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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di Balai Inseminasi 

Buatan Daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. 

3.2. Materi  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen segar sapi 

simmental yang ditampung langsung di Balai Inseminasi Buatan Payakumbuh, 

Sumatera Barat. 

 Bahan pengencer yang digunakan dalam penelitian ini adalah air kelapa 

muda dan air kelapa tua. Air kelapa muda yang digunakan dapat dilihat pada kulit 

kelapa bewarna hijau dengan lingkaran pada ujung batok tidak terlalu lebar, dan 

jika diguncangkan akan terdengar kocokan air dan jika diketuk-ketuk terdapat 

getaran didalamnya. Sedangkan, air kelapa tua yang digunakan dapat dilihat pada 

kulit bewarna hijau kecoklat-coklatan dengan lingkaran pada ujung batoknya 

melebar, dan jika diguncangkan tidak terdengar apapun dan jika di ketuk-ketuk 

tidak terdapat getaran. Bahan lain yang digunakan adalah kuning telur, tris, 

gliserol, zat pewarna eosin, antibiotik (streptomycin dan penicillin), aquabidest. 

Alat-alat yang digunakan adalah vagina buatan, waterbath, mikroskop elektrik, 

photometer SMDS, timbangan analitik, spatula, gelas ukur, gelas obyek, cover 

glass, kertas lakmus, tabung erlemeyer, aluminium foil, tissue, spuit, kertas saring, 

mikro pipet, rak tabung reaksi, pengaduk, gunting, lemari pendingin, container. 
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3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola Faktorial terdiri 2 faktor dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan 

sebagai berikut : 

1. Faktor A : Jenis Air Kelapa 

a. Air kelapa muda 

b. Air kelapa tua 

2. Faktor B : Konsentrasi 

a. 0 ml 

b. 25 ml 

c. 50 ml 

d. 75 ml 

1. Air kelapa muda 

A0 = Air kelapa muda 0 ml + Tris 80 ml + Kuning telur 20 ml 

A1= Air kelapa muda 25 ml + Tris 55 ml + Kuning telur 20 ml 

A2 = Air kelapa muda 50 ml + Tris 30 ml + Kuning telur 20 ml 

A3 = Air kelapa muda 75 ml + Tris 5 ml + Kuning telur 20 ml 

2. Air kelapa tua 

B0= Air kelapa tua 0 ml + Tris 80 ml + Kuning telur 20 ml 

B1= Air kelapa tua 25 ml + Tris 55 ml + Kuning telur 20 ml 

B2= Air kelapa tua 50 ml + Tris 30 ml + Kuning telur 20 ml 

B3= Air kelapa tua 75 ml + Tris 5 ml + Kuning telur 20 ml 
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1.4. Prosedur Penelitian 

1.4.1. Penampungan semen 

Penampungan semen diambil langsung dari pejantan sapi simental unggul 

dengan menggunakan vagina buatan, sebelum diambil semen terlebih dahulu bull 

diperiksa kesehatannya, dimandikan dan dibersihkan prupetium, setelah itu bull 

dibawa ketempat penampungan yang telah tersedia bull teaser (pemancing). 

Kolektor siap berdiri disamping kanan bull atau bull teaser. Satu atau dua orang 

petugas lainnya membawa (meng-handle) bull yang akan ditampung spermanya. 

Bull dibiarkan mendekati dan menaiki bull teaser. Kolektor mengambil semen 

menggunakan tangan kanan dengan sudut kemiringan 45
o
C dengan posisi lubang 

vagina butan berada dibawah. Kolektor menarik dan mengarahkan preputium 

(menggunakan tangan kiri) ke arah luar – kanan agar penis tidak menyentuh 

bagian pantat bull teaser, saat itu juga petugas yang memegang tali menarik 

pejantan ke arah belakang supaya turun dari bull teaser.  

