
Proses Pembuatan dan Pemberian Taoge sebagai Bahan Pakan Tambahan pada 

Ternak Sapi Pejantan di BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis 

 

 

Disusun oleh : Rita Widaningsih, A,Md ; Nurdin ; Firdha Azalia A., S.Pt 

 

Reproduksi merupakan bagian terpenting dalam proses perbibitan sapi potong untuk 

menghasilkan bibit ternak unggul. Sapi pejantan yang digunakan sebagai penghasil semen (baik 

beku maupun cair) dan pejantan untuk kawin alam, merupakan ternak yang perlu mendapat 

perlakuan khusus, sehingga berpengaruh terhadap tingkat libido dan kualitas semen yang 

optimal. Selain itu, manfaat perlakuan khusus pada pejantan yaitu untuk menjaga kenyamanan, 

kesehatan, libido, dan kualitas semen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi 

reproduksi pada sapi-sapi induk secara optimal. Diantara perlakuan khusus yang dapat 

diberikan pada sapi pejantan adalah pemberian pakan yang baik.  

Sebagaimana diketahui, pakan merupakan salah satu aspek penting dalam pemeliharaan 

sapi potong khususnya sapi pejantan. Karena pakan yang baik dan bermutu akan mendukung 

performa sapi tersebut. Namun terkadang pakan juga menjadi salah satu masalah karena dapat 

terjadi sebagian sapi yang tidak cocok dengan pakan yang diberikan. Oleh karena itu, 

pemahaman tentang manajemen pakan yang baik perlu diaplikasikan pada bidang peternakan, 

khususnya sapi potong. 

Secara garis besar, pakan ternak sapi potong terdiri dari pakan utama dan pakan 

tambahan. Beberapa macam pakan utama sapi potong yaitu hijauan dan konsentrat. Sedangkan 

pakan tambahan merupakan pakan opsional tambahan yang berguna untuk merangsang 

pertumbuhan ternak sapi potong, mencegah penyakit, dan melengkapi pakan utama. Adapun 

untuk tujuan reproduksi ternak, pakan tambahan yang diberikan ke sapi pejantan di BPPIB 

Ternak Sapi Potong Ciamis adalah kacang hijau yang diproses menjadi taoge. 

Kacang hijau (Phaseolus radiates) merupakan salah satu komoditas tanaman kacang-

kacangan yang mampu dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk dikonsumsi oleh sapi potong. 

Kandungan protein taoge lebih tinggi 19% dibandingkan dengan kandungan protein dalam biji 

kacang hijau, karena selama proses perkecambahan dibentuk berbagai macam asam amino 

essensial yang merupakan penyusun protein. Kecambah kacang hijau mengandung vitamin B, 

C, B1, B6, K, A, zat besi, Magnesium, Fosfor, Kalsium, Kalium, Mangan, dan Asam Lemak omega 

3 (Anggraeny, Tjandrakirana dan Ducha. 2014). Kecambah kacang hijau merupakan bahan 

sumber vitamin E (α- tokoferol) yang cukup potensial dan berfungsi sebagai antioksidan 

(Astawan dan Mita. 2003). Suryohudoyo (2000) menyatakan bahwa vitamin E berperan dalam 

mencegah peroksidasi lipid pada membrane sel. Wardlaw dan Jeffrey (2007) menambahkan 

bahwa α-tokoferol berfungsi sebagai penyumbang ion hydrogen yang mampu mengubah 

radikal peuroksil menjadi radikal tokoferol yang kurang reaktif. 

BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis memiliki standar prosedur yang biasanya diterapkan 

dalam pemberian pakan ternak, khususnya kepada sapi pejantan yang ditampung semennya. 

Beberapa jenis pakan yang diberikan yaitu konsentrat khusus sapi pejantan serta hijauan 

(kinggrass, rumput gajah, star grass). Pada saat penampungan semen, semua ternak mampu 

memproduksi semen yang sesuai dengan standar mutu pada PTM (Persyaratan Teknis Minimal). 



