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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Domba adalah salah satu ternak yang mulai diperhatikan di Indonesia.

Disamping penghasil daging, kulit dan bulu domba dapat dimanfaatkan sehingga

dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemeliharaan ternak domba di

Indonesia masih dilakukan secara tradisional. Hal ini dikarenakan terbatasnya

pejantan unggul. Terbatasnya pejantan unggun menyebabkan hasil produktivitas

dan reproduktivitas dari domba menjadi tidak maksimal Salah satu usaha dalam

mengatasi masalah tersebut adalah melalui inseminasi buatan.

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., 2010a). 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). Tingkat  keberhasilan  IB  sangat

dipengaruhi  oleh kualitas spermatozoa. Kualitas spermatozoa yang baik dapat

ditentukan pada saat koleksi, pengenceran sampai proses pembekuan. Namun

pada saat proses pembekuan semen akan terbentuk kristal-kristal es yang dapat

menyebabkan kematian spermatozoa. Pada saat proses pembekuan penurunan

kualitas semen sangat tinggi sekitar 50% spermatozoa akan mati dan spermatozoa

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

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). Kadar ROS yang tinggi dalam sel dapat mengoksidasi lipid, protein dan

DNA (Sukmawati dkk., 2014). Membran plasma spermatozoa memiliki fosfolipid

yang mengandung asam lemak tak jenuh sehingga sangat rentan terhadap serangan

radikal bebas. Radikal bebas akan merangsang terjadinya reaksi autokatalitik yang

akan merusak ikatan ganda penyusun membran sel. Hal ini menunjukkan bahwa

membran spermatozoa adalah target utama ROS dan lipid merupakan sasaran yang

potensial (Sanocka and Kurpisz, 2004). Peroksidasi lipid yang berkepanjangan akan

merusak struktur matriks lipid dan menyebabkan membran sel tidak stabil, mengubah

fungsi membran serta menurunkan fluiditas membran spermatozoa (Hayati et al.,

2006). Bentuk dan ciri kerusakan spermatozoa akibat peroksidasi lipid ialah

menurunnya motilitas dan kapasitas fertilisasi, kerusakan enzim intraseluler dan

kerusakan struktur membran plasma (Guthrie & Welch, 2012).

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 untuk mencegah hal

tersebut adalah dengan cara menambah plasma seminalis sapi simmental terhadap

semen domba ekor gemuk pada saat pencampuran semen dengan bahan pengencer.

Plasma seminalis akan diabsorpsi pada permukaan semen domba yang mengalami

kejutan dingin sehingga menyebabkan sebagian membran yang mengalami
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kerusakan dapat memperbaiki diri (Muino-Blanco et al., 2008),

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 asam askorbat, asam amino,

peptida, protein, lipid, asam lemak, enzim dan beberapa hormon (Garner and

Hafez, 2000). Kemampuan plasma seminalis sapi dalam melindungi membran

plasma spermatozoa sangat tinggi dibandingkan dengan plasma seminalis hewan

lain karena plasma seminalis sapi mengadung vitamin C lebih tinggi dibandingkan

dengan plasma seminalis hewan lainnya (Amin dkk., 1999) dan plasma seminalis

sapi tidak mengandung enzim fosfolipase A yang bertindak sebagai antioksidan

(Susilowati, 2014).

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat

pengaruh penambahan plasma seminalis sapi simmental terhadap motilitas dan

viabilitas 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 dapat

mempengaruhi motilitas spermatozoa domba ekor gemuk setelah

ekuilibrasi pada proses pembekuan?

2. Apakah penambahan plasma seminalis sapi simmental dapat
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mempengaruhi viabilitas spermatozoa domba ekor gemuk setelah

ekuilibrasi pada proses pembekuan?

1.3 Landasan teori

Ekuilibrasi adalah waktu yang digunakan spermatozoa untuk beradaptasi /

menyeimbangkan carian intraseluler dengan lingkungan yang baru (diluter

mengandung gliserol) pada suhu 5°C selama 2-6 jam sebelum pembekuan dimulai

(Hardijanto dkk., 2010b). Pada waktu ekuilibrasi spermatozoa sangat rentan

terhadap cold shock dimana cold shock mempengaruhi motilitas spermatozoa

(Garner and Hafez, 2000). Proses pembekuan menyebabkan kerusakan fungsi

maupun struktur membran dan kemampuan spermatozoa untuk mempertahankan

hidup (Lessard et al., 2000). 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., 2010a). 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). Selain itu, didalam plasma seminalis terkandung bahan-bahan penyanggah

dan makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa baik yang digunakan

secara langsung (misalnya fruktosa dan sorbitol) maupun secara tidak langsung

(glycerylphorylcholine (GPC)) (Ismudiono dkk., 2010). Hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh (Kusumaningrum dkk., 2007) didapatkan bahwa penggunaan

plasma semen sapi dan Glutathione 1,0 mM dapat memperbaiki motilitas dan
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viabilitas semen beku kerbau.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan plasma seminalis sapi simmental

terhadap motilitas spermatozoa domba ekor gemuk setelah ekuilibrasi

pada proses pembekuan.

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan plasma seminalis sapi simmental

terhadap viabilitas spermatozoa domba ekor gemuk setelah ekuilibrasi

pada proses pembekuan.

1.5 Manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan plasma seminalis sapi simmental

ke dalam spermatozoa domba ekor gemuk dalam mempertahankan

motilitas dan viabilitas spermatozoa domba ekor gemuk setelah ekuilibrasi

pada proses pembekuan sehingga menunjukkan hasil positif terhadap

kenaikan kualitas semen domba.

2. Memberikan informasi kepada pengguna pentingnya penambahan protein

plasma semen sapi ke dalam spermatozoa domba setelah ekuilibrasi pada

proses pembekuan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal pada saat

melakukan IB.
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1.6 Hipotesis penelitian

1. Penambahan plasma seminalis sapi simmental dapat mempertahankan

motilitas spermatozoa domba ekor gemuk setelah ekuilibrasi pada proses

pembekuan.

2. Penambahan plasma seminalis sapi simmental dapat mempertahankan

viabilitas spermatozoa domba ekor gemuk setelah ekuilibrasi pada proses

pembekuan.
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