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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari 2018 di Laboratorium 

Balai Inseminasi Buatan Tenayan Raya (BIB) Pekanbaru. 

 

3.2. Materi 

Materi yang digunakan dalam  penelitian ini adalah semen sapi bali yang 

ditampung di balai inseminasi buatanTenayan Raya, Pekanbaru.  Bahan-bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sukrosa, tris , kuning telur, gliserol, 

Eosin, streptomychin dan penicillin sebagai antibiotik pengencer. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah vagina buatan untuk 

penampung semen, water bath untuk mempertahankan suhu semen yang baru 

diambil, mikroskop cahaya untuk pengamatan motilitas dan viabilitas 

spermatozoa, photometer SDMS untuk mengetahui konsentrasi spermatozoa dan 

volume pengencer yang akan digunakan, magnetik stirrer untuk 

menghomogenkan bahan pengancer, kertas lakmus untuk mengukur pH, 

timbangan mikro,tabung sentrifuse, objek gelas, cover gelas, kertas saring, pinset,  

, spuit, tabung reaksi, tisu, kapas, tabung lavendov, pipet mikro ukuran 1ml dan 

gelas ukur. 
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3.3. Metode 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 

acaklengkap (RAL) yang terdiri dari 5 taraf perlakuan dan 4 ulangan. Sebagai 

taraf perlakuan adalah : 

Perlakuan A (Kontrol) =  Tris  80% + 20% Kuning telur  

Perlakuan B = Sukrosa 0.2% +Tris 80% +20% Kuning telur  

PerlakuanC = Sukrosa 0.3%+Tris 80% + 20% Kuning telur 

PerlakuanD =  Sukrosa 0.4%+Tris 80% +20% Kuning telur 

PerlakuanE =  Sukrosa  0.5%+ Tris 80% +20% Kuning telur 

 

3.4. Prosedur penelitian 

3.4.1. Penampungan semen  

 Penampungan semen pada penelitian ini dilaksanakan pada pagi hari pada 

jam 08.00 WIB dengan vagina buatan dan prosedur yang digunakan mengikuti 

petunjuk BIB Tenayan Raya, Pekanbaru yaitu vagina dipasang, kantong antara 

selinder dan selongsong diisi dengan air panas bersuhu antara 42-45 , supaya 

kondisi vagina buatan pada saat penampungan menyerupai kondisi vagina sapi 

yang birahi. 

Sebelum pengambilan semen terlebih dahulu pejantan diperiksa 

kesehatannya, pembersihkan sekitar prupetium, kemudian baru dilakukan 

pemancingan dengan menggunakan teaser yang berfungsi untuk menaikan 

dorongan seksualnya. Setelah semen tertampung dilakukan pemeriksaan secara 

makroskopik dan mikroskopik di laboratorium. Proses pemeriksaan semen segar 
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secara makroskopis meliputi pemeriksaan volume, warna, bau, konsistensi, dan 

pH, kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopis meliputi pemeriksaan gerak 

massa,motilitas, konsentrasi, abnormalitas,livabilitas, membran plasma utuh 

(MPU) 

3.4.2. Evaluasi semen secara makroskopis dan mikroskopis 

Pemerikasaan kualitas semen segar secara makroskopis meliputi sebagai 

berikut : 

1. Volume semen, diukur langsung pada gelas tampung berskala pada tabung 

penampungan yang dinyatakan dalam mililiter. 

2. Warna dan kosistensi dinilai langsung secara visual. Konsistensi dinilai 

berdasarkan empat kategori warna yang berbeda untuk pendugaan  secara 

kasar pada konsentrasi spermatozoa (Feradis, 2010) yaitu : 1. Kental dan 

krem dinyatakan konsetrasi : 1.000-2.000.×.10
6
/ml, 2. Encer berwarna 

susu:500-600.×.10
6
/ml, 3. Cair berwarna atau hanya sedikit          

kekeruhan : 100×10
6
/ml, 4. Jernih seperti air : 50 ×10

6
/ml. 