Akan tetapi, untuk lebih meningkatkan kualitas semen, maka dipilih taoge sebagai pakan 

tambahan ternak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada petugas yang bergerak 

langsung dalam menyiapkan serta meneliti semen cair. Berikut adalah proses pembuatan taoge: 

1. Bull Master beserta petugas pemelihara ternak sapi pejantan menyiapkan alat dan bahan 

berupa kacang hijau yang akan diproses menjadi taoge, wadah untuk menyimpan kacang 

hijau, air, dan timbangan; 

2. Kacang hijau direndam dalam wadah dengan air bersuhu normal selama kurang lebih 12 

jam; 

3. Kemudian dicuci bersih. Lakukan pencucian ulang hingga air bekas pencucian terlihat jernih; 

4. Setelah selesai, kacang hijau dikeringkan dalam wadah; 

5. Tunggu hingga terjadi pembentukan kecambah yang sempurna; 

6. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 3 (tiga) hari; 

7. Pada awal pemberian pada ternak, biasanya dicampurkan terlebih dahulu dengan 

konsentrat pejantan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan palatabilitas ternak; 

8. Pemberian taoge dilakukan sebanyak dua kali sehari. Yaitu, pada pagi hari sebelum ternak 

mengkonsumsi hijauan dan siang hari diberikan sekitar pukul satu dengan pola yang sama. 

 

 Secara rutin jumlah taoge yang diproduksi di BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis sebanyak 

14,4 Kg/hari. Sedangkan jumlah ternak yang diberi taoge sejumlah 12 (dua belas) ekor. Maka, 

jumlah rata-rata taoge yang dikonsumsi oleh sapi pejantan per ekor per hari sekitar 1,2 Kg. Pola 

pemberian taoge diberikan secara rutin dua kali perhari, terdapat perubahan pada semen cair 

yang diproduksi ternak sapi pejantan. 

Penampungan semen di Balai BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis dilaksanakan sebanyak 

dua kali dalam satu minggu, yaitu hari Selasa dan Kamis. Sesuai dengan standar operasional 

prosedur penampungan semen. Berikut langkah-langkah pengelolaan sapi pejantan yang akan 

ditampung: 

1. Persiapan pejantan dari kandang 

a. Persiapan:  

- Mengeluarkan pejantan ke tempat exercise dengan mencatat identitas pejantan;  

- Memastikan pejantan dalam keadaan bersih terutama pada bagian perut bagian 

bawah;  

- Melaksanakan handling pejantan ke tempat penampungan semen. 

b. Pencucian preputium: 

- Memotong rambut preputium menggunakan gunting secara manual/elektrik; 

- Mencuci dengan air bersih; 

- Mengeringkan preputium dengan menggunakan handuk. 

c. Pembersihan tempat penampungan: 

- Membersihkan sampah dan kotoran yang ada di tempat penampungan; 

- Menyiram lantai di area penampungan dengan air untuk menghilangkan debu; 

- Memasang karpet/matras di kandang penampungan. 

d. Persiapan teaser (pemancing): 

- Menyiapkan teaser (pemancing) agar mempermudah sapi untuk meningkatkan 

libido, karakteristik bull teaser ukuran lebih kecil pendiam (tidak aktif); 

- Memasukkan sapi teaser ke dalam kandang jepit, bagian ekor sapi diikat dengan 

tali lalu dilewatkan pada perut bagian bawah dan diikatkan pada leher pejantan 

teaser; 



- Membersihkan badan teaser terutama pada bagian belakang/pantat (tempat 

mountaining) dengan menggunakan handuk yang sudah dibasahi dengan larutan 

desinfektan ringan, bersihkan bagian pantat teaser setiap kali seusai penampungan 

dengan setiap kali sesuai pembuangan kotoran. 

e. Persiapan Artificial Vagina (Vagina Buatan): 

- Melakukan desinfeksi meja kerja dengan alkohol 70%; 

- Meletakkan artificial vagina dengan karet cone sebelum penampungan dalam 

kondisi yang higienis; 

