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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pertambahan penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan kebutuhan 

pangan dan kebutuhan protein hewani seperti telur, daging dan susu (Saerang, dkk 

2016). Kesadaran masyarakat akan meningkat seiring pentingnya pangan yang 

bergizi sehingga meningkatkan produk pangan yang berkualitas. Hal ini akan 

menjadi tantangan yang sangat besar dalam dunia peternakan. Produk pangan yang 

mempunyai nilai gizi tinggi dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan 

salah satunya adalah susu. Konsumsi / kebutuhan  susu segar maupun produk 

turunannya diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, 

pertumbuhan ekonomi, perbaikan tingkat pendidikan, kesadaran gizi dan perubahan 

gaya hidup (Ditjennak, 2016). Ditjennak (2016), menyebutkan produksi susu 

nasional pada tahun 2016 tercatat 852.951 ribu ton atau meningkat 2,13% 

dibandingkan produksi satu tahun sebelumnya.  Susu kambing merupakan salah 

satu penopang kebutuhan susu nasional. Produksi susu segar dalam negeri yang 

berasal dari kambing sampai saat ini sekitar 24,8 % kebutuhan nasional (Budiarti et 

al., 2013). Susu kambing memiliki keunggulan yang lebih tinggi dibandingkan susu 

sapi yaitu kandungan vitamin A, B3, B6, B12, dan D serta butiran lemak yang kecil 

dan homogen sehingga mudah dicerna oleh tubuh (Sutama dkk., 2017). Aliaga, et 

al (2003), menyatakan protein susu kambing yang lebih larut tentunya akan lebih 

mudah diserap dan mengindikasikan kualitas protein susu kambing lebih baik 

dibandingkan susu sapi. Beberapa jenis kambing perah yang dapat menghasilkan 
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susu di Indonesia antara lain Peranakan Etawa, Saanen dan Sapera (persilangan 

Saanen dengan Peranakan Etawa) (Sutama dkk., 2017). 

 Kambing Sapera merupakan kambing hasil persilangan genetik Saanen 

jantan dengan kambing Pernakan Etawa. Kambing Sapera memproduksi susu 2-4 

liter/hari lebih tinggi dibandingkan kambing PE yang bervariasi antara 2-3 liter/hari 

(Supriyati dkk., 2015). Menurut Praharani, dkk (2013), keragaman produksi susu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keturunan, lingkungan, nutrisi dan 

manajemen pemeliharaan. Produksi susu akan bertambah seiring dengan 

meningkatnya populasi kambing Sapera. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

populasi kambing Sapera adalah dengan teknologi reproduksi Inseminasi Buatan 

(IB). Inseminasi Buatan (IB) merupakan teknik memasukkan semen menggunakan 

alat khusus yang disebut insemination gun ke dalam saluran reproduksi betina 

(Feradis, 2010).  

Tujuan pengembangan usaha peternakan melalui IB adalah untuk 

memperbaiki mutu genetik ternak, peningkatan kualitas dan kuantitas ternak, serta 

meningkatkan keuntungan peternak (Hafez, 2000). Progam IB dalam 

pelaksanaannya diperlukan persediaan semen yang baik secara kualitas maupun 

kuantitas ternak. Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penurunan 

kualitas semen selama penyimpanan yaitu dengan pengenceran semen 

menggunakan tambahan diluter yang memenuhi syarat. Diluter semen pada 

umumnya menggunakan Tris kuning telur karena telah memenuhi syarat 

pengenceran yaitu mengandung nutrisi untuk spermatozoa, melindungi membran 

spermatozoa dari cold shock, dan bersifat buffer (Ari et al., 2011). Inseminasi 
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Buatan (IB) pada kambing tingkat keberhasilannya masih sangat rendah di 

Indonesia (Inounu, 2014). Hal tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas 

semen beku yang ditandai dengan penurunan motilitas spermatozoa setelah thawing 

(Hidayati dkk., 2018). Penurunan tersebut terjadi karena adanya peningkatan 

radikal bebas yang memicu peroksidasi lipid (Waluyo, 2006). Rizal and Herdis 

(2005), dalam penelitiannya menyatakan bahwa peroksidasi lipid merupakan 

proses yang kompleks yang diakibatkan karena reaksi polyunsaturated fatty acid 

atau asam lemak tak jenuh ganda yang menyusun fosfolipid membran sel radikal 

bebas. Menurut Noori (2012), kadar Reactive Oxygen Species (ROS) yang tinggi 

dalam sel dapat mengoksidasi lipid, protein dan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA). 

