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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Babi merupakan salah satu komoditas ternak penghasil daging yang 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan ternak babi 

memiliki sifat dan kemampuan yang menguntungkan antara lain pertumbuhan 

yang cepat, jumlah anak per kelahiran (litter size) yang tinggi dan efisiensi 

ransum yang baik (75-80%) serta persentase karkas yang tinggi (65-80%). Jenis 

bangsa babi peliharaan yang umum dikonsumsi di Indonesia adalah babi 

Landrace, babi Duroc, dan babi hasil persilangan lainnya (Surya, 2012).  

Babi merupakan salah satu sumber daging untuk memenuhi kebutuhan gizi 

bagi masyarakat. Tingkat konsumsi daging babi di masyarakat yang cukup tinggi, 

menjadi pemicu untuk dilakukannya peningkatan produksi  daging babi.  

Inseminasi buatan merupakan  bioteknologi dibidang reproduksi yang  

bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak secara kuantitatif dan 

kualitatif. Semen babi sangat peka terhadap perubahan temperatur, berbeda 

dengan semen ruminansia  seperti sapi dan kambing. Lapisan lipid (asam lemak 

tak jenuh) pada membran spermatozoa babi sangat tipis sehingga semen babi 

tidak tahan di suhu rendah. Semen babi dapat bertahan pada suhu berkisar antara 

15-20ºC (Sumardani et al, 2008). Salah satu bahan pengencer yang digunakan 

untuk pengenceran semen babi adalah Beltsville Thawing Solution (BTS). BTS 
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merupakan jenis pengencer yang hanya digunakan pada pengenceran semen babi. 

Daya hidup spermatozoa babi pada pengencer BTS yaitu 2-3 hari.  

Metabolisme spermatozoa selama proses penyimpanan akan menghasilkan 

ROS (Reactive Oksigen Spesies) atau radikal bebas yang dampaknya  merusak 

asam lemak tak jenuh pada membran spermatozoa sehingga  berpengaruh 

terhadap motilitas dan kehidupan spermatozoa.  Kelompok radikal bebas yang 

biasanya terbentuk antara lain superoxide anion (O2·-), hydroxyl radicals (OH·), 

dan peroxyl radicals (RO2 ·), hydrogen peroxide (H2O2), dan organic peroxides 

(ROOH) (Rizal et al, 2010). 

Antioksidan merupakan suatu zat yang dapat mencegah maupun 

menghambat proses oksidasi yang menghasilkan radikal bebas. Vitamin C 

merupakan antioksidan non-enzimatik yang mudah larut dalam air, dan bekerja 

dalam cairan ekstravaskuler, Vitamin C mempunyai sifat polar yang tinggi karena 

banyak mengandung gugus hidroksil sehingga membuat vitamin ini mudah 

diubah oleh tubuh. Oleh sebab itu vitamin C dapat bereaksi dengan radikal bebas 

yang bersifat aqueous dan mampu menetralisir radikal bebas. Diharapkan dengan 

penambahan vitamin C pada pengencer BTS mampu mempertahankan kualitas 

spermatozoa seperti daya hidup dan motilitas, selama proses penyimpanan semen 

(Rizal et al, 2010).  

Berdasarkan penelitian Ndun (2013) pemberian vitamin C dengan dosis 

0,1 mg/ml, 0,2 mg/ml dan 0,3 mg/ml dalam pengencer fosfat kuning telur 

terhadap kualitas semen kalkun menunjukkan adanya pengaruh vitamin C sebagai 

antioksidan. Sampai saat ini penambahan vitamin C pada pengenceran semen babi 
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belum pernah dilakukan, maka dilakukan penelitian berjudul penambahan vitamin 

C pada pengencer BTS
®
 (Beltsville Thawing Solution) terhadap daya hidup dan 

motilitas spermatozoa babi Landrace yang disimpan pada suhu 16-17ºC. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah penambahan vitamin C dapat mempertahankan daya hidup dan 

motilitas spermatozoa babi, yang diencerkan dengan BTS yang disimpan 

pada suhu 16-17ºC?  

2. Berapakah waktu penyimpanan semen yang masih memenuhi syarat untuk 

inseminasi buatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah penambahan vitamin C dapat 

mempertahankan daya hidup dan motilitas spermatozoa babi, yang 

diencerkan dengan BTS yang disimpan pada suhu 16-17ºC 

2. Untuk mengetahui berapa lama waktu penyimpana semen yang masih 

memenuhi syarat untuk inseminasi buatan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dengan penambahan vitamin C 

diharapkan mampu mempertahan kualitas semen babi dalam jangka waktu 

tertentu sehingga penerapan program inseminasi dapat dilakukan setiap saat 

sehingga mempercepat perbaikan mutu dan peningkatan produksi babi. 

 

1.5 Kerangka Konsep  

Dalam meningkatkan produktivitas babi dapat dilakukan dengan cara 

menyediakan bibit unggul yaitu dengan cara inseminasi buatan (IB). Keberhasilan 

IB sangat dipengaruhi oleh kualitas semen. Selama proses penampungan, 

pengenceran dan penyimpanan semen, spermatozoa tetap melakukan aktifitas 

metabolism yang menghasilkan radikal bebas. Membran spermatozoa babi 

memiliki persentase fosfatidiletanolamin dan spingomielin yang rendah, yakni 

masing-masing adalah 24% dan 14% (Sumardani et al, 2008). Radikal bebas 

berdampak negatif terhadap  motilitas dan daya hidup spermatozoa. Vitamin C 

merupakan antioksidan non-enzimatik yang mudah larut dalam air, dan bekerja 

dalam cairan ekstravaskuler, karena banyak mengandung gugus hidroksil. 

Vitamin C dapat bereaksi dengan radikal bebas yang bersifat aqueous dan mampu 

menetralisir radikal bebas. 
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1.6 Hipotesis  

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penambahan vitamin C pada pengencer BTS yang disimpan pada suhu 16-

17
o
C mampu mempertahankan daya hidup dan motilitas spermatozoa babi.  

2. Semakin tinggi dosis yang digunakan maka hasilnya semakin baik. 

3. Semakin lama waktu yang digunakan maka hasilnya akan semakin 

menurun. 

 