- Memasang tabung glass 15 mL pada ujung cone; 

- Memasukkan air hangat bersuhu 40-50°C sebanyak 550-650 mL kedalam artificial 

vagina; 

- Mempompa artificial vagina yang telah diisi air hangat bila perlu, untuk disesuaikan 

dengan ukuran penis sapi; 

- Mengoleskan artificial vagina dengan lubricating gel menggunakan glass stack 

dimulai bagian luar lubang sampai 1/3 bagian atas dari artificial vagina; 

- Menghindarkan bagian luar lubang artificial vagina agar tidak tersentuh setelah 

kondisi steril; 

- Membawa artificial vagina dengan sudut kemiringan 35° dengan lubang artificial 

vagina menghadap ke bawah; 

- Memegang preputium dengan menggunakan tangan kiri lalu ditarik perlahan 

kearah bull master, pada saat ejakulasi penis bergerak cepat sehingga gerakan 

artificial vagina searah dengan gerakan penis; 

- Mengarahkan tabung glass kebawah, setelah semen terambil atau setelah ejakulasi 

tabung glass dan lubang artificial vagina agak keatas: 

- Memeriksa kembali kenormalan kondisi penis dan semen sapi. 

f. Persiapan Petugas Penampungan Semen: 

- Menggunakan pakaian serta APD (Alat Pelindung Diri) yang sesuai; 

- Posisi berdiri bull master di sebelah kanan pejantan atau teaser; 

- Menempelkan bahu kiri bull master ke perut pejantan saat ejakulasi. Setelah 

ejakulasi, tangan kiri bull master memegang  perut bagian bawah pejantan sehingga 

dapat menyesuaikan dengan gerakan sapi pada saat ejakulasi. 

g. Pelaksanaan Penampungan Semen: 

- Pelaksanaan mounting sebanyak 2-3 kali;  

- Hindari penis menyentuh bagian pantat teaser:  

- Melakukan pencucian preputium lagi atau dibersihkan dengan handuk yang sudah 

diberi desinfektan; 

- Disarankan melaksanakan penampungan pada pagi hari. 

Hasil dari semen yang ditampung kedalam tabung melalui artificial vagina, didistribusikan 

ke Laboratorium BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis. Petugas Laboratorium  melasanakan 

pemeriksaan semen secara makroskopis dan mikroskopis.  

 

 

 

Berikut penjelasan tahap analisa dan hasilnya setelah diberikan taoge secara rutin: 

1. Pemeriksaan Semen secara Makroskopis 



- Mengamati dan mencatat volume semen yang telah ditampung. Setelah mengkonsumsi 

taoge, terdapat penambahan volume semen yang dihasilkan oleh ternak pejantan 

sekitar …. ml; 

- Mengamati dan mencatat warna semen (jika normal berwarna kekuningan). Warna 

semen dari ternak yang mengkonsumsi taoge termasuk kategori normal. Sedangkan 

warna yang abnormal yaitu mengandung air, darah, rambut preputium, nanah, air 

kotor disertai bau yang tidak normal; 

- Mengamati viskositas/kekentalan semen. Apabila viskositas semakin tinggi berarti 

konsentrasi spermatozoapun semakin tinggi. Hal ini terjadi pada semen yang dihasilkan 

oleh ternak setelah mengkonsumsi taoge secara rutin. Semen lebih kental daripada 

sebelum mengkonsumsi taoge; 

- Melakukan pengujian Ph dengan PH indicator. Hasilnya netral atau tidak terdapat 

pengaruh keasaman setelah ternak mengkonsumsi taoge. 

