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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Reproduksi 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Semen 

segar didapatkan dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) 

Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2015 sampai 

Januari 2016. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan adalah semen segar 

yang berasal dari sapi Bali yang dipelihara secara intensif di 

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. 

Penampungan semen rutin dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 

seminggu dengan metode vagina buatan. Pengambilan semen 

sapi Bali dilakukan secara purposive sampling, yaitu 

menggunakan semen afkir yang memiliki kriteria motilitas 

individu 50-70%. Pengencer yang digunakan dalam penelitian 

adalah pengencer skim milk yang ditambahkan dengan filtrat 

kecambah kacang hijau. Kecambah kacang hijau yang 

digunakan untuk pembuatan filtrat yaitu diperoleh dari proses 

perkecambahan biji kacang hijau yang dipanen pada umur 2 

hari. Kegiatan perkecambahan dan pembuatan filtrat 

kecambah kacang hijau dilakukan di Laboratorium Reproduksi 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

  



26 

 

3.2.1 Alat dan Bahan 

  3.2.1.1 Pembuatan Pengencer Skim Milk 

 Alat : erlenmeyer (ukuran 50, 100, 250 dan 1000 

ml), pipet ukur, timbangan analitik, magnetic 

stirrer, termometer dan sentrifuge.  

 Bahan : skim milk (Tropicana Slim rasa Plain) 2,4 g, 

penicilline 100 mg, streptomycin 100 mg, 

glucose 4 g dan aquabidest 100 ml. 

3.2.1.2 Pembuatan Filtrat Kecambah Kacang 

Hijau 

 Alat  : erlenmeyer ukuran 500 ml, blender, tabung 

ependorf, kertas saring, freezer (suhu 0oC). 

 Bahan : kecambah kacang hijau 50 g dan aquabidest  

500 ml.  

3.2.1.3 Evaluasi Kualitas Spermatozoa 

Alat : mikroskop cahaya binokuler, object glass, 

cover glass, haemocytometer, ose, tabung 

reaksi, rak tabung reaksi, Hand Tally 

Counter (HTC), alumunium foil dan 

refrigerator. 

Bahan : semen segar sapi Bali yang memiliki 

motilitas individu 50-70%, pengencer skim 

milk, filtrat kecambah kacang hijau, pewarna 

eosin dan negrosin, dan NaCl 3%. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah percobaan laboratorium menggunakan pola 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 5 

ulangan. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Ragam 

atau Analysis of Variant (ANOVA) dengan 4 perlakuan yaitu: 

P0 : 1,00 ml skim milk (SM) + 0,00 ml filtrat kecambah 

kacang hijau (FKKH) 

(100% SM + 0% FKKH) 

P1 : 0,98 ml SM + 0,02 ml FKKH 

(98% SM + 2% FKKH) 

P2 : 0,96 ml SM + 0,04 ml FKKH 

(96% SM + 4% FKKH) 

P3 : 0,94 ml SM + 0,06 ml FKKH 

(94% SM + 6% FKKH) 

Masing-masing perlakuan diamati selama penyimpanan 

di suhu ruang (29oC) pada jam ke 0, 2, 4, dan 6. Masing-

masing perlakuan di atas digunakan untuk 5 sampel semen 

sapi Bali. 

 

3.3.1 Tahapan Penelitian  

3.3.1.1 Pembuatan Kecambah Kacang Hijau 

Biji kacang hijau dicuci hingga bersih. Setelah 

dicuci diletakkan di wadah atau ember dan direndam 

menggunakan air panas dengan suhu awal 80oC 

selama 12 jam. Setelah 12 jam direndam kemudian biji 

kacang hijau ditiriskan dan ditutup dalam wadah 

selama 2 hari. Dalam waktu 2 hari biji kacang hijau 

sudah mulai berkecambah dan siap digunakan untuk 

pembuatan filtrat. 
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3.3.1.2 Pembuatan Filtrat Kecambah Kacang 

