
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan peternakan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan

populasi danproduksi ternak dalam pencapaian pemenuhan protein hewani asal

ternak.Untuk memenuhi permintaan konsumen dalam negeri sekaligus

memperbaiki nilai gizi masyarakat, penyediaanbahan baku industri dan

ekspor.Laju perkembanganilmu pengetahuan dan pertambahan penduduk di

Indonesia semakin meningkat.Penduduk Indonesia pada tahun 2013 tercatat

sejumlah 250.000.000juta jiwa (BPS 2013).

Kerbau adalah salah satu ternak besar penghasil daging yang banyak

dikembangkan di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan daging di Indonesia, ternak

kerbau dimasukkan ke dalam program swasembada daging tahun 2014 yang

dikenal dengan nama program swasembada daging sapi dan kerbau 2014. Namun

jika dilihat dari perkembangan ternak kerbau dari tahun 2012 yaitu 1.438.000 ke

tahun 2013 yaitu 1.484.000 (BPS 2013) terjadi sedikit peningkatan populasi

kerbau,akan tetapi tetap saja populasi ternak kerbau yang sedikit meningkat tidak

bisa memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Beberapa kendala dalam

meningkatkan populasi ternak kerbau diantaranya faktor reproduksi, terutama

faktor induk dan faktor pejantan. Faktor induk berupa berahi tenang (silent heat),

lama masa kebuntingan, panjang jarak antar kelahiran (calving interval), dan

tingkat kematian yang cukup tinggi pada anak kerbau sedangkan faktor pejantan

yaitu kurang tersedia pejantan unggul yang mampu menghasilkan bibit unggul.



Usaha-usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak di tempuh

melalui penyediaan bibit ternak yang cukup dengan mutu yang baik,

meningkatkan kelahiran, menekan kematian dan meningkatkan produktivitas

ternak.Untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak kerbau perlu

diupayakan suatu teknologi reproduksi.Salah satu teknik untuk meningkatkan

populasi ternak kerbau adalah IB (Hendri, 2007).

IB adalah suatu cara untuk memasukkan semen (sperma) yang telah

dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke

saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang

disebut dengan insemination gun. Inseminasi buatan merupakan cara paling

berhasil dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat (Nurcholidaet al., 2009).

IB bertujuan untuk memperkecil bahaya penularan penyakit melalui

perkawinan alami dan spermatozoa yang digunakan berasal dari pejantan yang

telah diseleksi (pejantan unggul). Salah satu keberhasilan perkawinan dengan IB

sangat dipengaruhi oleh kualitas sperma (Munazaroh et al.,2013).

Toelihere (1993) menyatakan Keberhasilan program IB dipengaruhi oleh

kualitas semen khususnya motilitas spermatozoa,kondisi induk yang sedang

birahi, dan keterampilan inseminator saatmendeteksi birahi,

thawingdanpenanganan semen serta pelaksanaan IB yang tepat waktu. Semen

yang akandigunakan untuk IB minimal harus memiliki persentase motilitas

spermatozoasetelah thawingsebesar 40%, jumlah spermatozoa motil minimal 12

juta/strawdan persentase spermatozoa yang abnormal maksimal 10%. Waktu

ekuilibrasi adalah periode yang diperlukan spermatozoa sebelum pembekuan

untuk menyesuaikan diri dengan pengencer supaya saat pembekuan kematian



sperma yang berlebihandapat di cegah(Toelihere, 1981).Usaha untuk

mempertahankankualitassemendan memperbanyakhasilsebuah ejakulasi dari

pejantan unggul adalah dengan melakukan pengenceransemen menggunakan

beberapa bahan pengencer yaitu menggunakan tris kuning telur, andromed dan

triladyl. Syarat setiap dari bahanpengencer adalah harus dapat menyediakan

nutrisi bagi kebutuhan spermatozoa selama dalampenyimpanan, harus

memungkinkan spermatozoa dapat bergeraksecara progresif, tidak bersifat racun

bagi sperma, menjadi penyanggah bagispermatozoa, dapatmelindungi

spermatozoa dari kejutan dingin (cold shock)baik untuk semen beku maupun

semen yang tidak dibekukan atau semen cair (Nurcholidaet al., 2009).

Pembekuan adalah suatu fenomena pengeringan fisik, apabila suatu larutan

dibekukan maka pelarut yaitu air membeku menjadi kristal-kristal es dan bahan

terlarut tidak bersatudengan kristal-kristal tersebut melainkan berakumulasi dan

makin pekat. Pada pembekuan semen, dimana terbentuk Kristal-kristales, terjadi

penumpukan elektrolit dan bahan terlarut lainya(Toelihere, 1993).

Berdasarkan uraian di atas telah dilakukan penelitian mengenai “Kualitas

Semen Kerbau (Bubalus bubalis Kerr)dengan Bahan Pengencer dan Waktu

Ekuilibrasi yang Berbeda di Balai Inseminasi BuatanTuah Sakato Kota

Payakumbuh”.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitassemen kerbau (motilitas, abnormalitas dan membran

plasma utuh) spermatozoa kerbau pada waktu ekuilibrasi dan bahan

pengencer.



2. untuk mengetahui interaksi antara bahan pengencer dan waktu ekuilibrasi yang

digunakan

1.3 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas spermatozoa kerbau

lumpur pada berbagai bahan pengencer pada waktu ekuilibrasi yang berbeda.

2. Sebagai informasi bagi inseminator, sehingga dapat dimanfaatkan di lapangan.

3. Sebagai informasi bagi masyarakat khususnya bagi peternak mengenai

penggunaan bahan pengencer tris kuning telur, andromed dan triladyl.

4. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang reproduksi ternak.

1.4 Hipotesis

Bahan pengencer dan waktu ekuilibrasi yang berbeda akan menghasilkan

kualitas semen kerbau yang berbeda.