Penambahan antioksidan pada bahan pengencer dapat meminimalisir kerusakan 

membran spermatozoa akibat peroksidasi lipid selama proses pendinginan 

(Alawiyah dan Hartono., 2006). Selain itu dapat mengurangi ketidakmampuan 

pengencer tris kuning telur untuk mencegah kerusakan membran spermatozoa yang 

disebabkan oleh peroksidasi lipid pada spermatozoa kambing (Lubis dkk., 2013). 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa vitamin C dan vitamin E dalam diluter 

dapat mempertahankan kualitas spermatozoa.  

Menurut Lubis, dkk (2013), vitamin C mampu menangkal radikal bebas dan 

mencegah terjadinya rantai reaksi radikal bebas, sehingga dapat menghindari 

kerusakan peroksidasi lipid yang berpengaruh terhadap viabilitas, motilitas dan 

fertilitas spermatozoa. Azawi, et al (2013), dalam penelitiannya menyebutkan 

vitamin C lebih efisien dalam melindungi viabilitas dan integritas akrosom 

spermatozoa kambing jantan Awassi.  Penelitian yang dilakukan oleh Aggarwal, et 
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al (2005), vitamin E dapat menetralisir gugus hidroksil, superoksida dan radikal 

hidrogen peroksida serta mencegah aglutinasi spermatozoa.  Menurut Sitohang, dkk 

(2015), dalam penelitiannya menyebutkan vitamin E merupakan antioksidan yang 

paling efektif, dikarenakan vitamin E larut dalam lemak dan sangat penting karena 

sebagian besar kerusakan oleh radikal bebas terjadi pada membran sel dan 

lipoprotein berkepadatan rendah dan semua hal tersebut terbuat dari molekul lemak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pavlovic, et al (2005), vitamin C bersama-

sama vitamin E dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat vitamin E 

radikal yang terbentuk pada proses pemutusan reaksi radikal bebas oleh vitamin E 

menjadi vitamin E bebas yang berfungsi kembali sebagai antioksidan. Dengan 

mekanisme kerja yang berbeda antara vitamin C dan E, jika kedua vitamin ini 

digunakan dapat menghambat aktivitas radikal bebas. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti pengaruh suplementasi 

vitamin C dan E serta kombinasi keduanya dalam diluter tris kuning telur terhadap 

kualitas spermatozoa kambing Sapera pada proses pendinginan 5˚C serta 

memberikan informasi ilmiah mengenai penambahan aktioksidan yang optimal 

dalam diluter tris kuning telur terhadap kualitas spermatozoa kambing Sapera pada 

proses pendinginan 5˚C. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, didapatkan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah suplementasi vitamin C dan E serta kombinasi keduanya dalam  

diluter tris kuning telur dapat mempertahankan motilitas spermatozoa 

kambing Sapera pada proses pendinginan 5˚C ? 

2. Apakah suplementasi vitamin C dan E serta kombinasi keduanya dalam  

diluter tris kuning telur dapat mempertahankan viabilitas spermatozoa 

kambing Sapera pada proses pendinginan 5˚C ? 

3. Apakah suplementasi vitamin C dan E serta kombinasi keduanya dalam  

diluter tris kuning telur dapat mempertahankan membran plasma utuh 

spermatozoa kambing Sapera pada proses pendinginan 5˚C ? 

1.3 Landasan Teori 

Menurut Susilowati, dkk (2010), diluter semen kambing pada 

umumnya menggunakan tris kuning telur karena di dalam kuning telur terdapat 

nutrisi yang dapat memberikan banyak manfaat yaitu digunakan sebagai 

sumber energi bagi spermatozoa, melindungi spermatozoa dari kerusakan 

akibat pendinginan, menyediakan media yang bersifat penyangga untuk 

melindungi spermatozoa dari kerusakan akibat perubahan pH, mengatur 

keseimbangan osmotik dan keseimbangan elektrolit yang tepat bagi 

spermatozoa, menghambat pertumbuhan mikroorganisme, meningkatkan 

volume semen sehingga betina dapat di IB lebih banyak.  Tris kuning telur 
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sebagai diluter memiliki komposisi yang lengkap yaitu tris aminomethane, 

asam sitrat, laktosa, raffinosa, penicilin, streptomicin, lipoprotein dan lecitin 

yang terdapat pada kuning telur.  Penggunaan pengencer tris kuning telur pada 

spermatozoa kambing belum menunjukkan hasil yang baik dikarenakan 

ketidakmampuan pengencer tris kuning telur untuk mencegah kerusakan 

membran spermatozoa yang disebabkan oleh peroksidasi lipid (Lubis dkk., 

2013). 