3. Konsentrasi ion-hitrogen (pH), ditentukan menggunakan kertas indikator 

pH. 

4. Bau semen, yang terdapat dalam semen ditentukan dengan cara 

organoleptis. 

Pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis meliputi sebagai 

berikut : 

1. Motilitas ditentukan dalam waktu 10-15 menit dari sejak penampungan 

semen, ditentukan secara subyektif dengan memeriksa semen yang tidak 
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dicairkan pada objek glass hangat dan kemudian diperiksa dengan mikroskop 

dengan pembesar 10×10. 

2. Motilitas individu, diperiksa secara subyektif pada objek glass yang 

kemudian ditutup dengan cover glass dan memeriksanya dilakukan dibawah 

mikroskop dengan pembesar 10×40. 

3. Persentase spermatozoa motilitas progresif adalah penilaian spermatozoa 

yang bergerak maju kedepan secara progresif. 

4.  Tahap penilaian satu tetes sampel semen  diteteskan diatas objek glass dan 

ditutup dengan cover class  kemudian ditempatkan diatas papan pemanas 

dengan suhu 37
0
C yang langsung terpasang pada mikroskop. Penilaian 

Spermatozoa motil  dilakukan pada tiga lapang pandang yang berbeda dengan 

mikroskop dengan pembesar 400x untuk masing-masing  semen sampel. 

Angka yang diberikan berkisar antara 0 dan 100% dengan skala 5%. Skor 0% 

(tidak ada yang bergerak) dan 100% (seluruh spermatozoa bergerak kedepan). 

Rata-rata dari tiga estimasi berturut dicatat sebagai skor akhir 

motilitas(Toelihere, 1977). 

5. Persentase Livabilitas Spermatozoa adalah persentase spermatozoa yang 

hidup. Livabilitas spermatozoa ditentukan dengan menghitung persentase 

spermatozoa yang hidup setelah pewarnaan dengan 2% eosin yaitu eosin 1,67 

g dan sodium sitrat 2,9 g dilarutkan dalam dengan akuabides (`Bucak et al., 

2007). Setetes sampel semen dengan dua tetes eosin diteteskan pada objek 

glass yang hangat kemudian diratakan dengan eosin yang telah tercampur 

dengan segera. Spermatozoa yang hidup ditandai oleh kepala berwarna putih, 
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sedangkan yang mati ditandai oleh kepala berwarna merah. Sebanyak 

minimum 200 spermatozoa dievaluasi dengan mikroskop cahaya pembesaran 

400x, dengan rumus : 

Spermatozoa Hidup (%) 
                             

                                 
 × 100% 

6. Persentase abnormalitas spermatozoa ditentukan dengan menghitung 

spermatozoa yang abnormal skunder yaitu ekor melingkar, ekor patah, dan 

kepala tanpa ekor. Prosedur pengujian abnormalitas adalah dengan 

menggunakan preparat yang digunakan untuk menghitung persentase 

livabilitas. Pemeriksaan abnormalitas spermatozoa dilakukan dengan cara 

mengamati keabnormalitasan spermatozoa, sedikitnya 200 spermatozoa 

dihitung setiap preparat yang dibuat. 

7. Persentase MPU spermatozoa ditentung dengan menghitung persentase 

spermatozoa yang memiliki membran plasma utuh dengan metode Osmotic 

Hypoosmotic Swelling Test (HOST) (Bucaket al., 2008). Komposisi larutan 

hipoosmotik terdiri atas: 0,9 g fruktosa + 0,49 g natrium sitrat yang dilarutkan 

dengan akuabides hingga mencapai volume 100 ml. Sebanyak 300 μl larutan 

hipoosmotik ditambahkan ke dalam 30 μl semen, dicampur hingga homogen 

kemudian diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 45 menit. Setelah di inkubasi, 

0,2 µl diteteskan diatas objek glass kemudian ditutup dengan penutup glass, 

selanjutnya dievaluasi dengan mikroskop cahaya pembesaran 1000x terhadap 

minimum 200 spermatozoa. Spermatozoa yang memiliki membran plasma 

utuh ditandai oleh ekor melingkar atau menggelembung, sedangkan yang 

rusak ditandai oleh ekor lurus. 



23 

 

 

3.4.3 Tahap Pembuatan pengencer  

a) Pengencer Tris- Kuning Telur  

1. Menimbang 3,028 gr Kristal Tris (hydroximethyl) aminomethan, 1,25 gr 

kristal fruktosa dan 1,7 gr asam sitrat monohidrat, masukkan kedalam 

labu ukur 100ml.  Homogenkan selama 15 menit. 

2. Menyiapkan 80ml larutan no.a dalam breaker glass 100ml, campurkan 

20ml kuning telur, kemudian aduk perlahan hingga homogen sekitar 30-

60 menit.  

3. Menambahkan 0,5 ml penicillin dan 0,4 ml streptomicyn kedalam 

larutan. 

4. Menghomogenkan selama 15 menit, simpan pada suhu 37  triss kuning 

telur siap digunakan. Menambahkan gliserol 6% lalu aduk dengan 

menggunakan magnetik stirrer selama 60 menit. 

5. Larutan buffer didiamkan selama satu hari , untuk memisahkan endapan 

pada buffer. 

6. Larutan buffer dipisahkan 100 ml pada setiap perlakuan, dan mencampur 

sukrosa yang telah ditimbang. 

7. Sukrosa yang telah dicampur dengan buffer , dihomogenkan selama 15 

menit. 

8. Terakhir mulut glass ukur ditutup menggunakan alumunium foil.  

Larutan pengencer tiap praksi perlakuan dan ulangan kemudian diletakan 

dalan water jeket bersuhu 37
0
C, larutan siap untuk digunakan. 

b) Pencampuran Pengencer Tris-Kuning telur dan Sukrosa: 
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1. Menyiapkan sukrosa yang akan ditambahkan kedalam pengencer triss 

kuning telur dengan persentase berikut : 

Densitas sukrosa = 1,59g/    setara dengan 1 ml .  Konversi perhitungan 

sukrosa  sebagai berikut : 

  
 
  

Untuk konsentrasi 0,2%  

           1,59 gr/    

 1,59 gr/    = 
 

   
gr/    

 m =  1,59gr/                

 = 0,318 gr/    atau 0,318 gr 

 0,3% = 0,477gr 

 0,4% = 0,636gr 

 0,5% = 0,795gr 

2. Mengohomogenkan buffer yang telah disiapkan dan mencampur dengan 

sukrosa selama 15 menit.   

3. Ditambahkan sedikit-demi sedikit pengencer semen tiap perlakuan dan 

ulangan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung semen melalui dinding 

tabung. Aduk perlahan-lahan dan hati-hati sampai homogen. Lakukan 

penambahan pengencer bertahap-tahap dalam selang waktu 30 menit 

pengencer sampai mencapai volume perhitungan. 
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4. Tabung semen dibilas beberapa kali menggunakan sisapengencer, dan 

pindahkan hasil bilasan tersebut ke dalam gelas ukur 100 ml yang sudah 

berisi semen. 

5. Motilitas spermatozoa diperiksa dari hasil pengenceran yang dilakukan. 

Siapkan satu objek glass bersih. Teteskan satu tetes semen di atasnya, 

tutup dengan kaca penutup lalu amati dibawah mikroskop. 

6. Selanjutnya spermatozoa dibekukan, Pengamatan selanjutnya dilakukan 

setelah prosedur pembekuan selesai setiap perlakuan dan ulangan yang 

dilakukan.  

7. Dilakukan pengamatan meliputi motilitas, livabilitas, dan MPU 

3.4.4    Pengenceran semen 

 Dalam penelitian ini yang diukur untuk menentukan kualitas semen 

spermatozoa sapi bali setelah pengenceran penggunaan sukrosa 0.2% sampai 

0.5%% dan sebagai kontrol pengencer yang sesuai dengan pengencer BIB 

Tenayan Raya yaitu pengencer tris kuning telur.  Ejakulat yang diperoleh dari 

setiap ekor sapi bali jantan yang memenuhi standar minimum motilitas 

spermatozoa (70%). 

