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BAB III

MATERI DAN METODE

Penelitian mengenai pengaruh penambahan 5, 6, dan 7 persen gliserol

terhadap kualitas semen beku domba ekor tipis  dilaksanakan pada 5 Mei – 31

Mei 2015 di Desa Kalisidi, Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Semarang, Jawa

Tengah.

3.1. Materi

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semen segar hasil

penampungan yang telah diencerkan dengan bahan pengencer Tris-kuning telur

dan dicampur dengan gliserol 5%, 6%, dan 7% pada masing-masing perlakuan

yang ditampung dari 4 pejantan domba ekor tipis dan semen yang telah

dibekukan. Bahan yang digunakan adalah zat pewarna (Eosin) 2% dan 0,2%,

NaCl fisiologis, spirtus, alkohol 70%, kapas, air, air suhu 37 0C, bahan pengencer

yang terdiri dari Tris-aminomethan, asam sitrat, fruktosa, kuning telur, penicillin,

streptomycin, aquabidest, gliserol dan nitrogen cair.

Alat yang digunakan pada proses penampungan semen yaitu vagina buatan,

tabung tulip, handuk, pompa, spuit 50 ml, termometer, termos. Alat yang

digunakan pada pemeriksaan semen segar yaitu pH meter, mikroskop, object

glass, deck glass, pipet, bunsen, korek api, hand tally counter, haemocytometer,

tissue. Alat yang digunakan pada proses pengenceran yaitu beaker glass,

alumunium foil, pemanas, stirer, panci, kulkas, spuit, kertas saring dan alat
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pemisah telur. Alat yang digunakan pada proses gliserolisasi yaitu gelas ukur,

beaker glass, pipet hisap, alumunium foil, nampan, termometer, 45 mini straw

dimana setiap perlakuan masing-masing 15 mini straw, spuit, mikropipet tip,

pinset, pemanas, selang, spidol. Alat yang digunakan pada proses ekuilibrasi

yaitu kulkas, termometer, beaker glass, rak straw. Alat yang digunakan pada

proses pre freezing yaitu rak straw, stopwatch, handuk, kotak styrofoam,

alumunium foil. Alat yang digunakan pada proses freezing yaitu container, pinset.

Alat yang digunakan untuk pemeriksaan kualitas meliputi motilitas spermatozoa,

% hidup spermatozoa dan abnormalitas spermatozoa pada proses gliserolisasi dan

ekulibrasi yaitu mikroskop, object glass, deck glass, bunsen, korek api, hand tally

counter, pinset, kamera, alat tulis dan kertas label. Alat yang digunakan pada

pemeriksaan pre freezing dan post thawing motility meliputi motilitas

spermatozoa, % hidup spermatozoa dan abnormalitas spermatozoa yaitu

mikroskop, beaker glass, termometer,  gunting, pinset, tissue, object glass, deck

glass, bunsen, korek api, hand tally counter, pinset. kamera, label dan alat tulis.

3.2. Metode

Metode yang digunakan terdiri dari 8 tahap yaitu tahap penampungan,

evaluasi semen segar secara makroskopis dan mikroskopis, tahap pengenceran

dan penambahan gliserol sesuai perlakuan yaitu G5 (penambahan gliserol 5%),

G6 (penambahan gliserol 6%) dan G7 (penambahan gliserol 7%), perlakuan yang

ditambahkan sebanyak gliserol 5%, 6% dan 7% disebabkan karena pada penelitian

Tambing et al. 2002 menyatakan bahwa pada kambing peranakan etawah dosis
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pemberian gliserol ke dalam pengencer Tris yang optimal yaitu 6%, kemudian

apabila di aplikasikan ke domba ekor tipis bagaimana pengaruhnya apabila

gliserol yang ditambahkan kurang dari dosis dan lebih dari dosis optimal, tahap

ekuilibrasi, tahap pre freezing, tahap freezing, tahap post thawing motility (PTM),

dan pemeriksaan kualitas semen beku (Ilustrasi 1), seperti tersebut dibawah ini :

