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BAB 1  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Usaha produksi kambing di Indonesia merupakan salah satu jenis usaha 

yang mempunyai prospek untuk dikembangkan dan berpotensi meningkatkan 

ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan sub 

sektor peternakan di Indonesia adalah upaya untuk mencukupi kebutuhan protein 

hewani (Mulyana, 2003). Perkembangan jumlah populasi ternak kambing di 

Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 7,4 persen dari tahun 2000 sampai 

2010, disamping itu konsumsi daging kambing juga meningkat rata-rata 27,4 persen 

selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 (Deptan, 2010).  

Salah satu contoh kambing pedaging di Indonesia yaitu kambing Boer. 

Kambing Boer yang berasal dari Afrika ini merupakan kambing tipe pedaging 

dengan konformasi tubuh yang baik, mudah beradaptasi terhadap suhu lingkungan 

dan lebih resistan terhadap penyakit. Kambing Boer merupakan kambing unggul 

yang digunakan dalam program persilangan untuk meningkatkan produktivitas 

kambing lokal.. Namun demikian, upaya persilangan ini tidak sesederhana yang 

dibayangkan terkait berbagai kendala, salah satunya ketersediaan kambing Boer 

yang masih sedikit dengan harga yang relatif mahal sehingga upaya 

pengembangannya masih terbatas dan hasilnya belum memuaskan (Malan, 2000). 

Untuk mempercepat upaya persilangan tersebut dilakukan teknologi 

inseminasi buatan. Teknologi ini sangat berperan dalam sistem breeding kambing, 

khususnya pada sistem pemeliharaan intensif untuk meningkatkan produksi daging, 
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susu dan jumlah anak disamping mengoptimalkan program seleksi serta sarana 

untuk mengontrol waktu kelahiran (Leboeuf et al., 2000). Keuntungan lainnya dari 

IB pada kambing yaitu untuk meningkatkan populasi, peternak tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan pejantan, mendapatkan sumber 

spermatozoa yang berasal dari pejantan unggul dan menghindari penularan 

penyakit terutama penyakit kelamin. Dalam konteks ini, kriopreservasi 

spermatozoa menjadi sangat penting dikarenakan pemanfaatannya dalam jangka 

panjang tanpa dibatasi waktu dan jarak (Martins et al., 2007).  

Walaupun kriopreservasi spermatozoa telah banyak dilakukan pada 

berbagai ternak, tetapi proses kriopreservasi dilaporkan juga dapat menyebabkan 

kerusakan pada struktur spermatozoa, kerusakan biokimia, dan fungsional termasuk 

penurunan motilitas spermatozoa dan integritas membran spermatozoa (Salomon 

dan Maxwell, 2000). Metode pembekuan semen kambing dan domba masih 

mengikuti metode pembekuan semen sapi. Dalam proses pembekuan, masalah yang 

sering timbul akibat perlakuan suhu yang sangat rendah (-196°C) yaitu 

terbentuknya kristal es dan perubahan konsentrasi elektrolit intraseluler yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan pada spermatozoa (Surachman dkk., 2006).  

Upaya untuk mengurangi kerusakan spermatozoa karena terbentuknya 

kristalisasi es adalah dengan mencari waktu equilibrasi yang optimal sehingga akan 

meminimalisir kematian spermatozoa selama proses pembekuan (Supriatna dan 

Pasaribu, 1992). Menurut hasil penelitian Lubis (2014) waktu equilibrasi yang baik 

pada domba adalah 2 jam. Namun standarisasi waktu equilibrasi yang baik pada 

kambing belum ada, terutama pada kambing Boer. 
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Semen beku yang berkualitas tinggi dapat dihasilkan apabila bahan 

pengencer semen mampu mempertahankan kualitas spermatozoa selama proses 

pendinginan, pembekuan, maupun pada saat thawing. Bahan pengencer semen beku 

harus mengandung nutrisi, bahan yang bersifat buffer, bahan anti cold shock, 

antibiotik, dan krioprotektan yang dapat melindungi spermatozoa selama proses 

pembekuan dan thawing (Toelihere, 1993).  

