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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian mengenai pengaruh kadar ekstrak daun Binahong (Anredera 

cordifolia (Teen.) Steenis) dalam pengencer tris kuning telur tehadap kualitas 

semen kambing Peranakan Etawah (PE) ini dilaksanakan di Kelompok Tani 

Ternak (KTT) Manunggal IV Dusun Wawar Lor, Desa Bedono, Kecamatan 

Jambu, Jawa Tengah. Pelaksaan penelitian mulai dari persiapan sampai 

pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2016. 

 

3.1. Materi 

 Materi yang digunakan yaitu kambing PE jantan 6 ekor dengan umur 11 – 

16 bulan dan bobot badan ≥ 55 kg hingga ≤ 66 kg. Alat dan bahan yang digunakan 

dalam pembuatan ekstrak daun Binahong maupun pembuatan pengencer serta 

pemeriksaan semen adalah blender untuk menghaluskan daun Binahong, 

waterbath, rotary vacuum evaporator untuk menguapkan hasil maserasi ekstrak 

daun Binahong, timbangan elektrik untuk menimbang ekstrak daun Binahong, 

beaker glass, object glass, aluminium foil, kertas saring, batang pengaduk, pipet, 

tabung reaksi, spuit,tissue, magnetic stirer, gelas ukur, mikroskop, bilik hitung, 

pemanas bunsen, erlenmeyer dan handtallycounter, sedangkan bahan yang 

digunukan adalah kuning telur, ekstrak daun Binahong, tris aminomethane, asam 

sitrat, fruktosa, penicilin, streptomycin dan aquabidest, NaCl fisiologis 0,9%, 
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eosin-negrosin 0,2%, spirtus, alkohol 70%, etanol 70% untuk maserasi ekstrak 

daun Binahong. 

 

3.2. Metode 

3.2.1.  Rancangan percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 5 perlakuan dan 6 kelompok kambing PE bedasarkan bobot badan. 

Perlakuan dalam penelitian terdiri dari : 

T0 : Tris kuning telur + ekstrak daun Binahong 0% 

T1 : Tris kuning telur + ekstrak daun Binahong 1,28% 

T2 : Tris kuning telur + ekstrak daun Binahong 2,57% 

T3 : Tris kuning telur + ekstrak daun Binahong 3,85%  

T4 : Tris kuning telur + ekstrak daun Binahong 5,10%  

Perhitungan persentase ekstrak daun Binahong yang ditambahkan tertera pada 

Lampiran 8. 

3.2.2. Pelaksanaan 

3.2.2.1. Persiapan. Alat dan bahan yang dibutuhkan selama penelitian 

dipersiapkan, kemudian persiapan pembuatan ektrak daun Binahong yaitu dengan 

cara, sebanyak 500 g sampel daun Binahong segar diblender kemudian dimaserasi 

dengan 5 liter etanol 70% dimasukkan ke dalam Erlenmeyer selama 5 hari dan 

setiap harinya diaduk selama 15 menit, setelah itu ampas dan filtratnya disaring 
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dan dipisahkan. Kemudian filtrat tersebut diuapkan atau dievaporasi 

menggunakan alat rotary vacum evaporator sehingga didapatkan ekstrak kental. 

Ekstrak yang telah didapatkan kemudian diencerkan dengan aquabidest. 

\3.2.2.2. Adaptasi. Tahap adaptasi disini adalah penampungan semen kambing 

Peranakan Etawah, adaptasi dilakukan selama 2 - 3 minggu. Penampungan semen 

diawali dengan cara vagina buatan dipersiapkan terlebih dahulu dengan cara ujung 

corong penampung dipasang sebuah tabung pengumpul semen berskala, lalu 

diikat pula dengan karet gelang. Air panas dengan suhu 50
o
 sampai 55

o
C 

dimasukkan ke dalam vagina buatan dengan volume setengah sampai dua pertiga 

penuh. Suhu vagina buatan dipertahankan pada waktu penampungan berkisar 

antara 42
o
 sampai 44

o
C. Setelah vagina buatan disiapkan kemudian pejantan yang 

akan ditampung semennya dibawa ke kandang penampungan (kandang jepit) yang 

sebelumnya telah disiapkan betina pemancing. Saat pejantan mulai menaiki betina 

dan penis mulai ereksi maka vagina buatan mulai didekatkan dengan penis 

pejantan, dan dipegang dengan kemiringan 45
o 

dari tanah. Penis dimasukkan ke 

dalam vagina buatan dan semen mulai ditampung saat terjadinya ejakulasi, yang 

ditandai dengan adanya dorongan yang kuat dari penis yang berereksi dengan 

sempurna pada vagina buatan. 

