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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2014 di 

Laboratorium Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) 

Singosari – Malang. 

3.2 Materi Penelitian  

Materi penelitian yang digunakan yaitu semen segar yang 

berasal pejantan Sapi Limousin yang dipelihara di Balai Besar 

Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yaitu Placid umur 6 

tahun dengan bobot badan 1044 kg, Uchita umur 7 tahun 

dengan bobot badan 974 kg dan Kathandra umur 7 tahun 

dengan bobot badan 960 kg, penampungan semen 

menggunakan vagina buatan      (artificial vagina). 

Pengambilan semen sapi Limousin dilakukan dengan cara 

purposive sampling, yaitu menggunakan semen yang memiliki 

kriteria motilitas massa minimal ++ dan motilitas individu 

≥55% dengan frekuensi penampungan semen dua kali dalam 

seminggu. Semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

semen afkir yang tidak lolos untuk dilakukan prosesing oleh 

BBIB (motilitas dibawah 70%). 

Kuning telur yang digunakan adalah kuning telur dari 

ayam ras dengan umur maksimal empat hari. Bahan lain yang 

digunakan, yaitu eosin-negrosin sebagai pewarna pada uji 

viabilitas dan NaCl fisiologis 3%. 
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3.2.1 Pembuatan Pengencer CEP-2 

Pembuatan CEP-2 dilakukan dengan menggunakan 

bahan-bahan seperti pada tabel 4 berikut ini :  

  

Tabel 4. Komposisi Penyusun Pengencer CEP-2 sebanyak 1 

Liter yang Digunakan pada Penelitian 

Bahan Unit 

NaCl 15 mmol/l 

KCl 7 mmol/l 

CaCl2(H2O)2 3 mmol/l 

MgCl2(H2O)6 4 mmol/l 

NaHCO3 11,9 mmol/l 

NaH2PO4 8 mmol/l 

KH2PO4 20 mmol/l 

Fruktosa 55 mmol/l 

Sorbitol 1 g/l 

Tris 133,7 mmol/l 

Gentamicin 0,05 g/l 

Asam sitrat 42,9 mmol/l 

 

 

Cara  pembuatan : 

 Bahan-bahan yang terdapat pada tabel 1 dicampur 

dengan diionize water (DI) menggunakan magnetic 

stirrer (kecuali Bovine Serum Albumin atau BSA) 

ditambahkan ketika CEP-2 akan digunakan dengan 
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perhitungan setiap 250 ml CEP-2 ditambahkan 0,59 g 

BSA. 

  pH diatur menggunakan NaOH agar CEP-2 memiliki 

pH 6,6 dan osmolaritas 320 mOsm (Verberckmoes et 

al., 2004). 

 10% kuning telur ditambahkan dan dihomogenkan 

selama 30 menit. 

 

3.2.2 Pembuatan Pengencer Tris Aminomethan Kuning 

Telur 

Pembuatan Tris Aminomethan kuning telur dilakukan 

dengan menggunakan bahan-bahan seperti pada tabel 5 berikut 

ini :  

 

Tabel 5.  Komposisi Penyusun Pengencer Tris Aminomethan 

Kuning Telur sebanyak 100 ml yang Digunakan 

pada Penelitian 

Bahan Jumlah  

TrisAminomethan 1.363 g 

Asam sitrat 0.762 g 

Lactosa 1.500 g 

Fruktosa 0.500 g 

Kuning telur 20 ml 

Raffinosa 2.700 g 

Streptomycin 0.100 g 

Aquabidest 80 ml 

Penicillin 0.100 g 

 

Cara pembuatan : 

 Bahan seperti Tris Aminomethan, asam sitrat, laktosa, 

rafinosa dan fruktosa dimasukan dalam erlenmeyer 
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dan ditambahkan aquabidest 80ml, dihomogenkan 10-

15menit. 

 Kemudian dimasukan kedalam panci yang berisi air 

dan dipanaskan sampai mendidih (sterilisasi) dan 

terbentuk embun dalam erlenmeyer, suhu diturunkan 

menjadi 37
0
 C. 

 Penicilin dan streptomycin ditambahkan dan 

dihomogenkan lagi 10-15menit. 

 Kuning telur dimasukan dan dihomogenkanselama 15-

20 menit.  