Tindakan menurunkan pejantan dari bull teaser disebut dengan false 

mounting. False mounting dilakukan 3-5 kali hingga cairan kelenjar pelengkap 

benar-benar habis dan pejantan siap untuk ditampung. Saat pejantan menaiki bull 

teaser dan penis dalam keadaan ereksi, penis diarahkan dan dimasukkan kedalam 

lubang vagina buatan. Saat ejakulasi, penis bergerak cepat sehingga gerakan 

vagina buatan juga harus searah dengan gerakan penis. Biarkan pejantan tersebut 

mendorong penisnya memasuki vagina buatan dan melakukan ejakulasi. Setelah 

bull mengalami ejakulasi, collection tube ditempatkan di bawah, dan lubang 

vagina buatan berada diposisi atas agar semen di dalam collection tube tidak 

tumpah. Setelah semen tertampung dilakukan evaluasi secara makroskopik dan 
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mikroskopik dilaboratorium, semen yang dipakai adalah berkualitas baik 

(konsentrasi 1000 sampai 2000 juta spermatozoa/ml semen, motilitas ≥ 70% dan 

abnormalitas > 30%. 

 

1.4.2. Persiapan bahan pengencer 

a. Pengenceran Air kelapa 

Menyiapkan bahan pengencer air kelapa dengan cara : 

1. Siapkan buah kelapa muda dan buah kelapa tua. 

2. Bersihkan buah kelapa dengan air bersih 

3. Kemudian buah kelapa diusap dengan tissu hingga kering, lalu 

dilumasi dipermukaan buah kelapa dengan alkohol agar steril. 

4. Kelapa yang telah dilumasi dengan air alkohol, dibuka 

menggunakan parang dan ambil air kelapanya. 

b. Pengenceran Tris-kuning telur : 

1. Menimbang 3,634 g Kristal Tris (hydroximethyl) aminomethan, 

1,25 gr kristal fruktosa dan 1,7 g asam sitrat monohidrat, masukkan 

kedalam labu ukur 100 ml, tambahkan aquabides sampai mencapai 

100 ml. Homogenkan selama 15 menit. 

2. Menyiapkan 80 ml larutan no.1 dalam beaker glass 100 ml, 

campurkan 20 ml kuning telur, kemudian aduk perlahan hingga 

homogen, sekitar 30- 60 menit. 

3. Menambahkan 0.5 ml penicillin dan 0.4 ml streptomicyn kedalam 

larutan. 
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4. Menghomogenkan selama 15 menit, simpan pada suhu 37
o
C triss-

kuning telur siap digunakan. 

5. Menambahkan gliserol 6% pada saat pengencer digunakan (saat 

ekuilibrasi) 

 

1.4.3. Pengenceran Semen 

Menghitung jmlah bahan pengenceran (Rizal dan Herdis, 2008). 

 Dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

 Jumlah pengencer : 

 (
                                      

        
           )             

Ket : Dosis IB 200 juta 

 

1.5.Peubah Yang Diukur 

Peubah yang diukur dalam penelitian ini meliputi: 

1. Persentase Motilitas.  

Penentuan motilitas spermatozoa dilakukan menurut gerakan individual 

(Shukla, 2011), yaitu dengan meneteskan semen pada gelas objek yang bersih dan 

ditutup dengan gelas penutup. Kemudian dilakukan pengamatan dibawah 

mikroskop pada pembesaran 45 x 10. Kemudian dihitung gerakan-gerakan 

individual spermatozoa. 

          ( )  
                                

                                
      

2. Daya Tahan Hidup 

Penentuan persentase motilitas spermatozoa dilakukan menurut pewarnaan 

differensial (Shukla, 2011), yaitu dengan meneteskan satu tetes kecil semen yang 
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sudah di Thawing di atas gelas objek yang bersih kemudian diteteskan zat warna 

eosin di atas semen dan dicampur secara merata dengan menggunakan satu batang 

gelas steril. Buat preparat ulas yang tipis segera dikeringkan di atas nyala api 

kemudian dilakukan pengamatan dibawah mikroskop pada pembesaran 45 x 10. 

Spermatozoa yang mati akan menyerap warna merah, sedangkan yang masih 

hidup akan tetap bening. Perhitungan dilakukan sekurang-kurangnya 100 sampai 

200 sel spermatozoa yang hidup dan yang mati. 

                ( )  
                        

                                
       

3. Persentase Abnormal 

Abnormalitas spermatozoa diamati dengan membuat preparat ulas pada 

gelas objek dari satu tetes sperma yang dicampur dengan satu eosin-Negrosin. 

Pengamatan dilakukan dibawah mikroskop dengan pembesaran 45 x 10. 

Spermatozoa yang normal dan abnormal dihitung sampai 100 sampai 200 sel 

(Shukla, 2011). Spermatozoa yang morfologi abnormal dapat dihitung dengan 

rumus; 

             ( )  
                           

                                
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
39 

     

Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 : 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Prosedur Penelitian   

Penyiapan alat penampungan Penyiapan bahan pengencer 

Penampungan semen 

(sampel yang digunakan satu ekor sapi) 

Evaluasi semen segar dilaboratorium   

(makroskopik dan mikroskopik) 

Pengenceran 

Pengenceran air kelapa muda 

0 ml air kelapa muda + 80  ml 

Tris + 20 ml kuning telur 

Filling dan Sealing 

Ekuilibrasi selama 4 jam 

Pembekuan menggunakan Uap N2 Cair atau Freezing 

dengan suhu    -110oC 

Thawing 

Suhu Thawing 37
o
C dengan durasi 15 detik 

25 ml air kelapa muda + 55 ml 

Buffer + 20 ml kuning telur 

50 ml air kelapa muda + 30 ml 

Buffer + 20 ml kuning telur 

75 ml air kelapa muda + 5 ml 

Buffer + 20 mml  kuning telur 

Pengenceran air kelapa tua 

0 ml air kelapa tua + 80  ml 

Buffer + 20 ml kuning telur 

25 ml air kelapa tua + 55 ml 

Buffer + 20 ml kuning telur 

50 ml air kelapa tua + 30 ml 

Buffer + 20 ml kuning telur 

75 ml air kelapa tua + 5 ml 

Buffer + 20 ml  kuning telur 
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3.6.  Analisis Data 

Data penelitian yang akan didapatkan diolah secara statistik dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial (Steel dan Torrie, 1991). 

Model rancangan adalah : 

 Y ijk  = µ + αi + βj + (αβ)ij + ɛijk  

Keterangan : 

Y ijk : Hasil pengamatan pada faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf  

    ke-j dan pada ulangan ke-k. 

µ : Nilai tengah umum (population mean) 

αi : Efek faktor A pada taraf ke-i 

βj : Efek faktor B pada taraf ke-j 

(αβ)ij : Efek dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf ke-j pada  

   ulangan ke-k. 

ɛijk : Pengaruh galat dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf ke-j 

   pada ulangan ke-k 

i : taraf 1,2, 3 

j : taraf 1, 2, 3  

k : taraf 1, 2, 3 

 

Tabel analisis sidik ragam rancangan acak lengkap pada pola faktorial 

dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.2  Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

Sumber keragaman Db  JK  KT         F Hitung     F Tabel 

                                       0, 05 0,01 

A     a-1  JKA  KTA KTA/KTG -      - 

B   b-1  JKB  KTB KTB/KTG -      - 

Ab   (a-1)(b-1) JKAB  KTAB KTAB/KTG -      - 

Galat   ab(r-1)  JKG  KTG  -  -      - 

Total   abr-1  JKT  -  -  -      - 

Sumber : Steel dan Torrie (1991) 

 

Perhitungan : 

 Faktor Koreksi (FK)   = 
(  ) 

   
 

 Jumlah Kuadrat Total (JKT)  = ∑(Yijk)2-FK 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
 (   ) 

 
    

 Jumlah Kuadrat Galat   = JKT – JKP 

 JK (A)     = 
 (  ) 

  
    

 JK (B)     =  
 (  ) 

 
    

 JK (AB)    = JKP – JK(A) – JK (B) 

 KT (A)     = JK(A)/ (a-1) 

 KT (AB)    = JK(B)/ (b-1) 

 Kuadrat tengah interaksi faktor A dan B (KTAB) = JKAB/(a-1) (b-1) 

 Kuadrat Tengah Galat (KTG)  = JKG/ab (r-1) 

 

Bila hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata dilakukan uji lanjut dengan 

duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (Steel dan Torrie, 1991). 

UJDα = Rα (p ; db) × √            
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Keterangan : 

α : Taraf uji nyata 

R : Nilai dari tabel uji jarak Duncan 

P : Banyak Perlakuan 

 


