
9 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dimulai pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 3 Februari 2015. 

Pengamatan kualitas makroskopik dan mikroskopik dilakukan di Laboratiorium Reproduksi 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan yaitu semen dari 5 sapi Limousin dari BBIB 

Singosari Malang yang berumur 5-6 tahun yang dikoleksi setiap 2 kali seminggu 

menggunakan vagina buatan. Selanjutnya dilakukan uji makroskopis yang meliputi volume, 

warna, bau dan pH, dilakukan pula uji mikroskopis yang meliputi motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi. Plasma darah didapatkan dari darah yang 

dikoleksi dari laboratorium lapang Sumber Sekar. Semen yang digunakan memiliki kriteria 

motilitas massa ++ dan motilitas individu ≥ 50%. Kuning telur yang digunakan adalah kuning 

telur dari ayam ras petelur yang berumur < 4 hari yang diperoleh dari peternak ayam petelur. 

Alat dan Bahan 

3.2.1 Pembuatan Pengencer CEP-2 

Alat : Erlenmeyer ukuran 250 mL, 100 mL, 50 mL dan 1000 mL, pipet ukur, timbangan 

analitik, magnetic stirrer, botol media steril, alumunium foil, mikropipet ukuran 1000 µl, 

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

lakmus untuk pengukuran pH. 

Bahan : Bahan kimia pengencer CEP-2 terdiri dari NaCl 0,88 g/L; KCL 0,52 g/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 16,19 g/L;  

  Gentamicin 0,05g/L; Asam Sitrat 8,24 g/L. pH 6,6 (Verberckmoes et al.,2004).  
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Komposisi pengencer CEP-2 disajikan pada Tabel 1 

Tabel  1. Komposisi  Pengencer CEP-2 (Tanpa BSA). 

Bahan Unit 

NaCl 0,88 g/1 

KCl 0,52 g/1 

CaCl2(H2O)2 0,44 g/1 

MgCl2(H2O)6 0,81 g/1 

NaHCO3 1 g/1 

NaH2PO4 0,96 g/1 

KH2PO4 2,72 g/1 

Fruktosa 9,9 g/1 

Sorbitol 1 g/1 

TRIS 16,19 g/1 

Gentamicin 0,05 g/1 

AsamSitrat 8,24 g/1 

 

3.2.2 Preparasi Plasma Darah 

Alat :  Tabung Venoject dengan EDTA, pipet pasteur, sentrifus, termos es, tabung 

eppendorf, waterbath 

Bahan : Darah sapi 

Darah diambil dari sapi di laboratorium lapang Sumber Sekar dan dimasukan kedalam 

tabung venoject dengan EDTA. Darah disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 

menit untuk memisahkan plasma darah dengan komponen darah lain seperti sel darah merah, 

sel darah putih dan trombosit. Cairan bening pada bagian atas tabung setelah sentrifugasi 

diambil menggunakan pipet pasteur. Cairan bening dimasukkan tabung eppendorf dan 

dilakukan inaktifasi plasma dengan memasukan tabung eppendorf yang berisi plasma ke dalam 

beaker glass dan dimasukkan ke dalam waterbath dengan suhu 50ºC selama 20 menit. Plasma 

kemudian dimasukkan kedalam freezer agar plasma tidak rusak dan bisa digunakan sewaktu 

dibutuhkan. 
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3.2.3 Pemisahan Plasma Darah dan Inaktivasi Plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur pemisahan plasma darah 

 

 Estimasi penggunaan Pengencer CEP-2 (dengan penambahan Plasma darah) 

 

 

 

 

- 1 tabung berisi 0,5 mL semen segar dan 2,5 mL pengencer = 3 mL/tabung 

Pembuatan pengencer dilakukan dalam satukali. 

Darah mengandung plasma sebesar 55 % 

Plasma darah mengandung protein sebesar 8% 

Protein mengandung 60% albumin 

Kandungan albumin dalam plasma : 

8

100
× 100 mL = 8 mL protein di dalam 100 mL plasma 

60

100
× 8 mL = 4,8 mL albumin dalam 100 mL plasma, kandungan albumin sebesar 4,8 % 

Dibutuhkan 0,2 g BSA dalam 100 mL CEP-2 

 Kebutuhan plasma sebagai pengganti BSA 

10 kali ulangan ( 1 ulangan 5 

perlakuan, maka membutuhkan 

50 tabung) 

Darah Ditampung dalam tabung 

venoject  (EDTA) 

Disentrifugasi selama 10 menit 

dengan kecepatan 3000rpm 

Diambil cairan bening, 

pada bagian atas 

Plasma dimasukkan 

tabung eppendorf 

Dilakukan inaktivasi plasma dengan 

memasukan tabung eppendorf ke dalam beaker 

glass dan dimasukan kedalam waterbath 

dengan suhu 50ºC selama 20 menit 

Plasma dimasukkan 

ke dalam freezer 

Ketika akan digunakan, 

dilakukan thawing dahulu 
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0,2