Peroksidasi lipid dapat menyebabkan kerusakan pada membran plasma 

pada bagian tengah/midpiece spermatozoa, pada bagian ini terdapat 

mitokondria yang terlibat dalam pembentukan energi, oksidasi asam lemak dan 

siklus krebs (Wilandari, 2013). Upaya untuk meminimalisir kerusakan 

membran plasma akibat peroksidasi lipid selama proses pendinginan dapat 

dilakukan dengan penambahan antioksidan pada bahan pengencer (Alawiyah 

dan Hartono., 2006). 

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu melenyapkan 

pembentukan efek peroksidasi lipid. Vitamin C dan vitamin E merupakan 

antioksidan yang dapat digunakan untuk menghambat reaksi peroksidasi lipid, 

yakni suatu zat yang dapat mengikat senyawa radikal bebas. Menurut Lubis, 

dkk (2013), vitamin C mampu menangkal radikal bebas dan mencegah 

terjadinya rantai reaksi radikal bebas, sehingga dapat menghindari kerusakan 

peroksidasi lipid yang berpengaruh terhadap viabilitas, motilitas dan fertilitas 

spermatozoa, sedangkan vitamin E mempunyai kemampuan memutuskan 

berbagai rantai reaksi radikal bebas dengan cara memindahkan hidrogen 
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fenolat pada radikal bebas dari asam lemak tidak jenuh ganda yang telah 

mengalami peroksidasi (Breininger et al., 2005). Vitamin E berfungsi sebagai 

antioksidan intraselular yang paling kuat dalam mencegah peroksidasi asam 

lemak tak jenuh di dalam dan di dinding sel, sehingga dapat menghindari 

kerusakan peroksidatif yang berpengaruh terhadap viabilitas dan fertilitas 

spermatozoa (Agarwal et al., 2004).  

Vitamin C merupakan antioksidan yang bekerja pada sitosol dan secara 

intrasel, sedangkan vitamin E bekerja pada membran sel yang memerlukan 

tekanan oksigen yang tinggi. Dengan mekanisme kerja yang berbeda antara 

vitamin C dan E, jika kedua vitamin ini digunakan bersamaan diharapkan akan 

memberikan efek yang optimal dalam menghadapi aktifitas senyawa oksigen 

reaktif (ROS) (Christyaningsih, 2003). 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh suplementasi vitamin C dan E serta 

kombinasi keduanya dalam mempertahankan motilitas, viabilitas dan membran 

plasma utuh spermatozoa kambing Sapera dalam diluter tris kuning telur pada 

proses pendinginan 5˚C. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui suplementasi optimal dari vitamin C dan E serta 

kombinasi keduanya dalam mempertahankan motilitas spermatozoa 

kambing Sapera dalam diluter tris kuning telur pada proses pendinginan 

5˚C. 
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2. Untuk mengetahui suplementasi optimal dari vitamin C dan E serta 

kombinasi keduanya dalam mempertahankan viabilitas spermatozoa 

kambing Sapera dalam diluter tris kuning telur pada proses pendinginan 

5˚C. 

3. Untuk mengetahui suplementasi optimal dari vitamin C dan E serta 

kombinasi keduanya dalam mempertahankan membran plasma utuh 

spermatozoa kambing Sapera dalam diluter tris kuning telur pada proses 

pendinginan 5˚C. 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni memberikan 

informasi ilmiah tentang pengaruh suplementasi vitamin C dan E serta 

kombinasi keduanya dalam diluter tris kuning telur terhadap kualitas 

spermatozoa kambing Sapera pada proses pendinginan 5˚C. Informasi ilmiah 

ini dapat digunakan sebagai informasi penelitian lanjutan mengenai semen 

beku kambing Sapera. 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yakni: 

1. Suplementasi vitamin C dan E serta kombinasi keduanya dalam diluter tris 

kuning telur dapat mempertahankan motilitas spermatozoa kambing Sapera 

pada proses pendinginan 5˚C. 
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2. Suplementasi vitamin C dan E serta kombinasi keduanya dalam diluter tris 

kuning telur dapat mempertahankan viabilitas spermatozoa kambing 

Sapera pada proses pendinginan 5˚C. 

3. Suplementasi vitamin C dan E serta kombinasi keduanya dalam diluter tris 

kuning telur dapat mempertahankan membran plasma utuh spermatozoa 

kambing Sapera pada proses pendinginan 5˚C. 

 


