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Abstract

Application of frozen semen plus tyrosine kinase with artificial insemination was used to increase conception 
rate of beef cattle.

Twenty five female beef cattle had been synchronized with PGF2 alfa dose 7,5 mg. The beef cattle 
indicated estrous was continued with artificial insemination by using frozen semen plus tyrosine kinase. The result 
of this research showed 88% of beef cattle were estrous and 86,36% were pregnancy. 
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Pendahuluan

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan 
populasi ternak sapi untuk keperluan penyediaan 
protein hewani dilakukan dengan penyediaan bibit 
ternak dengan menerapkan bioteknologi Inseminasi 
Buatan (Direktorat Jenderal Peternakan, 2005). 

Dalam menunjang program inseminasi 
buatan dibutuhkan penyediaan semen yang cukup 
secara kualitas dan kuantitas dalam bentuk semen 
segar atau semen beku. 

Pada teknik pembekuan semen, jumlah 
spermatozoa yang motil setelah pembekuan (post 
thawing motility) sebesar 40% (Tanaka, et al., 2000). 
Dikatakan pula bahwa pada proses pembekuan semen, 
persentase motilitas spermatozoa menjadi 34 – 50% 
dan integritas membran menjadi  45% (Anonimous, 
2005).

Menurut Morales and Llanos (1996) dan 
Bunch et al. (1992), tirosin kinase merupakan salah 
satu molekul protein yang terdapat pada membran 
plasma spermatozoa dan berfungsi untuk pengenalan 
dengan ZP3 serta berperan dalam signal transduksi 
yang akan menghasilkan autofosforilasi. 

Proses pembekuan spermatozoa akan menyebabkan 
kerusakan membran spermatozoa dan akan berakibat 
menurunnya kualitas spermatozoa. Kerusakan 
membran spermatozoa mengakibatkan menurunnya 
aktivitas enzim tyrosin kinase yang terdapat dalam 
membran spermatozoa (Park and Graham,1992).

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam 
meningkatkan motilitas dan integritas membran 
spermatozoa dapat menambahkan tirosin kinase dalam 
medium pengencer semen beku.
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Materi dan Metode Penelitian

U p a y a  u n t u k  m e n i n g k a t k a n  a n g k a  
kebuntingan pada sapi  potong dengan cara 
menambahkan isolat tirosin kinase ke dalam medium 
semen beku. Tahapan pelaksanaannya adalah 1. 
Preparasi isolat tirosin kinase spermatozoa, 2. 
Penambahan isolat tirosin kinase ke dalam medium 
pengencer semen beku, 3. Aplikasi inseminasi buatan 
menggunakan semen beku plus tirosin kinase, 4. 
Pemeriksaan kebuntingan dengan cara palpasi rektal 
hari ke-75 pasca inseminasi.

Preparasi isolat tyrosine kinase spermatozoa

Sampel semen yang ditampung dalam tabung reaksi 
selanjutnya di sentrifugasi dengan kecepatan 1000 
rpm selama 10 menit untuk memisahkan pellet 
(spermatozoa) dengan plasma seminalis. Kemudian 
pellet ditambah dengan media BO-cafein 1 ml, 
disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 
menit. Supernatan dibuang, endapan ditambah dengan 
P B S - t w e e n  5  X  v o l u m e ,  d i t a m b a h   
Phenylmethenesulfonyl fluoride (PMSF) sebagai 
inhibitor enzim protease sebanyak 5 kali volume, 
selanjutnya di-vortex selama 10 menit, dilanjutkan 
dengan sonikasi selama 20 menit. Sentrifugasi dengan 
kecepatan 6000 rpm selama 10 menit. Endapan 
dibuang, supernatan ditambah dengan etanol dingin 1 
: 1, disimpan dalam refrigerator  selama 1 jam sampai 
terbentuk bintik-bintik putih, sentrifugasi dengan 
kecepatan 6000 rpm selama 10 menit, dimasukkan ke 
refrigerator lagi selama 5 menit, Kemudian etanol 
dibuang dengan menggunakan tissue dan dibiarkan 
sampai bau etanol hilang. Selanjutnya ditambah 
dengan Tris-HCl. Hasil akhirnya adalah isolat crude 
prote in  dar i  membran plasma spermatozoa 
(Aulanni'am,2004).
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Gambar 1. Histogram Jumlah sapi yang birahi dan yang bunting

