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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2016 

sampai tanggal 29 Februari 2016 di Laboratorium Reproduksi 

Loka Penelitian Sapi Potong Grati, Pasuruan. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan yaitu semen segar 

sapi Peranakan Ongole (PO) dari Loka Penelitian Sapi Potong 

Grati, Pasuruan yang ditampung setiap seminggu dua kali 

menggunakan metode vagina buatan. Persyaratan semen segar 

yang digunakan yaitu semen yang mempunyai motilitas 

individu ≥ 70% dan motilitas massa 2+. Kuning telur yang 

digunakan adalah kuning telur segar berasal dari ayam ras 

petelur (layer) dengan umur telur < 3 hari. Bahan tambahan 

pengencer yang digunakan untuk mengganti BSA yaitu 

albumin yang diambil dari telur segar bagian thin albumin. 

Telur didapatkan dari peternak secara langsung. 

 

3.2.1 Pembuatan Albumin 

- Alat : tabung eppendorf, pengaduk dari plastik, saringan, 

gelas ukur, alas kaca, beaker glass, pipet eppendorf, 

dan freezer. 

- Bahan : thin albumin putih telur, air hangat. 

- Cara pembuatan: 

Pengambilan thin albumin dilakukan dengan cara 

meletakkan pada alat pemisah kuning dan putih telur, 

kemudian dipisahkan antara thin albumin dan thick albumin 
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menggunakan saringan, selanjutnya diletakkan thin albumin 

pada tabung reaksi dan siap digunakan. 

 

3.2.2 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 pengencer Cep-2 disajikan pada Tabel 2. 

Tabel  2. Komposisi bahan pengencer CEP-2 dan kegunaannya 

Bahan Konsentrasi Kegunaan 

NaCl 0,88 g/1 Sumber mineral 

KCl 0,52 g/1 Buffer 

CaCl2(H2O)2 0,44 g/1 Buffer 

MgCl2(H2O)6 0,81 g/1 Buffer 

NaHCO3 1 g/1 Buffer 

NaH2PO4 0,96 g/1 Buffer 

KH2PO4 2,72 g/1 Buffer 

Fruktosa 9,9 g/1 Sumber Energi 

Sorbitol 1 g/1 Sumber Energi 

TRIS 16,19 g/1 Buffer 

Gentamicin 0,05 g/1 Antibiotik 

Asam Sitrat 8,24 g/1 Sumber Energi 
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- Cara pembuatan: 

1. Bahan-bahan yang terdapat pada tabel 2 dicampur 

dengan diionize water (DI) menggunakan magnetic 

stirrer.  

2.  pH diatur menggunakan NaOH agar CEP-2 memiliki 

pH 6,6 dan osmolaritas 320 mOsm (Verberckmoes et 

al., 2004). 

3. Ditambahkan Bovine Serum Albumin (BSA) ketika 

CEP-2 akan digunakan dengan perhitungan setiap 250 

ml CEP-2 ditambahkan 0,59 g BSA. 

 

3.2.3 Pembuatan Pengencer CEP Tanpa BSA 

- 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 :   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 0,05 

g/l; Asam Sitrat 8,24 g/l. 

- Cara pembuatan: 

1. Bahan-bahan yang terdapat pada tabel 2 dicampur dengan 

diionize water (DI) menggunakan magnetic stirrer.  

