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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Inseminasi Buatan (IB) adalah penyampaian atau deposisi semen ke dalam 

saluran reproduksi betina dengan bantuan alat buatan manusia. Program IB 

merupakan suatu cara perkawinan yang lebih efisien dan efektif dalam 

penggunaan semen pejantan unggul untuk membuahi sapi betina dalam jumlah 

banyak dibandingkan dengan perkawinan alam (Sumeidiana dkk., 2007). 

Aplikasi teknologi IB ditujukan untuk meningkatkan mutu genetik ternak 

sehingga dapat menghasilkan produk berupa daging dan susu yang baik. 

Inseminasi buatan memungkinkan kesempatan penyebaran genetik dari sapi 

pejantan unggul melalui semen beku yang diproduksi Balai Inseminasi Buatan 

(BIB). Pengembangan IB diharapkan akan meningkatkan produktivitas serta 

kelahiran ternak sehingga kebutuhan daging dalam negeri terpenuhi (Ramliagam, 

2004). 

Keuntungan dari dikembangkannya IB antara lain: 1) produktivitas ternak 

dapat ditingkatkan melalui perbaikan kualitas genetik yang berlangsung dalam 

waktu yang relatif singkat (cepat); 2) dapat meningkatkan kemampuan seekor 

pejantan unggul untuk melayani betina; 3) mengurangi biaya dan resiko 

pemeliharaan pejantan; 4) mengurangi resiko penularan penyakit veneris (kelamin 

menular); 5) merangsang peternak untuk rajin melakukan pencatatan (recording) 

tentang produksi dan reproduksi dari setiap kejadian yang dialami ternak mereka; 
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6) pejantan yang kualitasnya rendah dapat dijual sebagai ternak potong atau 

digemukkan untuk dipotong (Hardijanto dkk., 2010). 

Penggunaan semen beku merupakan hal yang umum dalam penerapan 

teknologi Inseminasi Buatan (IB). Semen beku memiliki keunggulan yaitu dapat 

digunakan dalam jangka waktu yang lama, namun memiliki kelemahan yaitu 

kualitas spermatozoa dapat menurun setelah diencerkan dikarenakan selama 

proses pembekuan, spermatozoa melewati berbagai suhu ekstrim yang dapat 

menurunkan kualitas spermatozoa. Apabila kualitas semen beku kurang baik, akan 

menghambat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) (Garner and Hafez, 2000). 

Kualitas semen dapat diperiksa secara makroskopis dan mikroskopis. 

Secara makroskopis dilihat dari volume, warna, kekentalan dan derajat keasaman 

suatu semen. Sedangkan secara mikroskopis ditinjau dari konsentrasi, viabilitas 

(daya tahan hidup), gerakan individu dan gerakan massa spermatozoa (Hardijanto 

dkk., 2010). 

Motilitas merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk evaluasi 

semen. Motilitas spermatozoa yang baik dinilai dengan melihat gerak progresif 

dari spermatozoa tersebut. Kemampuan spermatozoa mendorong dirinya sendiri 

ke depan karena adanya substansi kontraktil pada bagian tengah spermatozoa 

kemudian diteruskan ke seluruh bagian ekor (Salisbury dan VanDenmark, 1985). 

Gerak progresif spermatozoa dapat membantu spermatozoa untuk mencapai sel 

telur (ovum), sehingga penilaian motilitas spermatozoa post thawing berkolerasi 

positif dengan fertilitas (Kreplin, 2002).  
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Kualitas semen beku sapi yang baik sangat ditentukan oleh pemrosesan 

spermatozoa dari saat koleksi, pengenceran sampai dengan dibekukan (Pratiwi 

dkk., 2006). Saat semen dibekukan akan terbentuk beberapa kristal es atau terjadi 

penumpukan elektrolit dan zat lain di dalam spermatozoa yang berbahaya dan 

dapat menyebabkan kematian sel. Spermatozoa yang mengalami nekrosis akan  

berdampak pada tingkat kesuburan, karena keberhasilan pembuahan tergantung 

pada jumlah spermatozoa yang dapat bertahan sampai dengan penetrasi oosit 

(Hardijanto dkk., 2010). 

Spermatozoa yang mengalami nekrosis akan disertai dengan hilangnya 

motilitas (Lachaud et al., 2004), dan apabila diinseminasikan cenderung 

menyebabkan betinanya menjadi gagal bunting (Hardijanto dkk., 2010). 

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). 

Semen beku yang akan digunakan untuk IB diambil dari container yang 

berisi N2 cair dengan suhu -196oC, oleh karena itu harus dilakukan thawing. 

Thawing dimaksudkan untuk mencairkan kembali semen beku dengan 

menggunakan media, suhu dan durasi tertentu sehingga dapat dideposisikan ke 

alat reproduksi betina. Lama thawing yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan 

kualitas pada semen beku post thawing (Salim dkk., 2012). 

