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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Tempat dan Waktu penelitian  

Penelitian dilakukan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) 

Malang. Pemeliharaan ayam buras dan penampungan semen dilaksananakan di 

Instalasi Ternak Unggas STPP Malang sedangkan evaluasi semen segar dan 

semen cair dilaksanakan di Laboratorium Reproduksi dan Kesehatan Hewan 

STPP Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2016.  

 

4.2. Materi Penelitian  

4.2.1. Hewan Percobaan 

Pada penelitian tahap I, hewan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ayam kampung (Gallus gallus domesticus) berjenis kelamin 

jantan, sebanyak 2 ekor, umur 11 bulan yang memiliki bobot badan 2,3 kg, dan 

umur 13 bulan dengan bobot badan 2,5 kg. Hewan percobaan tersebut harus 

sehat secara reproduksi dan memiliki libido yang tinggi yang dibuktikan dengan 

keinginannya untuk menaiki betina jika didekatkan dengan ayam betina. Ayam 

jantan dikandangkan secara individual dan ayam betina sebagai 

pemancing/teaser juga dikandangkan secara individual dan didekatkan dengan 

kandang pejantan tersebut. Pakan yang diberikan berupa pakan komersiil  

(pellet) dan air minum diberikan secara adlibitum. 

Ayam yang dikoleksi semennya harus sudah beradaptasi dengan teknik 

penampungan menggunakan betina pemancing, kolektor semen, peralatan 

koleksi (artificial cloaca) dan lingkungan kandang. Waktu yang dibutuhkan untuk  

adaptasi ayam kurang lebih 2 minggu, setelah ayam terbiasa dengan lingkungan 
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kandang, alat koleksi semen  dan kolektor semen, baru ayam ditampung 

semennya (Chelmonska et al., 2008) 

Ayam betina yang digunakan untuk uji lapang dalam penelitian tahap II 

berjumlah 30 ekor, dengan masing-masing perlakuan berjumlah 10 ekor, yaitu 10 

ekor sebagai kontrol yaitu  10 

ekor sebagai perlakuan IB dengan semen dingin yang sudah diencerkan dengan 

dan 10 ekor IB dengan semen  yang sudah 

dan glutathione yang telah mengalami penyimpnan suhu 3-5°C dengan lama 

simpan terbaik dari tahap I. 

 

4.2.2. Bahan dan Peralatan 

a. Alat dan bahan penampung semen dan IB  

Peralatan yang digunakan untuk penampungan semen metode betina 

pemancing antara lain: spuit 1 ml, tabung plastik untuk menampung semen 

kapasitas 10 cc, tabung plastik dengan tali karet sebagai artificial cloaca, 

aluminium foil, spidol permanen, kertas label. Peralatan IB ayam antara lain : 

tabung tempat semen, spuit 1cc dengan bagian ujung dipasang selang karet 

steril dengan panjang ± 2-3 cm.  

b. Bahan Pengencer  

Alat untuk pembuatan pengencer antara lain: erlenmeyer, magnetic 

strirer, kertas saring, timbangan analitik, tabung ukur, aluminium foil. Bahan 

pengencer yang digunakan antara lain: bahan pe

(Ringer Laktat) yang mempunyai komposisi setiap 500 ml yaitu: Sodium klorida 

3,0 g, Sodium Laktat 1,55 g, Potassium Klorida 0,15 g dan Kalsium Klorida 2H2O 

0,1 g (Otsu-RL; PT.Otsuka Indonesia) dan bahan antioksidan Glutathione 

(Jincheng Pharm; CAS 70-18-8).  
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c. Alat dan Bahan Evaluasi Semen 

Peralatan untuk  evaluasi semen antara lain: mikroskop, tabung reaksi, 

tabung eppendorf, rak tabung reaksi, rak ependorf, object glass, object  glass 

cekung tengah, cover glass, mikropipet, hemocytometer, almari pendingin/ 

refrigerator, kertas pH, thermometer, stick pengaduk, ose, hand tolly counter, 

jam. Bahan yang digunakan antara lain semen ayam,  NaCl 3 %, pewarna 

eosin negrosin, .  