 Dimasukan dalam refrigerator dan setelah tiga hari 

dipisahkan antara endapan dan supernatan serta yang 

digunakan hanya supernatanya, sedangkan endapanya 

dibuang (Susilawati, 2011). 

3.2.3 Pembuatan Pengencer Skim 

Pembuatan pengencer skim kuning telur dilakukan 

dengan menggunakan bahan-bahan seperti pada tabel 6 berikut 

ini :  

Tabel 6.  Komposisi Pengencer Skim Kuning Telur sebanyak 

50 ml yang Digunakan pada Penelitian 

Bahan Jumlah 

Skim milk  5 g 

Fruktosa 0,5 g 

Penicillin  0,17 g 

Streptomisin  0,08 g 

Kuning Telur 5 ml 

Aquabidest  45 ml 
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Cara pembuatan : 

 Aquabidest dimasukkan dalam erlenmeyer dan 

dipanaskan sampai 37
o
C. 

 Bahan-bahan dimasukkan dalam aquabidest secara 

berurutan (susu skim, fruktosa dan kuning telur)  

 fruktosa dimasukkan apabila susu skim telah homogen 

dan seterusnya 

 Larutan dihomogenkan selama 15–20 menit 

 Larutan ditim (direndam dalam wadah yang berisi air 

panas atau mendidih) sampai muncul embun dibagian 

dalam erlenmeyer. 

 Larutan didinginkan pada suhu ruang sampai 37
o
C. 

 Penicillin dan streptomicin dimasukkan kedalam 

larutan secara berurutan. 

 Larutan disimpan dalam refrigerator dan diendapkan 

selama 3 (tiga) hari (supernatan saja yang digunakan). 

 Apabila larutan langsung digunakan, maka dilakukan 

sentrifugasi 1500 rpm selama 1 jam. (Susilawati, 

2013) 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah experimental 

laboratory. Semen segar diencerkan dengan tiga jenis 

pengencer yang berbeda yaitu CEP-2 + 10% kuning telur, Tris 

Aminomethan+ 20% kuning telur dan Skim + 10% kuning 

telur (susu tropicana slim). Analisis statistik menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan diteruskan 

menggunakan Duncan Multiple Range Test, dengan 3 

perlakuan dan 10 kali ulangan berdasarkan lama preservasi 

semen.  
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 Perlakuan semen dibagi menjadi 3 kelompok, sebagai 

berikut: 

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

P1 =  TrisAminomethan 80% + Kuning Telur 20% 

P2 = Skim  90% + Kuning Telur 10%  

 Volume total pengenceran semen hingga didapatkan 

konsentrasi 100 juta spermatozoa per ml dilakukan dengan 

metode pengenceran oleh Susilawati (2013): 

Volume Total Pengenceran  

= (spermatozoa).10
6 
x volume semen (ml) 

       100.10
6
 

Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu :  

1. Persentase Motilitas 

2. Persentase Viabilitas 

3. Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

4. Total Spermatozoa Motil 
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Gambar 2. Kerangka Operasional Penelitian 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel bebas   : Pengencer 

Variabel tidak bebas  : Persentase Motilitas, Viabilitas, dan 

Abnormalitas 

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah : 

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

Volume.  

Semen Segar Evaluasi Semen: 

a)Makroskopis: pH, 

Warna, Bau, 

Volume, 

Konsistensi. 

b) Mikroskopis: 

Motilitas Massa, 

Motilitas 

Individu, 
Viabilitas, 

Abnormalitas, 

Konsentrasi. 

Pengenceran Semen 

Sesuai Perlakuan 

P0 : CEP-2 + KT 10% 

P1 : Tris Aminomethan + KT 20% 

P2 : Skim + KT 10% 

Pendinginan Semen Suhu 3-5
o
C 

jam ke- 0, 1, 2, 3,4,5 dan 24 

Evaluasi Semen: 

Motilitas 

Individu, 

Viabilitas, 

Abnormalitas, 

Konsentrasi. 

