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BAB I 

PENDAHULUAN 

Penangkaran merupakan salah satu bentuk konservasi rusa Timor di 

Indonesia secara ex-situ yang dapat dikelola oleh perorangan maupun lembaga 

tertentu (Utomo dan Hasan, 2014). Menurut Permenhut No. 19 tahun 2005 

tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terdapat beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu penangkaran, salah satunya adalah 

kelengkapan dokumen asal-usul induk atau bibit penangkaran. Permasalahan yang 

dialami pada  penangkaran rusa berkaitan dengan pencatatan (recording) asal-usul 

induk adalah sulitnya mengetahui induk jantan karena perkawinan yang terjadi 

secara alami. Oleh sebab itu, dewasa ini teknologi inseminasi buatan (IB) mulai 

diteliti dan dikembangkan pada sistem penangkaran rusa Timor, di antaranya 

penelitian yang dilakukan Nalley et al. (2011) dan Prawigit (2007). Menurut 

Udjianto dan Purnama (2004) keunggulan metode teknik IB adalah dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan pejantan, menanggulangi rendahnya fertilitas 

akibat kawin alam, serta dapat mengetahui dengan pasti asal-usul tetuanya (induk 

dan pejantan).  

Penerapan teknik IB pada penangkaran rusa Timor memerlukan adanya 

keahlian dari penangkar untuk dapat mendeteksi tanda-tanda berahi rusa Timor 

betina secara pasti. Aspek yang dapat diketahui dan diamati dengan mudah 

sebagai tanda-tanda berahi adalah tingkah laku betina. Prawigit (2007) 

menyatakan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan rusa betina merupakan gejala 
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estrus yang dapat dijadikan pertanda untuk siap dikawinkan. Selain itu, juga 

diperlukan diketahui kondisi fisiologis rusa Timor saat estrus, di antaranya profil 

hematologi, khususnya sel darah putih (leukosit) sebagai parameter kesehatan rusa 

tersebut. Leukosit berperan dalam kekebalan, peradangan, matriks ekstra selular, 

penyembuhan luka, gangguan kardiovaskular, penyakit autoimun, implantasi 

embrio, serta maturasi serviks selama berada pada jumlah yang normal (Blesson, 

2011).  

Fase estrus menunjukkan kondisi hormonal dengan konsentrasi estrogen 

yang tinggi akibat bertambahnya sel ganulosa dan sel teka interna folikel de Graaf 

yang berperan dalam mensekresikan estrogen (Hardjopranjoto, 1995). Sebagian 

estrogen dilepaskan ke pituitari anterior (adehohipofisa) (Ramli et al., 2016). 

Adenohipofisa akan memicu sekresi Adenocorticotropic Hormone (ACTH) akibat 

rangsangan dari Corticotropic Releasing Hormone (CRH) dari hipotalamus untuk 

memicu produksi hormon kortisol yang berakibat pada terjadinya stres. 

Peningkatan konsentrasi kortisol dalam tubuh akan dapat mengganggu sistem 

imunitas tubuh karena menurunnya migrasi leukosit ke daerah peradangan sebagai 

respon stres (Widhyari et al., 2014). Di sisi lain, tingginya kemungkinan invasi 

bakteri pada fase estrus akibat kondisi serviks yang membuka (Ahmadi et al., 

2000), mengharuskan tubuh mampu mempertahankan diri guna mencegah infeksi, 

sehingga diperlukan jumlah leukosit yang cukup agar fungsi imunitas tubuh 

optimal.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengontrol jumlah leukosit di 

dalam tubuh adalah dengan menambahkan beberapa unsur mineral penting di 
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dalam pakan, seperti  magnesium, zinc, dan selenium. Diketahui bahwa dinamika 

jumlah leukosit total dan diferensialnya yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, 

basofil, monosit, dan limfosit dapat dikendalikan dan dipengaruhi fungsi masing-

masingnya oleh unsur mineral tersebut. Mg dapat menurunkan kandungan 

neutrofil dalam darah sebagai bentuk respon inflamasi, menstabilkan membran sel 

mast dan menghambat ion kalsium (Burney, 2000). Penambahan Zn sebesar 60 

ppm nyata meningkatkan jumlah sel leukosit pedet sapi perah Friesian Holstein 

(Widhyari et al., 2014). Se mampu mengoptimalkan fungsi limfosit darah perifer 

dalam memproduksi Leukocyte Migration Inhibitory Factor (LMIF) (Aziz dan 

Klesius, 1985). Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas 

penambahan mineral Mg, Zn, dan Se terhadap profil leukosit rusa Timor betina 

pada tiap fase berahi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi mineral 

(Mg, Zn, dan Se) terhadap total leukosit dan diferensial leukosit rusa Timor pada 

tiap fase berahi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

penangkar maupun peneliti lanjutan bahwa suplementasi mineral Mg, Zn, dan Se 

dalam pakan berperan dalam mengontrol jumlah leukosit dan diferensial selnya 

sebagai gambaran status kesehatan reproduksi rusa Timor.  

  


