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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dimulai 8 Mei 2014 sampai dengan 27 Mei 
2014, dilakukan penelitian pendahuluan dengan menghitung 
berat jenis pengencer dengan mengansumsikan berat jenis 
sama maka tekanan osmosis sama. Pengamatan makroskopik 
dan mikroskopik dilakukan di Laboratorium Balai Besar 
Inseminasi Buatan Singosari Kabupaten Malang. 
 
3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan yaitu semen Sapi 
Limousin dari BBIB Singosari Malang, berumur 6-11 tahun 
yang dikoleksi setiap seminggu dua kali menggunakan vagina 
buatan. Semen segar dikoleksi dengan bantuan vagina buatan, 
selanjutnya dilakukan uji makroskopis yang meliputi volume, 
warna, bau, dan pH, sedangkan uji mikroskopis meliputi 
motilitas massa, motilitas individu, viabilitas, abnormalitas, 
dan konsentrasi. Santan didapatkan dari kelapa yang berasal 
dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) Singosari 
Malang, dilarutkan dengan aquadest. Rasio santan dengan 
pelarut aquadest sebesar 1:1. Berbagai konsentrasi santan yang 
digunakan yaitu 5%; 10%; dan 15%. Semen yang digunakan 
memiliki kriteria motilitas massa ++ dan motilitas individu ≥ 
55%, dengan frekuensi penampungan semen dua kali dalam 
seminggu yakni pada hari Senin dan Kamis. Kuning telur yang 
digunakan adalah kuning telur fresh yang berasal dari ayam 
ras petelur (layer) berumur <4 hari yang diperoleh dari 
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peternak ayam petelur di Dusun Manggisari, Kecamatan 
Karangploso, Kabupaten Malang. 
Alat dan Bahan 
A. 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 15 
mmol/l; KCL 7 mmol/l; CaCl2(H2O)23 mmol/l; MgCl2(H2O)64 
mmol/l; NaHCO3 11,9 mmol/l; NaH2PO4 8 mmol/l; KH2PO4 
20 mmol/l; Fruktosa 55 mmol/l; Sorbitol 1 g/l; BSA 2 g/l; 
TRIS 133,7 mmol/l; Gentamicin 0,05 g/l; Asam Sitrat 42,9 
mmol/l. Bahan – bahan dicampur hingga menghasilkan 
osmolaritas 320 mOsm dan pH 6,6 (Verberckmoes, 2004).  
B. Pembuatan Santan 
Alat :juicer, kertas saring 
Bahan :Kelapa 

Kelapa kemudian dipotong kecil-kecil menjadi beberapa 
bagian, dijuicer sampai halus selama 5 menit. Ditambahkan 
aquadest dengan rasio 1 : 1 dan kemudian disentrifugasi 
kecepatan 1000-1500 rpm selama 10 menit untuk memisahkan 
cairan (filtrat) dengan sarinya. Cairan disaring dengan kertas 
saring untuk memperoleh supernatannya. Filtrat yang 
diperoleh dipasteurisasi pada air panas 50 – 60oC selama 2 – 5 
menit, kemudian disimpan pada suhu 5oC (suhu kulkas) 
hingga pemakaian. Santan siap digunakan sebagai campuran 
bahan pengencer atau disimpan di dalam freezer. 
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• Pembuatan Santan 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.3 Metode Penelitian 

Metode Penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 10 kali ulangan 
berdasarkan lama preservasi semen.  
Perlakuan semen dibagi menjadi 4, sebagai berikut: 
P0 = CEP-2 90% + Kuning Telur 10% (kontrol) 
P1 = CEP-2 95% + Santan 5% 
P2 = CEP-2 90% + Santan 10% 
P3 = CEP-2 85% + Santan 15% 

Kelapa 
 

kelapa dipotong 
menjadi beberapa 

bagian 

Kelapa dijuicer selama 
beberapa menit 

 Disentrifugasi 
kecepatan 1000 – 

1500 rpm selama 10 
menit 

Dilarutkan dalam 
aquadest sebanyak  1 : 1 

Disaring dengan kertas 
saring untuk diperoleh 

supernatan (Filtrat) 

Filtrat dipasteurisasi suhu 50 
– 60oC selama 2 – 5 menit, 

lalu disimpan pada suhu 5oC 
(suhu kulkas) hingga 

pemakaian 
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 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimental laboratorium yang terdiri dari dua tahap 
penelitian : 
a. Penelitian Pendahuluan. Terlebih dahulu dilakukan 

penelitian pendahuluan yang bertujuan untuk menentukan 
berat jenis pengencer yang akan dipakai dalam penelitian 
utama. Analisa berat jenis CEP-2 dengan penambahan 
berbagai konsentrasi santan yang akan digunakan dalam 
penelitian utama bertujuan untuk membuat larutan 
pengencer yang memiliki nilai BJ yang mendekati atau 
sama  dengan pengencer kontrol yaitu CEP-2 + 10% 
Kuning Telur. 

b. Penelitian Utama. Penelitian utama bertujuan untuk 
mengkaji efektivitas berbagai konsentrasi santan dan 
kuning telur sebagai bahan krioprotektan ekstraseluler 
dalam mempertahankan kualitas spermatozoa yang 
meliputi motilitas, viabilitas dan abnormalitas selama 
pendinginan pada suhu 40C. 

