baik, 40-60 % lumayan, 20-40 % jelek dan 0-20 % sangat 

jelek.  

Hasil rataan motilitas yang diperoleh 1) Dolewikow (2013) dengan pengencer air 

kelapa kuning telur selama preservasi 6 hari pada suhu 5
0
C, adalah 60,00 %±11,79, 2) 

Tuwilay (2013) menggunakan pengencer Nira Aren (Arenga pinnata Merr) kuning telur 

dengan masa preservasi 6 hari pada suhu 5
0
C, memperoleh angka rataan sebesar 

59,58%±12,49  dan 3) Zulhaida Prihatiny (2008) menggunakan pengencer Sari Wortel 

kunig telur juga dengan preservasi 6 hari pada suhu 5
0
C, memperoleh rataan motilitas 

sebesar 48,19 %±13,67.  Angka-angka rataan presentasi tersebut ternyata masih berada 

pada standar kelayakan motilitas sperma sapi yang direkomendasi untuk di IB. Tabel 1 

memperlihatkan data dimaksud.   

Data pada Tabel 1 setelah dianalisis memperoleh hasil bahwa baik pada faktor 

perlakuan maupun pada faktor kelompok terdapat perbedaan yang sangat  signifikan 

(P<0.01).  Dimana pada perlakuan air kelapa kuning telur dan perlakukan nira aren kuning 

telur ternyata mampu mempertahankan presentasi motilitas spermatozoa sampai preservasi 

6 hari sedangkan perlakuan sari wortel hanya mampu mempertahankan motilitas 

spermatozoa sampai hari ke-4.  Cardoso et al. (2003), menyatakan bahwa air kelapa muda 

adalah cairan isotonis alami yang banyak digunakan untuk pengganti cairan tubuh yang 

hilang, mencegah keracunan khususnya keracunan mineral.  Air kelapa muda mengandung 

glukosa, vitamin, mineral dan protein.  Hal ini menyebabkan air kelapa muda banyak 

digunakan sebagai pengencer semen terutama pada sapi dan kambing. 

Tabel 1. Motilitas Sperma Cauda Epididimis Sapi Bali Setelah 

Pengenceran Dengan Tiga Macam Bahan Pengencer Dari 

Perlakuan Terbaik Pada 3 Penelitian Eksperimental 

Presentasi 

Hari 

Penyimpanan 

Ke: 

Perlakuan 

Rataan & Sd Air Kelapa+Kuning 

Telur (80:20 %)=P3 

Nira 

Aren+Kuning 

Telur (75:25)=P4 

Sari 

Wortel+Kuning 

Telur 

(3,5:1,5)(30%) 

1. 75,00 75,00 70,00 73,33±2,89 

2. 69,17 70,00 55,00 64,72±8,43 

3. 64,17 65,00 50,00 59,72±8,43 

4. 57,50 55,83 45,00 52,78±6,79 

5. 50,83 48,33 38,33 45,83±6,61 

6. 43,33 43,33 30,83 39,16±7,22 

Rataan & Sd 60,00±11,79a 59,58±12,49a 48,19±13,67b  

Sedangkan Rumokoi (1990) menyatakan bahwa dalam keadaan segar nira berasa 

manis, berbau khas nira dan tidak berwarna. Nira aren mengandung beberapa zat gizi antara 
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lain karbohirat, protein, lemak dan mineral.  Sekalipun demikian nira aren belum 

mengandung zat anti cold shock, karena itu diperlukan zat yang mengandung lipoprotein 

dan lecitine (phosphatidyilcholine) yaitu kuning telur. Sedangkan untuk sari wortel, 

Bousseau et al. (1998) desitasi Yulnawati (2002), menyatakan bahwa penggunaan sari 

wortel sebagai pengencer dasar dengan kuning telur sebagai bahan anti cold shock, 

memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya kontaminasi kuman.  Keadaan tersebut 

mungkin saja menjadi sebab menurunnya motilitas sperma. 

