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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu upaya dalam peningkatan jumlah populasi ternak diantaranya 

melalui bioteknologi reproduksi seperti transfer embrio (TE) (Widjiati dkk., 

2012). Aplikasi pemanfaatan teknik transfer embrio diketahui dapat meningkatkan 

mutu ternak dalam waktu yang relatif singkat bila dibandingkan dengan teknologi 

inseminasi buatan (Zumarni, 2012). Menurut Siregar dkk. (2012) langkah kunci 

dalam pelaksanaan transfer embrio adalah ketersediaan embrio dalam jumlah yang 

banyak untuk ditransfer ke resipien. 

Pemenuhan jumlah embrio dapat diperoleh dengan dua cara yaitu in vivo 

dan in vitro. Kelebihan dari produksi embrio in vivo adalah embrio yang 

dihasilkan mempunyai kualitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

produksi embrio in vitro seperti morfologi, kemampuan tumbuh kembang, dan 

ketahanan setelah vitrifikasi. Kelebihan yang lain adalah frekuensi kejadian 

abnormalitas kromosom pada embrio hasil in vivo lebih rendah dibanding dengan 

cara in vitro, hasil maturasi perkembangan embrio in vivo lebih tinggi 

dibandingkan dengan embrio in vitro yang hanya mencapai 30-40%, selain itu 

tingkat kebuntingan embrio hasil in vivo lebih tinggi bila dibanding dengan in 

vitro (Sumantri dkk., 2011). 

Embrio hasil produksi in vivo maupun in vitro dapat langsung ditransfer 

dalam bentuk embrio segar maupun disimpan terlebih dahulu sebelum ditransfer. 

Teknik penyimpanan dalam bentuk beku untuk spesimen biologi contohnya 
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embrio dikenal dengan istilah kriopreservasi. Pada saat ini telah dikembangkan 

teknik kriopreservasi yang mudah dilakukan dan sederhana dalam pelaksanaannya 

yaitu metode vitrifikasi (Abdullah, 2012). 

Dalam proses vitrifikasi, pembekuan embrio dilakukan secara cepat pada 

temperatur -196°C dengan menggunakan krioprotektan konsentrasi tinggi tanpa 

pembentukan kristal es sehingga terlihat seperti kaca (Bertolini et al., 2005). 

Berdasarkan sifat fisik kimia (besar molekul, polaritas, dan koligatif) 

krioprotektan dibagi menjadi dua kelompok yaitu krioprotektan intraseluler dan 

ekstraseluler (Abdullah, 2012). Hasil penelitian Widjiati dkk. (2011) 

menunjukkan bahwa propanediol dapat digunakan sebagai krioprotektan 

intraseluler dalam proses pembekuan dengan konsentrasi 30% dapat 

menghasilkan viabilitas embrio pasca thawing tertinggi sedangkan sukrosa 

bertugas sebagai krioprotektan ektraseluler. 

Perubahan temperatur yang cepat pada proses vitrifikasi dapat 

mengakibatkan sel mengalami kerusakan yang disebabkan karena mekanisme 

pertahanan intraseluler yang hilang sehingga tidak ada lagi dinding pertahanan 

pertama yang dapat melindungi sel terhadap Reactive Oxygen Species (ROS) 

(Choi et al., 2009). Reactive Oxygen Species (ROS) merupakan kelompok 

molekul reaktif di dalam sel akibat dari kurang sempurnanya pengalihan elektron 

saat proses reduksi oksigen (O2) sehingga terbentuk anion superoksida (O2
ˉ), 

hidrogen peroksida (H2O2), dan radikal hidroksil (OH*) (Orrenius et al., 2007). 