Ilustrasi 1. Prosedur Penelitian
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Tahap- tahap alam proses pembuatan semen beku :

1. Tahap penampungan yaitu semen ditampung dengan menggunakan vagina

buatan dengan cara menyiapkan pejantan yang akan ditampung dan

pemancing, kemudian preputium pejantan yang akan ditampung dibersihkan

dengan air hangat, dan dilakukan perangsangan dengan cara membiarkan

pejantan menaiki terlebih dahulu, kemudian apabila sudah terlihat puncak

libidonya semen ditampung. Semen ditampung dua kali dalam seminggu.

2. Tahap evaluasi semen segar yaitu semen yang telah ditampung kemudian

diperiksa kualitasnya secara makroskopis meliputi volume, warna, bau,

konsistensi, pH semen dan mikroskopis meliputi gerakan massa, motilitas

spermatozoa, persentase hidup spermatozoa, abnormalitas spermatozoa,

konsentrasi.

3. Tahap pengenceran terdiri dari pembuatan pengencer dasar, pencampuran

pengencer dasar dengan kuning telur dan pencampuran pengencer Tris-

kuning telur dengan gliserol. Pengencer dasar dibuat 3 hari sebelum

pengencer tersebut digunakan, yaitu dengan melarutkan Tris-aminomethane,

asam sitrat dan fruktosa ke dalam aquabiest. Komposisi pengencer dasar

seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Pengencer Tris-kuning telur

Bahan Komposisi
Tris-aminomethane (gram) 1,817

Asam sitrat (gram) 0,995
Fruktosa (gram) 0,25
Aquabidest (ml) 39
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Setelah semua bahan dicampurkan kemudian distirer dengan menggunakan

stirer selama 15 menit, apabila sudah homogen kemudian di masak diatas

kompor listrik sampai mendidih, lalu didinginkan. Setelah dingin kemudian

ditutup dengan alumunium foil, diberi label dan disimpan di dalam kulkas

dengan suhu 5 0C selama 3 hari. Pegencer dasar yang telah dibuat 3 hari

sebelumnya dikeluarkan dari kulkas kemudian ditempatkan pada nampan

yang berisi air hangat dengan suhu 37 0C yang berfungsi sebagai inkubator.

Kuning telur dipisahkan dari putih telur dan di saring dengan kertas saring

kemudian kuning telur sebanyak 10 ml dan antibiotik berupa penicillin-

streptomycin dicampur ke dalam pengencer dasar. Maka jumlah pengencer

Tris-kuning telur yang didapatkan yaitu 50 ml. 50 ml pengencer Tris-kuning

telur kemudian dibagi menjadi 3 yaitu masing-masing perlakuan sebanyak

15 ml.

4. Tahap gliserolisasi dilakuakan dengan metode satu tahap. Komposisi

perlakuan gliserol yang dicobakan adalah sebagai berikut :

G5 : 95% pengencer Tris-kuning telur + 5 % gliserol

G6 : 94% pengencer Tris-kuning telur + 6% gliserol

G7 : 93% pengencer Tris-kuning telur + 7% gliserol

Setelah dicampur kemudian semen segar yang telah memenuhi syarat untuk

dibekukan (motilitas spermatozoa 70%, gerakan massa ++ dan abnormalitas

spermatozoa 15%) dibagi menjadi 3 pada masing-masing perlakuan

kemudian dicampur dengan pengencer yang telah dicampur dengan gliserol

dengen persentase yang berbeda dengan perbandingan 1:1. Setelah

didapatkan jumlah pengencer yang ditambahkan kemudian ditambahkan ke
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dalam semen secara keseluruhan. Semen dan pengencer yang ditambah

gliserol kemudian dihomogenkan. Setelah homogen setiap perlakuan

diambil sempel untuk di evaluasi berupa motilitas, persentase hidup dan

abnormalitas spermatozoa. Semen kemudian di kemas ke dalam 45 mini

straw (0,25 ml) dengan menggunakan spuit dan mikropipet tip dimana

setiap perlakuan terdiri dari 15 mini straw, kemudian ujung mini straw

dijepit dengan pinset yang dipanaskan sebelumnya.