Presentasi sperma hidup yang diperoleh setelah mengalami pengenceran 

dinyatakan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Presentasi Hidup Sperma Cauda Epididimis Sapi Bali Setelah 

Pengenceran Dengan Tiga Macam Bahan Pengencer Dari 

Perlakuan Terbaik Pada 3 Penelitian Eksperimental 

Presentasi Hari 

Penyimpanan 

Ke: 

Perlakuan 

Rataan & Sd 

Air 

Kelapa+Kuning 

Telur (80 : 20 

%)=P3 

Nira 

Aren+Kuning 

Telur (75:25)=P4 

Sari 

Wortel+Kuning 

Telur 

(3,5:1,5)(30%) 

1. 83.50 82.67 77.83 81,33±3,06 

2. 79.67 74.50 63.33 72,50±8,35 

3. 73.33 66.33 59.00 66,22±7,17 

4. 56.00 61.67 55.83 57,83±3,32 

5. 63.00 58.17 53.17 58,11±4,92 

6. 55.83 51.33 49.50 52,22±3,26 

Rataan & Sd 68,56±12,00a 65,78±11,36a 59,78±11,04b  

Data pada Tabel 2, setelah dianalisis memperlihatkan perbedaan yang signifikan 

(P<0.05), baik pada faktor perlakukan maupun pada faktor kelompok.  Adanya perbedaan 

tersebut telah memperlihatkan perbedaan kualitas dari setiap bahan pengencer yang ada. 

Dengan uji BNJ ternyata antara perlakukan 1 dan 2 tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan (P>0.05), tetapi antara perlakukan 1 dan 2 terhadap perlakukan 3 terdapat 

perbedaan yang signifikan (P<0.05).  Artinya bahwa perlakuan air kelapa kuning telur dan 

perlakuan nira aren kuning telur memberikan hasil yang lebih baik sebagai bahan 

pengencer dengan memberikan daya hidup sperma yang lebih baik pula.  Viswanath dan 

Shannon (2000), menyatakan bahwa senyawa kriopratektan ekstra seluler golongan 

karbohidrat memiliki kemampuan menggantikan molekul air secara normal dalam 

kelompok polar hydrated. Sifat-sifat karbohidrat tersebut akan membantu menstabilkan 

membran plasma sel spermatozoa selama masa transisi melewati sona suhu yang kritis serta 

mengubah sifat mekanik pengencer melalui peningkatan viskositas.  



Volume IX Nomor 1 

44  J. Labetubun   

 

Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI tahun 1979 yang didesitasi  oleh Berlin 

et al. (2001), menyatakan bahwa pada wortel terdapat karbohidrat 9,3 g. Sedangkan 

rekomendasi Balai Penelitian Kehutanan Makasar tahun 2010, Nira Aren memiliki 

kandungan karbohidrat 11,18 % dan air kelapa 4,11-7,27 % (Afiati dkk., 2003).  Dari aspek 

ketersediaan karbohidrat sebagai krioprotektan, maka sari wortel terlihat lebih tinggi, tetapi 

sangat besar kemungkinan keseimbangan komponen-komponen kimia yang dibutuhkan sel 

sperma untuk bertahan hidup sangat mungkin lebih dimiliki komponen pada pengencer air 

kelapa kuning telur dan nira aren kuning telur sehingga memberikan pengaruh yang lebih 

baik terhadap daya tahan hidup yang pada sperma.  Di pihak yang lain Yulnawati (2002), 

menyatakan bahwa penggunaan sari wortel sebagai pengencer dasar dengan kuning telur 

sebagai bahan anti cold shock, memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya 

kontaminasi kuman.  Keadaan ini yang mungkin menyebabkan daya tahan hidup 

spermatozoa kauda epididimis sapi bali yang mendapat perlakuan pengencer sari wortel 

kuning telur tidak mampu bertahan sampai hari ke-6. 