 

4.3. Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental laboratorium dan uji lapang yang dibagi menjadi 2 tahap 

penelitaian yaitu: 

4.3.1. Penelitian Tahap I:  

Pada penelitian tahap I, 2 ekor ayam jantan dikoleksi semennya, dengan 

frekuensi penampungan 2 kali seminggu dengan masing-masing ayam 5 kali 

penampungan.  Setelah penampungan, dilakukan evaluasi kualitas semen  segar  

secara makroskopis meliputi: volume, warna, konsistensi dan pH, serta evaluasi 

kualitas semen mikroskopis yang meliputi konsentrasi, gerak massa, motilitas, 

viabilitas, dan abnormalitas sperma. Semen segar yang memenuhi syarat 

motilitas minimal 70% dilakukan pengenceran dengan perbandingan bahwa 

konsentrasi spermatozoa pada masing-masing perlakuan sesuai dengan dosis IB 

yaitu 100-200 juta/ml. Kemudian dilakukan penyimpanan dingin pada suhu 3-5°C 

pada refrigerator, dengan bahan pengencer sebagai berikut: 

tanpa glutathione 

glutathione 0,1mM 

glutathione 0,5mM 

glutathione 1mM 
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Evaluasi semen dilakukan mulai jam ke: 0, 4, 8, 24, 32, dan 48 . 

Parameter yang diamati meliputi: motilitas, viabilitas, dan abnormalitas 

spermatozoa. Rancangan percobaan pada penelitian tahap I adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) pola tersarang, dengan ulangan sebagai kelompok dan 

lama simpan tersarang pada perlakuan pengencer. Denah perlakuan penelitian 

tahap I disajikan pada Lampiran 1. 

 
 
4.3.2. Penelitian tahap II: Uji Lapang Fertilitas Spermatozoa dengan 

Inseminasi Buatan (IB) 
 

Penelitian tahap II merupakan  pelaksanaan uji lapang secara in vivo 

dari fertilitas seprmatozoa yang merupakan hasil terbaik dari pelaksanaan 

penelitian tahap I. Semen yang telah diencerkan pada  pengencer dasar 

glutathione yang telah menghasilkan daya 

simpan terbaik (dengan lama simpan jam ke -X) dipilih sebagai perlakuaan 

pengencer untuk pelaksananan IB. Perlakuan kontrol adalah IB dengan semen 

yang diberi  dengan lama simpan dingin yang sama 

tanpa penyimpanan.  

Ayam betina sebagai akseptor adalah ayam betina yang sedang dalam 

masa bertelur umur 9 bulan berjumlah 30 ekor, dengan perlakuan 10 ekor 

sebagai kontrol yang di IB dengan semen segar yang ditambah pengencer 

10 ekor di IB dengan semen yang sudah d

dan disimpan pada suhu 3-5°C pada lama simpan yang sama dengan perlakuan 

terbaik, dan 10 ekor di IB dengan semen yang sudah diencerkan dengan 

Glutathione yang telah mengalami penyimpanan suhu 3-5°C 

dengan lama simpan terbaik. IB dilakukan 2 kali seminggu, dosis semen 0,2 ml 

per ekor dengan konsentrasi 200 juta/ dosis IB, dengan metode intravaginal. 
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Koleksi telur dilakukan hari ke-2 setelah IB sampai hari ke-6 (Gordon, 2005). 

Telur yang telah dikoleksi kemudian dimasukkan dalam mesin tetas yang telah 

dilakukan fumigasi sebelumnya, dan pengaturan suhu 100°F dengan 

kelembaban 60-65% (Malago and Baitilwake, 2009). Pembalikan telur dilakukan 

mulai hari ke-4 sampai hari ke-18, dan pada hari ke-7 penetasan dilakukan 

candling (peneropongan telur) untuk menentukan fertilitas telur (Tabatabaei, 

2010). Parameter yang diamati adalah persentase fertilitas telur. Telur yang 

dianggap fertil  ditandai dengan adanya tunas dengan cabang-cabang urat darah 

dan telur infertil yang ditandai dengan titik atau lingkaran berwarna kehitaman. 

Persentase fertilitas menurut Modupe et al., (2013) dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Fertilitas telur (%) =       jumlah telur yang fertil       x 100% 
              Jumlah telur yang ditetaskan  

 

Rancangan percobaan pada penelitian tahap II adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan membandingkan tiga perlakuan yaitu perlakuan P0: 

sebagai kontrol yaitu IB dengan semen sega ; P1: IB 

(lama simpan 8 jam) dan P2 : IB 

glutathione 

(lama simpan 8 jam). Denah perlakuan penelitian tahap II tertera pada Lampiran 

2.  

