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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Ayam Kampung mempunyai peran yang sangat 
besar bagi kehidupan masyarakat terutama di pedesaan 
dijadikan sebagai sumber daging, telur dan sebagai 
tambahan pendapatan. Pemeliharaan ayam Kampung 
mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan 
ayam Ras yaitu cenderung lebih kuat terhadap penyakit 
tertentu, mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap 
lingkungan dan pemeliharaan yang relatif mudah.  Produk 
ayam Kampung seperti telur dan daging mempunyai 
keistimewaan dan sukar digantikan oleh komoditi lain. 
Namun demikian ayam Kampung juga mempunyai 
beberapa kelemahan seperti pertumbuhan yang lambat, 
produksi rendah, masih mempunyai sifat mengeram, 
lambat dewasa kelamin, lamanya selang waktu bertelur 
akibat mengasuh anak dan rendahnya mutu genetik.  
Harganya relatif lebih mahal dari hasil ternak unggas 
lainnya, karena permintaan yang tinggi tidak diimbangi 
oleh peningkatan produksi. 

Mengatasi kondisi yang menghambat produktivitas 
ayam Kampung, maka perlu dicari terobosan dengan 
berbagai bioteknologi sederhana, dan hasilnya dapat 
diketahui dalam waktu yang relatif singkat.  Salah satu 
teknologi reproduksi untuk  meningkatkan produktivitas 
ayam lokal dapat dilakukan dengan Inseminasi Buatan 
(IB).   Inseminasi Buatan dapat dilakukan untuk mengatasi 
rendahnya fertilitas karena sifat  memilih pasangan yang 
tinggi pada ayam Kampung dan adanya perbedaan tingkat 
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umur, baik pada jantan maupun betina. Sejauh ini IB pada 
unggas hanya menggunakan semen segar dengan atau tanpa 
bahan pengencer, hal ini mempunyai usaha dalam 
mempertahankan daya fertilitas yang optimum yaitu 
dilakukan dengan jalan penyimpanan semen pada suhu 4 
sampai 5 0C dengan maksud penghambatan terhadap 
aktivitas metabolisme baik secara fisik maupun kimia 
dalam kecepatan yang rendah. Kualitas semen selama 
penyimpanan sebelum dilakukan IB sangat penting 
diketahui karena dapat memperkirakan sejauh mana daya 
hidup dan fertilitas spermatozoa di dalam saluran 
reproduksi betina.  Selain itu dapat digunakan pula sebagai 
acuan untuk inseminator dalam hal penyediaan semen yang 
baik untuk diinseminasikan. Dengan mengetahui lama 
penyimpanan yang terbaik maka kualitas semen dapat 
dipertahankan dan penggunaan pejantan lebih efisien. 

Keberhasilan inseminasi pada ayam sangat 
tergantung pada beberapa faktor antara lain : strain ayam, 
umur, pengencer yang digunakan, derajat pengenceran atau  
dosis inseminasi, kualitas semen, deposisi semen, dan 
waktu inseminasi.  Berbagai usaha dilakukan untuk 
memperoleh bahan pengencer yang cocok untuk semen 
ayam yang relatif murah, mudah didapat dan efektif untuk 
pengenceran dan penyimpanan sehingga dapat tahan lama 
hidup dengan kualitas yang tetap baik.  Ada tiga macam 
bahan pengencer semen ayam yang dianggap baik untuk 
kebutuhan IB yaitu larutan Ringer’s, Locke dan Thyrode 
(Hardjopranjoto, 1976; Hardijanto, 1991).  Diantara ketiga 
bahan pengencer semen ayam tersebut, larutan Ringer’s 
merupakan bahan pengencer yang paling baik dan mudah 
didapatkan.   
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1.2 Rumusan Masalah 

 Hasil penelitian yang dilakukan pada ayam 
menunjukkan bahwa pengencer semen ayam yang 
dianggap baik untuk kebutuhan IB adalah Ringer’s, yang 
menjadi masalah adalah berapa waktu optimal yang 
dibutuhkan untuk mengetahui lama simpan semen pada 
suhu 40C terhadap kualitas spermatozoa ayam Kampung 
dengan menggunakan pengencer Ringer solution.  
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh lama simpan semen pada suhu 40C terhadap 
kualitas spermatozoa ayam Kampung yang meliputi 
motilitas individu, persentase viabilitas, dan persentase 
abnormalitas dalam pengencer Ringer solution. 
 

1.4 Manfaat 

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 
informasi tentang waktu optimal lama simpan spermatozoa 
ayam Kampung dalam pengencer Ringer solution pada 
suhu 40C sehingga dapat menunjang keberhasilan IB. 
 

