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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Ternak (KTT) Manunggal 

IV Dusun Wawar Lor, Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah pada bulan Maret – Juni 2016. Analisis kandungan nutrisi pakan 

dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1. Materi 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 4 ekor kambing jantan 

yang terdiri dari 2 ekor kambing dengan bobot badan antara 50 – 55 kg (U1) dan 2 

ekor kambing dengan bobot badan antara 65 – 70 kg (U2). Perlakuan yang 

diberikan yaitu dengan menggunakan tepung daun Binahong dan telah dianalisis 

kandungan nutrisinya (Tabel 1). 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu blender untuk 

menghaluskan daun Binahong, almari pengering untuk mengeringkan daun 

Binahong, object glass dan cover glass untuk pembuatan preparat ulas, pipet 

untuk mengambil semen dan cairan lainnya, vagina buatan untuk menampung 

semen, tabung tulip untuk tempat semen yang telah ditampung, pH meter untuk 

mengukur pH dari semen, bunsen untuk mengeringkan preparat, pipet eritrosit 

untuk menghisap semen, haemocytometer untuk menghitung konsentrasi semen 

dan mikroskop untuk pengamatan mikroskopis spermatozoa. Bahan yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu tepung daun Binahong, agar-agar, larutan 

eosin-negrosin 0,2% dan NaCl 3%. 

 

Tabel 1. Kandungan Nutrien dan Kecernaan Daun Binahong 

 

Nutrien Kandungan 

 -- (%) -- 

Bahan Kering (BK) 8,12 

Kadar Air (KA) 91,88 

Abu 22,05 

Bahan Organik (BO) 77,95 

Serat Kasar (SK) 29,40 

Protein Kasar (PK) 16,69 

Lemak Kasar (LK) 5,03 

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 26,83 

Total Digestible Nutrients (TDN) 61,06 

Vitamin C (mg/100g) 6,76 

Kalsium (Ca) 1,14 

Fosfor (P) 0,31 

Tembaga (Cu) (μg/g) 18,09 

Seng (Zn) (μg/g) 72,89 

Kecernaan Bahan Kering (KcBK) Rumen 68,14 

Kecernaan Bahan Kering (KcBK) Usus Halus 50,77 

Kecernaan Bahan Organik (KcBO) Rumen 74,42 

Kecernaan Bahan Organik (KcBO) Usus Halus 47,79 
Hasil Analisis Proksimat dan Uji in vitro di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro (2016) 
 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Hijauan Pakan 

Nutrien 

Pakan 

Ransum Daun Ketela 

Karet1) 

Daun 

Nangka2) 

Daun 

Lamtoro2) 

 

BK 

------------------------------ (%)------------------------------ 

26,70 33,02 29,83 29,69 

PK 27,22 14,94 27,55 23,01 

LK 2,81 2,20 5,29 3,22 

SK 29,10 31,37 10,58 25,26 

TDN 52,85 59,34 76,78 61,10 

% Ransum 40,00 35,00 25,00 100,00 
1) Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, 

Universitas Diponegoro (2016); 2) Gunawan et al. (2003) 
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3.2. Metode 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuh tahapan yang diawali dengan 

persiapan yaitu pembuatan rancangan penelitian dan pemilihan kambing yang 

akan digunakan sebagai obyek penelitian dan dihitung dosis yang akan diberikan. 

Tahap kedua yaitu pemilihan terhadap parameter yang akan diamati. Tahap ketiga 

yaitu pembuatan tepung daun Binahong. Tahap keempat yaitu perlakuan tepung 

daun Binahong pada kambing. Tahap kelima yaitu penampungan semen kambing 

sesuai jadwal, kemudian tahap keenam yaitu pembuatan preparat ulas dan akan 

dilanjutkan evaluasi semen secara makroskopis dan mikroskopis. 

 

3.2.1. Persiapan 

Tahap persiapan diawali dengan dilakukannya pemilhan kambing yang 

akan digunakan sebagai obyek penelitian dan penimbangan dosis yang akan 

diberikan. Kambing yang digunakan yaitu 4 ekor kambing jantan yang terdiri dari 

2 ekor kambing dengan bobot badan antara 50 – 55 kg (U1) dan 2 ekor kambing 

dengan bobot badan antara 65 – 70 kg (U2). Masing-masing dari kelompok bobot 

badan tersebut diberikan dosis yang berbeda. Dosis pemberian tepung daun 

Binahong dihitung berdasarkan penelitian Wijayanti (2014) yaitu kambing dengan 

bobot 50 kg diberi daun Binahong segar sebesar 26,93 g/hari atau 0,54 g/kg bobot 

badan per hari untuk T1 dan 1,08 g/kg bobot badan per hari untuk T2. Dosis 

dikonversi ke dalam bahan kering dari daun Binahong berdasarkan hasil analisis 

proksimat Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Universitas Diponegoro (2016) yaitu sebesar 8,12%. 
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T1 = 0,54 g x 8,12% = 0,0439 g = 43,9 mg/kg bobot badan per hari 

T2 = 1,08 g x 8,12% = 0,0878 g = 87,8 mg/kg bobot badan per hari 

 

 Kambing kelompok U1 dengan bobot badan 53 kg diberi dosis T1 (T1U1) 

dan kambing kelompok U1 dengan bobot badan 52 kg diberi dosis T2 (T2U1) 

sedangkan kambing kelompok U2 dengan bobot badan 70 kg diberi dosis T1 

(T1U2) dan kambing kelompok U2 dengan bobot badan 68 kg diberi dosis T2 

(T2U2). 

 

3.2.2. Parameter pengamatan 

Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu kualitas semen secara 

makroskopis yang terdiri dari volume, pH, bau, warna dan konsistensi serta 

kualitas secara mikroskopis yang terdiri dari gerak massa, gerak individu, 

konsentrasi, persentase hidup mati dan abnormalitas. 

 

3.2.3. Pembuatan tepung daun Binahong 

Daun Binahong dikeringkan dalam almari pengering dengan suhu 50oC 

selama 24 jam kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. 

 

3.2.4. Perlakuan 

 Tahap perlakuan dilakukan dengan pemberian kapsul berisi tepung daun 

Binahong (yang telah dilapisi dengan agar-agar) pada ternak selama 21 hari saat 

pagi hari. Tepung daun Binahong dilapisi agar-agar dengan tujuan untuk 

melindungi degradasi daun Binahong yang terlalu tinggi di dalam rumen 
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berdasarkan uji kecernaan secara in vitro yang telah dilakukan (Tabel 2). 

Pemberian tepung daun Binahong dilakukan secara langsung melalui mulut 

kambing. 

 

Tabel 3. Hasil Kecernaan secara In Vitro dari Tepung Daun Binahong 

Pengamatan Hasil 

 --- (%) --- 

Tepung Daun Binahong 68,14 

Tepung Daun Binahong + Kapsul 82,36 

Tepung Daun Binahong + Kapsul dilapisi agar-agar 46,44 
Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, 

Universitas Diponegoro (2016) 
 

 

3.2.5. Penampungan semen 

 Pengambilan data dilakukan dengan penampungan semen 4 ekor kambing 

sebelum diberi kapsul tepung daun Binahong dan menguji kualitasnya dan 

digunakan sebagai kontrol (T0). Kemudian penampungan semen kambing 1 kali 

dalam 1 minggu dan diuji kualitasnya dan dilakukan selama 49 hari. Setelah 49 

hari semen kambing ditampung 2 kali dalam 1 minggu dan dilakukan selama 1 

minggu. Pengambilan data tiap minggu dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya 

perubahan kualitas semen ditiap minggunya, sedangkan pengambilan data setelah 

49 hari dilakukan untuk melihat adanya perubahan kualitas semen setelah proses 

spermatogenesis karena menurut Susilawati (2011) proses spermatogenesis 

kambing dan domba terjadi selama 49 hari. 
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3.2.6. Pengujian kualitas semen 

Pemeriksaan semen secara makroskopis meliputi volume, pH, warna dan 

konsistensi. Volume semen diukur pada 1x penampungan dengan melihat 

langsung hasil volume pada tabung berskala. pH semen diukur dengan cara 

mengambil sedikit semen segar dengan menggunakan ӧse dan diletakkan pada pH 

meter kemudian dilihat pH-nya. Warna semen dilihat langsung pada tabung 

penampung. Konsistensi semen dilihat langsung pada tabung apakah encer, 

sedang atau pekat. 

Pemeriksaan semen secara mikroskopis meliputi gerak massa, gerak 

individu, persentase hidup, konsentrasi dan abnormalitas spermatozoa. 

Pengamatan gerak massa spermatozoa diamati dengan mikroskop menggunakan 

object glass yang telah ditetesi semen tanpa ditutup cover glass dengan perbesaran 

40x pada suhu yang dijaga konstan 37oC. Pengamatan gerak individu spermatozoa 

diamati dengan mikroskop menggunakan object glass yang telah ditetesi semen 

kemudian ditetesi dengan NaCl 3% dan ditutup dengan cover glass dengan 

perbesaran 100x. 

