
 
 

BAB III. MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Mei – 10 Juni 

2014 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.  

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

semen kambing Boer berumur 3 tahun yang memiliki bobot 

badan 75 kg yang dipelihara secara intensif dengan pemberian 

pakan hijauan dan konsentrat.  

3.3 Alat dan Bahan  

Alat dan bahan  yang digunakan untuk penelitian ini 

meliputi mikroskop cahaya binokular, object glass, cover 

glass, ose, kertas lakmus, haemocytometer, tabung reaksi, air 

hangat, tissue, vagina buatan, pipet eritrosit, tabung koleksi, 

mikro pipet, hand tally counter, waterbath, gelas ukur, semen 

segar, vaselin, NaCl3%, eosin-negrosin, pengencer Andromed 

dan aquabidest.  

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 6 perlakuan dan 10 kali ulangan. Semen kambing Boer 

yang diencerkan dalam pengencer Andromed memiliki 

perbandingan 1:4. Pemeriksaan kualitas semen dilakukan pada 

P0 (0 menit), P1 (60 menit), P2 (120 menit), P3 (180 menit), P4 

(240 menit) dan P5 (300 menit). 



 
 

3.4.1. Penampungan Semen 

Penampungan semen dilakukan pada pukul 08.00 WIB 

dengan frekuensi penampungan tiga kali seminggu 

menggunakan vagina buatan. Sebelum melakukan 

penampungan vagina buatan disiapkan dengan cara mengisi 

tabung dengan air hangat bersuhu 50
0
C. Sepertiga bagian 

vagina buatan dilumuri vaselin serta ujung belakang diberi 

tabung penampung semen yang dilapisi aluminium foil untuk 

mencegah kontak langsung dengan sinar matahari. Pejantan 

didekatkan dengan betina pemancing dan dibiarkan false 

mounting sebanyak 3 kali dengan tujuan untuk meningkatkan 

libido. Kemudian semen ditampung menggunakan vagina 

buatan. Semen segar diamati kualitasnya secara makroskopis 

yang meliputi volume, warna, bau, pH dan konsistensi dan 

secara mikroskopis yang meliputi motilitas individu, motilitas 

massa, viabilitas, konsentrasi dan abnormalitas. Syarat 

penelitian adalah semen segar memiliki motilitas individu 

minimal 70%. Suhu ruang tempat pengamatan adalah 27-29
0
C. 

 

3.4.2. Pemeriksaan Semen Segar Meliputi Pemeriksaan 

Makroskopis dan Pemeriksaan Mikroskopis. 

Pemeriksaan makroskopis meliputi: 

a. Warna 

Warna semen dapat ditentukan dengan cara melihat 

secara langsung pada tabung penampung.  

b. Volume  

Volume semen dapat diperiksa dengan cara melihat 

pada tabung penampung berskala. 

 



 
 

c. Derajat Keasaman (pH)Derajat keasaman (pH) dihitung 

dengan menggunakan kertas lakmus dengan cara 

memasukkan ke dalam tabung yang berisi semen 

kemudian menentukan nilai pH dengan cara menyamakan 

warna kertas lakmus dengan kertas indikator yang ada. 

d. Konsistensi 

Konsistensi dapat diketahui dengan cara 

menggoyangkan tabung penampungan semen, kemudian 

ditentukan nilai konsistensinya encer, sedang atau pekat. 

e. Bau 

Bau semen dapat diketahui dengan cara mencium aroma 

semen yang ada pada tabung penampungan. 

Pemeriksaan makroskopis meliputi : 

a. Motilitas individu (%) 

Penilaian motilitas individu dilakukan dengan 

meneteskan semen pada object glass dan ditutup dengan cover 

glass, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop 

perbesaran 400x. Penilaian motilitas individu dilakukan 

dengan menghitung persentase spermatozoa yang memiliki 

gerak progresif maju.  

b. Motilitas Massa 

Penilaian motilitas massa dapat dilakukan dengan 

meneteskan semen pada object glass dan ditutup dengan cover 

glass, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop 

dengan perbesaran 100x. 

c. Viabilitas Spermatozoa (%) 

