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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan bulan Mei-Agustus 

2012 di Unit Pelayanan Teknis Pembibitan Ternak & 

Hijauan Makanan Ternak (UPT PT & HMT) Singosari, 

Malang. Prosesing semen untuk penampungan semen segar 

dan uji kualitas semen dilakukan Laboratorium Reproduksi 

Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Semen Kambing PE 

Semen yang digunakan adalah semen segar 

yang berasal dari satu kambing PE yang dipelihara 

di UPT Singosari Malang umur 3,5 tahun yang 

memiliki bobot 63 kg dan persyaratan semen segar 

minimal motilitas individu 70% dan motilitas massa                                                                               

2+.  

 

3.2.2 Bahan Prosesing Semen 

Bahan yang digunakan untuk prosesing 

semen adalah pengencer Andromed®, NaCL fis 3% 

dan eosin-negrosin.  

 

3.2.3 Pakan 

Pakan yang diberikan selama penelitian 

adalah konsentrat, rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) dan kaliandra (Calliandra calothyrsus). 

Jadwal pemberian pakan dapat dilihat pada Tabel 2 

dan komposisi pakan dapat dilihat pada Tabel 3 

dibawah ini. 
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Tabel 2. Jadwal dan jumlah pemberian pakan 

Sumber : * Balai Penelitian Ternak Bogor (2002) 

  ** Rukmana (2005) 

          *** Kartadisastra (1995) 

 

Pemberian pagi pada pukul 06.30 WIB untuk 

pemberian konsentrat dan pukul 07.00 WIB pemberian 

rumput gajah. Siang pada pukul 13.00 WIB untuk 

pemberian kaliandra. Konsentrat disusun sendiri dengan 

penyusun protein dapat dilihat pada tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu Pemberian  

   Pakan (WIB) 

Jenis 

Pakan 

Jumlah Pemberian  

             (kg) 

PK 

(%) 

06.30 Konsentrat                        0.5           

07.30 Rumput    

Gajah 

                       

 4-5 

 

10,34* 

13.00  Kaliandra                 4-5 22,4** 

19,0*** 
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Tabel 3. Komposisi dan kandungan nutrisi bahan penyusun 

konsentrat di UPT Singosari 

Sumber : *Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas    

Tadulako (2004) 

**Kartadisastra (1995) 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan. Semen ditampung menggunakan vagina buatan 

satu kali dalam satu minggu selama 10 minggu. Segera 

setelah ditampung, semen diuji secara makroskopis dan 

mikroskopis. Percobaan dilakukan dengan dua perlakuan 

menggunakan metode penyimpanan secara basah 

(menggunakan water jacket) dan kering (tanpa 

menggunakan water jacket), setiap perlakuan dilakukan 10 

kali ulangan. Metode water jacket yaitu semen yang sudah 

diencerkan dimasukkan pada tabung reaksi dan 

dimasukkan pada beaker glass dengan penambahan media 

air kemudian dimasukkan refrigerator. Metode tanpa water 

jacket yakni semen yang sudah diencerkan ditempatkan 

pada rak tabung reaksi, dimasukkan refrigerator dan 

Bahan penyusun konsentrat 
Jumlah 

(           (kg) 
Persentase 

Kandungan 

BK 

(%) 

PK 

(%) 

Pollard (Triticum spp)* 700 76,09 91,00 15,00 

Bungkil Kelapa (Cocos nucifera)* 100 10,87 86,00 17,28 

Jagung (Zea mays)* 100 10,87 86,00 9,78 

Mineral * 10 1,09 100 0,00 

Molasses (Sacharum 

Offisinarum)** 

10 1,09 70,7 8,4 

Jumlah 920 100   
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didinginkan pada suhu 5°C. Metode penyimpanan 

dilakukan sebagai berikut: 

P0 : Semen kambing PE 5°C menggunakan metode 

water jacket 

P1 : Semen kambing PE 5°C menggunakan metode 

free water jacket 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Evaluasi Pemeriksaan Kualitas Semen Segar 

dan Suhu 5°C.  

 Pemeriksaan Makroskopik 

a. Volume 

Volume yang tertampung dapat dibaca langsung pada 

tabung penampung yang berskala. 

b. Warna 

Warna dapat diamati secara langsung saat setelah 

penampungan. 

c. Konsistensi 

Konsistensi/derajat kekentalan diperiksa dengan 

menggoyangkan tabung yang berisi semen secara perlahan 

dan berhati-hati sehingga terlihat gerakan permukaan 

semen. Apabila gerakan semen lambat diartikan memiliki 

konsistensi kental, sedangkan gerakan semen cepat maka 

diartikan memiliki konsistensi encer. Pemeriksaan dapat 

dilakukan segera setelah penampungan. 

d. pH 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kertas 

lakmus segera setelah penampungan dan dicocokkan 

dengan standar yang ada (Rizal dkk, 2007). 