2. pH diatur menggunakan NaOH agar CEP memiliki pH 

6,6 dan osmolaritas 320 mOsm (Verberckmoes et al., 

2004). 
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3.2.4 Estimasi Kebutuhan Albumin, Pengencer, dan 

Semen 

 - Kebutuhan putih telur 

Dalam 100 ml CEP-2 dibutuhkan sebanyak 

0,2% BSA, maka albumin yang dibutuhkan sebagai 

pengganti BSA: 

0,2/50 x 100 ml = 0,4 ml atau 0,4 % pada 100 ml CEP-2 

- Kebutuhan pengencer dalam 10 kali ulangan 

1. P0 = 90% CEP-2 (dengan BSA) + 10% KT 

(kuning telur), maka volume yang dibutuhkan 

untuk 10 kali ulangan adalah: 

- Pengencer V1: 

a. 90% CEP-2  = 90/100 x 0,5 x 10 = 4,5 ml 

b. 10% KT = 10/100 x 0,5 x 10 = 0,5 ml 

Keterangan:  

0,5 = volume pengencer V1 

10 = Total ulangan  

- Pengencer V2: 

Estimasi konsentrasi tertinggi 3000 x 10
6, 

maka, 

Vtotal = (semen segar x konsentrasi sperma x 

0,25)/ 25 x 10
6 

  
    = (0,5 x 3000 x 0,25)/ 25 

      = 15 ml/ulangan 

V2 = Vtotal – V1 

 = 15 ml – 0,5 ml 

 =  14,5 ml 

a. 90% CEP-2 = 90/100 x 14,5 x 10 = 130,5 ml 

b. 10% KT = 10/100 x 14,5 x 10 = 14,5 ml 

 

2. P1 = 90% CEP  + 0,4% albumin + 10% KT, maka 

volumenya: 
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- Pengencer V1: 

a. 90% CEP = 90/100 x 0,5 x 10 = 4,5 ml 

b. 0,4% putih telur = 0,4/100 x 0,5 x 10 = 0,02 

ml 

c. 10% KT = 10/100 x 0,5 x 10 = 0,5 ml 

- Pengencer V2: 

Estimasi konsentrasi tertinggi 3000 x 10
6, 

maka, 

Vtotal = (semen segar x konsentrasi sperma x 

0,25)/ 25 x 10
6 

  
    = (0,5 x 3000 x 0,25)/ 25 

      = 15 ml/ulangan 

 

V2 = Vtotal – V1 

 = 15 ml – 0,5 ml 

 =  14,5 ml 

a. 90% CEP = 90/100 x 14,5 x 10 = 130,5 

ml 

b. 0,4% putih telur = 0,4/100 x 14,5 x 10 = 0,58 

ml 

c. 10% KT = 10/100 x 14,5 x 10 = 14,5 

ml 

 

- Kebutuhan Semen dalam 10 kali ulangan: 

Semen segar: 0,5 ml x 2 Perlakuan x 10 Ulangan= 10 ml 
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3.2.5 Prosedur Persiapan Pengencer 

1. Pengencer Kontrol (P0): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Prosedur Persiapan Pengencer Kontrol (P0) 

 

 

 

90% CEP-2 + 10% KT 

dihomogenisasi 10 menit menggunakan stirrer 

diambil supernatan 

disentrifugasi ke 2: 1500 rpm 30 menit 

disentrifugasi ke 1: 1500 rpm selama 30 menit 

P0: pengencer kontrol 

diambil supernatan 
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2. Pengencer Perlakuan 1 (P1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur Persiapan Pengencer Perlakuan 1(P1) 

 

 

dihomogenisasi 10 menit menggunakan stirrer 

disentrifugasi ke 1: 1500 rpm 30 menit 

diambil Supernatan 

P1: 90% CEP + 0,4% Putih Telur + 10% KT 

 

disentrifugasi ke 2: 1500 rpm 30 menit  

diambil supernatan 

Pengencer perlakuan: P1 
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3.2.6 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Kerangka Operasional Penelitian 

Water jacket 30oC 

Dihitung volume pengencer 2 (V2) dengan 

rumus: 

V1 x K1 = V2 x K2 

 

 

Semen segar 
Evaluasi semen segar: 

Makroskopis dan Mikroskopis 

Semen dimasukkan sebanyak 0,5 ml ke 

dalam masing-masing pengencer V1 (0,5 

ml) sesuai perlakuan: 