Secara nornal, presentasi hidup sperma kauda epididimis sapi bali adalah 86,75 % 

(Labetubun dan Siwa, 2011).  Hasil dari presentasi sperma hidup kauda epididimis sapi bali 

setelah diencerkan oleh masing-masing;  Dolewikow (2013),  Tuwiklay (2013) dan 

Zulhaida Prihatiny (2008) setelah dianalisis diperoleh nilai rataan dan standar deviasi 

masing-masing: 68,56±12,00; 65,78±11,36 dan 59,78±11,04.  Dengan mengacu pada 

presentasi daya hidup seperma  yang dianjurkan untuk di IB yakni motilitas 40 % dan 

presentasi hidup 50 % maka ketiga perlakukan ini masih layak sampai hari ke-6 dari masa 

preservasi, tetapi bila diamati lebih jauh maka untuk perlakukan sari wortel, presentasi 

hidup spermatozoa yang layak hanya sampai hari ke-5.   

Faktor lain yang menjadi indikator kulitas sperma dapat diketahui melalui 

presentasi Membran Plasma Utuh (MPU) dari sel sperma.  Hasil kajian ini hanya dapat 

membandingkan MPU pada perlakukan air kelapa kuning telur dan nira aren kuning telur.  

Data pada tabel 3 memperlihatkan MPU dari kedua bahan pengencer tersebut. 

Data pada Tabel 3 setelah dianalisis memperlihatkan perbedaan yang signifikan 

(P<0.05),  dimana perlakukan air kelapa kuning telur memberikan hasil presentasi MPU 

yang lebih baik.   

Revell dan Mrode (1994), menyatakan bahwa syarat MPU yang layak untuk 

kegiatan IB minimal 60 %, karena nilai presentasi MPU spermatozoa kurang dari 60 % 

dikategorikan sebagai spermatozoa infertil.  Secara rata-rata kedua faktor perlakuan pada 
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Tabel 3, memiliki nilai MPU di atas 60 % (79,97 ±9,43 dan  70,31±8,50).  Suatu kenyataan 

bahwa pengencer air kelapa kuning telur dan pengencer nira aren kuning telur masih layak 

mempertahankan MPU sampai hari keenam.  Supriatna dan Pasaribu (1992), menyatakan 

bahwa karbohidrat merupakan senyawa yang berfungsi melindungi membran plasma sel 

spermarozoa dari kerusakan selama proses penyimpanan.   

Tabel 3. Presentasi MPU Sperma Cauda Epididimis Sapi Bali Setelah 

Pengenceran Dengan Pengencer Air Kelapa Kuning Telur Dan 

Nira Aren Kuning Telur Terhadap Kualitas Sperma Kauda 

Epididimis Sapi Bali 
Presentasi Hari 

Penyimpanan 

Ke: 

Perlakuan 

Rataan & Sd Air Kelapa+Kuning Telur (80 : 

20 %)=P3 

Nira Aren+Kuning Telur 

(75:25)=P4 

1. 86.17 82.00 84,09±2,95 

2. 82.83 78.00 80,42±3,42 

3. 77.50 72.00 74,75±3,89 

4. 73.67 66.00 69,84±5,42 

5. 69.50 63.17 66,34±4,48 

6. 60.17 60.67 60,42±035 

Rataan & Sd 79,97 ±9,43 70,31±8,50  

Selain itu, karbohidrat sebagai senyawa krioprotektan ekstra seluler, juga berfungsi 

melindungi membran plasma sel spermatozoa.  Kedua bahan pengencer tersebut secara 

kimiawi memiliki kandungan karbohidrat yang cukup seimbang dan mampu 

mempertahankan MPU spermatozoa sampai hari ke enam.  Meskipun demikian, semakin 

lama penyimpanan menyebabkan terjadinya penurunan MPU spermatozoa.  Menurut Nolan 

dan Hammerstedt (1997) bahwa spermatozoa yang disimpan pada waktu lama dapat 

mengalami perubahan susunan komponen senyawa-senyawa penyusun membran plasma sel 

sehingga spermatozoa mengalami kehabisan tenaga (energi).  Akibat yang terjadi adalah 

membran plasma sel menjadi rapuh dan terjadi penurunan.  Lehninger (1994) menyatakan 

bahwa metabolisme akan berlangsung dengan baik jika membran plasma sel berada dalam 

keadaan utuh.  Hal ini disebabkan karena membran plasma sel berperanan dalam mengatur 

lalulintas masuk dan keluar seluruh substrat dan elektrolit yang dibutuhkan dalam proses 

metabolisme sel. 