Penambahan isolat tirosin kinase ke dalam medium 
pengencer semen beku

1. Pembuatan bahan pengencer (diluter)

Bahan pengencer yang digunakan adalah susu skim, 
tahap pembuatannya sebagai berikut :  Susu skim 
10% dari total volume, misalnya volume pengencer 
500 ml maka kebutuhan susu skim sebesar 
10/100X500 ml = 50 ml ditambah akuades ad. 500 
ml, kuning telur 5% (larutan skim 95 bagian + KT 5 
bagian) dimasukkan dalam tabung erlenmeyer, 
kemudian dipanaskan dalam penangas air dan di 
dalam tabung dilengkapi dengan thermometer, 

opemanasan sampai 92 C. Selanjutnya didinginkan 
dengan cara mengaliri tabung erlenmeyer dengan 

oair dingin sampai suhu turun menjadi 37 C., bagian 
lemak susu dibagian atas dibuang. Ambil 500 ml 
susu ditempatkan pada tabung steril kemudian 
ditambah dengan  antibiotika ( penicillin 1000 
IU/ml dan streptomycin 1 mg/ml). Aduk dan 
simpan dalam lemari es (susu tanpa gliserol). 
Selanjutnya bahan pengencer skim kuning telur 
yang telah ditambah dengan antibiotika dibagi 
menjadi dua bagian yaitu pengencer A (250 ml) dan 
pengencer B (250 ml). Pengencer B ditambah 
dengan gliserol dengan tahapan sebagai berikut : 
250 ml pengencer B ditambah gliserol 16% (16 ml 
gliserol dalam 250 ml pengencer) kemudian diaduk 

sampai rata.

2. Pencampuran semen dengan bahan pengencer

Semen segar  dalam tabung pengukur  dimasukkan 
dalam gelas beker yang berisi air (sebagai water 
jacket) ditambah dengan pengencer A sebanyak 20 
ml, selanjutnya dimasukkan dalam cool top dengan 

osuhu 4 C selama 35 menit. Penambahan isolat 
tirosin kinase 15 µl/ml medium pengencer, 
Kemudian water jacket diambil dan ditunggu 
selama 50 menit baru ditambah dengan sisa 
pengencer A dibiarkan selama 15 menit.  Pengencer 
B dimasukkan secara bertahap ke dalam pengencer 
A sesuai perlakuan. Penambahan pengencer B  
dibagi 4 tahap dengan selang waktu 15 menit. 
Dibiarkan selama 1 jam untuk memberi kesempatan 
tercapainya waktu ekuilibrasi.  Dilakukan 
pemeriksaan motilitas spermatozoa sebelum 
pembekuan dengan hasil minimal 55%. Kemudian 
dilanjutkan dengan proses filling dan sealing, 
dibiarkan selama 1 jam. Proses prefreezing, yaitu 
straw ditempatkan dalam rak dan ditaruh diatas 
permukaan nitrogen cair (4-5 cm diatas permukaan) 
selama 10 menit. Selanjutnya dicelupkan dalam 

onitrogen cair dengan suhu -196 C. Waktu yang 
dibutuhkan dalam proses pembekuan adalah 20 jam 
(Tuty, 2004). 

3. Aplikasi inseminasi buatan menggunakan semen 

No.

