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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Teknik perkawinan ternak domba di Indonesia masih dilakukan secara

tradisional yang akan menyebabkan terbatasnya pejantan unggul. Melalui

teknologi yang lebih modern yaitu dengan cara inseminasi buatan (IB) dapat

mengurangi pemakaian pejantan unggul, selain itu dapat memungkinkan

terjadinya penyebaran kualitas genetik domba yang bagus.

Teknik inseminasi buatan (IB) adalah suatu teknologi mutakhir yang

diciptakan manusia guna meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak

untuk mengatasi tuntunan masyarakat dunia yang terus semakin meningkat

jumlahnya dari tahun ke tahun (Hardijanto dkk., 2010). Melalui teknologi IB,

potensi domba pejantan unggul dapat dioptimalkan karena semen yang diperoleh

dari pejantan unggul dapat diolah sehingga lebih banyak jumlah domba betina

yang dapat dikawinkan (Herdis dkk., 2005). Keberhasilan program inseminasi

buatan meliputi beberapa manajemen diantaranya adalah kesehatan domba betina,

kualitas pejantan yang digunakan, kesuksesan penyerentakan birahi, penanganan

semen pada saat koleksi dan setelah koleksi, kualitas semen, pelaksanaan IB pada

kondisi yang tepat, teknisi atau pelaksana IB yang terampil serta penanganan

ternak pada saat di IB dan pasca IB (Asmarasari, 2007).

Tingkat  keberhasilan  IB  sangat  dipengaruhi  oleh kualitas spermatozoa.

Oleh karena itu perlu diupayakan agar kualitas spermatozoa yang digunakan

untuk IB benar-benar baik (Bintara, 2010). Kualitas spermatozoa yang baik dapat
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ditentukan pada saat koleksi, pengenceran sampai pembekuan. Namun pada saat

proses pembekuan semen akan terbentuk kristal-kristal es yang dapat

menyebabkan kematian sel. Pada saat proses pembekuan penurunan kualitas

semen sangat tinggi sekitar 50% sperma akan mati dan sperma yang bertahan

hidup umumnya mempunyai fertilitas yang rendah (Sukmawati dkk., 2014).

Kerusakan selama pembekuan biasa terjadi pada membran plasma maupun pada

inti spermatozoa (Susilowati, 2014).

Salah satu kematian sel spermatozoa yang jarang terjadi adalah nekrosis.

Nekrosis mengakibatkan berbagai macam tahapan perubahan pada inti yaitu inti

terlihat lebih padat, warna gelap hitam (piknosis), kemudian inti terbagi atas

fragmen-fragmen (karioreksis), dan pada tahapan terakhir menyebabkan inti tidak

lagi berwarna jelas atau pucat (kariolisis) (Soemirat, 2005). Nekrosis pada

spermatozoa sangat berhubungan dengan rendahnya angka fertilitas. Spermatozoa

yang mengalami nekrosis dapat berdampak pada tingkat kesuburan karena

keberhasilan pembuahan tergantung pada jumlah spermatozoa yang dapat

bertahan sampai dengan penetrasi oosit (Hardijanto dkk., 2010). Selain itu,

rendahnya angka fertilitas pada domba juga dapat disebabkan karena semen

domba lebih sensitif terhadap cold shock (kejutan dingin) dibandingkan dengan

spesies lainnya (Muino-Blanco et al., 2008). Perubahan suhu dan osmolaritas

yang ekstrim akan memicu produksi reactive oxygen species (ROS), ROS yang

tinggi dalam sel dapat mengoksidasi lipid, protein dan DNA (Sukmawati dkk.,

2014). Membran plasma sperma memiliki fosfolipid yang mengandung asam

lemak tak jenuh sehingga sangat rentan terhadap serangan radikal bebas. Radikal
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bebas akan merangsang terjadinya reaksi autokatalitik yang akan merusak ikatan

ganda penyusun membran sel. Hal ini menunjukkan bahwa membran sperma

adalah target utama ROS dan lipid merupakan sasaran yang potensial. Bentuk dan

ciri kerusakan sel sperma akibat peroksidasi lipid ialah menurunnya motilitas dan

kapasitas fertilisasi, kerusakan enzim intraseluler dan kerusakan struktur membran

plasma (Guthrie dan Welch, 2012).

Selain permasalahan pada proses pembekuan, rendahnya kualitas sperma

domba post thawing juga sangat mempengaruhi angka fertilitas. Rendahnya

kualitas sperma post thawing ditandai dengan terjadinya perubahan fungsional

spermatozoa ultrastruktur, kerusakan membran plasma dan tudung akrosom yang

menyebabkan terjadinya penurunan motilitas dan daya hidup yang berakibat

kegagalan transpor dan fertilisasi (Pamungkas, 2009). Berdasarkan uraian diatas

diperlukan usaha agar semen domba yang dibekukan mempunyai kesuburan yang

tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan semen akibat kejutan

dingin. Salah satu usaha ntuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan dengan cara

menambah plasma seminalis semen sapi simmental terhadap semen domba ekor

gemuk sebelum ekuilibrasi pada proses pembekuan.