 

 

 

 

 



49 
 

4.4. Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Kerangka operasional Penelitian 

 

4.5. Metode Penampungan Semen 

4.5.1. Metode Penampungan Teaser female 

Penampungan semen metode teaser female atau betina pemancing 

dilakukan dengan melatih pejantan dengan cara didekatkan pada betina supaya 

pejantan terangsang secara alami seperti pada kawin alam, pada pejantan  

dipasang tabung sebagai artificial cloaca yang diikatkan pada kloaka pejantan 

dengan tali karet agar tidak mudah lepas saat ejakulasi. Adaptasi ini dilakukan 

Penyimpanan suhu 3-5°C pada 
Pengencer: 

tanpa glutathione 
 + glutathione 0,1 mM,  

P2 = +glutathione 0,5mM,  
+ glutathione 1 mM 

 

Evaluasi semen: 
motilitas, viabilitas, 

abnormalitas, pada jam 
ke 0, 4, 8, 24, 32, 48. 

Penampungan semen 
2 x seminggu, 5x 
penampungan 

Syarat motilitas massa +++/++ dan 
Motilitas individu > 70%  

Penampungan semen 
ayam dengan betina 

pemancing     

Pengencer yang 
menghasilkan  lama 

simpan semen terbaik 
sebagai perlakuan 

pada tahap II 

Terpilih Lama waktu simpan 
dengan kualitas semen terbaik 

Glutathione 

Aplikasi IB pada ayam betina: 
- P0 kontrol segar = IB dengan 

 
- P1 kontrol dingin = IB dengan 

simpan 8 jam) 
-  P2=IB dengan semen dalam 

0,5 mM glutathione 
(lama simpan 8 jam) 

Koleksi telur mulai 
hari ke-2 s.d. hari ke-

6 setelah IB 

penetasan 
candling telur hari ke-7 

Penelitian tahap I  

Penelitian tahap II 

Evaluasi prosentase 
fertilitas telur   
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dalam  waktu 1-2 minggu. Setelah pejantan beradaptasi dengan metode betina 

pemacing baru kemudian dilakukan penampungan. Penampungan dilakukan 

bisa oleh satu atau dua orang sebagai operator. 

Penampung semen dengan cara sebagai berikut : terlebih dahulu bulu 

disekitar kloaka dicukur, bagian sekitar bibir dan kloaka tersebut dibersihkan dari 

kotoran yang menempel dengan tissu yang dibasahi dengan alokol 70% dan 

disemprot dengan desinfektan. Selanjutnya dipasang tabung sebagai artificial 

cloaca yang diikatkan pada punggung ayam, kemudian didekatkan pada betina 

pemancing dan pejantan akan muncul respon untuk menaiki betina, dalam 

beberapa detik ejakulasi akan terjadi dan semen tertampung dalam tabung 

artificial cloaca. Tali pengikat tabung dilepaskan dan semen yang tertampung di 

sedot dengan spuit 1 ml untuk mengetahui valume semen, selanjutnya  dituang 

dalam tabung eppendorf untuk dilakukan pemeriksaan semen segar dan 

perlakuan pengenceran.  

 

4.6. Evaluasi Kualitas Semen Segar  

4.6.1. Evaluasi Mikroskopis 

a. Volume Semen 

Volume semen yang sudah ditampung pada 1 kali penampungan diukur 

dengan melihat langsung pada tabung skala (Susilawati, 2011; Ax et el., 2008). 

b. Warna Semen  

Warna semen dapat dilihat langsung pada tabung penampung, warna 

semen yang normal adalah putih kekuningan atau putih susu (Susilawati, 2011; 

Ax et el., 2008). 
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c. pH Semen 

pH semen diukur dengan cara mengambil sedikit semen segar dengan 

menggunakan ose dan diletakkan pada kertas lakmus dan perubahan warna 

yang terjadi disesuaikan dengan indikator yang ada (Kaneko et al, 2003). 

d. Konsistensi Semen 

Konsistensi semen dapat diperiksa dengan menggoyang-nggoyangkan 

tabung penampung semen secara perlahan-lahan dan melihat kekentalan semen 

(Ax et al, 2008). 

4.6.2. Evaluasi Mikroskopis 

a. Konsentrasi Spermatozoa 

Penilaian konsentrasi spermatozoa tiap mililiter semen sangat penting 

karena sebagai kriteria penentu kualitas semen dan menentukan tingkat 

pengencerannya. Konsentrasi spermatozoa dihitung menggunakan 

Haemocytometer, colorimeter dan spectrophotometer (Susilawati, 2013). 