Motilitas Individu Sebelum 

Pendinginan ≥ 55% 
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Pada umumnya semen sapi berwarna putih kekuningan atau 

hampir putih susu (karena adanya riboflavin didalam semen), 

pH semen sapi berkisar 6,4-7,8 sedangkan konsistensi 

berkorelasi dengan konsentrasi spermatozoa (penilaianya 

encer <1000.10
6
 spermatozoa/ml semen, sedang <1000.10

6
- 

1500.10
6
 spermatozoa/ml semen, dan pekat >1500.10

6
 

spermatozoa/ml semen). 

 

b. Uji Mikroskopis : Motilitas massa, Motilitas Individu, 

Viabilitas, Abnormalitas, Konsentrasi. 

Setelah semen diencerkan maka harus dilakukan 

pengamatan mikroskopis kembali untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan bahan pengencer yang telah dicampurkan. 

1. Motilitas massa diamati dengan menggunakan mikroskop 

tanpa cover glass dengan perbesaran 400x atau 100x pada 

suhu yang dijaga konstan 37
o
C, dengan kriteria penilaian 

+++ (3)  merupakan gerakan yang paling baik ditandai 

dengan gelombang besar, gelap, gerak cepat dan 

berpindah-pindah tempat ; kemudian ++(2) merupakan 

gerakan yang baik ditandai dengan gelombang besar, 

tipis, jarang dan bergerak lambat ; +(1) merupakan 

gerakan yang kurang baik ditandai dengan gelombang 

tipis dan jarang. Selanjutanya motilitas individu yaitu 

mengamati gerak progresif spermatozoa dengan 

mikroskop perbesara 400x dan menggunakan cover glass 

dan suhu yang dijaga konstan 37
o
C, kemudian ditentukan 

prosentasenya (Susilawati, 2011). 

2. Viabilitas dan abnormalitas dapat diamati menggunakan 

preparat yang sama. Semen diambil dengan ose dan 

diletakan diatas object glass kemudian dicampur dengan 

eosin-negrosin (masing-masing satu tetes) dan ditutup 
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dengan objek glass lain pada ujungnya membentuk sudut 

45
o 

serta ditarik kearah ujung yang lain. Hasil ulasan 

diamati pada mikroskop perbesaran 400x. Pengamatan 

dilakukan terhadap minimal 200 spermatozoa, 

spermatozoa yang menyerap warna berarti telah mati 

sedangkan yang tidak menyerap warna hidup.  

3. Pengamatan  abnormalitas atau morfologi spermatozoa 

dapat menggunakan mikroskop cahaya 1000x 

menggunakan pewarna background misalnya eosin-

negrosin. Pengamatan abnormalitas, difokuskan pada 

bagian kepala, leher dan ekor yang abnormal. 

Pengamatan dilakukan terhadap minimal 200 

spermatozoa dengan  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). 

Penentuan persentase viabilitas menggunakan rumus 

berikut: 

Viabilitas (%) =        Jumlah spermatozoa hidup       x100%  

Jumlah spermatozoa yang diamati 

 

Untuk menghitung persen abnormalitas menggunakan 

rumus berikut : 

Abnormalitas (%) = Jumlah spermatozoa abnormal  x 100% 

            Jumlah spermatozoa yang diamati 

3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 

Analisis Ragam dalam Rancangan Acak Kelompok. Apabila 

diantara perlakuan menunjukkan perbedaan pengaruh yang 
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nyata atau sangat nyata, akan dilakukan dengan Uji Jarak 

Duncan (Duncan Multiple Range). Model matematis untuk 

RAK adalah :  

 

Yij =µ + Ti+ εij 

Yij  =Pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j  

µ  = Nilai tengah umum 

Ti  =Pengaruh perlakuan ke i 

εijk = Galat percobaan pada perlakuan ke i ulangan ke j 

Perlakuan pengencer terbaik antara Tris Aminomethan 

dan CEP-2 Kuning Telur kemudian diuji menggunakan 

Pearson’s Chi Square dengan nilai harapan 40% untuk 

mengetahui perbedaan motilitas pada akhir penyimpanan pada 

suhu 4
0
C. Total spermatozoa motil dihitung dengan nilai 

harapan 40 juta/ml sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 

(SNI). Model matematis untuk Pearson’s Chi Square adalah: 

X
2
=  

i = Baris 

j = Kolom 

O = Observed frequency 

E = Expected frequency 

 