3.2. Nilai Ekonomis Bahan Pengencer 

Aspek kemanfaatan dan mutu bahan pengencer, merupakan bagian dari nilai 

ekonomis yang  penting untuk dianalisis, karena kemanfaatan suatu komoditas sangat 

terkait dengan mutu dan keberlanjutan  komoditas tersebut.   
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Kompetisi pasar akibat permintaan yang tinggi disatu pihak dan ketersediaannya 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pihak yang lain, membuat nilai ekonomis dari 

mutu bahan tersebut semakin tinggi tetapi ketersediaan yang semakin berkurang akan 

berdampak negatif terhadap keberlanjutan suatu usaha termasuk usaha di bidang reproduksi 

ternak. 

Terdapat berbagai rekomendasi yang berhubungan dengan kemanfaatan air kelapa 

muda, nira aren maupun sari wortel dalam memenuhi kebutuhan manusia.  FAO (2000) 

sebagai lembaga pangan dunia telah menobatkan air kelapa sebagai minuman energi alami.  

Selain itu air kelapa memang mengandung cairan isotonik, serupa dengan komposisi 

elektrolit dan cairan dalam tubuh yang bisa mengurangi efek dehidrasi karena berkurangnya 

cairan tubuh. 

Air kelapa mengandung beragam vitamin, diantaranya vitamin C yang dominan, 

asam nikotinat, asam folat, asam pantotenat, biotin serta riboflavin.  Vitamin C sendiri akan 

berfungsi sebagai anti oksidan, pemeliharaan kulit, dan membantu pembentukan jaringan 

kolagen. Kolagen sendiri sangat dibutuhkan untuk integritas struktur sel di semua jaringan 

ikat, juga untuk kelenturan dan kekenyalan kulit.  Jadi vitamin C dan kolagen yang terdapat 

pada air kelapa  yang diminum oleh seorang ibu hamil bisa membantu menjadikan kulit 

bayi menjadi lebih bersih dan kenyal (Endang Peddyawati dalam 

www.menshealth.co.id/kesehatan/mujarab/fakta) tentang air kelapa, tanggal 24 Pebruari 

2015). 

Safari (1995) menyatakan bahwa bagian-bagian dari pohon aren yang bisa 

dimanfaatkan oleh manusia, yaitu:  

1.  Akar: akar yang sudah kering dapat dijadikan kayu bakar. Selain itu, akar juga 

digunakan untuk bahan anyaman dan untuk cambuk.  

2.  Batang: Batang aren berisi cadangan makanan yang berupa zat pati sehingga dari 

batang ini (bagian terasnya) bisa dibuat sagu.  

3.  Daun aren: Tulang daunnya dapat dimanfaatkan untuk sapu dan keranjang anyaman. 

Kadang-kadang daun aren yang masih mudapun sudah dimanfaatkan, yaitu untuk 

mengganti kertas rokok.  

