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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Khabib, Suprayogi dan Tjitro (2008) menyatakan 

bahwa ayam kampung dikatakan mempunyai 

produktivitas yang baik jika mampu memproduksi 8-12 

butir per periode bertelur. Pada kenyataannya bahwa 

produktivitas, fertilitas dan daya tetas telur ayam 

kampung masih rendah. Penyebabnya antara lain: adanya 

sifat mengeram, lambat dewasa kelamin dan rendahnya 

mutu genetik. Saleh (2004) untuk meningkatkan 

produktivitas ayam kampung dapat menggunakan metode 

Inseminasi Buatan (IB) atau yang sering disebut kawin 

suntik, IB sudah dikembangkan sejak lama pada ayam-

ayam buras. Inseminasi Buatan pada ayam  buras (ayam 

kampung) merupakan teknik mengawinkan ayam secara 

buatan dengan memasukkan semen yang telah diencerkan 

dengan pengencer tertentu kedalam saluran reproduksi 

betina yang sedang masa produksi. Dengan IB dapat 

mengawinkan pejantan yang tidak bisa mengawini karena 

cacat atau memang tidak bisa kawin secara alam. 

Inseminasi Buatan pada ayam sudah banyak 

dilakukan, umumnya pada perusahaan ayam yang besar 

dan dikelola secara komersil. Dari beberapa penelitian IB 

pada ayam sudah menggunakan semen beku, namun 

tingkat fertilitasnya masih di bawah hasil kawin alam 

ataupun masih di bawah hasil Inseminasi dengan 

menggunakan semen segar atau liquid semen (Donoghue 

and Wishart, 2000). Keberhasilan inseminasi pada ayam 

sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain: strain 
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ayam, umur, pengencer yang digunakan, derajat 

pengenceran atau dosis inseminasi, kualitas semen, 

deposisi semen dan waktu inseminasi.  

Toelihere (1993) menyatakan Inseminasi Buatan 

dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya fertilitas 

spermatozoa dengan cara mempertahankan daya fertilitas 

selama penyimpanan karena sifat memilih pasangan yang 

tinggi pada ayam buras dan adanya perbedaan tingkat 

umur, baik pada jantan maupun betina. Sejauh ini IB pada 

unggas hanya menggunakan semen segar dengan atau 

tanpa bahan pengencer, hal ini mempunyai kendala, 

karena semen sesudah ditampung pada suhu kamar harus 

dipakai dalam waktu tidak lebih dari 30 menit hal ini 

dipengaruhi karena kualitas semen akan menurun 

perlahan-lahan. 

Kualitas semen dapat dipertahankan selama 

penyimpanan bila diberi bahan pengencer. Pengenceran 

semen adalah upaya untuk memperbanyak volume semen, 

mengurangi kepadatan spermatozoa serta 

mempertahankan fertilitas spermatozoa dengan 

menambahkan bahan pengencer tertentu untuk menjamin 

kebutuhan fisik dan kimiawinya sehingga dapat 

digunakan dalam jangka waktu lama. Pengenceran semen 

diperlukan untuk dapat melakukan lebih banyak IB dari 

satu kali ejakulasi dan untuk mempertahankan daya 

fertilitas pada saat penyimpanan. Dengan mengetahui 

lama penyimpanan yang terbaik maka kualitas semen 

dapat dipertahankan dan penggunan pejantan akan lebih 

efisien.  

Ridwan (2009) bahan pengencer yang dapat 

dimanfaatkan untuk mempertahankan kualitas 
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spermatozoa adalah pengencer NaCl Fisiologis, Ringer’s 

Laktat dan Ringer’s Dextrose. Ketiga larutan tersebut 

dapat digunakan sebagai pengencer semen sebab 

komposisi kimianya relatif isotonis dengan cairan tubuh 

dan plasma semen. Leach and Dam-Mieras (1993) 

menyatakan pengencer Ringer’s termasuk dalam media 

sintesis yang dibuat dengan bermacam-macam garam 

yaitu CaCl2. KCl, NaCl dan Na Laktat yang berfungsi 

untuk mempertahankan pH dan tekanan osmosis ion-ion 

sedangkan pengencer NaCl termasuk garam sederhana. 

Oleh karena itu, dalam pengencer Ringer’s spermatozoa 

lebih mampu bertahan hidup di banding dengan 

pengencer NaCl Fisiologis.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ada didapatkan rumusan 

masalah yaitu berapa waktu optimal  yang dibutuhkan 

untuk mengetahui lama simpan semen ayam yang telah 

diencerkan dengan Ringer’s pada suhu ruang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan 

lama waktu penyimpanan semen ayam kampung yang 

diencerkan dengan Ringer’s pada suhu ruang untuk 

menunjang keberhasilan IB. 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk 

mengembangkan metode pengenceran semen 

menggunakan Ringer’s untuk meningkatkan keberhasilan 

IB pada ayam kampung (Gallus domesticus).  
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1.5 Kerangka Pikir 

Inseminasi Buatan merupakan salah satu 

bioteknologi dibidang reproduksi yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu genetik. Keuntungan yang diperoleh 

dengan menggunakan Inseminasi Buatan adalah 

meningkatkan kinerja dan potensi ternak, menciptakan 

ternak murni dari satu jenis dan meningkatkan jumlah 

keturunan dari pejantan yang terbukti mempunyai sifat 

baik untuk produksi yang diinginkan (Khabib, Suprayogi 

dan Tjitro. 2008). Kendala yang ada pada Inseminasi 

Buatan adalah jumlah semen yang diperoleh sedikit 

(Hafez and Hafez, 2000). 

Inseminasi Buatan memerlukan kualitas dan 

kuantitas semen yang baik. Semen segar yang baik dapat 

segera ditampung kemudian diencerkan dengan bahan 

pengencer tertentu untuk kemudian disimpan dan 

digunakan. Kualitas semen dapat menurun jika tidak 

disimpan dengan bahan pengencer yang tepat (Hafez and 

Hafez, 2000). Lama penyimpanan menyebabkan periode 

fertil semakin singkat. Hal ini disebabkan pada 

penyimpanan yang lebih lama  akan semakin 

meningkatkan spermatozoa yang mati.  

Penanganan semen ayam diluar tubuh telah banyak 

dilakukan dan cukup berhasil diantaranya pengenceran 

semen ayam kampung menggunakan larutan Ringer’s 

pada semen ayam yang telah ditampung. Pada larutan 

Ringer’s mengandung Na Laktat yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan ion sodium bikarbonat yang 

berfungsi untuk mempertahankan keasaman larutan atau 

penyanggah larutan serta mampu mempertahankan 

tekanan osmotik larutan (Ridwan, 2009). Namun untuk 
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penambahan pengencer Ringer’s pada semen ayam 

kampung belum diketahui berapa lama dapat 

mempertahankan kualitas semen pada suhu ruang hingga 

layak diinseminasikan. Untuk itu, perlu dilakukan 

penelitian mengenai waktu optimal yang dibutukan 

terhadap pengaruh lama simpan pada suhu ruang pada 0, 

30, 60, 90 dan 120 menit setelah pengenceran. 

1.6 Hipotesis 

Perbedaan waktu simpan semen ayam 

menunjukkan hasil yang berbeda terhadap persentase 

motilitas individu, persentase hidup dan persentase 

abnormalitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