Penghitungan konsentrasi spermatozoa dengan haemocytometer dilakukan 

dengan cara : semen dihisap dengan pipet eritrosit hingga angka 0,5 kemudian 

dhisap NaCl 3% hingga angka 101. Pipet eritrocyt digoyang-goyang membentuk 

angka delapan selama 2-3 menit sehingga semen dan NaCl 3% tercampur 

secara homogen. Setelah itu semen dibuang 1-2 tetes, kemudian dibuang lagi 1-

2 tetes. Kemudian diteteskan semen pada kamar hitung yang telah diberi cover 

glass sebanyak 1 tetes. Kemudian dihitung spermatozoa pada 5 kamar hitung 

besar mulai dari sudut kiri atas, kanan, tengah, kiri bawah dan kanan bawah. 

Kosentrasi total spermatozoa pada 5 kamar hitung dikalikan 107 (Susilawati, 

2011). 
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b. Motilitas Massa Spermatozoa 

Gerakan massa spermatozoa dapat dilihat segera setelah semen 

ditampung, yaitu dengan cara meneteskan semen segar di atas gelas obyek 

kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100X (Ismaya, 

2014). Bila terlihat adanya gelombang tebal seperti awan, maka penilaian sangat 

baik (+++), bila terdapat gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak 

lambat maka penilaian adalah baik (++). Bila hanya terdapat gerakan-gerakan 

individu aktif progresif maka penilaian adalah sedang (+) dan bila tidak ada 

gerakan sama sekali maka penilaian adalah buruk (0) (Massanyi et al, 2002). 

 

c. Persentase Motilitas Individu  

Gerakan individu spermatozoa dapat diamati dengan meletakkan semen 

diatas gelas obyek dan ditutup cover glass dan diamati menggunakan mikroskop 

perbesaran 400X, kemudian menentukan presentase spermatozoa yang 

bergerak progresif (Susilawati, 2011). 

 

d. Presentase Viabilitas Spermatozoa  

Menghitung pesentase hidup spermatozoa dilakukan dengan pewarna 

eosin negrosin. Satu tetes semen diteteskan pada ujung gelas obyek dengan 

menggunakan ose. Larutan eosin negrosin diteteskan satu tetes dideket semen 

segar, kemudian keduanya dicampur. Dengan gelas obyek bersih yang lain 

letakkan diatas campuran semen dan larutan eosin negrosin tadi, dengan 

membentu sudut 45° dan ddorong sampai ke ujung hingga menyebar merata 

pada obyek glass, kemudian kering anginkan, lalu diamati 100 spermatozoa 

dengan menggunkan mikroskop cahaya perbesaran 400x. Spermatozoa yang 

mati akan menyerap warna ungu sedangkan spermatozoa yang hidup tidak 

menyerap warna (transparan) (Susilawati, 2011; Ax et al, 2008). 
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% viabiitas =  jumlah spermatozoa hidup   x 100% 
     Jumlah spermatozoa yang diamati  

 
 

e. Presentase Abnormalitas Spermatozoa  

Pengamatan sama dengan pengamatan viabilitas spermatozoa dengan 

pewarna eosin negrosin. Dihitung persentase spermatozoa normal dan abnormal 

diantara 100 spermatozoa dengan menggunakan mikroskop cahaya perbesaran 

400x (Susilawati, 2011). 

% Abnormalitas = jumlah spermatozoa abnormal      x 100% 
     Jumlah spermatozoa yang  diamati  

 

4.7. Pengenceran Semen 

Semen yang diproses lebih lanjut untuk pengenceran  adalah semen 

yang memiliki gerak massa minimal 2+, motilitas individu minimal 70%, dan 

abnormalitas < 20%. Semen yang telah dievaluasi dibagi dalam 4 kelompok 

 yang telah ditambahkan glutathione dengan 

berbagai konsentrasi. Pengencer ditambahkan pada semen menggunakan 

micropipet ke dalam tabung reaksi sesuai volume pengencer yang akan 

digunakan. Kemudian digoyang-goyangkan pelan pelan agar homogen. Tabung 

reaksi berisi semen dimasukkan ke dalam beaker glass volume 200 ml yang 

berisi air sebanyak 50 ml suhu 18-21°C, dimasukkan ke dalam refrigerator 

sehingga suhu semen di dalam tabung akan turun secara gradual menjadi 5°C . 