Hijau 

  Prosedur pembuatan filtrat kecambah kacang 

hijau berdasarkan Sumarny, Musir dan Ningrum 

(2013) dengan modifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Ditimbang 50 g kecambah kacang hijau 

2. Dicuci dengan air bersih lalu ditiriskan 

3. Ditambahkan aquabidest 500 ml. 

4. Diblender 1 menit 

5. Disaring dengan kertas saring 

6. Disentrifugasi 1500 rpm selama 1 jam 

7. Diambil supernatan 

8. Disimpan di tabung ependorf 

9. Disimpan dalam freezer 

 

 3.3.1.3 Pembuatan Pengencer Skim milk 

 Prosedur pembuatan pengencer skim milk 

berdasarkan Azizah dan Arifiantini (2009) dengan 

modifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Dimasukkan dalam erlenmeyer skim milk 

(Tropicana Slim rasa Plain) 2,4 g dan glucose 4 g. 

2. Ditambahkan aquabidest 100 ml. 

3. Dihomogenkan dengan magnetic stirrer selama 

10 menit dan dipanaskan dengan suhu 95oC. 

4. Diturunkan suhunya menjadi 37oC. 

5. Ditambahkan penicillin 100 mg dan streptomycin 

sebanyak 100 mg. 

6. Dihomogenkan lagi menggunakan magnetic 

stirrer selama 10 menit. 

7. Disentrifugasi 1500 rpm selama 1 jam. 
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3.3.1.4 Penampungan Semen 

Penampungan semen Sapi Bali dilakukan 

sebanyak 2 kali dalam seminggu. Semen ditampung 

dengan metode Vagina Buatan. Sapi jantan dilakukan 

penampungan dengan menggunakan pemancing 

sesama pejantan dari bangsa sapi yang sama. Sebelum 

dilakukan penampungan pejantan dilakukan false 

mounting 3-5 kali yang bertujuan untuk meningkatkan 

libidonya. Vagina Buatan yang telah dipersiapkan 

sesuai dengan suhu badan dan telah diberi vaselin di 

bagian ujung karetnya, dengan menggunakan sudut 

kemiringan 45oC dan ujungnya terdapat tabung reaksi 

yang telah ditutup bahan gelap agar semen yang 

dihasilkan tidak terkena sinar matahari langsung 

(Susilawati, 2013). 

 

3.3.1.5 Pemeriksaan Kualitas Semen Segar 

    Pemeriksaan kualitas semen segar dilakukan 

segera setelah penampungan atau sebelum dilakukan 

pengenceran. Pemeriksaan kualitas semen segar 

meliputi pemeriksaan makroskopis: volume, warna, 

konsistensi, pH dan pemeriksaan mikroskopis 

meliputi: motilitas massa, motilitas individu, 

konsentrasi, viabilitas dan abnormalitas. Teknik 

pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis menurut 

Susilawati (2013) adalah sebagai berikut: 

1. Volume 

  Volume semen yang sudah ditampung pada 1 

kali penampungan diukur dengan melihat langsung 

pada tabung berskala. 

 



30 

 

2. pH 

 Derajat keasaman semen diukur dengan cara 

mengambil sedikit semen segar dengan menggunakan 

ose dan diletakkan pada kertas lakmus atau pH meter 

kemudian dilihat pH-nya. 

3. Warna 

  Warna semen dapat diamati setelah proses 

penampungan. Warna semen dapat dilihat pada tabung 

penampung (abnormal = mengandung air, darah, 

rambut preputium, nanah, air kotor dan bau yang tidak 

normal). Semen normal berwarna putih kekuningan 

atau putih susu. 

4. Konsistensi 

  Konsistensi berkorelasi dengan konsentrasi 

spermatozoa. Penilaiannya bisa encer (<1000.106 

spermatozoa/ml semen), sedang (1000.106– 1500.106 

spermatozoa/ml semen) dan pekat (>1500.106 

spermatozoa/ml semen). 