Faktor yang terdapat di dalam plasma seminalis dapat mempengaruhi

viabilitas, motilitas dan integritas membran spermatozoa dalam keadaan dingin

(Beatriz et al, 2000). Plasma seminalis mengandung senyawa organik dan

anorganik. Selain itu, plasma seminalis juga mengandung asam askorbat, asam

amino, peptida, protein, lipid, asam lemak, enzim dan beberapa hormon (Hafez,

2000). Kemampuan protein plasma seminalis sapi dalam melindungi membran
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plasma sperma sangat tinggi dibandingkan dengan protein plasma semen hewan

lain (Amin dkk., 1999). Penambahan plasma seminalis sapi terlihat dalam

mempertahankan MPU spermatozoa kambing, hal ini kemungkinan bahwa plasma

seminalis sapi tidak mengandung enzim fosfolipase A dan dapat bertindak sebagai

antioksidan (Susilowati, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk

mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penambahan plasma seminalis sapi

Simmental terhadap integritas membran plasma dan nekrosis spermatozoa domba

ekor gemuk  setelah ekuilibrasi pada proses pembekuan.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Apakah penambahan plasma seminalis sapi Simmental dengan

perbandingan 1 : 1 menunjukkan hasil yang lebih baik daripada dengan

perbandingan 1 : 2 maupun tanpa penambahan plasma seminalis sapi

Simmental terhadap integritas membran plasma spermatozoa domba ekor

gemuk?

2. Apakah penambahan plasma seminalis sapi Simmental dengan

perbandingan 1 : 1 menunjukkan hasil yang lebih baik daripada dengan

perbandingan 1 : 2 maupun tanpa penambahan plasma seminalis sapi

Simmental terhadap nekrosis spermatozoa domba ekor gemuk?
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1.3 Landasan teori

Membran plasma spermatozoa mengandung molekul-molekul yang berperan

dalam proses fertilisasi (Pablo et al, 1995). Proses pembekuan menyebabkan

kerusakan fungsi maupun struktur membran dan kemampuan spermatozoa untuk

mempertahankan hidup (Lessard et al, 2000). Perubahan integritas membran

dapat menyebabkan perubahan fisiologi diantaranya peningkatan pemasukan

sodium dan kalsium ke dalam sel, pemasukan oksigen menurun sehingga aktivitas

metabolik serta motilitas akan menurun dan terjadi kematian sel atau nekrosis

(Ducha dkk., 2013). Apabila spermatozoa mengalami kematian sel atau nekrosis,

maka akan menurunkan motilitas spermatozoa sehingga mengakibatkan

infertilitas, karena spermatozoa tidak dapat mencapai sel telur (ovum) (Hardijanto

dkk., 2010). Di dalam plasma semen sendiri terdapat berbagai macam

makromolekul seperti lipoprotein yang berfungsi melindungi membran dari

kerusakan selama pendinginan, pembekuan, dan thawing semen beku (Herdis

dkk., 2006). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Situmorang et al, 1995)

didapatkan bahwa penggantian plasma semen kerbau dengan plasma semen sapi

dan diencerkan dengan pengencer laktosa cenderung memberikan hasil yang lebih

baik daripada yang tidak diganti plasma semennya, walaupun secara statistik tidak

berbeda nyata.

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penambahan plasma seminalis sapi Simmental dengan

perbandingan 1 : 1 menunjukkan hasil yang lebih baik daripada dengan
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perbandingan 1 : 2 maupun tanpa penambahan plasma seminalis sapi

Simmental terhadap integritas membran plasma spermatozoa domba ekor

gemuk.

2. Untuk mengetahui  penambahan plasma seminalis sapi Simmental dengan

perbandingan 1 : 1 menunjukkan hasil yang lebih baik daripada dengan

perbandingan 1 : 2 maupun tanpa penambahan plasma seminalis sapi

Simmental terhadap nekrosis spermatozoa domba ekor gemuk.

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui penambahan plasma

seminalis sapi Simmental dengan perbandingan 1 : 1 menunjukkan hasil

yang lebih baik daripada dengan perbandingan 1 : 2 maupun tanpa

penambahan plasma seminalis terhadap integritas membran plasma dan

nekrosis spermatozoa setelah ekuilibrasi pada proses pembekuan sehingga

dapat menunjukkan dampak bagi kualitas semen domba.

2. Memberikan informasi kepada laboran yang melaksanakan pembekuan

bahwa pentingnya penambahan plasma seminalis semen sapi Simmental

ke dalam spermatozoa domba ekor gemuk setelah ekuilibrasi pada proses

pembekuan agar pelaksanaan IB pada domba lebih maksimal.

1.6 Hipotesis penelitian

1. Penambahan plasma seminalis sapi Simmental dengan perbandingan 1 : 1

menunjukkan hasil yang lebih baik daripada dengan perbandingan 1 : 2
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maupun tanpa penambahan plasma seminalis sapi Simmental terhadap

integritas membran plasma spermatozoa domba ekor gemuk.

2. Penambahan plasma seminalis sapi Simmental dengan perbandingan 1 : 1

menunjukkan hasil yang lebih baik daripada dengan perbandingan 1 : 2

maupun tanpa penambahan plasma seminalis sapi Simmental terhadap

nekrosis spermatozoa domba ekor gemuk.
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