4.  Bunga/tangkai bunga: Tangkai/tongkol bunga aren dapat kita deres untuk mendapatkan 

cairan yang mengandung gula atau disebut nira. Nira dapat dimanfaatkan atau diolah 

menjadi gula aren (gula jawa). Akan tetapi, jika nira ini dikhamirkan (dicampur ragi) 

akan menghasilkan sagu cair, arak atau tuak.  

http://www.menshealth.co.id/kesehatan/mujarab/fakta
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5.  Buah aren: Dari buah aren kita bisa mengambil bijinya, yang kita kenal dengan nama 

kolang-kaling yang dapat dimasak untuk campuran es/kolak, bubur ataupun manisan  

Sebuah alur yang lebih meluas akan mengkategorikan penggunaan atau aplikasi, 

menghasilkan sebuah daftar yang panjang. Contoh untuk makanan (mentah atau 

diproses), minuman (alkohol dan non alkohol), naungan, konstruksi, bahan bakar, 

furnitur, anyaman keranjang, alas lantai (keset), perkakas, kemasan dan pembungkus, 

perlengkapan menulis, kapal, senjata, peralatan musik, parfum, obat-obat dan perhiasan 

(Tomlinson, 1990 dalam Repository.usu.ac.id)  

Wortel merupakan salah satu sayuran yang memiliki berbagai nutrisi serta vitamin 

yang di butuhkan oleh seluruh organ tubuh. Berdasarkan fakta yang telah terungkap, wortel 

merupakan sumber vitamin A yang sempurna. Vitamin A dalam wortel sangat baik untuk 

menjaga dan mempertahankan kesehatan tubuh yakni: 

1. Penglihatan yang lebih baik. Sumber betakaroten dalam wortel akan di ubah oleh organ 

hati menjadi sumber vitamin A. maka tak mengherankan, jika seseorang rutin 

mengkonsumsi wortel dalam menu hariannya, maka organ matapun akan terjaga 

kesehatannya sepanjang waktu. 

2. Sayuran anti kanker. Wortel menjadi salah satu sayuran yang sangat efektif untuk 

menangkal berbagai jenis kanker yang sangat mematikan seperti kanker payudara, 

paru-paru serta usus besar. Ini dikarenakan adanya kandungan falcarinol serta 

falcarindiol dalam wortel yang bersifat anti kanker. 

3. Jantung yang lebih sehat. Kandungan betakaroten, alfa karoten serta lutein menjadikan 

wortel sangat di butuhkan oleh organ jantung, oleh karena  berbagai kandungan zat 

tersebut akan membuat seseorang terhindar   dari berbagai gangguan atau serangan 

jantung. 

4. Gigi yang lebih sehat dan kuat. Wortel berperan penting dalam membantu 

menghilangkan plak dan sisa makanan yang dapat merusak gigi dan gusi. Ini 

dikarenakan, wortel memiliki kandungan mineral tertentu yang dapat mencegah 

kerusakan gigi dari waktu ke waktu. 

5. Pencegah stroke yang ampuh. Rutin mengkonsumsi sayuran orange atau wortel dapat 

mengurangi dan mencegah penyakit stroke yang bisa mengancam keselamatan dan 

nyawa dalam waktu sekejap.  
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6. Tampil lebih awet muda. Kandungan betakaroten yang sangat tinggi dalam wortel 

dapat memperlambat penuaan sel. Sehingga membuat seseorang terlihat lebih awet 

muda meskipun usia terus bertambah (intips-kesehatan.blogspot.com)  

Memperhatikan aspek kemanfaatan dari ketiga komoditas yang dijadikan bahan 

pengencer semen, ternyata ketiga tiganya memiliki keunggulan masing-masing dan saling 

bersaing dengan kebutuhan manusia karena mutunya yang cukup baik dan sangat 

diperlukan bagi kesehatan manusia.  Tetapi bila didalami lebih jauh maka air kelapa dan 

wortel memiliki aspek manfaat terhadap kesehatan yang lebih besar.  Hal ini pertanda 

bahwa nilai mutu dari air kelapa dan wortel lebih baik dari pada nira aren yang lebih 

banyak dijadikan gula aren dan sebagai bahan baku bagi pembuatan alkohol. Selanjutnya 

wortel sebagai sayuran mimiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi tetapi lebih bersaing 

dengan kebutuhan manusia daripada air kelapa,  karena sebagai bahan pangan, air kelapa 

hanya menjadi kebutuhan sekunder sedangkan wortel telah menjadi kebutuhan primer.  

