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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Reproduksi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang pada bulan September-November 2014. Semen 

diperoleh dari BBIB (Balai Besar Inseminasi Buatan) 

Singosari dengan metode penampung vagina buatan. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan berupa semen segar Sapi 

FH dengan kualitas rendah yang berasal dari 10 kali proses 

penampungan dari 5 ekor sapi yang ditampung pada waktu 

yang berbeda. Setiap satu sapi ditampung satu kali dalam 

satu minggu menggunakan metode vagina buatan. Sapi 

tersebut dipelihara di BBIB Singosari, Malang. Semen 

segar yang digunakan memiliki persentase motilitas 

individu rata-rata 57% dan motilitas massa semen 2 +. 

Kuning telur yang digunakan adalah telur (umur telur 

kurang lebih 3 hari) yang berasar dari ayam petelur ras dari 

peternak di daerah Karangploso Kabupaten Malang. 

Alat dan Bahan : 

a. Pembuatan Pengencer CEP-2 

Alat : Tabung erlenmeyer ukuran 250 ml, 100 ml, 

50 ml dan 1000 ml, pipet ukur, timbangan 

analitik, magnetik stirrer, botol media steril, 

alumunium foil, mikropipet ukuran 1000 µl, 

mikrotip white volume 200-1000 µl, 
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disposable syringe ukuran 5 ml dan 10 ml, 

kertas lakmus untuk pengukuran pH, 

membran milipor untuk memfilter media 

dengan ukuran pori 0,22 µm. 

Bahan : Bahan kimia pengencer CEP-2 terdiri dari 

NaCl 0,88 gr/l; KCl 0,52 gr/l;    CaCl2(H2O)2 

0,44 g/l; MgCl2(H2O)6 0,81 g/l; NaHCO3 1 

g/l; NaH2PO4 0,96 g/l; KH2PO4 2,72 g/l; 

Fruktosa 9,9 g/l; Sorbitol 1 g/l; Tris 

Aminomethan 16,19 g/l; Gentamicin 0,05 

g/l; Asam Sitrat 8,24 g/l. Bahan-bahan 

dicampur hingga menghasilkan osmolaritas 

320 mOsm dan pH 6,6 (Verberckmoes et 

al., 2004). 

b. Suplemensi Kuning Telur pada Pengencer CEP-2 

Alat: Tabung sentrifus, rak tabung reaksi, 

alumunium foil, mikropipet ukuran 1000 µl, 

disposable syringe ukuran 5 ml dan 10 ml, 

kertas saring, gelas beker, cawan petri, 

timbangan analitik, kertas label. 

Bahan: Kuning telur segar dari peternak di daerah 

Karangploso. 

 

c. Evaluasi Kualitas Spermatozoa 

Alat: Mikroskop cahaya binocular, ose, object 

glass, cover glass, satu set 

haemocytometer, tabung reaksi, rak 

tabung reaksi, hand tally counter, 

aluminium foil, lemari pendingin 

(refrigerator). 
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Bahan: Semen sapi FH segar dengan motilitas 

individu rata-rata 57% dan motilitas massa 

minimal ++, pewarna eosin negrosin, 

NaCl 3%. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental 

laboratorium. Rancangan penelitian adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 10 kali 

ulangan, yaitu P1 = CEP-2 + 10 % kuning telur, P2 = CEP-

2 + 15 % kuning telur, dan P3 = CEP-2 + 20 % kuning 

telur. Prosedur yang pertama kali dilakukan pada saat 

running adalah pemeriksaan kualitas semen segar, setelah 

itu dilakukan pengenceran dengan 3 perlakuan (P1, P2 dan 

P3). Penjelasan secara skematis penelitian terlihat dalam 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Kerangka Operasional Penelitian 

 

  

  

Semen segar sapi FH 

 

Diencerkan dengan CEP-2 + kuning 

telur (Konsentrasi 10 %, 15 %, 20 %) 

Disimpan pada suhu 4-5 oC 

Evaluasi mikroskopis semen cair 

pada jam ke: 1, 2, 3, 24, 48, 72, 

96, 120, 144. 

