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BAB III  

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1.     Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan 

yaitu 10 Agustus – 10 September 2015 dan berlokasi 

di BBIB Singosari yang berada di Desa Toyomarto 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

3.2.     Materi Penelitian 

Materi yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah semen segar dari 3 ekor bangsa kambing 

Peranakan Etawa (PE) dan 3 ekor bangsa kambing 

Boer. 

3.3.     Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode percobaan atau 

eksperimental laboratorium dengan menggunakan 

semen segar dari masing - masing bangsa perlakuan 

yaitu Peranakan Etawa dan Boer yang berumur 3 

tahun didapat dari data recording. Jumlah ulangan 

dalam penelitian ini sebanyak 15 ulangan. 

3.4.     Variabel Pengamatan 

3.4.1 Warna Semen Segar 

Warna semen dapat dikategorikan 

menjadi 3 macam yaitu putih keruh (PK), 

putih susu (PS), dan putih bening (PB). 
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3.4.2 Volume Semen Segar (ml) 

Volume Semen langsung diamati 

setelah penampungan yang hasilnya dapat 

dilihat pada skala tabung penampungan. 

3.4.3 Konsentrasi Semen Segar 

Konsentrasi spermatozoa dapat 

dihitung dengan menggunakan 

spectrophotometer.  

Prosedur pengujian konsentrasi menggunakan  

spectrophotometer : 

1. Semen diambil menggunakan mikropipet 

0,02 ml dan dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi. 

2. Ditambahkan Sodium sitrat 3% sebanyak 

0,02 ml. 

3. Kemudian di mix menggunakan mixer 

selama 30 detik. 

4. Dipindahkan ke dalam kuvet. 

5. Kuvet di letakkan di spectrophotometer 

dan dibaca hasilnya pada layar LCD. 

3.4.4 Derajat keasamaan (pH) 

Derajat keasaman (pH) dihitung 

dengan menggunakan kertas lakmus dengan 

cara memasukan ke dalam tabung yang berisi 

semen kemudian menentukan nilai pH dengan 

cara menyamakan warna kertas lakmus 

dengan kertas indikator yang ada. 

 



27 
 

3.4.5 Motilitas Massa 

Penilaian gerak massa sangat baik 

(+++), bila terlihat gelombang besar, banyak, 

gelap tebal dan aktif seperti gumpalan awan 

hitam yang cepat berpindah-pindah, 

sedangkan gerak massa baik (++), bila terlihat 

gelombang gelombang kecil, tipis, jarang, 

kurang jelas dan bergerak lamban dan gerak 

massa dikatakan cukup atau kurang (+) 

apabila tidak ada gelombang melainkan hanya 

gerakan gerakan individual aktif progresif, 

gerak massa buruk (N, necrospermia atau 0) 

ketika kondisi spermatozoa  hanya sedikit 

sekali, tidak ada gerakan bahkan mati.  

3.4.6 Motilitas Individu  

  Motilitas individu dinilai secara 

mikroskopis dengan perbesaran 400X. 

3.4.7 Viabilitas Spermatozoa 

Uji viabilitas spermatozoa dilakukan 

dengan pewarnaan eosin. Spermatozoa yang 

hidup tidak menyerap warna, sedangkan yang 

mati menyerap warna. Pengamatan 

menggunakan mikroskop cahaya dengan 

perbesaran 400x. Penilaian dilakukan dengan 

menghitung 100 spermatozoa, sehingga dapat 

diketahui proporsi spermatozoa yang hidup 

dan mati.  
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Menurut Toelihere (1981), 

perhitungan viabilitas spermatozoa sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

3.5.     Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis 

menggunakan Uji t tidak berpasangan untuk menilai 

rata-rata dan keragaman dari dua kelompok data. 

 

               Spermatozoa hidup 
x 100% 

(spermatozoa hidup + spermatozoa mati) 