P0: 90% CEP-2 + 10% KT  

P1: 90% CEP + 0,4% putih telur  + 10% KT 

 

 

 

 

Dimasukkan dalam refrigerator 

bagian cool bottom, lalu ditambahkan 

pengencer V2 sedikit demi sedikit 

setiap penurunan suhu (30
o 

C, 25
o 

C 

dan 20
o 

C), kemudian dipindahkan ke 

bagian cool top yang mempunyai 

suhu stabil 3-5
o
C  

Evaluasi semen setelah 

pendinginan: 

Hari ke 1, 2, 3, 4, dst (sampai 

motilitas individu 30%). 

Variabel pengamatan: 

Motilitas individu, viabilitas, 

abnormalitas, dan total 

spermatozoa motil 

P0

P1 

P1 V2

2 

P0 P1 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen laboratorium dengan 2 perlakuan dan 10 

ulangan. Pengamatan dilakukan berdasarkan waktu preservasi. 

Perlakuan penelitian ini sebagai berikut. 

P0: 90% CEP-2 + 10% KT  

P1: 90% CEP + 0,4% putih telur  + 10% KT 

 

3.4 Variabel Penelitian 

- Variabel bebas        : pengencer 

- Variabel tidak bebas: persentase motilitas, viabilitas 

dan abnormalitas. 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

3.4.1 Pemeriksaan Makroskopis Semen 

a. Volume :imenggunakan tabung reaksi 

bervolume dilihat langsung mpada 

tabung penampung (Ax, Dally, 

Didion, Lenz, Love, mVarner, Hafez 

and Bellin, 2008). 

b. pH :imengambil semen menggunakan 

kawat ose dan diletakkan mpada 

kertas lakmus, pH normal semen 

yaitu 6,4-7,8 (Garner mand Hafez, 

2008). 

c. Warna :idilihat langsung pada tabung 

penampung, semen normal 

mberwarna krem  (Ax et al., 2008). 

d. Bau :imenggunakan indra penciuman. 

Semen dengan keadaan mnormal 
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umumnya mempunyai bau khas 

disertai bau dari mhewan tersebut 

(Suyadi, Rachmawati, dan Iswanto, 

2013). 

e. Konsistensi   : 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 

spermatozoa di dalam tabung cepat 

(Ax et al., 2008). 

 

3.4.2 Pemeriksaan Mikroskopis Semen  

Pemeriksaan mikroskopis semen meliputi: 

a. Motilitas Massa (Gerak Massa) 

Motilitas massa diamati dengan mengambil 

semen sebanyak satu tetes menggunakan ose, 

kemudian diletakkan pada object glass dan diamati 

dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

100 kali tanpa cover glass. Pengamatan motilitas 

massa yaitu dengan melihat gelombang pergerakan 

spermatozoa. Penilaian sangat baik (3+) bila terlihat 

gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif 

bergerak. Dinilai baik (2+) gelombangnya kecil, tipis, 

jarang, tidak jelas dan lamban. Dinilai cukup (+) bila 

tidak ada gelombang hanya gerakan individual dan 
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aktif progresif dan dinilai buruk (-) bila tidak ada 

gerakan sama sekali (Susilawati, 2013).  

 

b. Motilitas Individu (Gerak Individu) 

Motilitas individu diamati dengan mengambil 

semen sebanyak satu tetes menggunakan ose, 

kemudian diletakkan pada object glass dan ditutup 

dengan cover glass. Pengamatan motilitas individu 

spermatozoa  menggunakan mikroskop cahaya dengan 

perbesaran 400 kali. Penilaian motilitas individu 

dengan mengamati spermatozoa yang bergerak maju 

atau progresif kedepan dan dinyatakan dalam persen 

(Rosmaidar, Dasrul, dan Lubis, 2013; Susilawati, 

2013). 

  

c. Konsentrasi 

Semen diencerkan 200 kali dengan NaCl 3%. 