Evaluasi semen segar 
(Makroskopis dan Mikroskopis) 

Evaluasi semen setelah 

pengenceran/ semen cair 

(Mikroskopis) 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel bebas : Konsentrasi kuning telur. 

.Variabel terikat:.Persentase motilitas, persentase viabilitas, 

persentase abnormalitas. 

 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis semen segar. 

a. Uji Makroskopis: 

pH, warna, konsistensi, volume. 

b. Uji Mikroskopis:  

Motilitas massa, persentase motilitas individu, 

persentase viabilitas, persentase abnormalitas, 

konsentrasi. 

 

2. Analisis semen setelah pengenceran dan selama 

pendinginan (Semen Cair). 

Uji Mikroskopis: 

Persentase motilitas individu, persentase 

viabilitas, persentase abnormalitas, konsentrasi, 

total spermatozoa motil. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Uji Makrokopis Semen 

a. pH 

Mengambil semen menggunakan ose dan 

diletakkan pada kertas lakmus atau pH meter, 

pH normal semen yaitu 6,2 – 7,0 (Hafez, 2008). 

b. Warna 

Dilihat langsung pada tabung penampung, 

semen normal berwarna putih kekuningan atau 
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putih susu (Hafez, 2008). 

 

c. Konsistensi 

Konsistensi atau tingkat kekentalan semen 

ditentukan dengan menggoyang-goyangkan 

tabung yang berisi semen. Konsistensi 

 kental ditandai dengan gerakan yang lambat 

pada permukaan semen di dalam tabung, begitu 

juga sebaliknya konsistensi encer jika gerakan 

permukaan semen di dalam tabung cepat (Ax et 

al., 2008). 

 

Uji Mikroskopis Semen 

a. Motilitas Massa (Gerak Massa) 

Dilakukan pengamatan terhadap 

pergerakan dari kumpulan spermatozoa, 

caranya semen segar diletakkan di atas object 

glass tanpa ditutup cover glass dan dilihat di 

mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Gerakan 

massa diamati dengan melihat gelombang 

pergerakan spermatozoa secara bersama-sama 

dan dihitung dengan 4 kriteria yaitu sangat baik, 

baik , cukup, dan buruk (Hafez, 2008). Penilaian 

gerak spermatozoa berdasarkan pergerakan 

massa yaitu: 1) Sangat baik (+++), bila terjadi 

gelombang besar, tampak gelap, tebal, aktif, dan 

cepat berpindah. Keadaan ini diperkirakan 80-

100% spermatozoa motil progresif, 2) Baik (++) 

bila gelombang tipis, kecil, jarang, kurang jelas 

dan lamban gerakannya. Diperkirakan 

mengadung 60-79% spermatozoa motil 
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progresif, 3) Sedang (+) bila tidak ada gerakan 

gelombang, gerak individu aktif dan progresif, 

diperkirakan mengandung 30-59% spermatozoa 

motil progresif, 4) Buruk (necrospermia) bila 

hanya sedikit/tidak ada gerakan individu, 

diperkirakan kurang dari 30% spermatozoa 

yang motil progresif (Ismaya, 2014). 

  

b. Persentase Motilitas Individu ( Gerak Individu) 