 

 Pemeriksaan Makroskopik 

1. Motilitas massa spermatozoa 
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Sanjaya (2005) menyatakan bahwa pemeriksaan 

motilitas massa semen dilihat dengan perbesaran 100 kali 

(lensa objektif 10 kali, lensa okuler 10 kali) tanpa cover 

glass dan spermatozoa dinilai berdasarkan gerakan massa, 

dengan penilaian sangat baik (+++), baik (++), cukup (+) 

dan jelek (N, Necrospermia atau O). 

2. Motilitas individu spermatozoa (%) 

Sampel semen dilihat dengan perbesaran 400 kali 

(lensa objektif 40 kali, lensa okuler 10 kali) ditutup dengan 

cover glass. Sampel semen dinilai berdasarkan gerakan 

spermatozoa dalam suatu kelompok yang mempunyai 

kecenderungan untuk bergerak progresif bersama-sama ke 

satu arah yang merupakan gelombang-gelombang yang 

tebal atau tipis, bergerak cepat atau lambat tergantung dari 

konsentrasi dan aktifitas seperma hidup didalamnya. 

3. Persentase viabilitas spermatozoa 

Pengamatan persentase hidup spermatozoa dilakukan 

dengan membuat smear. Bahan yang digunakan yaitu 

larutan eosin-negrosin. Adapun langkah-langkah 

penggunaannya sebagai berikut: Satu tetes semen segar 

diteteskan pada ujung obyek glass dengan menggunakan 

kawat ose. Larutan eosin-negrosin diteteskan satu tetes 

didekat semen segar dengan menggunakan kawat ose yang 

lain, kemudian keduanya dicampur. Campuran tersebut 

diratakan menggunakan cover glass dan ditarik ke ujung 

lainnya dengan membentuk sudut 45°, dikeringkan 

sebentar dan dilakukan pemeriksaan. Preparat diamati 

dengan mikroskop perbesaran 400 kali (lensa objektif 40 

kali, lensa okuler 10 kali). Spermatozoa yang menyerap 

warna menandakan spermatozoa tersebut mati, sedangkan 

spermatozoa yang tidak menyerap warna atau berwarna 

jernih berarti spermatozoa itu hidup. Perhitungan 
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persentase hidup spermatozoa dilakukan dengan 

menghitung 200 spermatozoa dan dicari spermatozoa yang 

menyerap warna dan tidak menyerap warna (Sanjaya, 

2005). 

Perhitungan persentase hidup spermatozoa (viabilitas) 

adalah: 

% Viabilitas =  

 

4. Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

Pengamatan persentase abnormalitas spermatozoa 

dilakukan dengan menggunakan preparat untuk mengamati 

viabilitas spermatozoa. Preparat diamati dengan mikroskop 

perbesaran 400 kali (lensa objektif 40 kali, lensa okuler 10 

kali). Spermatozoa yang mempunyai karakteristik bentuk 

berbeda dengan bentuk normalnya merupakan spermatozoa 

yang abnormal. Perhitungan persentase abnormalitas 

spermatozoa dilakukan dengan menghitung 200 

spermatozoa dan dicari spermatozoa yang normal dan 

abnormal (Sanjaya, 2005). 

 

Perhitungan persentase abnormalitas adalah :  

% Abnormalitas =  

 

5. Konsentrasi spermatozoa (juta/mL) 

Dihitung dengan menggunakan alat hitung 

haemocytometer dengan cara kerja sebagai berikut: 

- Semen dihisap dengan pipet eritrosit sampai angka 0,5 

kemudian NaCl 3 persen dihisap sampai angka 101 pada 

pipet, pipet eritrosit digoyang-goyangkan membentuk 

angka delapan selama 2 sampai 3 menit. 
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- Kemudian semen dibuang 1 sampai 2 tetes, selanjutnya 

dihitung pada haemocytometer sebanyak 1 tetes dan ditutup 

dengan cover glass. Spermatozoa dihitung pada 5 tempat 

yaitu sudut kanan dan kiri atas, sudut kanan dan kiri bawah 

serta tengah, jumlah 5 tempat tersebut dikali 10
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 1. Flow chart pengenceran semen. 
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3.5         Analisis Data 

1. Data kualitas semen awal dianalisis secara 

diskriptif (rata-rata dan standar deviasi) untuk 

mengetahui koefisien keragaman. 

2. Analisa yang digunakan Uji T- tidak berpasangan 

(unpired test) dengan menggunakan SPSS 16.0. 

3.6      Kerangka Operasional 

Metode yang dilakukan adalah metode percobaan 

dengan kerangka operasional digunakan sebagai langkah-

langkah standar yang akan dilakukan pada saat penelitian 

berlangsung. Adapun kerangka operasional dapat dilihat 

pada Gambar 2 berikut: 

 

Gambar 2. Kerangka operasional penelitian 

 

 
1 ekor kambing PE UPT dilakukan karantina 

untuk melakukan seleksi 

Kambing PE perlakuan diberikan pakan 

konsentrat, rumput gajah dan leguminosa 

Penampungan semen 

Uji kualitas semen segar dan suhu 5°C metode 

kering (free water jaket) dan metode basah 

(water jaket) 

Analisa data 

Dilakukan  

Seleksi: 

1.  Bangsa  

2.  Jenis kelamin 

3.  BB awal 