4,8
× 100 mL = 4,17 mL , atau 4,17 % 

3.2.4 Pembuatan Pengencer 

Pengencer yang dibuat : 

1. P0 = 90%CEP+ 10% KTl, maka volume yang dibutuhkan untuk 10x ulangan 

adalah:  

a. 90% CEP-2 = 90/100 x 2,5 x 10= 22,5 mL 

b. 10% KTl = 10/100 x 2,5 x 10 = 2,5 mL 

2. P1 = 90% CEP(0,054 mL Plasma darah) + 10% KTl 

a. 90% CEP-2 = 90/100 x 2,5 x 10= 22,5 mL 

b. Plasma Darah = 2,17/100 x 2,5 x 10 = 0,54 mL 

c. 10% KTl = 10/100 x 2,5 x 10 = 2,5 mL 

3. P2 = 90% CEP(0,104 mL Plasma darah) + 10% KTl 

a. 90% CEP-2 = 90/100 x 2,5 x 10= 22,5 mL  

b.  Plasma Darah = 4,17/100 x 2,5 x 10 =1,04 mL 

c. 10% KTl= 10/100 x 2,5 x 10 = 2,5 mL 

4. P3 = 90% CEP(0,154 mL Plasma darah) + 10% KTl 

a. 90% CEP-2 = 90/100 x 2,5 x 10= 22,5 mL 

b. Plasma Darah = 6,17/100 x 2,5 x 10 = 1,54 mL 

c. 10% KTl = 10/100 x 2,5 x 10 = 2,5 mL 

5. P4 = 90% CEP(tanpa BSA) + 10% KTl 

a. 90% CEP-2 = 90/100 x 2,5 x 10= 22,5 mL 

b. 10% KTl = 10/100 x 2,5 x 10 = 2,5 mL 

Tabel 2. Estimasi Penggunan Pengencer CEP-2, Plasma dan Kuning Telur 

Perlakuan CEP-2 Plasma KTl Darah 

P0 22,5 mL 0mL 2,5mL 

100/55 x2,12 

=3,85mL 

P1 22,5mL 0,54mL 2,5mL 

P2 22,5mL 1,04mL 2,5mL 

P3 22,5mL 1,54mL 2,5mL 

P4 22,5mL 0mL 2,5mL 

Total 112,5mL 2,12mL 12,5mL 
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3.2.5 Kerangka Operasional satu kali kerja 

Penelitian 

10 x ulangan = 5x kerja 

1x kerja= 2 ulangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur kerja penelitian secara keseluruhan 

 

P0 P1 P2 P3 P4 

 

Evaluasi Semen Segar: 

 

a) Makroskopis: pH, Warna, 

Bau, Volume, Konsistensi. 

b) Mikroskopis: Motilitas 

Massa, Motilitas Individu, 

Viabilitas, Abnormalitas, 

Konsentrasi. 

2,5 mL 

Pengencer 

0,5 mL Semen 

PENGENCERAN: 

CEP-2 ditambahkan BSA 

2 gr/l 

30 oC 

Motilitas Individu Sebelum Pendinginan ≥ 

55% 

PENDINGINAN (Jam Ke 0, 1, 2, 3, hari ke 1, 2, 3, 4, dan 

5)  

5oC 

Uji Kualitas: Motilitas Individu, Viabilitas, 

Abnormalitas, Konsentrasi 
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3.3 Rancangan dan Metode Penelitian 

Rancangan Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 

perlakuan dan 10 kali ulangan berdasarkan lama preservasi semen.  

Perlakuan semen dibagi menjadi 5 kelompok, sebagai berikut: 

P0 = CEP-2 90%( dengan BSA) + Kuning Telur 10% (kontrol) 

P1 = CEP-2 90% (2,17 % Plasma Darah) + 10 % kuning telur 

P2 = CEP-2 90% (4,14 % Plasma Darah) + 10 % kuning telur 

P3 = CEP-2 90% (6,17 %Plasma Darah) + 10 % kuning telur 

P4 = CEP-2 90% (tanpa BSA) + 10 % kuning telur 

Volume total pengenceran semen hingga didapatkan konsentrasi 100 juta spermatozoa per 

mL dilakukan dengan metode pengenceran oleh Susilawati (2013): 

Volume Total Pengenceran = 
 konsentrasi  per mL  x volume  semen  (ml )

100 juta
 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

laboratorium. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel bebas : Pengencer, Kuning Telur, Plasma Darah  

Variabel tidak bebas : Persentase Motilitas, Persentase Viabilitas, dan Persenntase 

Abnormalitas 

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Semen Segar : 

a. Uji Makroskopis : pH, Warna, Bau, Konsistensi, Volume. 

b. Uji Mikroskopis : Motilitas massa (min.++), Motilitas Individu (≥ 55%), 

Viabilitas, Abnormalitas, Konsentrasi. 

2. Analisis Semen Setelah Pengenceran & Pendinginan (interval 1 hari) : 

a. Uji Mikroskopis : Motilitas Individu, Viabilitas dan Abnormalitas. 