Pergerakan individu dari 

spermatozoa tersebut, caranya semen diletakkan 

di atas object glass serta diamati menggunakan 

mikroskop pada perbesaran 400 kali. Penilaian 

persentase motilitas individu ini dilihat berapa 

spermatozoa yang bergerak progresif ke depan 

(pergerakan mundur dan melingkar tidak 

diikutsertakan) dibandingkan dengan 

spermatozoa yang diam ditempat. Penilaian 

persentase motilitas individu ini dalam bentuk 

presentase spermatozoa yang bergerak. Kriteria 

persentase motilitas adalah sebagai berikut: 0% 

jika spermatozoa imotil atau tidak ada gerakan 

sama sekali, 50% jika spermatozoa bergerak 

ditempat atau bergerak melingkar dan kurang 

dari setengah bagian bergerak progresif, 50-

80% jika spermatozoa bergerak secara progresif 

dan membentuk gerakan massal, 90% jika 

spermatozoa bergerak sangat progresif dan 

terbentuk gelombang tebal dan 100% jika 

gerakan sangat progresif dan terbentuk 
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gelombang seketika terus menerus (Hafez, 

2008). 

  

c. Konsentrasi 

Perhitungan konsentrasi dilakukan 

dengan menggunakan alat haemocytometer. 

Pengenceran semen dilakukan menggunakan 

NaCl 3% dengan perbandingan antara semen 

(10 µl) dan NaCl (1990 µl) atau setara dengan 

200 kali pengenceran (Hafez, 2008). 

Ismaya (2014) menyatakan bahwa 

penilaian konsentrasi dilakukan dengan jalan 

menghitung jumlah spermatozoa yang ada 

dengan menggunakan haemocytometer yaitu 

dengan cara semen segar dihisap dengan pipet 

eritrosit sampai pada skala 0.5 kemudian larutan 

NaCl 3% dihisap sampai pada skala 101 pada 

pipet. Kemudian pipet dikocok 2-3 menit agar 

larutam menjadi homogen. Setelah itu larutan 

dibuang beberapa tetes, kemudian dikocok lagi 

2-3 menit. Kemudian larutan diteteskan di 

bawah gelas penutup pada kamar hitung. 

Perhitungan dilakukan pada 5 kamar dengan 

arah diagonal atau 4 kamar di sudut dan 1 kamar 

di tengah. Tiap kamar terdiri dari 16 kotak kecil, 

sehingga seluruh seluruh kamar 

haemocytometer memiliki 400 kotak kecil 

dengan volume 0,1 mm3. Oleh karena itu, 

perhitungan spermatozoa dapat dihitung dengan 

persamaan berikut: 
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Y = N x [(400/80) x (200/0.1)] Juta   

    /mm3 

= N x 0,01 Juta spermatozoa/dm3 

= N x 10 Juta spermatozoa/ml 

= N x 107 spermatozoa/ml 

  Keterangan: 

  Y = Konsentrasi spermatozoa/ml 

  N = Jumlah spermatozoa pada 5  

  kamar yang dihitung 

  200 = Tingkat pengenceran  

   (menggunakan pipet eritrosit) 

0.1 = Volume dari 25 ruang sedang  

   (mm3). 

 

d. Persentase Viabilitas 

Penentuannya dengan membuat 

ulasan eosin-negrosin, kemudian dihitung 

dalam bentuk persentase antara spermatozoa 

yang hidup dan mati. Caranya yaitu satu tetes 

semen diletakkan pada ujung object glass. 

Larutan eosin-negrosin diteteskan satu tetes di 

dekat semen, keduanya dicampur menggunakan 

kawat ose kemudian ditutup dengan object glass 

lain pada ujungnya yang membentuk sudut 45o 

dan ditarik perlahan ke arah ujung lain sehingga 

akan menghasilkan preparat ulas yang merata 

pada seluruh permukaan object glass. Preparat 

tersebut diangin-anginkan kemudian diamati 

menggunakan mikroskop cahaya dengan 

perbesaran 400 kali. Kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah spermatozoa yang hidup 



31 

 

dan yang mati. Jumlah spermatozoa yang hidup 

dan mati dihitung minimal 200 spermatozoa 

(Susilawati, 2011). Pada pewarnaan eosin-

negrosin, spermatozoa yang mati akan 

menyerap warna merah, sedangkan 

spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna 

atau berwarna putih (Melita, Dasrul dan Adam, 

2014). 