Pengencer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengencer 

AndroMed®. Pengencer mengandung lesitin nabati (AndroMed®) merupakan 

pengencer siap pakai yang berasal dari ekstrak kacang kedelai, sedangkan 

pengencer lainnya menggunakan lesitin kuning telur dan susu. Penggunaan kacang 

kedelai sebagai sumber lesitin untuk bahan pengencer semen didasarkan pada 

pertimbangan komposisi kimia yang terdapat pada kacang kedelai mengandung 

hampir semua bahan-bahan yang dibutuhkan oleh spermatozoa (Selamet, 2007). 

AndroMed® terdiri dari phospholipid, tris (hydroxymethyl) aminomethane, asam 

sitrat, fruktosa, gliserol, lesitin, tylosine tart rat, gentamycin sulfat, spectinomycin 

dan lincomicin (Minitub, 2001). Komposisi yang lebih lengkap diharapkan 

memiliki keunggulan yang lebih baik untuk kriopreservasi semen kambing Boer 

dibandingkan bahan pengencer konvensional yang umum digunakan saat ini. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bahwa setelah 

pemanfaatan pengencer yang mengandung lesitin nabati, apakah lama waktu 

equilibrasi berpengaruh terhadap motilitas dan viabilitas spermatozoa kambing 

Boer after thawing. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini : 

1. Apakah lama waktu equilibrasi berpengaruh terhadap motilitas spermatozoa 

kambing Boer after thawing dalam pengencer yang mengandung lesitin nabati 

(AndroMed®)? 

2. Apakah lama waktu equilibrasi berpengaruh terhadap viabilitas spermatozoa 

kambing Boer after thawing dalam pengencer yang mengandung lesitin nabati 

(AndroMed®)? 

1.3. Landasan Teori 

Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke 

dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula ditampung dengan 

berbagai cara untuk keperluan inseminasi buatan. Semen mengandung banyak 

spermatozoa yang berada dalam medium cair, yaitu plasma semen. Tiap 

spermatozoa terdiri dari bagian kepala dimana terkumpul materi genetik dan   

bagian ekor yang menyebabkan spermatozoa dapat bergerak maju sendiri. 

Spermatozoa mempunyai fungsi dalam pembuahan ovum hewan betina   

(Toelihere, 1993) 

Inseminasi Buatan (IB) atau artificial insemination dapat di definisikan  

cara pemasukan atau deposisi semen ke dalam saluran kelamin betina 

menggunakan alat bantu buatan manusia dan bukan secara alamiah. Artificial 

berarti tiruan atau buatan, sedang insemination berasal dari inseminatus (latin) yang 

berarti pemasukan, penyampaian atau deposisi (Hardijanto dkk., 2010). 

Keberhasilan suatu program Inseminasi Buatan (IB) pada ternak tidak hanya 
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tergantung pada kualitas dan kuantitas semen yang diejakulasikan seekor pejantan, 

tetapi juga tergantung pada kesanggupan untuk mempertahankan kualitas dan 

memperbanyak volume semen tersebut untuk beberapa saat lebih lama setelah 

ejakulasi sehingga lebih banyak ternak betina yang akan diinseminasi (Solihati    

dan Kune, 2010).  

Menurut Toelihere (1993), semen beku yang berkualitas tinggi dibutuhkan 

bahan pengencer semen yang mampu mempertahankan kualitas spermatozoa 

selama proses pendinginan, pembekuan, maupun pada saat thawing. Bahan yang 

dapat digunakan sebagai pengecer harus mampu menyediakan nutrisi dan energi 

bagi spermatozoa untuk melindungi spermatozoa dari cold shock, sebagai buffer 

atau penyangga dalam mencegah perubahan pH, mempertahankan tekanan osmotik 

dan keseimbangan elektrolit yang sesuai dan mengandung antibiotik.  

