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BAB I 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan produk hewani dewasa ini terus meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat serta kesadaran 

masyarakat akan pentingnya gizi asal produk hewani. Produk hewani tersebut 

terutama berasal dari daging dan telur yang merupakan pilihan utama. Pemerintah 

telah melaksanakan berbagai program sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 

pangan asal hewani tersebut termasuk didalamnya dengan peningkatan 

pembangunan di bidang peternakan. 

Ternak unggas seperti entok merupakan salah satu jenis ternak yang akrab 

dengan sistem usaha tani di pedesaan dan merupakan komponen peternakan 

rakyat yang mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dalam 

usaha peningkatan gizi dan pendapatan masyarakat. Tetapi pengembangannya 

belum dilakukan dengan baik karena masyarakat masih memelihara sebagai usaha 

sambilan secara tradisional sehingga produktivitasnya rendah. Perkawinan 

dilakukan secara alami, tidak dilakukan penanganan khusus sehingga ketersediaan 

bibit yang berkualitas baik sangat terbatas, begitu pula peningkatan populasinya. 

Salah satu alternatif untuk mempercepat peningkatan kualitas dan populasi 

adalah mengubah manajemen pemeliharaan dari sistem ekstensif menjadi sistem 

intensif yang sampai saat ini pemeliharaan entok secara intensif belum banyak 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pemeliharaan entok secara intensif tersebut 
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mudah dilakukan dengan jalan merubah cara perkawinan dari alami menjadi 

teknik inseminasi buatan (IB).  

Keberhasilan dalam teknologi IB sangat erat kaitannya dengan kualitas 

semen dan spermatozoa. Sperma yang berkualitas akan menghasilkan ternak yang 

berkualitas pula, sehingga semen yang ditampung harus dievaluasi terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk IB. Beberapa parameter yang dapat dipakai untuk 

menentukan kualitas semen adalah konsentrasi, persentase hidup dan abnormalitas 

spermatozoa. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

semen, diantaranya adalah bobot badan (Toelihere, 1985).  

Bobot badan ternak memiliki hubungan positif dengan besar testis 

(Bongso et al., 1982). Ukuran testis yang semakin besar, semakin luas daerah 

dimana spermatogenesis terjadi, semakin banyak pula jumlah spermatozoa yang 

dihasilkan (Noviana et al., 2000). Sehingga memerlukan adanya pengujian 

hubungan bobot badan dengan konsentrasi, persentase hidup dan abnormalitas 

spermatozoa entok.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara bobot 

badan dengan konsentrasi, persentase hidup dan abnormalitas spermatozoa entok. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peternak, 

peneliti, maupun pemerintah mengenai pemilihan entok pejantan yang berkualitas 

berdasarkan bobot badan sebelum ditampung semennya, serta penilaian kualitas 

semen yang bagus untuk inseminasi. 

 

 