5. Motilitas Individu 

 Gerak individu spermatozoa dapat diamati 

dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

400 kali pada suhu yang dijaga konstan 37oC dengan 

menggunakan cover glass, kemudian menentukan 

proporsi (persentase) spermatozoa yang bergerak 

progresif. 

6. Viabilitas 

  Teknik penghitungan persentase hidup 

spermatozoa dilakukan dengan menggunakan pewarna 

yaitu eosin-negrosin. Adapun cara kerjanya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Satu tetes semen segar diteteskan pada ujung 

object glass dengan menggunakan ose. Larutas 

eosin-negrosin diteteskan satu tetes di dekat 

semen segar, kemudian ditutup dengan object 

glass lain pada ujungnya yang membentuk sudut 

45oC dan ditarik ke arah ujung yang lain.  

2. Hasil olesan diamati pada mikroskop dengan 

perbesaran 400 kali, spermatozoa yang menyerap 

warna artinya spermatozoa tersebut mati 

sedangkan yang tidak menyerap warna artinya 

spermatozoa tersebut hidup. 

  Spermatozoa yang hidup membrannya masih 

baik, sehingga pewarna tidak dapat masuk, sedangkan 

spermatozoa yang mati membrannya tidak berfungsi, 

sehingga pewarna dapat masuk ke dalam membran 

spermatozoa. 

  

  Viabilitas(%)=
jumlah spermatozoa hidup

jumlah spermatozoa yang diamati
x 100% 

 

7. Abnormalitas  

  Perhitungan abnormalitas spermatozoa 

dilakukan terhadap preparat ulas dan dilakukan 

pengamatan menggunakan 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 citoplasmic 
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droplet pada bagian proximal dan bentuk abnormal 

ekor pada bagian distal droplet. 

 

           Abnormalitas(%)=
jumlah spermatozoa abnormal

jumlah spermatozoa yang diamati
x100 

 

3.3.1.6 Pengenceran Semen 

Pengencer yang digunakan adalah skim milk 

dengan penambahan filtrat kecambah kacang hijau. 

Rasio pengencer dengan semen = 10: 1 (Isnaini, 2006). 

Proses pengenceran semen sebagai berikut: 

1. Dimasukkan pengencer skim milk masing-masing 

sebanyak 1 ml pada 4 buah tabung reaksi sesuai 

perlakuan. 

2. Dimasukkan filtrat kecambah kacang hijau sesuai 

dengan perlakuan, yaitu 0% (P0), 2% (P1), 4% 

(P2) dan 6% (P3). 

3. Ditutup tabung reaksi menggunakan alumunium 

foil dan dihomogenkan secara perlahan. 

4. Dibuka alumunium foil dan dimasukkan semen 

sebanyak 0,1 ml. 

5. Dihomogenisasi kembali secara perlahan. 

 

3.3.1.7 Pemeriksaan Kualitas Semen Setelah 

Penyimpanan di Suhu Ruang 

  Pemeriksaan kualitas semen setelah 

penyimpanan di suhu ruang dilakukan terhadap 

motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas 

spermatozoa. Cara pemeriksaan sama dengan pada 

semen segar. Pengamatan dilakukan pada jam ke-0, 2, 

4 dan 6 setelah penyimpanan di suhu ruang.  
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3.4 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam atau Analysis of Variant (ANOVA). Rancangan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan 4 macam perlakuan penambahan konsentrasi filtrat 

kecambah kacang hijau yang berbeda, yaitu 0%, 2%, 4% dan 

6% dalam 1 ml pengencer skim milk yang diulang sebanyak 5 

kali. Selanjutnya apabila diantara perlakuan menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat nyata, akan 

dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan (Duncan’s Multiple 

Range Test). Model matematis untuk RAK adalah: 

 

 

 

Yij  = Pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j  

µ  = Nilai tengah umum 

Ti  = Pengaruh perlakuan ke i 

βj  = Pengaruh kelompok ke j 

εij = Galat percobaan pada perlakuan ke i kelompok ke j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yij =µ + Ti+ βj+ εij 
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