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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing merupakan hewan ternak ruminansia yang sering dimanfaatkan 

daging maupun susunya di Indonesia. Selain itu, kambing dapat dipertimbangkan 

untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk yang 

berasal dari bahan pangan hewani (Kostaman, 2004). Tahun 2015 terdapat 

penurunan produksi daging kambing sebanyak 0,3% bila dibandingkan dengan 

tahun 2014 (Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2016). Kambing Peranakan Ettawa merupakan 

kambing tipe dwiguna berfungsi sebagai penghasil daging dan berpotensial 

menghasilkan susu, karena merupakan hasil perkawinan silang antara kambing 

kacang dengan kambing Ettawa dari Jamnapari (India).  

Kambing Peranakan Ettawa merupakan salah satu aset sumberdaya genetik 

ternak (SDGT) lokal Indonesia yang sangat penting untuk dilestarikan dan 

dikembangkan agar diperoleh manfaat produksi yang bernilai ekonomis 

(Batubara, 2016).  Namun para peternak umumnya tidak memiliki pengetahuan 

yang baik untuk meningkatkan kemampuan reproduksi hewan ternak sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas bibit hewan ternak. Sedangkan bibit ternak 

merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan produksi ternak 

(Sulaksono, 2012). Upaya untuk memaksimalkan potensinya dengan memperbaiki 

mutu genetik ternak kambing di Indonesia, salah satunya dengan pemanfaatan 
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teknologi inseminasi buatan (Ridwan, 2009). Inseminasi buatan juga memegang 

peranan penting dalam mencegah penyebaran penyakit seksual menular yang 

ditularkan melalui proses perkawinan, meningkatkan efisiensi penggunaan 

pejantan unggul, menurunkan biaya pemeliharaan ternak pejantan, dengan 

inseminasi buatan pejantan dapat membuahi banyak betina tanpa melakukan 

perkawinan seksual (Badriyah, 2012; Hikmawan, 2016). 

Faktor keberhasilan inseminasi buatan juga tergantung pada kesanggupan 

untuk mempertahankan kualitas dan memperbanyak volume Semen dengan cara 

penambahan krioprotektan dalam bahan pengencer Semen. Bahan pengencer yang 

umum digunakan adalah kuning telur, susu, dan air kelapa (Ridwan, 2009). Tris 

digunakan berperan sebagai penyangga (buffer) untuk mencegah perubahan pH 

(Hoesni, 2013). Penggunaan kuning telur dalam pengencer Tris berfungsi sebagai 

krioprotektan ekstraseluler bagi spermatozoa karena mengandung lipoprotein dan 

lesitin (Ihsan, 2011). Semen yang digunakan dalam inseminasi buatan akan 

mengalami pembekuan, yang akan menimbulkan cold shock dan kerusakan sel 

akibat terbentuknya kristal es.  

Konsentrasi jenis krioprotektan yang ditambahkan dalam bahan pengencer 

dalam penelitian ini sebesar 6% Gliserol, 6% DMSO, dan 6% Kombinasi 

keduanya. Konsentrasi gliserol 5%-7% dalam bahan pengencer optimal 

menyediakan perlindungan untuk kelangsungan hidup sperma Sapi Simental dan 

Kambing Peranakan Ettawa selama proses pembekuan dengan jalan melenturkan 

membran dan tidak mudah rapuh sehingga kerusakan karena retak yang tidak 

dapat dipulihkan kembali dapat diatasi (Mumu, 2009; Tambing, 2000; Hikmawan, 
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2016). Tantary (2015) menyatakan bahwa Gliserol dan DMSO 6% dapat 

mengurangi pembentukan kristal es dengan menstabilkan membran spermatozoa 

Domba selama fase pembekuan. Pengencer yang mengandung DMSO 7,5% dan 

ditambahkan glutathione 6 Mm memberikan hasil optimal terhadap motilitas dan 

viabilitas spermatozoa Kambing Boer setelah pengenceran, pendinginan, dan post 

thawing (Amalia, 2012). Penambahan DMSO ke dalam pengencer dengan 

konsentrasi ≥8% menunjukkan efek beracun terhadap viabilitas spermatozoa pada 

suhu 37°C (Widjajakusuma dalam Tantary, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji jenis krioprotektan dalam pengencer Tris kuning telur yang paling 

optimal mempertahankan kualitas spermatozoa Semen Kambing Peranakan 

Ettawa pada Before Freezing dan Post Thawing. 