5. Tahap ekuilibrasi yaitu semen yang telah dikemas diekulibrasi di dalam

kulkas pada suhu 5 0C selama tiga jam. Setelah ekuilibrasi, semen dievaluasi

dimana setiap perlakuan diambil 2 sampel mini straw untuk menghitung

motilitas spermatozoa, persentase hidup spermatozoa dan abnormalitas

spermatozoa.

6. Tahap pre freezing dilakukan dengan cara meletakkan mini straw di rak

straw 4 cm diatas permukaan nitrogen cair selama 9 menit. Setelah pre

freezing, semen dievaluasi dimana setiap perlakuan diambil 2 sampel mini

straw untuk menghitung motilitas spermatozoa, persentase hidup

spermatozoa dan abnormalitas spermatozoa.

7. Tahap freezing yaitu mini straw dimasukkan ke dalam nitrogen cair dengan

suhu -196 0C dan disimpan dalam container.

8. Tahap post thawing motility (PTM) yaitu dengan mencairkan kembali

(thawing) dimana setiap perlakuan diambil 2 sampel mini straw dengan cara

memasukkan mini straw ke dalam air hangat bersuhu 37 0C selama 30 detik
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untuk diperiksa kualitasnya meliputi motilitas spermatozoa, persentase

hidup spermatozoa dan abnormalitas spermatozoa.

3.2.1. Pemeriksaan makroskopis, meliputi :

Pemeriksaan secara makroskopis meliputi volume, warna, bau, konsistensi

dan pH dapat dilakukan dengan cara :

1. volume : diukur dengan menggunakan pipet berskala

2. warna : diamati secara organoleptis

3. bau : diamati secara organoleptis

4. konsistensi : digerakkan keatas dan kebawah, apabila cepat turun berarti encer

tetapi apabila semen tidak cepat turun maka kental.

5. pH : diukur dengan menggunakan pH meter

3.2.2. Pemeriksaan mikroskopis

Pemeriksaan secara makroskopis berupa gerakan massa, motilitas,

persentase hidup, persentase abnormalitas dan konsentrasi dapat dilakukan dengan

cara :

1. Motilitas Spermatozoa

Semen (1 tetes) diletakkan pada object glass, ditambah dengan 1 tetes NaCl

fisiologis kemudian ditutup dengan deck glass. Periksa dibawah mikroskop

dengan perbesaran 100× atau 400×. Spermatozoa yang motil akan nampak

bergerak maju ke depan. Selanjutnya spermatozoa yang motil (bergerak kedepan)
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dihitung dan diberi nilai dari jumlah keseluruhan spermatozoa yang ada dalam

persen (%).

2. Gerakan Massa Spermatozoa

Semen (1 tetes) diletakkan pada object glass. Periksa dibawah mikroskop dengan

perbesaran 100× atau 400×. Kemudian dilihat gelombang-gelombang yang

ditimbulkan oleh gerakan spermatozoa. Kualitas spermatozoa yang baik dapat

ditentukan dengan memberi tanda sebagai berikut :

+++ (sangat baik) : gelombang yang terbentuk besar - besar seperti awan, banyak

dan gelap serta aktif

++ (baik)              : gelombang yang terbentuk kecil, tipis dan kurang banyak serta

gerakannya lambat

+ (cukup)        : tidak terlihat gelombang melainkan gerakan individual yang

progresif

0 (buruk)       : bila hanya sedikit gerakan atau bahkan tidak ada gerakan

individual

3. Persentase Hidup Spermatozoa

Persentase hidup spermatozoa dilakukan melalui teknik pewarnaan dengan

menggunakan Eosin (2%). Sebanyak 1 tetes semen dicampurkan dengan 1 tetes

Eosin, dibuat preparat ulas kemudian dikeringkan diatas bunsen. Diamati dibawah

mikroskop dengan perbesaran 100× atau 400×. Spermatozoa yang hidup dan mati

dihitung dengan menggunakan hand tally counter. Spermatozoa yang mati akan

menyerap warna sedangkan spermatozoa hidup tidak menyerap warna sehingga

akan berwarna putih atau bening.
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Persentase hidup spermatozoa= jumlah spermatozoa hidup
sperma yang diamati × 100% ………….....(1)