1 25 22 (88%) 19 (86,36%)

Jumlah sapi yang di 

sinkronisasi birahi (ekor)

Jumlah dan persentase 

sapi yang birahi

Jumlah dan persentase 

sapi yang bunting

Tabel 1. Jumlah sapi potong yang di sinkronisasi birahi dan yang bunting setelah di IB dengan semen beku

              plus tirosin kinase
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beku plus tirosin kinase

Dua puluh lima ekor sapi potong yang digunakan 
sebagai sampel penelitian digertak birahi 
menggunakan PGF2 dengan dosis 7,5 mg secara 
submukosa vulva. Birahi akan muncul 48 sampai 
72 jam selanjutnya dilakukan inseminasi  
menggunakan semen beku yang ditambah dengan 
tirosin kinase. 

4. Pemeriksaan kebuntingan  dengan cara palpasi 
rektal pada hari ke-75 setelah inseminasi.

Hasil dan Pembahasan

Semen beku plus tirosin kinase dalam 
kemasan straw yang berhasil dibuat sebanyak 215 
straw untuk semen beku Limosin. 

Sinkronisasi birahi dilakukan pada ke-25 
ekor sapi potong menggunakan prostaglandin F2alfa 
secara submukosa vulva. Selanjutnya dilakukan 
inseminasi buatan menggunakan semen beku plus 
tirosin kinase. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1 
dibawah ini.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah sapi 
potong yang birahi setelah di sinkronisasi dengan 
PGF2 alfa secara submukosa vulva adalah sebanyak 
22 ekor (88%) dan yang menunjukkan bunting setelah 
di IB dengan semen beku plus tirosin kinase adalah 
sebanyak 19 ekor (86,36%).

Secara histogram jumlah sapi potong yang 
birahi dan yang bunting dapat dilihat pada Gambar 1 
diatas.

Sinkronisasi  birahi  bertujuan untuk 
mendapatkan ternak sapi birahi secara serentak. 
Pelaksanaan sinkronisasi birahi menggunakan 
preparat prostaglandin F2 alfa yang diaplikasikan 
secara submukosa vulva dengan dosis 7,5 mg 
(Srianto,2004)

Jumlah sapi potong yang disuntik dengan 
hormon prostaglandin F2 alfa sebanyak 25 ekor, 
sedangkan yang menunjukkan gejala birahi sebanyak 
22 ekor. Munculnya birahi yang tidak seratus persen 
dikarenakan tidak menggunakan pola dua kali 
penyuntikan hormon prostaglandin F2 alfa akan tetapi 
hanya berdasarkan pemeriksaan fase dari ovarium 
melalui palpasi rektal.

Inseminasi buatan dilakukan pada sapi-sapi 
yang menunjukkan gejala birahi atas laporan peternak. 
Jumlah sapi potong yang birahi sebanyak 22 ekor 
selanjutnya di inseminasi buatan dengan semen beku 
plus tirosin kinase pada posisi 3 dan 4 (Srianto, 2008). 
Jumlah sapi potong yang bunting setelah dilakukan 
palpasi rektal pada hari ke-75 pasca inseminasi adalah 
sebanyak 19 ekor atau 86,36%. Hal ini menunjukkan 
bahwa penggunaan semen beku plus tirosin kinase 
dalam teknik inseminasi buatan dapat meningkatkan 
angka kebuntingan yang cukup tinggi, oleh karena di 
lapangan angka kebuntingan 70 – 75% sudah 
dianggap cukup baik.

Menurut Madyawati (2007), suplementasi 
tirosin kinase dalam pengencer semen beku akan 
meningkatkan jumlah spermatozoa hidup setelah 
pembekuan, disamping itu uji semen beku plus tirosin 
kinase secara in vitro juga meningkatkan angka 
fertilisasi.

Kesimpulan

D a r i  h a s i l  p e n e l i t i a n  m a k a  d a p a t  
disimpulkan bahwa teknik sinkronisasi birahi 
menggunakan hormon Prostaglandin F2 alfa secara 
submukosa vulva dapat menyebabkan sapi potong 
yang birahi hampir 100% dan angka kebuntingan 
yang dihasilkan setelah di inseminasi buatan dengan 
semen beku plus tirosin kinase sebesar 86,36%.
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