Pengolahan semen merupakan salah satu faktor keberhasilan IB yang 

penting dikaji karena terdapat keterkaitan dengan pembelajaran untuk siswa SMK 

yaitu mata pelajaran Reproduksi hewan materi penampungan semen, pemeriksaan 

semen, dan pengolahan semen. Buku Panduan Produksi Semen Beku dipilih 

berfungsi sebagai penyedia informasi tambahan bagi siswa yang mampu 

memperbaiki suasana pembelajaran disamping siswa berpatokan pada buku cetak 

siswa yang membuat siswa kurang kreatif dan memahami materi karena Buku 

Panduan ini di desain dengan semenarik mungkin dengan mengkombinasikan 

warna-warna dan gambar-gambar, diperjelas dengan kalimat yang singkat, 

sistematis, dan komunikatif sehingga mampu mempermudah siswa untuk 

mengingat, memahami, bahkan mempraktikkan sesuai materi atau informasi yang 

dimuat. 
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2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diuraikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

2.1.1. Adakah pengaruh penambahan jenis krioptotektan  dalam pengencer tris 

kuning telur Semen kambing Peranakan Ettawa terhadap kualitas 

spermatozoa pada Before Freezing? 

2.1.2. Adakah pengaruh penambahan jenis krioptotektan  dalam pengencer tris 

kuning telur Semen kambing Peranakan Ettawa terhadap kualitas 

spermatozoa pada Post Thawing? 

2.1.3. Manakah jenis krioprotektan yang paling berpengaruh optimal dalam 

pengencer tris kuning telur Semen kambing peranakan Ettawa terhadap 

kualitas spermatozoa pada Before Freezing dan Post Thawing? 

2.1.4. Bagaimana hasil dari penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

untuk SMK kelas XII? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diuraikan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan jenis krioprotektan dalam 

pengencer tris kuning telur Semen kambing Peranakan Ettawa terhadap 

kualitas spermatozoa pada Before Freezing. 

1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan jenis krioprotektan dalam 

pengencer tris kuning telur Semen kambing Peranakan Ettawa terhadap 

kualitas spermatozoa pada Post Thawing. 
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1.3.3. Untuk mengetahui jenis krioprotektan yang paling berpengaruh optimal 

dalam pengencer tris kuning telur Semen kambing Peranakan Ettawa 

terhadap kualitas spermatozoa pada Before Freezing dan Post thawing? 

1.3.4. Untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar yang 

digunakan untuk siswa SMK. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Bagi Sekolah 

a. Menambah ilmu pengetahuan tentang prosedur penampungan semen, 

prosedur pemeriksaan semen dan prosedur pengolahan semen yang 

menggunakan bahan pengencer semen yang pada aplikasi teknik 

inseminasi buatan ternak 

b. Mengetahui jenis krioprotektan yang dapat ditambahkan pada bahan 

pengencer semen untuk mempertahankan kualitas sperma beku dalam 

peranan inseminasi buatan 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Masyarakat 

a. Menjadi referensi jenis krioprotektan yang ditambahkan pada bahan 

pengencer semen kambing di lingkungan masyarakat yang akan 

diaplikasikan di inseminasi buatan pada ternak. 

b. Menjadi pilihan alternatif jenis krioprotektan pada pengencer semen 
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1.4.2.2 Bagi Peneliti 

a. Sebagai dasar penelitian selanjutnya pada pengaruh jenis krioprotektan 

yang ditambahkan dalam pengencer Semen terhadap kualitas Semen beku 

kambing peranakan Ettawa. 