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembekuan semen, yaitu 

konsentrasi pengencer yang dipakai, cara penambahan gliserol pada semen, cara 

pengenceran semen untuk pembekuan, dan waktu equilibrasi (Hardijanto dkk., 

2010). Waktu equilibrasi adalah waktu yang diperlukan spermatozoa sebelum 

pembekuan untuk menyesuaikan dengan bahan pengencer, agar sewaktu 

pembekuan kematian spermatozoa yang berlebih dapat dicegah (Toelihere, 1993). 

Pada saat equilibrasi ini, gliserol memasuki kepala spermatozoa untuk 

menggantikan sebagian dari air yang ada di dalam sel dan kristal-kristal es yang 

terbentuk di dalam medium pengencer pada waktu pembekuan dapat dicegah 

sehingga kerusakan mekanis pada spermatozoa dapat dihindari. Waktu equilibrasi 
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yang terlalu lama mengakibatkan tuanya spermatozoa sehingga memiliki daya 

membuahi yang rendah setelah thawing (Hardijanto dkk., 2010).  

Beberapa syarat bahan pengencer yang baik harus menyediakan bahan 

makanan bagi spermatozoa untuk proses metabolisme, memiliki lipoprotein atau 

lesitin untuk melindungi spermatozoa terhadap kejutan dingin, menyediakan 

penyanggah terhadap produksi akhir metabolisme yang bersifat racun pada 

spermatozoa, serta bebas dari substansi produk kuman atau organisme penyakit 

menular yang berbahaya terhadap spermatozoa, alat reproduksi betina, dan proses 

fertilisasi (Feradis, 2010).  

Untuk mengurangi kerusakan spermatozoa akibat kejutan dingin semen 

harus ditambahkan bahan pelindung sebelum didinginkan pada suhu 5° C. Bahan 

pelindung spermatozoa selama penyimpanan dalam suhu dingin adalah lesitin. 

Sumber lesitin utama yang telah lama digunakan untuk kriopreservasi semen adalah 

kuning telur dan susu (Toelihere, 1993). 

Bousseau et al. (1998) membandingkan berbagai jenis pengencer dengan 

sumber lipoprotein dan lesitin yang berbeda, dilaporkan bahwa bahan pengencer 

yang mengandung kuning telur dan susu mengandung bakteri dan mycoplasma 

sebanyak 60 CFU/ml sedangkan yang mengandung lipoprotein dan lesitin nabati 

tidak ditemukan adanya mikroorganisme yang membahayakan baik bagi 

spermatozoa maupun saluran reproduksi betina. Usaha untuk mengurangi 

terjadinya kontaminasi mikroorganisme pada semen sehingga membahayakan 

spermatozoa dan saluran reproduksi betina, telah dikembangkan bahan pengencer 

siap pakai dalam bentuk kemasan dengan sumber lesitin nabati kacang kedelai. 
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Bahan pengencer semen dengan sumber lesitin nabati kacang kedelai yang siap 

pakai antara lain AndroMed® produksi Minitub Germany. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan waktu equilibrasi terbaik 

pada proses pembekuan semen kambing Boer dengan menggunakan pengencer 

yang mengandung lesitin nabati (AndroMed® ). 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi pemilihan 

waktu equilibrasi yang terbaik untuk melakukan proses pembekuan semen kambing 

Boer dengan menggunakan pengencer yang mengandung lesitin nabati  

(AndroMed®). 

1.6. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Lama waktu equilibrasi berpengaruh terhadap motilitas spermatozoa kambing 

Boer after thawing dalam pengencer yang mengandung lesitin nabati 

(AndroMed®).  

2. Lama waktu equilibrasi berpengaruh terhadap viabilitas spermatozoa kambing 

Boer after thawing dalam pengencer yang mengandung lesitin nabati 

(AndroMed®). 
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