Radikal hidroksil (OH*) merupakan molekul yang paling reaktif karena 

dapat merusak tiga jenis senyawa penting untuk mempertahankan integritas sel, 
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yaitu asam lemak, Deoxyribonucleic Acid (DNA), dan protein. Kerusakan 

Deoxyribonucleic Acid (DNA) oleh peroksida lipid seperti pembukaan cincin, 

fragmentasi dan crosslinking protein DNA serta pemecahan untaian DNA akan 

menyebabkan sel mengalami mutasi atau letal (Hosseini et al., 2009). 

Menurut Widjiati dkk. (2011) produksi Reactive Oxygen Species (ROS) 

dalam proses vitrifikasi sering kali dapat menyebabkan penurunan viabilitas 

embrio pasca thawing sehingga dibutuhkan suatu senyawa antioksidan pada 

proses vitrifikasi yang mampu menangkal efek negatif dari terbentuknya ROS 

dalam sel. Suplementasi Insulin Transferin Selenium (ITS) diketahui dapat 

digunakan sebagai antioksidan karena mampu mengurangi tingkat ROS dalam sel 

(Das et al., 2013). 

Insulin Transferin Selenium (ITS) sebagai suplemen media yang kompleks 

terdiri dari senyawa insulin, transferin, dan selenium yang telah dijual secara 

komersial (Liu et al., 2014). Penambahan Insulin Transferin Selenium (ITS) dapat 

digunakan sebagai suplemen untuk embrio mencit (Kurzawa et al., 2002), oosit 

kambing (Firmiaty et al., 2014), oosit babi (Hu et al., 2011), dan embrio babi (Das 

et al., 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian pada oosit kambing yang telah dilakukan oleh 

Firmiaty et al. (2014) membuktikan bahwa dengan pemberian 5ng/ml dan 

10ng/ml suplementasi Insulin Transferin Selenium (ITS) pada medium kultur 

secara efektif dapat meningkatkan pematangan oosit kambing. Kurzawa et al. 

(2002) menjelaskan bahwa penambahan Insulin Transferin Selenium (ITS) pada 

medium kultur embrio mencit dapat meminimalkan pengaruh negatif dari 
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hidrogen peroksida (H2O2) dan melindungi perkembangan embrio dari pengaruh 

Reactive Oxygen Species (ROS). 

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa dengan penambahan 

suplemen Insulin Transferin Selenium (ITS) dapat mengurangi jumlah reactive 

Oxygen Species (ROS) pada embrio saat proses pembekuan dan thawing. Insulin 

Transferin Selenium (ITS) sebagai suplemen krioprotektan pada kriopreservasi 

telah dibuktikan oleh Younis et al. (1998) pada kriopreservasi spermatozoa 

Simpanse (Pan troglodytes) dengan konsentrasi 1, 10, dan 100 μg/ml dapat 

meningkatkan motilitas spermatozoa sebesar 41,4%; 50,4%; dan 61,4% pasca 

thawing.  

Penelitian ini menggunakan produksi embrio in vivo dan pemberian 

suplementasi Insulin Transferin Selenium (ITS) pada proses vitrifikasi yang 

diharapkan mampu meningkatkan daya hidup embrio morula hingga mencapai 

blastula. Embrio morula atau blastula sering digunakan dalam teknik transfer 

embrio karena memiliki daya tahan terhadap pembekuan yang lebih baik serta 

embrio tahap ini layak untuk ditransfer ke resipien (Setiadi dan Karja, 2013).  

Pemberian suplementasi Insulin Transferin Selenium (ITS) pada penelitian 

ini menggunakan konsentrasi 5μg/ml dan 10μg/ml medium yang ditambahkan 

pada media pembekuan embrio morula kemudian dikultur sampai embrio 

berkembang menjadi blastula. Penilaian viabilitas dan perhitungan persentase 

perkembangan embrio dilakukan di bawah mikroskop inverted.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu 

masalah yaitu apakah suplementasi Insulin Transferin Selenium (ITS) pada media 

pembekuan dapat meningkatkan persentase perkembangan embrio morula hingga 

mencapai blastula ?. 