4. Abnormalitas Spermatozoa

Pemeriksaan abnormalitas spermatozoa menggunakan preparat ulas yang telah

dibuat. Diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 100× atau 400×. Hitung

berapa spermatozoa yang abnormal dan jumlah dari spermatozoa.

Abnormalitas spermatozoa= spermatozoa abnormal
jumlah spermatozoa × 100%…………………..(2)

5. Konsentrasi

Metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi spermatozoa adalah

perhitungan dengan haemocytometer. Pipet erythrocyte diisi dengan semen yang

belum diencerkan sampai tanda 0,5. Eosin 0,02% dihisap sampai tanda 1.01 pada

pipet. Campuran dihomogenkan dengan hati-hati membentuk angka delapan

selama 3 menit. Setelah itu larutan yang ada di ujung diteteskan pada tissue 1-2

tetes. Semen yang telah homogen dengan Eosin diteteskan pada bagian atas dan

bawah kotak hitung neubauer yang telah diberi deck glass sampai meresap.

Kemudian diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 100× atau 400×. Setiap

kamar mempunyai 16 ruangan kecil dan didalam 5 kamar terdapat 80 ruangan

kecil. Seluruh gelas haemocytometer memiliki 400 ruangan kecil dengan volume

0,1 mm3 dan pengenceran 200 kali. Di dalam ruangan kecil terdapat ×

spermatozoa, maka konsentrasi spermatozoa :

A =
400

80
× 10 × 200
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A = 1000

Konsentrasi = X × A × 0,01 juta sperma/ mm3

= X × A × 0,01 × 106 sperma/ml

= X × 1000 × 0,1 × 106 sperma/ml

= X × 107 sperma/ml……...……………………………………...(3)

3.2.3. Rancangan percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 3 perlakuan dan 7 ulangan,

data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analisys of Variance

(ANOVA) pola satu arah pada taraf ketelitian 5%, dan bila terdapat perbedaan

perlakuan dengan kontrol, maka data selanjutnya diuji dengan uji Duncan.

Model linier :Yij = μ + τ + ε ;  i = (1,2,3) dan j = (1,2,3,4,5,6,7)

Keterangan :

Yij = Kualitas semen segar domba ekor tipis ke-j yang memperoleh perlakuan

penambahan gliserol dengan persentase yang berbeda ke-i.μ = Nilai tengah umum (rata-rata populasi) kualitas semen segar domba ekor

tipis.τi = Pengaruh penambahan gliserol dengan persentase yang berbeda ke-i.εij =    Pengaruh galat percobaan pada kualitas semen segar domba ekor tipis ke-

j yang memperoleh perlakuan penambahan gliserol dengan persentase

yang berbeda ke-i.
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3.2.4. Analisis Data

Data diuji menggunakan software microsoft excel diawali dengan uji

normalitas dan homogenitas, untuk data yang normal dan homogen, dilanjutkan

analysis of variance (ANOVA).

3.2.5. Hipotesis Statistik

H0 : Tidak ada pengaruh penambahan 5, 6, dan 7 persen gliserol terhadap

kualitas semen beku domba ekor tipis.

H1 : Minimal terdapat satu pengaruh penambahan 5, 6, dan 7 persen gliserol

terhadap kualitas semen beku domba ekor tipis.

3.2.6. Kriteria Pengujian

Jika F hitung ≤  F tabel 5% maka H0 diterima dan H1 ditolak

Jika F hitung  >  F tabel 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima


