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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian telah dilakukan pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2017 di Balai 

Inseminasi Buatan (BIB) Tuah Sakato, Payakumbuh, Sumatera Barat. 

 

3.2. Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen segar sapi 

simental yang ditampung langsung di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Tuah 

Sakato, Payakumbuh, Sumatra Barat. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah madu, kuning telur, tris, 

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

Alat-alat yang digunakan adalah vagina buatan (VB) untuk menampung 

semen, waterbath, mikroskop elektrik, photometer SMDS, timbangan analitik, 

sendok spatula, gelas ukur, gelas obyek, cover glass, kertas lakmus, Cool Tab, 

refrigator, erlemeyer, alumunium foil, tissue, mikropipet, dan rak tabung reaksi. 

 

3.3. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 4 x 3 dengan 3 ulangan yang 

akan diamati setelah dilakukan pengenceran, penelitian terdiri dari 2 perlakuan 

yaitu : Faktor A konsentrasi Madu pada pengencer ; 

A1= 80 ml Tris (dengan fruktosa) + 20 ml Kuning  Telur (kontrol) 

A2= 79 ml Tris (tanpa fruktosa)  + 20 ml Kuning Telur + 1 ml madu 

A3= 78 ml Tris (tanpa fruktosa)  + 20 ml Kuning Telur  + 2 ml madu 

A4= 77 ml Tris (tanpa fruktosa)  + 20 ml Kuning Telur + 3 ml madu 
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Faktor B adalah lama waktu ekuilibrasi ; 

B1 = 2 Jam B2 = 4 Jam  B3 = 6 Jam 

 

3.4 Prosedur Penelitian      

Adapun prosedur penelitian yang terdiri dari persiapan bahan pengencer, 

penampungan semen, prosedur pembuatan pengencer, pengenceran semen. 

Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 

3.4.1  Pembuatan Pengencer Semen 

A. Cara Pembuatan Tris : 

a. Tris aminomethan ditimbang sebanyak 3,634 g, asam sitrat 

sebanyak 1,7 g dan fruktosa sebanyak 1,25 g kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur, dan ditambahkan aquabides sampai 100 ml. 

b. Larutan dimasukkan kedalam beaker glass sebanyak 74 ml pada 

perlakuan A0 dan larutan tanpa fruktosa pada perlakuan A1 73 ml, 

A2 72 ml dan A3 71 ml, masing-masing dicampurkan 6 ml gliserol 

dan 20 ml kuning telur, lalu diaduk perlahan sampai homogen. 

c. Penicillin sebanyak 0,5 ml dan 0,4 ml streptomicyn ditambahkan 

kedalam larutan diatas. 

d. Larutan dihomogenkan, disimpan pada suhu 37°C, dan siap 

digunakan sebagai larutan pengencer. 

B. Pembuatan pengencer sesuai perlakuan 

a. Pembuatan perlakuan A1 : 

Ambil larutan tris 80 ml di campur kuning telur 20 ml setelah itu 

tambahkan antibiotik (penisilin 0,5 ml  stereptomycin 0,4 ml) dan 

dihomogenkan dengan stir magnetik. 
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b. Pembuatan perlakuan A2 : 

Madu diambil 1 ml ditambahkan tris 79 ml tanpa fruktosa  

sehingga menjadi 80 ml, selanjutnyan dicampurkan kuning telur 20 

ml, setelah itu tambahkan antibiotik (penisilin 0,5 ml  

stereptomycin 0,4 ml) dan dihomogenkan dengan stir magnetik. 

c.  Pembuatan perlakuan A3 : 

Madu diambil 2 ml ditambahkan tris 78 ml tanpa fruktosa sehingga 

menjadi 80 ml, selanjutnya dicampurkan kuning telur 20 ml, 

setelah itu tambahkan antibiotik (penisilin 0,5 ml  stereptomycin 

0,4 ml) dan dihomogenkan dengan stir magnetik. 

d.  Pembuatan perlakuan A4 : 

Madu diambil 3 ml ditambahkan tris 78 ml tanpa fruktosa sehingga 

menjadi 80 ml, selanjutnya dicampurkan kuning telur 20 ml, 

setelah itu tambahkan antibiotik (penisilin 0,5 ml  stereptomycin 

0,4 ml) dan dihomogenkan dengan stir magnetik 

 

3.4.2.  Penampungan Semen 

Penampungan semen diambil langsung dari pejantan sapi simmental 

unggul dengan menggunakan vagina buatan. Sebelum diambil semen terlebih 

dahulu bull diperiksa kesehatan, dibersihkan prupetium, dan melakukan 

pancingan dengan menggunakan teaser. Setelah semen tertampung dilakukan 

pemeriksaan secara makroskopik dan mikroskopik di laboratorium. semen yang 

dipakai adalah kualitas baik (konsentrasi 1000 sampai 2000 juta spermatozoa/ml 

semen, motilitas ≥ 70% dan abnormalitas ≤ 20 %).  
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3.4.3 Pengenceran Semen 

Pengenceran semen  menggunakan madu pada pengencer tris-kuning telur. 

Rumus pengenceran menurut (Mumu, 2009) 

 

Jumlah Pengencer =             –   volume semen 

 

3.4.4 Bagan Alur  Penelitian 

Adapun prosedur penelitian yang terdiri dari persiapan bahan pengencer, 

penampungan semen, pengenceran semen, filling dan sealing, ekuilibras pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Skema Penelitian Kualitas Semen Sapi Simental dengan bahan 

pengencer madu dan Tris Kuning Telur. 

 

volume semen X motilitas X konsentrasi 

100 X 10
6
 

Penampungan Semen 

Pengenceran Semen Sesuai Perlakuan 

Lama Ekuilibrasi 

Evaluasi Semen ; 

A. Makroskopis ; 

Volume, pH, Warna, 

kekentalan dan bau 

B. Mikroskopis; 

Konsentrasi, 

Gerakan  Massa, 

Motilitas, Persentase 

Hidup  dan 

Abnormalitas 

Evaluasi Semen ; 

A. Mikroskopis; 

Konsentrasi, 

Gerakan  Massa, 

Motilitas, 

Persentase Hidup 

dan Abnormalitas 

4 Jam 2 Jam 

Analisis Data 

6 Jam 

Penyiapan Penampungan dan Penyiapan Bahan 

Pengencer 



 29 

3.5 Peubah yang Diukur 

Peubah yang diukur dalam penelitian ini meliputi: 

 

3.5.1. Persentase Motilitas 

Penentuan motilitas spermatozoa dilakukan menurut gerakan individual, 

yaitu dengan meneteskan semen pada gelas objek yang bersih dan ditutup dengan 

gelas penutup. Kemudian dilakukan pengamatan dibawah mikroskop dengan 

pembesaran 45 x 10. Kemudian dihitung gerakan-gerakan individual spermatozoa. 

(Shukla, 2011) 

          ( )  
                                     

                                
        

 

3.5.2. Persentasi Hidup 

Penentuan persentase mortalitas spermatozoa dilakukan menurut 

pewarnaan differensial (Shukla, 2011), yaitu dengan meneteskan satu tetes kecil 

semen yang 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 diatas 

nyala api kemudian dilakukan pengamatan di bawah 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. 

                 ( )  
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3.5.3. Persentase Abnormalitas 

Abnormalitas spermatozoa diamati dengan membuat preparat ulas pada 

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

Negrosin. Pengamatan dilakukan dibawah mikroskop dengan pembesaran 45 x10. 

Spermatozoa yang normal dan abnormal dihitung 100 sampai 200 sel (Shukla, 

2011). Spermatozoa yang morfologi abnormal dapat dihiting dengan rumus: 

         ( )  
                           

                                
        

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis ragam berdasarkan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) pola Faktorial 4 x 3 dengan 3 ulangan, menurut Steel dan 

Torrie (1993), dengan model matematika sebagai berikut :  

   Yij      i   j   (  )ij  k    ijk 

Keterangan : 

 i : 1,2,3,…..a 

 j : 1,2,3,…..b 

 k : 1,2,3,…..c   

 Yij : pengamatan pada konsentrasi madutaraf  ke-i lama waktu 

ekuilibrasi taraf ke-j dan ulangan ke-k 

   : rataan umum 

  i : Pengaruh konsentrasi madu taraf ke-i 

  j : lama waktu ekuilibrasi taraf ke-j 

 (  )ij : pengaruh interaksi konsentrasi madu taraf ke-i dan lama 

Waktu ekuilibrasi taraf ke-j  

  k : pengaruh kelompok ke-k 

 ijk :  Pengaruh galat galat percobaan pada konsentrasi madu taraf 

ke-I lama waktu ekuilibrasi taraf ke-J dan ulangan ke-k 
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Jika terdapat perbedaan antar penelitian maka akan dianalisis dengan 

menggunakan uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test), dengan melihat 

pada Tabel 3.1. sebagai berikut  

Tabel 3.1. Analisis Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

0,05 0,01 

Kelompok r-1 JKK KTK KTK/KTG - - 

Factor A a-1 JKA KTA KTA/KTG - - 

Factor B b-1 JKB KTB KTB/KTG - - 

Interaksi A & B  (a-1)(b-1) JKAB KTAB KTA/KTG - - 

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

Total a.b.r-1 JKT - - - - 

Keterangan : 

Faktor Koreksi (FK) = 
   

     
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑          

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) =  ∑
    

 

   
 –    

Jumlah Kuadrat Faktor B(JKB) =∑
    

 

   
 –    

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) =  ∑
    

 

   
 –    

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor A dan B {JK (AB)} = ∑
      

 

  
 –    -JKA - JKB 

Jumlah Kuadrat Galat =  JKT – JKK – JKA – JKB – JK (AB) 