 

1.5. Batasan Masalah 

1.5.1 Krioprotektan yang ditambahkan pada pengencer tris kuning telur yaitu 

Gliserol 7% sebagai Kontrol (+), DMSO 6%, gliserol 6%, dan kombinasi 

DMSO 3% : gliserol 3%. 

1.5.2 Semen yang digunakan yatu Semen kambing Peranakan Ettawa dengan 

motilitas di bawah 60%.  

 

1.6. Definisi Istilah 

1.6.1 Krioprotektan 

Krioprotektan merupakan agen protektif yang berfungsi mencegah 

terbentuknya kristal-kristal es akibat dehidrasi sel yang berlebihan dari dalam sel 

dan menstabilkan membran plasma selama proses pembekuan (Leibo dalam 

Kusumaningrum, 2002).  

 

1.6.2 DMSO 

DMSO atau dimetilsulfoksid adalah senyawa organosulfur dengan rumus 

kimia (CH3)2SO. Cairan ini tidak berwarna dan merupakan pelarut polar aprotik 

yang dapat melarutkan baik senyawa polar maupun nonpolar, dan larut dalam 

berbagai pelarut organik maupun air (Badan POM RI, 2010). 
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1.6.3 Gliserol 

Gliserol adalah produk samping produksi biodisel dan merupakan senyawa 

alkohol dengan tiga gugus hidroksil yang memiliki susunan C3H8O3. Dalam 

kondisi murni, gliserol bersifat tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau, berasa 

manis dan mempunyai viskositas yang tinggi. (Wardani dalam Rachmawati, 

2011). 

 

1.6.4 Bahan Pengencer Tris Kuning Telur 

Tris atau tris (hydroxymethyl) aminometan merupakan buffer yang 

mempunyai kemampuan sebagai peyangga baik dengan toksisitas yang rendah 

dalam konsentrasi yang tinggi (Steinbach dalam Salmah, 2014).  

 

1.6.5 Kambing Peranakan Ettawa 

Kambing peranakan Ettawa atau Peranakan Ettawa merupakan hasil 

perkawinan antara kambing Ettawa (tipe perah) dengan kambing Kacang 

(Batubara, 2016). 

  

1.6.6 Karakteristik Semen Kambing 

Kualitas dan kuantitas Semen kambing dapat dilihat dari karakteristik 

Semen kambing yaitu dilihat baik secara makroskopis yang meliputi volume, pH, 

warna, dan konsistensi dan dilihat secara mikroskopis yang meliputi motilitas, 

viabilitas (presentase hidup), konsentrasi Semen dan morfologi Semen (Salisbury 

dalam Tiku, 2014). Rataan Volume ejakulat bervariasi dari 0,3-1,4 cc, dengan 

warna normal yaitu putih susu sampai warna krem dan kekuningan, dengan 

tingkat motilitas spermatozoa 40-70% dan gerakan massa + - +++ (Setiadi, 2000). 
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1.6.7 Before Freezing 

Before Freezing  atau ekuilibrasi merupakan tahap sebelum pembekuan 

yaitu periode yang diperlukan spematozoa untuk menyesuaikan diri dengan 

pengencer untuk menghindari kematian spermatozoa yang tinggi dan mencegah 

kerusakan alat gerak spermatozoa akibat cold shock (Umar, 2005). 

1.6.8 Post Thawing 

Post Thawing merupakan pemeriksaan Semen setelah pencairan kembali 

Semen yang telah dibekukan sebelum pelaksanaan Inseminasi Buatan. Proses 

Thawing harus memperhatikan suhu dan lamanya perendaman Semen beku pada 

air hangat (Wulandari, 2014).  

1.6.9 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, orang, atau 

benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi 

siswa (Fitriastutik, 2010). 