Jumlah bahan pengencer yang akan ditambahkan ke masing-masing semen 

dihitung dengan rumus sebagai berikut (Susilawati, 2013):  

       Volume pengencer = volume semen segar x konsentrasi spermatozoa 
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4.8. Evaluasi Kualitas Semen Setelah Penyimpanan Suhu Dingin 

4.8.1. Persentase Motilitas Individu 

Penilaian motilitas individu dilakukan dengan cara meneteskan semen 

pada gelas obyek dan dilakukan pengamatan dengan lensa obyektif 40 kali. 

Penilaian diberikan mulai dari 0% (tidak ada spermatozoa yang bergerak ke 

depan) sampai 100% (semua spermatozoa bergerak ke depan). 

4.8.2. Persentase Viabilitas 

Satu tetes semen diteteskan pada ujung gelas obyek dengan 

menggunakan ose. Larutan eosin negrosin diteteskan satu tetes dideket semen 

segar, kemudian keduanya dicampur. Gelas obyek bersih yang lain diletakkan di 

atas campuran semen dan larutan eosin negrosin tadi, dengan membentu sudut 

45° dan didorong sampai ke ujung hingga menyebar merata pada gelas obyek, 

kemudian dikering anginkan, lalu diamati 100 spermatozoa dengan menggunkan 

mikroskop cahaya perbesaran 400x. Spermatozoa yang mati akan menyerap 

warna ungu sedangkan spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna 

(transparan) (Susilawati, 2011; Ax et al, 2008). 

% viabiitas =  jumlah spermatozoa hidup   x 100% 
     Jumlah spermatozoa yang diamati  
 

 
4.8.3. Persentase Abnormalitas Spermatozoa 

Persentase abnormalitas spermatozoa diamati dengan menggunakan 

preparat ulas pada gelas obyek dari semen yang telah dicampur dengan 

pewarna eosin negrosin. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 

mikroskop perbesaran 400x dan dihitung sampai minimal 100 sel spermatozoa. 

Presentase abnormalitas sermatozoa dihitung  dengan rumus: 

%Abnormalitas = jumlah spermatozoa abnormal      x 100% 
     Jumlah spermatozoa yang  diamati  
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4.9. Analisis Data 

Pada penelitian tahap I data yang telah didapatkan kemudian 

ditabulasi dan dianalisis secara statistik mengunakan Alanisys of Varians 

(ANOVA) Apabila hasil analisi menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

atau sangat nyata (P<0,01)  maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple 

Range (DMRT). Penelitian tahap II, data fertlitas telur dianalisis dengan analisis 

non parametrik chi-square untuk mengetahui perbedaan anatara frekuensi 

observasi dengan frekuensi harapan fertilitas telur.  

4.10. Batasan Istilah 

Batasan istilah pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kualitas semen adalah penilaian keadaan semen berdasarkan pada 

parameter motilitas, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa  

b. Motilitas spermatozoa 

Motilitas individu spermatozoa adalah spermatozoa yang bergerak maju 

(progresif) yang diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya 

perbesaran 400x yang dinyatakan dalam persen (%). 

c. Viabilitas spermatozoa 

Viabilitas spermatozoa adalah spermatozoa hidup yang ditandai dengan 

warna transparan pada preparat ulas dengan pewarnaan eosin -nigrosin 

dan diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya perbesaran 400x 

yang dinyatakan dalam persen (%). 

d. Abnormalitas spermatozoa 

Abnormalitas spermatazoa adalah spermatozoa yang abnormal pada 

pengamatan dengan menggunakan mikroskop cahaya perbedaran 400 

x, yang ditandai dengan kepala membesar, kepala berbentuk bulat, 
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kepala menekuk, mid piece menekuk, mid piece menekuk, ekor putus, 

ekor melengkung, ekor menggulung yang dinyatakan dalam persen (%). 

e. Fertilitas telur   

Fertilitas telur adalah jumlah telur yang fertil dibagi dengan jumlah telur 

yang ditetaskan dikalikan 100%, yang dinyatakan dalam persen (%). 

Telur yang fertil  ditandai adanya tunas dengan cabang-cabang urat 

darah yang diamati pada hari ke-7 penetasan dengan candling 

(peneropongan telur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