3.4.1 Pemeriksaan Makroskopis Semen 

a. pH : Mengambil semen menggunakan ose dan diletakkan pada kertas 

lakmus atau pH meter, pH normal semen yaitu 6,2 – 7,0. 

b. Warna  : Dilihat langsung pada tabung penampung, semen normal berwarna 

putih kekuningan atau putih susu (Hafez, 2008). 

c.Konsistensi: Konsistensi atau tingkat kekentalan semen ditentukan dengan 

 menggoyang – goyangkan tabung yang berisi semen. Konsistensi 
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 kental ditandai dengan gerakan yang lambat pada permukaan semen di 

 dalam tabung begitu juga sebaliknya konsistensi encer jika gerakan 

 permukaan spermatozoa di dalam tabung cepat (Ax et al., 2008). 

 

3.4.2 Pemeriksaan Mikroskopis Semen 

a. Pengamatan Motilitas Massa 

Pengamantan motilitas massa dilakukan dengan semen diambil menggunakan ose, 

diletakkan pada kaca objek dan diamati dengan menggunakan mikroskop tanpa cover 

glass dengan perbesaran 100 kali. Gerakan massa diamati dengan melihat gelombang 

pergerakan spermatozoa secara bersama – sama dan dihitung dengan 4 kriteria sebagai 

berikut: Penilaian sangat baik (+++) bila terlihat gelombang besar, banyak, gelap, tebal 

dan aktif bergerak. Dinilai baik (++) gelombangnya kecil, tipis, jarang, tidak jelas dan 

lamban. Dinilai cukup (+) bila tidak ada gelombang hanya gerakan individual dan aktif 

progresif dan dinilai buruk (-) bila tidak ada gerakan sama sekali (Hafez, 2008 ; 

Susilawati, 2011). 

b. Pengamatan Motilitas Individu 

 Pengamatan motilitas individu dilakukan dengan semen diambil dengan ose dan 

diletakkan pada gelas objek dan ditutup dengan cover glass, selanjutnya diperiksa dengan 

menggunakan mikroskop pada perbesaran 400x (Ducha et al., 2013). Kriteria motilitas 

adalah sebagai berikut: 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 

gelombang seketika terus menerus (Hafez, 2008 ; Susilawati, 2011). 

c. Pengamatan Viabilitas Spermatozoa 

 Pengamatan viabilitas sperma dilakukan dengan menggunakan teknik perwarnaan 

preparat ulas. satu tetes semen diletakkan diujung object glass dan ditetesi larutan eosin-

negrosin, setelah itu dicampur menggunakan kawat ose, kemudian ditutup dengan object 

glass lain dengan sudut 45 derajat dan ditarik ke ujung lain sehingga terbentuk preparat 

ulas yang merata. preparat ulas yang sudah jadi lalu dikeringkan dan diamati dengan 

mikroskop dengan perbesaran 400 x. Spermatozoa yang hidup tidak berwarna, sedangkan 

spermatozoa yang mati akan berwarna. jumlah spermatozoa yang hidup dan yang mati 

dihitung minimal 200 spermatozoa. (Susilawati, 2011 ; Hafez , 2008). 

Viabilitas (%) = 
jumlah  spermatozoa  hidup

jumlah  spermatozoa  yang  diamati
x 100% 
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d. Pengamatan Abnormalitas Spermatozoa 

Pengamatan abnormalitas dilakukan dengan membuat preparat ulas dan diamati 

menggunakan mikroskop dengan perbasaran 400x. Pengamatan difokuskan pada 

abnormalias pada kepala, leher dan ekor. spermatozoa yang diamati minimal 200 

spermatozoa. Terdapat 5 kategori abnormalitas yaitu, tidak ada ekor, abnormalitas pada 

kepala, bentuk ekor yang abnormal dengan adanya sitoplasmic droplet pada bagian 

proximal dan bentuk abnormal ekor pada bagian distal droplet. (Susilawati, 2011 ; Hafez, 

2008). 

Abnormalitas (%) = 
jumlah  spermatozoa  abnormal

jumlah  spermatozoa  yang  diamati
x 100% 

 

e. Pengamatan Konsentrasi Spermatozoa 

Pengamatan konsentrasi semen dilakukan dengan melarutkan 10 µl semen kedalam 

1990 µl larutan NaCl 3 %, yang berari bahwa semen telah diencerkan sebanyak 200 x. 

selanjutnya semen diteteskan di Haemocytometer dan diamati dengan mikroskop dengan 

perbesaran 400x. kosentrasi spermatozoa permL dapat diketahui dengan mengitung 

jumlah spermatozoa di 80 kotak kecil dan dikali dengan 10
7
 (Evans dan Maxwell, 1987).

  

3.5 Analisis Data 

  Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Analisis Ragam dalam 

Rancangan Acak Kelompok (Randomized Block Design) yang dikelompokkan berdasarkan 

waktu penampungan semen. 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).  Motilitas pada jam ke 24 digunakan X
2 

Chi-square dengan 

nilai harapan 40%. Model matematis untuk RAK adalah: 

Yij =µ + Ti+ βj+ εij 

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 

 