2. Pemeriksaan semen secara mikroskopis 

- Gerak masa : 

 Menyiapkan objek glass di atas heating table; 

 Meneteskan semen di atas objek glass yang bersih, tetapi jangan terlalu cembung 

agar cahaya mikroskop dapat menembus semen tersebut; 

 Melakukan pengamatan melalui lensa mikroskop pada pembesaran 10 x 10 (100x); 

 Melakukan pengamatan dengan cara mengamati tebal tipisnya gelombang masa 

spermatozoa dan kecepatan gelombang spermatozoa berpindah. Berikut 

perbedaannya : 

 Jika +++ artinya gelombang masa tebal dan dapat cepat berpindah tempat; 

 Jika ++ artinya gelombang masa tebal, tetapi lambat berpindah tempat atau 

gelombang masa sedang tetapi cepat berpindah tempat; 

 Jika + artinya gelombang masa tipis dan lambat berpindah tempat; 

 Jika – artinya tidak ada gelombang masa. 

Hasil pemeriksaan gerak masa pada semen yang dihasilkan oleh ternak bull setelah 

mengkonsumsi taoge yaitu semakin banyak +++ atau gelombang masa tebal dan cepat 

dalam berpindah tempat. 

 

- Gerakan individu 

 Menyiapkan objek glass; 

 Teteskan semen diatas objek glass sebanyak 10 µL + NaCl fisiologis 50 µL lalu 

ratakan dengan cover glass atau dengan meneteskan satu bagian semen + 4 

bagian NaCl fisiologis; 

 Mencelupkan cover glass keatas campuran semen dan NaCl fisiologis, kemudian 

diletakkan pada objek glass yang berbeda; 

 Melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 10 

x 10; 

 Melakukan pengamatan dengan mengamati gerakan individual berpindah: 

 Jika 1 artinya gerakkan berputar di tempat; 

 Jika 2 artinya gerakan berayun, bergerak progresif; 

 Jika 3 artinya bergerak progresif; 

 Jika 4 artinya bergerak prograsif yang gesit. 

Hasil pemeriksaan pada semen yang diperoleh setelah ternak mengkonsumsi taoge 

adalah semakin banyaknya gerakan individual dengan angka 3 dan 4 atau semakin baik 

gerakkan individu sperma yang dihasilkan oleh bull tersebut. 



 

- Motilitas: 

 Pemeriksaan motilitas dengan mesin Androvision; 

 Menyiapkan objek glass di atas heating table; 

 Meneteskan satu bagian sperma ditambah 4 bagian NaCl fisiologis pada objek glass; 

 Mencelupkan cover glass keartas campuran semen dan NaCl fisiologis, kemudian 

letakkan pada objek glass yang berbeda; 

 Melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 10 

x 10;  

 Melakukan penilaian dengan membandingkan sperma yang hidup dengan yang 

mati dikalikan 100%; 

 Mencatat hasil pemeriksaan. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan persentase motilitas dibandingkan dengan 

sebelum penambahan taoge sebagai pakan sapi pejantan. 

 

- Konsentrasi semen: 

 Menyiapkan alat Photometer SDM 6 dan kuvet untuk menghitung jumlah 

konsentrasi; 

 Isi kuvet dengan NaCl Fisiologis 3,5 mL + semen segar 3,5 µL, homogenkan; 

 Menghitung konsentrasi semen pada alat Photometer SDM 6, dengan menginput 

ID Bull, Volume motilitas (70-75%) sehingga terdapat hasil yang dibutuhkan 

(jumlah straw dan jumlah pengencer). 

Konsentrasi semen lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum menambahkan taoge 

pada pakan sapi pejantan. 

 

Setelah dilaksanakan serangkaian pemeriksaan mikroskopis dan makroskopis, semen  

diproses menjadi semen beku yang dimasukkan kedalam straw. Kemudian, dilakukan pengujian 

kualitas semen beku dengan cara thawing semen beku, pngujian motilitas spermatozoa, 

pengujian skor individu, dan pengujian konsentrasi spermatozoa per straw. 
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Lampiran 

 Kacang hijau direndam dalam wadah dengan air bersuhu normal selama kurang lebih 12 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 Kacang hijau dikeringkan dalam wadah, didiamkan sampai terjadi pembentukan kecambah 

yang sempurna 

 

 

 

 

 

 

 Semen yang dihasilkan oleh sapi pejantan, dilakukan pemeriksaan secara 

makroskopis dan mikroskopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


