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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat keberhasilan perkawinan dengan IB sangat dipengaruhi oleh

kualitas spermatozoa. Karakteritik spermatozoa yang baik  memiliki keutuhan

membran dan berhubungan dengan tingkat metabolisme yang baik, sehingga akan

mendapatkan daya gerak yang aktif dan progresif, patokan daya gerak yang aktif

adalah standar utama sebagai nilai mendapatkan tingkat fertilisasi IB yang

dilaksanakan. Secara alami progresif  akan berlangsung sangat singkat apabila

tidak diberi pelakuan yang baik dalam mempertahan kualitas spermatozoa

Perbaikan kualitas pengencer merupakan salah satu cara untuk

mempertahankan kualitas semen seoptimal mungkin sehingga motilitas

spermatozoa dan daya tahan hidup spermatozoa dapat dipertahankan. Pengencer

harus mengandung unsur dengan fungsi yang sama dengan kandungan unsur

semen.  Bahan pengencer yang sifat kimianya tidak sesuai dengan semen akan

menyebabkan abnormalitas atau kerusakan fisik spermatozoa sehingga

menurunkan tingkat progresif spermatozoa.

Salah satu cara dalam mempertahankan sifat pergerakan progresif

spermatozoa selama pengawetan yaitu melindungi keutuahan keseluruhan

membran spermatozoa. Keutuhan membran plasma sangat diperlukan oleh

spermatozoa, karena kerusakan membran plasma akan berpengaruh terhadap

proses metabolisme dan berhubungan dengan motilitas serta daya hidup

spermatozoa yang dihasilkan. Membran plasma sel terdiri atas karbohidrat yang
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berikatan dengan lipid dan protein atau yang disebut dengan selubung sel

(Subowo, 1995). Untuk meminimalkan kerusakan sel, dapat dilakukan dengan

menambahkan zat tertentu ke dalam pengencer semen (Kayser et al. dalam Rizal,

2008). Salah satu komponen yang dapat ditambahkan ke dalam bahan pengencer

adalah krioprotektan (Toelihere, 1993). Krioprotektan terdiri atas dua macam,

yaitu krioprotektan intraseluler dan krioprotektan ekstraseluler. Krioprotektan

intraseluler contohnya adalah gliserol dan etilen glikol. Sedangkan ekstraseluler

contohnya adalah kuning telur, susu sapi segar dan susu skim.

Bahan pengencer yang mengandung kuning telur, susu skim dan susu sapi

segar dapat melindungi spermatozoa selama proses pendinginan dan pembekuan.

Menurut Arifiantini dan Yusuf (2006), untuk menghasilkan semen beku yang

berkualitas tinggi dibutuhkan bahan pengencer seperti buffer dan krioprotektan

yang dapat melindungi dan mempertahankan kualitas spermatozoa selama proses

pendinginan, pembekuan dan thawing. Buffer yang umumnya digunakan adalah

tris (hydroxymethyl) aminomethan yang mempunyai kemampuan sebagai

penyangga yang baik dengan toksisitas yang rendah. Khasiat kuning telur terletak

pada lipoprotein dan lecithin yang terkandung di dalamnya dan berfungsi untuk

mempertahankan dan melindungi integritas selubung lipoprotein spermatozoa.

Karbohidrat seperti sukrosa berperan sebagai krioprotektan ekstraseluler

untuk melindungi membran dari kerusakan selama penyimpanan pada suhu

rendah. Karbohidrat dari golongan disakarida seperti sukrosa dan laktosa

diketahui lebih baik dalam mempertahankan fungsi sebagai krioprotektan

ekstraseluler (Aisen et al., 2002). Penambahan dalam pengencer berhasil
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memperbaiki kualitas semen domba garut (Rizal dkk., 2006)., efek pemberian

gula terhadap karakterisitk semen kambing boer setelah dibekukan (Nainga et al.,

2010)., Pengaruh pemberian suplementasi trehalosa pada kualitas semen

sapisetelah thawing (Jian et al., 2010).

Sukrosa dalam hal ini merupakan monomer karbohidrat sebagai bahan

pengikat susunan membrane selama preservasi berlangsung dan sekaligus sumber

energy dalam proses metabolisme mempertahankan motilitas dan daya hidup

spermatozoa dalam waktu yang lebih lama. Energi yang dihasilkan dari proses

perombakan sukrosa dapat dimanfaatkan untuk proses sintesa biomolekul,

diantaranya sintesa protein dalam upaya mempertahankan organel-organel sel

supaya tetap aktif menjalankan fungsinya sehingga spermatozoa tetap hidup.

Pengaruh perlindungan lipoprotein dihasilkan dari pengikatan selubung

lipoprotein pada membran spermatozoa, menyebabkan membran plasma tetap

stabil saat melalui zona temperature kritis (Tambing et al., 2008).

Dilihat dari pola pikir uraian diatas perlu penambahan bahan pengikat

yang ditambahkan dari luar yang mudah dibuat, memenuhi syarat sebagai bahan

pengencer dan mengandung unsur yang dibutuhkan oleh spermatozoa. Salah satu

bahan pengikat selubung membrane sel dengan menambahakan persentase

sukrosa dalam pengencer tris kuning telur .

Berdasarkan uraian diatas telah dilakukan penelitian tentang Nilai

Proteksi Aktif Membran sel Spermatozoa Sapi Bali Selama Preservasi.
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambahan persentase sukrosa

pada pengencer tris kuning telur dapat mempertahankan dan melindungi

spermatozoa selama preservasi.

1.3. Manfaat Penelitian

Penambahkan sukrosa diharapkan mampu melindungi selubung membran

spermatozoa selama preservasi sehingga jalur metabolisme dan organel-organel

dalam membrane tetap terjaga sehingga tingkat aktif progresif spermatozoa dapat

dipertahankan selama preservasi berlangsung.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penambahan sukrosa

pada tris kuning telur mampu melindungi dan mempertahankan spermatozoa sapi

bali selama preservasi.