Dilain pihak lain populasi pohon kelapa tersebar merata pada semua wilayah tetapi kedua 

komoditas yang lain tidak demikian. 

Terhadap nilai mutu dari ketiga bahan tersebut maka Afiati dkk. (2003) mencoba 

membuat analisis terhadap komposisi kimia air kelapa muda seperti pada Tabel 4. Balai 

Penelitian Kehutanan Makasar (2010) dan KSU Sukajaya (2005) desitasi Rumokoi (1990), 

memperlihatkan komposisi kimia Nira Aren pada tabel 5 dan Direktorat Gizi Departemen 

Kesehatan RI tahun 1979 yang didesitasi Berlian dkk. (2001) merekomendasi kompisisi zat 

gizi wortel pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Kompsisi Zat Gizi Pada Air Kelapa Muda 

Komponen Jumlah (%) 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Abu 

Kalsium 

Fosfor  

Ekstrak eter 

Serat kasar 

Air (g) 

Bdd (g) 

7,4 

1,0 

4,11-7,27 

2,0 

0,03 

0,26 

68,0 

3,0 

12,62 

100 
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Tabel 5.  Komposisi Kimia Nira Aren 

Komponen 
Kandungan (%) 

1 2 

Karbohidrat  

- Glukosa 

- Sukrosa 

- Fruktosa 

Protein (gram) 

Lemak (gram) 

Abu 

- Kalsium (Ca) 

- Posfor (P) 

Vitamin C  

Kadar Air  

Ph 

11,18 

3,61 

- 

7,48 

0,28 

0,01 

0,35 

0,06 

0,07 

0,01 

89,23 

5,96 

11,28 

- 

13,90-14,90 

- 

0,20 

0,02 

0,04 

- 

- 

- 

- 

- 

Tabel 6.  Komposisi Zat Gizi Wortel Per 100 g Bahan 

Bahan Penyusun Jumlah 

Kalori (kal) 

Karbohidrat (gram) 

Lemak (gram) 

Protein (gram) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Zat besi (mg) 

Vitamin A (S.I) 

Vitamin B (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (gram) 

Bahan yang dapat dimakan 

42,00 

9,30 

0,30 

1,20 

39,00 

37,00 

0,80 

12,00 

0,06 

6,00 

88,20 

88,00 

 

Menurut Supriyono (2000), biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau 

digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai 

pengurang penghasilan. Biaya juga didefenisikan sebagi pengorbanan sumber ekonomis yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu (Tanu Chakuenk, 2011). 

Hasil survey terhadap 3 pasar tradisional di Kota Ambon, memperoleh besar dana bagi 

pengadaan bahan pengencer seperti pada Tabel 7. 

Tabel 7. Besar Dana Yang Diperlukan untuk Pengadaan Bahan Pengencer 

No. Jenis Bahan Pengencer Besar Dana Yang Diperlukan 

1. Air Kelapa Rp. 10.000/3 buah 

2. Nira Aren Rp. 3.000/botol 

3. Sari Wortel Rp. 10.000/ikat 

 

Berdasarkan fakta lapangan yang ada, maka dari aspek dana, air kelapa dan nira aren lebih 

ekonomis. 
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IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengkajian dari hasil analisis terhadap kualitas sperma kauda 

epididimis sapi bali dari bahan pengencer air kelapa, nira aren dan sari wortel serta nilai 

ekonomisnya, maka hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas spermatosoa kauda 

epididimis sapi bali dengan bahan pengencer air kelapa kuning telur dan nira aren kunig 

telur secara tidak berbeda (P>0.05), lebih baik dalam mempertahankan  kualitas sperma 

(motilitas sperma, daya hidup sperma dan membran plasma utuh sperma) dengan lama 

waktu sampai hari keenam dari masa pereservasi pada suhu 5
0
c. Sedangkan dari asdpek 

ekonomis, air kelapa lebih ekonomis dipakai sebagai bahan pengencer semen sapi bali. 
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