3.2.2.3. Persiapan kuning telur. Telur ayam yang masih segar dibersihkan 

dengan kapas yang dibasahi alkohol 96%, kemudian telur dipecahkan dengan 

hati-hati. Kuning telur dan putih telurnya dipisahkan dan  letakkan kuning 

telur pada kertas saring. Kuning telur tersebut digulingkan agar albumen yang 
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masih menempel pada kuning telur terserap ke kertas saring, kemudian kuning 

telur ditusuk menggunakan scalpel steril dan dituangkan isinya ke dalam gelas 

ukur. Jaga jangan sampai lapisan pembungkus kuning telur (membran vitellin) 

ikut tercampur (Kaka, 2011).  

3.2.2.4. Pembuatan pengencer. Pembuatan pengencer diawali dengan cara 

pembuatan larutan buffer terlebih dahulu yaitu tris (hydroxymethyl) aminomethane 

ditimbang sebanyak 3,63 g, asam sitrat 1,9 g, fruktosa 0,50 g ditambah aquabidest 

hingga volumenya 70 ml, kemudian ditambahkan antibiotik penicilin 1 g dan 

streptomicyn 1 gr dilarutkan kedalam 10 ml aqubidest, campur dengan larutan 

buffer sehingga volumenya menjadi 80 ml. Kuning telur 20 ml dicampurkan 

kedalam larutan buffer antibiotik yang telah dibuat hingga volumenya menjadi 

100 ml (Kaka, 2011). Kemudian untuk perlakuan kadar esktrak daun Binahong 

masing-masing 0% (pengencer sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu 

memakai antibiotik penicilin dan streptomycin), serta 1,28%, 2,57%, 3,85% dan 

5,10% ditambahkan ke dalam 100 ml pengencer tris kuning telur yang berbeda 

tanpa penambahan antibiotik penicilin dan streptomycin. 

 

3.2.2.5. Pengambilan data 

 

3.2.2.5.1. Pemeriksaan semen segar. Pengambilan data mulai dari penampungan 

semen menggunakan vagina buatan kemudiandievaluasi kualitas semennya. 

 Evaluasi semen secara makroskopis meliputi : 

- Volume   : diukur dengan cara melihat skala pada tabung yang digunakan  

 untuk menampung semen 
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- pH   : diukur menggunakan kertas pH-meter yang ditetesi semen 

- Warna   : dilihat secara langsung pada tabung 

- Konsistensi : diamati dengan cara tabung yang berisi semen dimiringkan dan  

dilihat apakah semen encer, sedang atau kental  

 Evaluasi semen secara mikroskopis meliputi: 

- Konsentrasi : perhitungan konsentrasi menggunakan haemocytometer. Pipet 

erythrocyt diisi dengan semen yang belum diencerkan dihisap sampai angka 

0,5. NaCl fisiologis 0,9% dihisap sampai angka 1,01 pada pipet, kemudian 

dikocok menurut angka 8 selama 2 sampai 3 menit agar homogen. Satu atau 

dua tetes dibuang kemudian dikocok lagi, kemudian satu tetes ditempatkan di 

bawah deck glass/penutup bilik hitung Neubauer. Spermatozoa yang ada pada 

5 kotak bilik hitung  (pojok atas kanan dan kiri, tengah dan pojok bawah kanan 

dan kiri) dihitung menggunakan handtally counter. Pada setiap bilik 

mempunyai 16 ruangan kecil, maka di dalam 5 bilik terdapat 80 ruangan kecil 

(Ilustrasi 2). 

 

Ilustrasi 3. Gambaran Bilik Hitung Neubauer dibawah Mikroskop 
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Bilik hitung Neubauer seluruhnya memiliki 400 ruangan kecil, dengan 

volume bilik 0,1 mm
3
, pengenceran 200 kali, dan apabila didalam 5 bilik atau 80 

ruangan kecil terdapat X spermatozoa, konsentrasi spermatozoa dapat dihitung 

menggunakan rumus (Susilawati, 2011) sebagai berikut: 

Konsentrasi = X x 10
7
 spermatozoa/ml 

X= Jumlah total spermatozoa dalam 5 bilik besar 

- Gerak massa : Semen diambil menggunakan pipet kemudian diteteskan pada 

objeck glass secara tipis lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 

10 x 10. 

 Tabel 2. Penilaian Gerak Massa (Toelihere, 1985) 

No Kriteria Tanda Keterangan Nilai 

1 

2 

Sangat 

baik 

+++ Gelombang besar jumlah banyak, tebal 

dan gelap serta gerakan cepat 

4 

3 Baik ++ Gelombang tipis, gerakannya lebih lambat 3 

4 Cukup + Tidak terdapat gelombang, terlihat 

gerakan sperma sendiri-sendiri 

2 

5 Jelek 0 Sedikit gerakan atau tidak terdapat 

gerakan sama sekali 

1 

 

- Gerak individu (motilitas) : pemeriksaan motilitas dengan cara meletakkan 

sampel semen pada object glass yang kemudian ditutup dengan deck glass, 

sampel diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 x 10. Pemeriksaan 

yang dilakukan berupa pengamatan pergerakan progresif spermatozoa yang 

bergerak ke depan. Motilitas spermatozoa dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

% Motilitas spermatozoa =    x 100% 
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- Viabilitas spermatozoa : Diamati dengan cara yang sama seperti pengamatan 

motilitas, namun pada pengamatan viabilitas spermatozoa diamati berapa lama 

waktu yang dibutuhkan hingga spermatozoa tersebut mati (tidak ada 

pergerakan). Pengamatan viabilitas spermatozoa dilakukan setiap 15 menit 

sekali hingga spermatozoa mati, sehingga diketahui setiap penurunannya.  