 
3.4 Variabel Penelitian 
Variabel bebas : Pengencer CEP-2, Konsentrasi Kuning Telur, 
Santan  
Variabel tidak bebas : Persentase Motilitas, Viabilitas, dan 
Abnormalitas 
Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Semen Segar : 
a. Uji Makroskopis : pH, Warna, Bau, Konsistensi, 

Volume 
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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, 

Abnormalitas, dan konsentrasi Spermatozoa 
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 
(Susilawati, 2011). 

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

 
Parameter yang Diukur 
a.Persentase Motilitas Massa 
 Semen diambil menggunakan ose, diletakkan pada kaca 
objek dan diamati dengan menggunakan mikroskop tanpa kaca 
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penutup dengan perbesaran 100 kali pada suhu yang dijaga 
konstan 370C menggunakan slide warmer. 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 (Susilawati, 2011). 
 
b.Persentase Motilitas Individu 
 Semen diambil satu tetes menggunakan ose, diletakkan 
pada kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup suhu dijaga 
370C dengan menggunakan slide warmer. Gerak individu 
spermatozoa diamati menggunakan mikroskop cahaya dengan 
perbesaran 400 kali, kemudian dilakukan pengamatan 
spermatozoa yang bergerak secara progresif . (Susilawati, 
2011). 
 
c.Persentase Viabilitas Spermatozoa 
 Pengamatan viabilitas spermatozoa dilakukan 
menggunakan teknik pewarnaan preparat ulas. Satu tetes 
semen diletakkan pada ujung kaca objek. Larutan eosin-
negrosin diteteskan satu tetes di dekat semen, keduanya 
dicampur menggunakan kawat ose kemudian ditutup dengan 
kaca penutup lain pada ujungnya yang membentuk sudut 450 

dan ditarik ke arah ujung lain sehingga akan menghasilkan 
preparat ulas yang merata pada seluruh permukaan kaca objek. 
Preparat tersebut dikeringkan, kemudian diamati 
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menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali. 
Menghitung spermatozoa yang hidup, yaitu spermatozoa yang 
tidak berwarna dan spermatozoa yang mati yaitu spermatozoa 
yang berwarna merah. (Susilawati, 2011). 

Viabilitas (%) = x 100% 

 
d.Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

Perhitungan abnormalitas spermatozoa dilakukan terhadap 
preparat ulas dan dilakukan pengamatan di bawah 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, 2011). 

Abnormalitas(%) = x 100% 

 
e.Persentase Konsentrasi Spermatozoa 
 Sebanyak  10  µl  semen  segar  dilarutkan  di  dalam 1990  
µl  larutan  NaCl  3%  yang  berarti  bahwa  semen sudah  
diencerkan  200  kali. Konsentrasi spermatozoa per ml semen 
dihitung  menggunakan haemocytometer, spermatozoa diamati  
menggunakan  mikroskop cahaya dengan pembesaran 400x. 
Konsentrasi spermatozoa per ml adalah jumlah spermatozoa 
terhitung pada 80 kotak kecil dikalikan dengan 107(Evans dan 
Maxwell, 1987). 
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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. Model matematis 
untuk RAK adalah: 

Y ij =µ + Ti+ βj+ εij 

Y ij =Pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j  
µ = Nilai tengah umum 
T i =Pengaruh perlakuan ke i 
βj =Pengaruh kelompok ke j 
εij = Galat percobaan pada perlakuan ke i kelompok ke j 
 

Perlakuan pengencer terbaik antara CEP-2 Kuning Telur 
dan CEP-2 Santan kemudian diuji menggunakan Pearson’s 
Chi Square dengan nilai harapan 40% untuk mengetahui 
perbedaan motilitas pada akhir penyimpanan pada suhu 5oC. 
Total spermatozoa motil dihitung dengan nilai harapan 40 
juta/ml sesuai dengan SNI. Model matematis untuk Pearson’s 
Chi Square adalah: 

 

X
2 =  

i = Baris 
j = Kolom 
O = Observed frequency 
E = Expected frequency 