Konsentrasi spermatozoa dihitung dengan 

menggunakan haemocytometer dalam 5 kamar hitung 

menurut arah diagonal kemudian dikalikan 10
7
. 

Pengamatan dilakukan di bawah mikroskop 

pembesaran 400 kali (Sujoko, Setiadi, dan Boediono, 

2009). 

 

d. Viabilitas 

Pengamatan viabilitas dengan menggunakan 

teknik pewarnaan preparat ulas. 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 cover glass lain pada 
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ujungnya yang membentuk sudut 45
o 

dan ditarik ke 

arah ujung lain sehingga akan menghasilkan preparat 

ulas yang merata pada seluruh permukaan object 

glass. Preparat yang sudah diulas kemudian 

dikeringkan dan diamati menggunakan mikroskop 

cahaya dengan perbesaran 400 kali. Langkah untuk 

menghitung spermatozoa yang hidup yaitu dihitung  

spermatozoa yang tidak berwarna dan spermatozoa 

yang mati yaitu spermatozoa yang berwarna. Jumlah 

spermatozoa yang hidup dan mati dihitung minimal 

200 spermatozoa (Susilawati, 2013). 

 

Viabilitas (%) = x 100% 

 

e. Abnormalitas  

Pengamatan abnormalitas spermatozoa seperti 

pengamatan viabilitas yaitu dengan menggunakan 

preparat ulas dan diamati dengan mikroskop dengan 

perbesaran 400 kali. Pengamatan difokuskan pada 

bagian kepala, leher dan ekor yang abnormal. 

Pengamatan dilakukan terhadap minimal 200 

spermatozoa dan ada lima 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, 2013). 

 

Abnormalitas (%) = x 100% 
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f.  Analisis Total Spermatozoa Motil 

      Peluang terjadinya fertilisasi ditentukan oleh 

jumlah spermatozoa motil progresif yang ada dalam 

suatu ejakulat. Suatu ejakulat ataupun semen cair dan 

semen beku yang digunakan harus memiliki total 

spermatozoa motil yang optimal untuk terjadinya 

fertilisasi (Salim, Susilawati, dan Wahyuningsih, 

2012). 

     Evaluasi tentang kualitas semen sebaiknya 

menggunakan penggabungan dari beberapa parameter 

uji kualitas spermatozoa sehingga lebih mudah untuk 

mengevaluasi produksi semen dari seekor ternak. 

Salah satu penggabungannya adalah dengan 

menghitung total spermatozoa motil. Cara menghitung 

spermatozoa motil yaitu dengan cara mengalikan 

volume semen dengan konsentrasi kemudian dikali 

dengan persentase motilitas individu spermatozoa 

(Susilawati, 2013). 

 

3.5 Rancangan Penelitian dan Analisis Data 

      Data yang diperoleh dianalisis dengan cara statistik 

deskriptif dan diuji lebih lanjut menggunakan uji t 

berpasangan.  Lama pengamatan  pada hari yang terdekat 

dengan motilitas 40%  dan total spermatozoa yang motil  

antara P0 dan P1 kemudian diuji menggunakan Pearson’s Chi 

Square dengan nilai harapan 40% untuk mengetahui 

perbedaaan motilitas selama penyimpanan pada suhu 3-5
o
C.  
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3.6 Batasan Istilah 

 

- Thin Albumin  : bagian dari putih telur yang bersifat 

mencer yang Mmempunyai kandungan 

mprotein untuk menggantikan Mfungsi 

mBSA pada pengencer CEP. 

- Preservasi             :   pengawetan semen dengan pendinginan   

ipada suhu 3-5
o
C. 

- Sapi PO       : Sapi Peranakan Ongole yang diambil 

msemennya, memiliki umur antara 6-12 

mtahun dan kualitas semen segar yang 

mdihasilkan mencapai standar SNI yaitu 

mmotilitas individu ≥70%. 

 

 