Persentase hidup spermatozoa diamati dengan preparat yang dibuat 

menggunakan pewarna eosin-negrosin dengan cara satu tetes semen segar 

diteteskan pada ujung object glass dengan menggunakan ӧse. Larutan eosin-

negrosin 0,2% diteteskan satu tetes di dekat semen segar kemudian keduanya 

dicampur dan ditutup dengan object glass lain pada ujungnya yang membentuk 

sudut 45o dan ditarik ke arah ujung yang lain kemudian diamati menggunakan 
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mikroskop dengan perbesaran 400x. Spermatozoa yang menyerap warna 

dinyatakan mati. Persentase spermatozoa yang hidup dapat dihitung menggunakan 

rumus (Susilawati, 2011) sebagai berikut: 

Persentase spermatozoa hidup = 
Jumlah sperma yang hidup

Sperma yang diamati
 x 100% 

Abnormalitas spermatozoa diamati menggunakan preparat yang sama 

dengan persentase hidup. Spermatozoa yang abnormal ditandai dengan bentuk 

sperma tanpa kepala, kepala tanpa ekor, ekor melingkar, kepala ganda. Jumlah 

sperma yang diamati minimal 200 spermatozoa. Persentase spermatozoa yang 

abnormal dihitung menggunakan rumus (Susilawati, 2011) sebagai berikut: 

Persentase spermatozoa abnormal = 
Jumlah sperma abnormal

Sperma yang diamati
 x 100% 

 

Konsentrasi spermatozoa dihitung menggunakan kotak Neubauer dengan 

cara semen dihiisap menggunakan pipet eritrosit sampai angka 0,5 kemudian 

larutan eosin-negrosin 0,2% dihisap sampai angka 1,01. Pipet eritrosit digoyang-

goyang dan diteteskan kemudian digoyang lagi selama 2 – 3 menit. Setelah itu 

semen digoyang membentuk angka 8 selama 2 – 3 menit. Kemudian dibuang 1 – 

2 tetes lagi yang kemudian dituang pada kamar hitung yang di atasnya sudah 

ditutupi dengan cover glass sebanyak 1 tetes. Semen yang telah diencerkan 

diteteskan ke atas objek penghitung (kotak Neubauer) dan dihitung pada 5 kotak 

pada sudut kanan dan kiri atas, kanan dan kiri bawah dan tengah. Setiap kotak 

terdapat 16 ruang kecil, maka dalam 5 kotak terdapat 80 ruang kecil, sehingga 

seluruh object glass memiliki 400 ruang kecil yang volume keseluruhannya 
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adalah 0,1 mm3. Konsentrasi spermatozoa dapat dihitung menggunakan rumus 

(Susilawati, 2011) sebagai berikut: 

Konsentrasi = X x 107 spermatozoa/ml 

X= Jumlah total spermatozoa dalam 5 bilik besar 

 
Ilustrasi 5. Kotak Neubauer 

3.3. Analisis Data 

Parameter yang telah diamati dalam penelitian ini kemudian dihitung 

menggunakan Uji F maksimum untuk mengetahui kehomogenan ragam yang 

dilanjutkan dengan Uji T (T-test) untuk sampel yang homogen (F tabel > F maks 

hitung) dan Uji Friedman jika sampel tidak homogen (F tabel < F maks hitung) 

kemudian terakhir dilakukan Uji Median untuk mengetahui nilai tengah tertinggi. 

Rumus Uji F maksimum, Uji Friedman dan Uji T menurut Mas (2009) : 

 

 Uji F maksimum 

Keterangan : 

S2
max  : Nilai ragam terbesar 

S2
min  : Nilai ragam terkecil 

 

Fmax = S2
max / S

2
min 
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 Uji Friedman  

Keterangan : 

  S  : Nilai ragam Friedman 

 Ri  : Total ranking dalam tiap kelompok 

 r  : Jumlah kelompok 

 t  : Jumlah Perlakuan 

 Xr
2  : Nilai Uji Friedman 

 

 

 

 Uji T 

Untuk CV ≤ 30% :   

 

 

Untuk CV ≥ 30% :  

 

  

S =∑ [Ri- 
r (t+1)

2
]
2

 Xr
2 = 12S

rt (r+1)
 

t hitung = 
|X1̅̅̅̅  –X2̅̅̅̅ |

Sg √
1

n1
 + 

1

n2

 Sg = √
(n1-1)S12 +  (n2-1)S22

(n1+n2)- 2
 

t hitung = 
|X1̅̅̅̅  –X2̅̅̅̅ |

√S1
2

n1
 + 

S2
2

n2

 
Keterangan : 

CV : Standar Deviasi (Sd) 

X̅ : Rata-rata sampel 

n : Jumlah sampel 

S : Ragam atau Varians 