Tantangan dalam keberhasilan IB di lapangan adalah kualitas semen beku 

yang rendah serta ketrampilan inseminator pada metode thawing. Kebanyakan 
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inseminator kurang memperhatikan waktu thawing sehingga menyebabkan 

motilitas spermatozoa post thawing menurun dan terjadi kawin berulang (Pratiwi 

dkk., 2006). Indikator kualitas semen beku post thawing yang rendah antara lain 

persentase motilitas yang rendah dan terdapat banyak spermatozoa yang tidak 

dapat bertahan hidup (Salim dkk., 2012).  

Penelitian tentang kejadian nekrosis pada spermatozoa sapi berdasarkan 

pengaruh lama waktu thawing belum pernah dilakukan. Sehingga berdasarkan 

latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh lama thawing terhadap motilitas dan nekrosis spermatozoa 

semen beku sapi Simmental. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini : 

1. Apakah terdapat perbedaan persentase motilitas spermatozoa  pada semen 

beku sapi Simmental dengan lama thawing yang berbeda ? 

2. Apakah terdapat perbedaan persentase spermatozoa yang mengalami 

nekrosis pada semen beku sapi Simmental dengan lama thawing yang 

berbeda ? 

  

1.3. Landasan Teori 

Semen beku memiliki pengertian sebagai semen yang disimpan pada suhu 

di bawah titik beku antara (-79o C sampai -196o C). Seperti diketahui, proses 

penyimpanan semen pada suhu rendah dapat merugikan spermatozoa akibat 
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terbentuk kristal es dan penumpukan elektrolit serta zat lain di dalam spermatozoa 

yang dapat mematikan (Hardijanto dkk., 2010).  

Kerugian yang lain dari pembekuan semen adalah terjadi kejut dingin (cold 

shock). Cold shock menyebabkan perubahan pada susunan lipid membran 

spermatozoa (Zeron et al., 2002), yang menyebabkan beberapa komponen 

fosfolipid dan kolesterol terlepas sehingga menyebabkan integritas membran 

spermatozoa menurun. Perubahan integritas membran dapat menyebabkan 

perubahan fisiologi yaitu 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 

spermatozoa akan kehilangan motilitas atau daya gerak maju. Sehingga 

mengakibatkan infertilitas, karena spermatozoa tidak dapat mencapai sel telur 

(ovum) (Hardijanto dkk., 2010). 

Penurunan motilitas post thawing pada spermatozoa akan menyebabkan 

kualitas semen beku rendah. Hal ini disebabkan karena handling semen beku 

seperti thawing yang masih kurang baik. Salah satu metode thawing di lapangan 

yang dapat berpengaruh terhadap motilitas spermatozoa post thawing adalah 

waktu thawing (Looper, 2000). Lama thawing yang berbeda dapat menyebabkan 

perbedaan kualitas pada semen beku (Salim dkk., 2012). Dianjurkan untuk 

thawing menggunakan air hangat dan tidak lebih dari 60 detik guna mengurangi 

mortalitas spermatozoa. Selain itu thawing yang terlalu lama akan mengakibatkan 

aktivitas metabolisme spermatozoa mengalami peningkatan sehingga terjadi 
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pemecahan ATP secara cepat untuk memenuhi kebutuhan energi, akibatnya ATP 

akan cepat habis dan membran spermatozoa akan lebih semipermeabel terhadap 

elektrolit sehingga permeabilitas membran terganggu yang berakibat pada 

pecahnya membran sel dan apabila kerusakan tersebut terjadi secara terus menerus 

akan berakibat pada penurunan motilitas individu sampai pada kualitas yang tidak 

bisa digunakan lagi untuk IB (<40%) hingga kematian spermatozoa (Samsudewa 

dan Suryawijaya, 2008). 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui persentase motilitas spermatozoa pada semen beku 

sapi Simmental dengan lama thawing yang berbeda. 

2. Mengetahui persentase spermatozoa yang mengalami nekrosis pada 

semen beku sapi Simmental dengan lama thawing yang berbeda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya penurunan 

motilitas dan nekrosis spermatozoa berdasarkan lama thawing yang 

berbeda sehingga dapat menunjukkan dampak bagi kualitas spermatozoa 

pada semen beku sapi Simmental. 

2. Memberi masukan kepada laboran yang melaksanakan pembekuan, 

tentang pentingnya hubungan antara motilitas dan nekrosis. Sehingga 

proses pembekuan lebih diperhatikan. 
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3. Memberi masukan kepada inseminator mengenai pengaruh lama waktu 

thawing terhadap kualitas spermatozoa pada semen beku sapi Simmental. 

4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penentuan lama 

thawing yang optimal sehingga memiliki kontribusi pada upaya 

peningkatan keberhasilan IB. 

 

1.6. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Terdapat perbedaan persentase motilitas spermatozoa pada semen 

beku sapi Simmental dengan lama thawing yang berbeda. 

2. Terdapat perbedaan persentase spermatozoa yang mengalami 

nekrosis pada semen beku sapi Simmental dengan lama thawing 

yang berbeda. 
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