Perhitungan volume pengencer  terhadap semen segar dilakuakan mengikuti 

tata cara yang dilakukan Shukla, (2011)  dengan langkah sebagai berikut : 

1. Diawali dengan pemeriksaan semen sampai diketahui : 

 Volume semen =  2.0 ml 

  Konsentrasi Sperma Total =  1000 x 10
6
/ml 

 Progresif Motilitas Sperma =  70% 



26 

 

 

2. Kandungan Sperma Motil per ml semen ditentukan sebagai berikut : 

 Tiap kandungan ml semen =     =   700 × 70
6
  motil 

 Total volume semen segar   =  2 × 700 × 10
6
  = 1400 x 10

6
 motil 

 progresif tiap dosis inseminasi yang dinginkan 50 × 10
6
 ditentukan 

sebagai berikut (progersif motil / dosis inseminasi)=   =  35 ml 

 

 Selanjutnya untuk 0,25 ml dosis inseminasi yang digunakan dengan 

motilitas progresif  40 × 10
6 

adalah 35 × 0,25 ml = 8,75 ml 

 

3.5.  Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati dalam penelitian dilakukan dengan cara melihat 

setiap sampel yang dicobakan dibawah mikroskop cahaya dengan pembesaran 

disesuaikan tiap parameter yang diukur, parameter yang dikur dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Kuantitas dan kualitas semen segar yang meliputi volume, warna, pH, 

kekentalan, konsentrasi,  motilitas, abnormalitas, MPU spermatozoa. 

2. Kualitas Spermatozoa (%) Pasca pembekuan sebagai berikut : 

a. Motilitas Spermatozoa 

Motilitas adalah daya gerak spermatozoa yang hidup dan bergerak 

maju atau progresif umumnya digunakan sebagai ukuran kesanggupan 

spermatozoa membuahi sel telur (Herdis, 2005). 

Penentuan motilitas spermatozoa dilakukan menurut gerakan individual 

(Toelihere, 1993), yaitu dengan meneteskan semen pada gelas objek yang bersih 

1000 × 10
6
 × 70 

100   

1400 × 10
6 

  40 × 10
6
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dan ditutup dengan gelas penutup.  Kemudian dilakukan pengamatan dibawah 

mikroskop. 

Kemudian dihitung gerakan-gerakan individual spermatozoa . 

 

Motilitas (%) = 
                        

                                
       

 

b. Abnormalitas Spermatozoa 

Abnormalitas seprmatozoa adalah  ketidaknormalan bentuk sperma 

dalam satucontoh semen perlu diketahui karena tingkat ketidaknormalan tersebut 

akan berkaitan dengan kesuburan (fertilitas) dari pejantan yang ditampung 

semennya. (Yendraliza, et al., 2015).  Tingkat abnormalitas sperma dalam sampel 

semen yang diperiksa dapat diketahui melalui rumus : 

 

Abnormalitas (%) = 
                               

                                
      

 

c. Keadaan Membran plasma Utuh (MPU)Spermatozoa 

Persentase MPU adalah keutuhan membran plasma spermatozoa 

diamati dengan metode HOS test. Spermatozoa dengan membran plasma yang 

masih utuhakan menahan cairan osmolalitas dalam sel, sehingga ekor terlihat 

melingkar atau membengkok sedangkan spermatozoa dengan ekor yang lurus 

menunjukkan membran plasma telah mengalami kerusakan karena tidak mampu 

menahan cairan yang masuk ke dalam sel. 
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Evaluasi terhadap keutuhan membran plasma spermatozoa (persentase 