 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (%) =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑚 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖 
 𝑥 100% 

 
e. Persentase Abnormalitas 

Penentuannya dengan membuat 

ulasan eosin-negrosin, kemudian dihitung 

dalam bentuk persentase antara spermatozoa 

yang normal dan abnormal. Perhitungan 

abnormalitas spermatozoa dilakukan 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

400 kali. Pengamatan difokuskan pada bagian 

kepala, leher dan ekor yang abnormal. 

Pengamatan dilakukan terhadap minimal 200 

spermatozoa dan ada limah kategori 

spermatozoa yang abnormal, yaitu: tidak ada 

ekor, abnormal kepala, bentuk ekor abnormal 

dengan adanya sitoplasmic droplet pada bagian 

proximal dan bentuk abnormal ekor pada bagian 

distal droplet (Susilawati, 2011). 

 

𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (%)  =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑚 𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖 
 𝑥 100% 
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3.6 Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan 

analisis ragam. Rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan 

yaitu (P1 = CEP-2 + 10 % kuning telur), (P2 = CEP-2 + 15 

% Kuning Telur), (P3 = CEP-2 + 20 % Kuning Telur) dan 

pengelompokan berdasarkan waktu penampungan. 

Selanjutnya apabila di antara perlakuan menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat nyata, akan 

dilakukan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Duncan’s 

Multiple Range Test). Model matematis untuk RAK adalah: 

 

Yij = µ + Ti + βj+ εij 

 

    Keterangan: 

    Yij = Pengamatan pada perlakuan ke i  

        ulangan ke j  

    µ = Nilai tengah umum 

    Ti = Pengaruh perlakuan ke i 

    βj = Pengaruh kelompok ke j 

    εij = Galat percobaan pada perlakuan  

        ke i kelompok ke j  

 

Pada akhir waktu penyimpanan yang nilai 

persentase motilitasnya sekitar 40% dilakukan perhitungan 

total spermatozoa motil. Caranya dengan mengalikan 

persentase motilitas masing-masing sampel dengan 

konsentrasi spermatozoa dalam sampel tersebut (Nikbakht 

and Saharkhiz. 2011). Adapun persamaan total spermatozoa 

motil adalah sebagai berikut: 
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Total spermatozoa motil (juta/ml) = SM x KS 

 Keterangan:  

SM = Spermatozoa motil (%) 

KS = Konsentrasi spermatozoa (juta/ml) 

Nilai harapan total spermatozoa motil adalah 40 

juta/ml berdasarkan ketentuan SNI (Persentase motilitas 

>40% dan konsentrasi spermatozoa > 25 juta/ 0.25 ml atau 

100 juta/ ml). 
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3.7 Batasan Istilah 

Abnormalitas   : Persentase spermatozoa yang  

  memiliki morfologi tidak normal 

  dalam suatu populasi. 

 

Cauda Epididymis  :.Bagian ekor / belakang dari  

     salurang reproduksi jantan yang 

   menempel pada testis. 

 

Cold Shock   : Kejutan dingin yang  

     menyebabkan menurunnya   

     motilitas, pelepasan enzim pada  

     akrosom, perpindahan ion  

     melewati membran dan  

     penurunan kandungan lipid. 

 

Inseminasi Buatan :  Proses memasukkan semen ke  

   dalam organ reproduksi betina  

   dengan bantuan alat. 

 

Krioprotektan :  Zat kimia non-elektrolit yang  

               berfungsi mereduksi pengaruh   

   letal selama proses pembekuan   

   semen. 

 

Mo tilitas  : Persentase spermatozoa yang  

  mampu bergarak maju/progresif  

  dalam suatu populasi. 

 

Viabilitas  : Persentase spermatozoa yang  

     hidup dalam suatu populasi. 
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Yolk  : Bagian telur yang berwarna  

  kuning dan mengandung lemak  

       dan kolesterol tinggi.   

 

 

 

 

 

 

 