- Persentase hidup spermatozoa: Dihitung dengan cara semen diteteskan 

sebanyak satu tetes pada object glass kemudian ditambahkan satu tetes larutan 

eosin 2% lalu dihomogenkan, kemudian preparat ulas dibuat dengan cara 

dipanaskan di atas bunsen. Pengamatan preparat dilakukan di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 40 x 10, selanjutnya untuk menghitung sperma 

hidup jumlah minimal yang dihitung sebanyak 200 sel spermatozoa. Sperma 

yang dianggap hidup adalah sperma yang kepalanya berwarna putih karena 

tidak menyerap zat warna eosin, dan sperma yang dianggap mati terlihat 

warma merah atau kemerahan pada bagian kepala. Persentase hidup 

spermatozoa dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

% Hidup spermatozoa =    x 100% 

3.2.2.5.2. Pengenceran semen. Setelah pemeriksaan semen segar dilakukan 

dilanjutkan dengan pengenceran semen menggunak tris kuning telur + antibiotik 

penicilin dan streptomycin (T0) dan untuk perlakuan ekstrak daun Binahong  

1,28% (T1), 2,57% (T2), 3,85% (T3) dan 5,10% (T4) ditambahkan ke dalam 100 

ml pengencer tris kuning telur yang berbeda tanpa penambahan antibiotik 

penicilin dan streptomycin. Perhitungan pengencer per inseminasi 0,25 ml semen 
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cair dengan jumlah spermatozoa 100 juta. Untuk membuat dosis tersebut semen 

segar diencerkan dengan menggunakan rumus menurut Toelihere (1985) : 

Total pengencer = x 0,25 ml 

 

Keterangan: V : Volume semen 

  M : Motilitas semen 

  K : Konsentrasi semen 

  A : Jumlah spermatozoa yang diinginkan 

 

3.3. Analisis Data 

Analisis data menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

model linear aditif sebagai berikut : 

Yij = µ + αi + βj + Ɛ ij ; i = perlakuan {1,2,3,4,5} dan j = kelompok 

{1,2,3,4,5,6} 

Yij = Kualitas semen kambing PE ke-j yang mendapat perlakuan ekstrak 

Binahong dalam pengencer tris kuning telur ke-i. 

µ = Nilai tengah umum kualitas semen kambing PE. 

αi = Pengaruh aditif perlakuan ekstrak Binahong dalam pengencer tris 

 kuning telur ke-i. 

βj = Pengaruh aditif kelompok ke-j 

Ɛ ij = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ekstrak Binahong dalam 

 pengencer tris kuning telur ke-i terhadap kualitas semen kambing 

 PE ke-j. 
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 Hasil yang diperoleh kemudian diuji hipotesis dengan membandingkan F 

hitung dengan F tabel. Menurut Steel dan Torrie (1995) kaidah keputusan yang 

harus diambil adalah sebagai berikut : 

1. Apabila F hitung > F tabel pada taraf 1%, maka pengaruh perlakuan 

dikatakan sangat nyata. F hitung ditandai dengan (**). 

2. Apabila F hitung > F tabel pada taraf 5% dan ≤ F tabel pada taraf 1%, maka 

pengaruh perlakuan dikatakan nyata. F hitung ditandai dengan (*). 

Apabila F hitung ≤ F tabel pada taraf 5%, maka pengaruh perlakuan dikatakan 

tidak nyata. F hitung ditandai dengan (
ns

). 

3.4. Hipotesis 

Hipotesis statistik dari penelitian ini yaitu : 

H0 : 0 = 1 = 2 = 3 = 0 (Tidak ada pengaruh penggunaan ekstrak daun 

Binahong dalam pengencer tris kuning telur terhadap kualitas semen 

kambing PE). 

H1 : minimal ada satu i ≠ 0 untuk i = 0,1,2,3 (Minimal ada satu pengaruh 

penggunaan ekstrak daun Binahong dalam pengencer tris kuning telur 

terhadap kualitas semen Kambing PE). 

Kriteria pengambilan keputusan hipotesis di atas adalah : 

Apabila F hitung < F tabel dengan α = 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Apabila F hitung ≥ F tabel dengan α = 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 