 
1.3 Landasan Teori 

Vitrifikasi merupakan metode kriopreservasi yang semakin populer dalam 

bidang reproduksi untuk memecahkan berbagai masalah biologis baik dasar 

maupun terapan melalui proses yang lebih sederhana daripada metode pembekuan 

konvensional. Tahapan yang paling kritis dalam pelaksanaan vitrifikasi adalah 

tahap pembekuan dan pencairan kembali (thawing) (Rimayanti dan Widjiati, 

2004).  

 Perubahan suhu secara tiba-tiba pada tahap pembekuan dan thawing akan 

menyebabkan sel mensintesa anion superoksida (O2
-), hidrogen peroksida (H2O2), 

dan radikal hidroksil (OH*) sebagai produk dari Reactive Oxygen Species (ROS) 

(Martino et al., 2013). Radikal hidroksil (OH*) merupakan produk dari Reactive 

Oxygen Species (ROS) paling reaktif yang dapat merusak senyawa asam lemak 

terutama asam lemak tak jenuh yang merupakan komponen utama fosfolipid 

penyusun membran sehingga dapat memutus rantai Deoxyribonucleic Acid (DNA) 

(Luqman dan Widjiati, 2013). 

Selama proses penyimpanan embrio semua aktivitas sel akan terhenti 

sehingga sel tidak mampu menghasilkan Adenosine Triphosphate (ATP). Menurut 

Choi et al. (2009) defisiensi Adenosine Triphosphate (ATP) akan menyebabkan 
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kegagalan pompa Ca2+ sehingga menyebabkan masuknya Ca2+ ke dalam sel. 

Peningkatan Ca2+ mengakibatkan dilatasi retikulum endoplasma sehingga sel akan 

membengkak kemudian terjadi kebocoran pada membran pembungkus lisozim 

yang berakibat pada kematian sel (Luqman dan Widjiati, 2013). 

Insulin Transferin Selenium (ITS) adalah suplemen kompleks yang 

mengandung protein, faktor pertumbuhan, hormon, asam amino, gula, inhibitor 

tripsin, dan lipid (Jeong et al., 2008). Pemberian insulin dapat merangsang 

reseptor Insulin-Like Growth Factor-I (IGF-I) pada membran plasma. Ketika 

reseptor insulin mengikat insulin, aktivitas tirosin kinase terpicu yang 

mengakibatkan proses forforilasi sehingga Adenosine Triphosphate (ATP) segera 

terbentuk (Ridwan dan Gotera, 2009). 

Transferin bekerja untuk mengurangi besi bebas (Fe2+) di dalam sel 

sehingga dapat mencegah terbentuknya radikal hidroksil (OH*) yang merupakan 

senyawa paling reaktif dari kelompok Reactive Oxygen Species (ROS). Selenium 

sebagai komponen utama dari glutathione peroxidase akan bekerja menghambat 

pembentukan radikal hidroksil (OH*) dengan cara mengubah hidrogen peroksida 

(H2O2)  menjadi produk lain yang stabil (Winarsi, 2007). 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian suplementasi 

Insulin Transferin Selenium (ITS) pada media pembekuan embrio morula dalam 

meningkatkan persentase perkembangan embrio morula hingga mencapai blastula. 
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1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai pengaruh 

suplementasi Insulin Transferin Selenium (ITS) pada media pembekuan dalam 

meningkatkan persentase perkembangan embrio mencit morula hingga mencapai 

blastula. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai pemanfaatan pemberian suplementasi Insulin Transferin 

Selenium (ITS) untuk memenuhi kebutuhan embrio dalam jumlah banyak dalam 

pelaksanaan transfer embrio. 

 
1.6 Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori, hipotesis penelitian ini 

adalah suplementasi Insulin Transferin Selenium (ITS) pada media pembekuan 

meningkatkan persentase perkembangan embrio mencit morula hingga mencapai 

blastula. 
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