 Pengamatan viabilitas spermatozoa dilakukan dengan 

meneteskan semen pada object glass, dan dicampur dengan 

satu tetes pewarna eosin-negrosin. Kemudian diulas dengan 

cara menggesekkan ujung cover glass pada object glass yang 

telah diolesi dengan campuran semen dan eosin negrosin 



 
 

dengan posisi 45
o, 

ditunggu sampai mengering dan diamati 

dengan mikroskop  perbesaran 400x. Viabilitas dapat dihitung 

dengan rumus : 

              
                      

                                
X100% 

d. Abnormalitas Spermatozoa (%) 

  Pengamatan abnormalitas spermatozoa dilakukan 

sama seperti pengamatan pada viabilitas spermatozoa, 

yakni dengan cara membuat preparat ulas yang kemudian 

diamati abnormalitasnya menggunakan mikroskop 

perbesaran 400x. Rumus abnormalitas adalah 

             
                   

                                     
X 100% 

e. Konsentrasi  

Konsentrasi spermatozoa selama penelitian 

dihitung menggunakan haemocytometer yang kemudian 

diamati dengan mikroskop perbesaran 400x. Semen yang 

telah ditampung diambil menggunakan pipet eritrosit 

sampai tanda 0,5 kemudian ditambahkan NaCl 3% sampai 

tanda 101. Semen yang telah tercampur dengan NaCl 3% 

kemudian dihomogenkan dengan cara digoyang-goyangkan 

membentuk angka delapan selama 2 – 3 menit. Setelah itu 

cairan yang sudah homogen tersebut dibuang sebanyak 3 -4 

tetes, kemudian 1 tetes diteteskan pada haemocytometer. 

Kemudian ditutup menggunakan cover glass dan dihitung 

menggunakan mikroskop pada kotak kiri dan kanan atas, 

tengah dan kiri serta kanan bawah yang terdapat pada 

haemocytometer. Hasil pengamatan dihitung menggunakan 

hand tally counter. Rumus perhitungan konsentrasi 

spermatozoa adalah  

Konsentrasi = jumlah spermatozoa x 10
7 
spermatozoa/ml 

 



 
 

3.4.3 Pengenceran Semen 

 Semen yang telah memenuhi syarat (motilitas massa 

++ dan motilitas individu 70%) dilakukan pengenceran. 

Pengenceran dilakukan pada suhu ruang dengan cara 

dilarutkan menggunakan Andromed secara perlahan-lahan 

kemudian dihomogenkan.   

Prosedur pembuatan pengencer : 

1. Andromed dimasukkan kedalam gelas ukur 50 ml 

2. Andromed ditambah dengan aquabidest dengan 

perbandingan antara Andromed dan aquabidest 1 : 4 

3. Andromed dan aquabidest dihomogenkan dan 

dimasukkan kedalam waterbath dengan suhu 37
o
C 

4. Andromed siap digunakan sebagai pengencer semen 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian yaitu : 

1. Pemeriksaan semen segar meliputi kualitas 

makroskopis dan mikroskopis 

2. Pemeriksaan setelah pengenceran meliputi motilitas 

individu, viabilitas dan abnormalitas 

 

3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

ragam. Apabila hasil yang diperoleh dari analisis ragam 

menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) atau sangat nyata 

(P<0,01) maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. 

 

 

 



 
 

3.7 Batasan Istilah 

1.  Viabilitas spermatozoa adalah persentase jumlah 

spermatozoa yang hidup dihitung dari 200 

spermatozoa dengan menggunakan mikroskop 

perbesaran 400 kali. 

2. Semen adalah cairan setengah pekat yang terbentuk 

sewaktu ejakulasi pada ternak jantan, terdiri dari 

gamet jantan yang disebut spermatozoa dan sekresi 

dari kelenjar asesoris kelamin jantan yang disebut 

seminal plasma. 

3. Abnormalitas merupakan penyimpangan morfologi 

spermatozoa dari bentuk normalnya. Abnormalitas 

terdiri dari abnormalitas primer yang disebabkan oleh 

gangguan berasal dari dalam testis pada saat 

spermatogenesis sedangkan abnormalitas sekunder 

terjadi setelah spermatozoa meninggalkan testis pada 

saat kapasitasi atau karena penanganan semen yang 

salah. 

4. Motilitas individu spermatozoa dinyatakan dalam 

persentase jumlah spermatozoa yang bergerak aktif ke 

depan dalam satu lapang pandang menggunakan 

mikroskop perbesaran 400 kali. 

 