1.5 Kerangka Pikir 

 Hasil-hasil produk peternakan sangat besar 
peranannya dalam usaha memenuhi kebutuhan gizi 
masyarakat, karena protein hewani yang dikandungnya 
bernilai gizi tinggi. Sumber protein dari hewani dapat 
diperoleh dari ternak, salah satunya adalah ayam. Salah 
satu jenis produk dari ayam yang paling banyak 
dikonsumsi masyarakat adalah daging dan telur ayam 
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Kampung karena baik daging maupun telurnya lebih 
disukai daripada ayam Ras.  Pemeliharaan ayam Kampung 
mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan 
ayam Ras yaitu cenderung lebih kuat terhadap penyakit 
tertentu, mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap 
lingkungan dan pemeliharaan yang relatif mudah.  Ayam 
Kampung juga mempunyai kelemahan yaitu rendahnya 
fertilitas karena sifat  memilih pasangan yang tinggi pada 
ayam Kampung dan adanya perbedaan tingkat umur, baik 
pada jantan maupun betina.  Produk ayam Kampung seperti 
telur dan daging mempunyai keistimewaan dan sukar 
digantikan oleh komoditi lain. Namun demikian ayam 
Kampung juga mempunyai beberapa kelemahan seperti 
pertumbuhan yang lambat, produksi rendah, masih 
mempunyai sifat mengeram, lambat dewasa kelamin, 
lamanya selang waktu bertelur akibat mengasuh anak dan 
rendahnya mutu genetik.  Harganya relatif lebih mahal dari 
hasil ternak unggas lainnya, karena permintaan yang tinggi 
tidak diimbangi oleh peningkatan produksi.  Teknologi 
reproduksi adalah salah satu cara untuk meningkatkan 
produktivitas ayam Kampung yaitu dengan Inseminasi 
Buatan. 
 Teknologi IB ayam Kampung telah lama dilakukan 
sejak tahun 1937 oleh Burrows dan Quinn (Donoqhue and 
Wishart, 2000).  Sejauh ini IB pada unggas hanya 
menggunakan semen segar dengan atau tanpa bahan 
pengencer, hal ini mempunyai usaha dalam 
mempertahankan daya fertilitas yang optimum yaitu 
dilakukan dengan jalan penyimpanan semen pada suhu 4 
sampai 5 0C dengan maksud penghambatan terhadap 
aktivitas metabolisme baik secara fisik maupun kimia 
dalam kecepatan yang rendah. Kualitas semen selama 
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penyimpanan sebelum dilakukan IB sangat penting 
diketahui karena dapat memperkirakan sejauh mana daya 
hidup dan fertilitas spermatozoa di dalam saluran 
reproduksi betina.  Selain itu dapat digunakan pula sebagai 
acuan untuk inseminator dalam hal penyediaan semen yang 
baik untuk diinseminasikan. Dengan mengetahui lama 
penyimpanan yang terbaik maka kualitas semen dapat 
dipertahankan dan penggunaan pejantan lebih efisien. 

Pengenceran semen ayam Kampung menggunakan 
larutan Ringer laktat yang mempunyai komposisi per 1000 
ml yaitu: Sodium Chloride 6,0 gr, Sodium Lactate 3,1 gr, 
Potassium Chloride 0,3 gr dan Calsium Chloride 2 H2O 0,2 
gr.  Penambahan larutan Ringer laktat bertujuan untuk 
menambah volume semen ayam dan mempertahankan 
motilitas spermatozoa.  Larutan Ringer’s terdiri dari 
bermacam-macam garam mineral yang memiliki daya 
penyangga pH (buffer) dan isotonik yang dapat mendukung 
motilitas sperma dalam waktu yang lebih lama.  Namun 
untuk penambahan pengencer larutan ringer’s pada semen 
ayam Kampung belum diketahui berapa lama dapat 
mempertahankan kualitas semen cair pada suhu 4 0C 
hingga tidak layak untuk diinseminasikan.  Semakin lama 
penyimpanan menyebabkan periode fertil semakin singkat.  
Penyimpanan yang lama akan semakin meningkatkan 
spermatozoa yang mati dan akan berakibat menjadi racun 
bagi spermatozoa yang hidup.  Selain itu, pada saat lama 
penyimpanan terjadi perubahan integrasi membran sel 
berupa pembengkakan pada daerah akrosom dari 
spermatozoa.  Kerusakan dan pembengkakan dapat 
berakibat pada penurunan kualitas spermatozoa sehingga 
tidak layak untuk proses fertilisasi. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan 
penelitian untuk mengetahui waktu yang efektif setelah 
pengenceran  dan penyimpanan pada suhu 4 0C dengan 
perbedaan waktu pada 0 jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam, 24 
jam, sampai 30 jam. 

 

1.6 Hipotesis 

 Perbedaan waktu penyimpanan semen pada suhu 
40C  berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa ayam 
Kampung yang meliputi motilitas individu, persentase 
viabilitas, dan persentase abnormalitas dalam pengencer 
Ringer solution.  
 

 