MPU) dilakukan dengan menggunakan metode HOS test.  Pengamatan membran 

plasma utuh spermatozoa, dilakukan dengan cara meneteskan setetes campuran 

sperma(campuran sperma dan larutan osmolalitas yang telah diinkubasi) di atas 

kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup, lalu diamati di bawah mikroskop 

dengan perbesaran 400 kali. Kemudian dilakukan perhitungan spermatozoa yang 

masih memiliki MPU dan spermatozoa yang membrannya sudah mengalami 

kerusakan.  Spermatozoa dengan membran yang masih utuh akan menahan cairan 

hipoosmotik di dalam sel, sehingga ekornya terlihat melingkar atau 

bengkok,sedangkan spermatozoa dengan ekor yang lurus menunjukkan membran 

plasma telah mengalami kerusakan, karena tidak mampu menahan air yang masuk 

. 

Kemudian MPU dihitung dengan rumus : 

MPU(%) = 
                                    

                                
      

d. Livabilitas spermatozoa 

Persentase livabilitas spermatozoa adalah persentase spermatozoa yang 

hidup. Livabilitas spermatozoa ditentukan dengan menghitung persentase 

spermatozoa yang hidup setelah pewarnaan dengan 2% eosin yaitu eosin 1,67 g 

dan sodium sitrat 2,9 g dilarutkan dalam dengan akuabides (Bucak et al., 2007). 

Setetes sampel semen dengan dua tetes eosin diteteskan pada objek glass yang 

hangat kemudian diratakan dengan eosin yang telah tercampur dengan segera. 

Spermatozoa yang hidup ditandai oleh kepala berwarna putih, sedangkan yang 
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mati ditandai oleh kepala berwarna merah. Sebanyak minimum 200 spermatozoa 

dievaluasi dengan mikroskop cahaya pembesaran 40 * 10, dengan rumus : 

Spermatozoa Hidup (%) 
                             

                                 
 × 100% 
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Gambar 3.1.  Prosedur penelitian 

Penyiapan bahan pengencer 

Pengangkutan semen ke 

laboratorium untuk evaluasi 

5 ml semen segar 

Penggunan 

Tris 80% dan 

20% kuning 

telur  

0,2% Sukrosa + 

80% Buffer + 

20% Kuning 

telur 

0,3% Sukrosa + 

80% Buffer + 

20% Kuning 

telur 
 

0,4% Sukrosa 

+ 80% Buffer 

+ 20% Kuning 

telur 
 

0,5% 

Sukrosa + 

80% Buffer 

+ 20% 

Kuning telur 
 

Peubah yang diamati : 

1. Motilitas Spermatozoa 

2. Abnormalitas spermatozoa 

3. Membran Plasma Utuh 

4. Livabilitas spermatozoa 

Prosedur penelitian 

Penampungan semen 
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3.6. Analisis Data 

Data penelitian yang akan didapatkan diolah secara statistik dengan 5 

taraf perlakuan dan 4 ulangan menggunakan analisis ragam menurut Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Model matematis rancangan menurut Matpjik dan 

Sumertajaya (2006).  Jika penelitian berpengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut 

menggunakan uji Duncan (Gaspers, 1989). 

Yij =   +  i +  ij 

Dimana : 

Yij = Nilai pengamatan dari hasil perlakuan ke-i ulangan ke-j 

  =Nilai tengah umum (Population Mean) 

 i =Pengaruh taraf perlakuan ke-i (A, B, C, D, E) 

 ij =Pengaruh galat perlakuan ke-i ulangan ke-j 

Tabel 3.2.  Analisis Ragam 

SK DB JK F Hitung F Table 

0.05 0.01 

Perlakuan  t-1 JKP KTP/KTG - - 

Galat T(r-1) JKG - - - 

Total  Tr-1 JKT - - - 

Keterangan : 

Faktor koreksi (FK)    =  
    

  
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)   =     +             - FK 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  =  
  
     

 

 
    

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)   = JKT – JKP 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) = JKP / dbP 

Kuadrat Tengah Galat (KTG)  = JKG / dbG 

F hitung     = KTP / KTG  


