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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Ayam buras merupakan sumber daya genetik asli Indonesia, yang 

dikembangkan guna mendukung kemandirian penyediaan pangan sumber 

protein hewani nasional (Hidayat, 2012). Data Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan (2015) menyatakan bahwa populasi ayam buras nasional 

tahun 2014 adalah 275,12 juta ekor. Pemenuhan daging nasional berasal dari 

ayam buras sekitar 10%. Kontribusi daging ayam buras lebih rendah dari pada 

ayam ras, karena rendahnya populasi dan kemampuan produksi dibandingkan 

dengan ayam ras (Iskandar, 2005; Hidayat, 2012).  

Pemenuhan permintaan ayam buras menghadapi kendala diantaranya 

produksi telur rendah, skala usaha yang kecil, pertumbuhan lambat, kelangkaan 

bibit, serta usaha oleh perorangan dengan pemeliharaan tradisional (Rohaeni, 

Ismadi, Darmawan, Suryana dan Subhan, 2004). Pengembangan ayam buras 

secara umum menghadapi dua masalah utama yaitu (1) kelangkaan bibit 

dikalangan peternak dan (2) masih rendahnya produkstivitas ayam buras 

(Juarini, Sumanto dan Zainuddin, 2005).  

Upaya penyediaan bibit ayam buras dapat ditempuh melalui bioteknologi 

yaitu Inseminasi Buatan (IB). Pelaksanaan IB yang diselaraskan dengan pola 

pemeliharaan intensif dan sistem perkandangan baterai dapat menjadi pilihan 

bagi usaha pembibitan ayam buras dalam menyediakan bibit day old chick 

(DOC) yang seragam, dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang banyak 

guna meningkatkan produktivitas dan mutu genetik ayam buras (Irastuti, 2011). 
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Faktor keberhasilan IB antara lain dipengaruhi oleh umur dan kesuburan 

betina, kualitas semen, lingkungan pemeliharaan, teknik dan waktu yang tepat 

untuk IB, dosis IB serta keterampilan inseminator. Kualitas semen ditentukan 

oleh beberapa faktor antara lain: genetik, fisiologik (libido dan umur pejantan), 

metode penampungan semen, kebersihan semen, frekuensi penampungan 

semen serta bahan pengencer dan penyimpanan semen (Irastuti, 2011; Wiyanti, 

Isnaini dan Trisunuwati, 2013). 

Semen ayam menurun kualitasnya apabila tidak segera dilakukan IB 

dimana daya hidup spermatozoa ayam pada suhu kamar hanya bertahan 30-45 

menit (Lubis, 2011), sehingga perlu dilakukan penyimpanan dengan 

penambahan bahan pengencer untuk mempertahankan kualitas semen. 

Penyimpanan dingin pada suhu 3-5°C untuk menghambat aktivitas metabolisme 

baik secara fisik maupun kimia. Penyimpanan semen ayam pada suhu 4°C 

dengan pengencer kualitas semen maksimum 

garam mineral yang memiliki daya 

penyanggah dan isotonik yang dapat mendukung motilitas spermatozoa dalam 

waktu yang lebih lama (Danang, Isnaini,Trisunuwati, 2012). 

Permasalahan yang timbul pada penyimpanan dingin semen adalah 

rusaknya membran plasma spermatozoa akibat terbentuknya peroksidasi lipid, 

karena membran spermatozoa banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang 

sangat rentan terhadap radikal bebas. Upaya mempertahankan kelangsungan 

hidup spermatozoa akibat radikal bebas dapat diminimalkan dengan 

penambahan senyawa antioksidan. Antioksidan akan bereaksi dengan radikal 

bebas sehingga dapat meminimalkan kerusakan pada membran sel spermatozoa 

(Surai, Fujihara, Speake, Brilliard, Wishart, and Sparks, 2001; Rizal dan Herdis, 

2008). 
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 Glutathione (GSH) adalah antioksidan sulfhydril (-SH), antitoksin dan 

kofaktor enzim yang mempunyai sifat menetralkan radikal bebas. Glutathione  

adalah salah satu antioksidan yang mempunyai peranan dalam melindungi 

membran plasma sel spermatozoa dari kerusakan akibat sifat toksik oleh jenis 

oksigen reaktif (reactive oxygen species, ROS) (Rizal dan Herdis, 2010). 

Penggunaan glutathione telah banyak dilakukan pada penelitian semen mamalia, 

meskipun belum banyak diaplikasikan pada semen ayam. Sejauh ini belum 

diketahui penambahan glutathione selama penyimpanann dingin semen ayam. 

Penambahan glutathione dalam pengencer semen ayam diharapkan mampu 

mempertahankan kualitas semen ayam selama penyimpanan dingin.  

Proses fertilisasi sangat ditentukan oleh kualitas spermatozoa dalam 

mencapai sel telur. Keberhasilan IB dengan menggunakan semen segar maupun 

semen yang dilakukan penyimpanan suhu dingin dapat dievaluasi melalui 

presentase fertilitas telur ayam, sehingga penggunaan bahan pengencer pada 

semen tersebut terbukti mampu mempertahankan kualitas semen hingga 

fertilisasi (Ridwan dan Rusdin , 2008).  

Berdasarkan hal  tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang 

penambahan glutathione dalam pengencer dasar R  untuk 

mempertahankan kualitas spermatozoa ayam buras selama simpan dingin. Uji 

lapang pada aplikasi IB dengan menggunakan formulasi pengencer dan lama 

simpan terbaik perlu dilakukan untuk mengetahui  fertilitas telur. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan glutathione pada pengencer 

fertilitas telur ayam buras selama pendinginan.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditetapkan rumusan masalah, 

yaitu: 
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1. Bagaimanakah pengaruh berbagai konsentrasi glutathione pada 

pengencer dasar Ringer s terhadap  kualitas semen selama pendinginan 

2. Bagaimanakan fertilitas telur ayam buras hasil IB menggunakan semen  

dalam pengencer Ring yang ditambahkan glutathione pada suhu 

dingin. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis dan mengevaluasi pengaruh berbagai konsentrasi 

glutathione pada pengencer dasar 

ayam buras selama pendinginan 

2. Menguji fertlititas telur ayam buras yang di-IB menggunakan semen ayam 

dengan penambahan glutathione yang 

disimpan pada suhu dingin. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1    Manfaat di Bidang Keilmuan 

Memberikan informasi bagi akademisi tentang kualitas semen ayam 

selama penyimpanan suhu dingin dalam pengencer dasar R

ditambahkan glutathione sebagai antioksidan. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

Memberikan alternatif pilihan tentang teknologi penyimpanan pada suhu 

dingin dan pengenceran dengan larutan R glutathione 

sebagai  bahan  pengencer  yang dapat diaplikasikan pada semen ayam yang 

memiliki kemampuan optimal dalam mempertahankan kualitas semen, sehingga 

sebagai dukungan dalam mengembangkan IB  ayam buras 


