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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan September - Oktober 2018 di Balai 

Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah 

3.1. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen segar dari 3 ekor 

pejantan sapi Limousin. Penampungan semen dilakukan pada waktu pagi setiap 3 

hari sekali pada masing-masing sapi dan langsung dilakukan evaluasi kualitas 

makroskopis dan mikroskopis semen segar. Semen sapi Limousin yang digunakan 

sebagai sampel penelitian adalah semen yang memiliki motilitas >70% pada 

evaluasi kualitas semen segar. Semen sapi Limousin dikelompokkan berdasarkan 

kualitas semen segar yang berbeda terdiri dari sapi A, sapi B dan sapi C.  

Bahan yang digunakan untuk pembuatan pengencer meliputi susu skim, 

aquadest, penicillin, streptomicyn, kuning telur, fruktosa, gliserol 96% dan vitamin 

C (V-C Injection). Bahan yang digunakan untuk evaluasi semen terdiri dari air 

hangat dengan suhu 37°C dan pewarna eosin 2%. 

 Peralatan untuk pembuatan pengencer meliputi gelas ukur, pipet, timbangan 

analitik untuk menimbang bahan seperti gliserol dan glukosa, kertas saring 

whatman No. 41 untuk menyaring kuning telur. 

 Peralatan yang digunakan untuk evaluasi kualitas makroskopis dan 

mikroskopis semen segar terdiri dari water bath dengan suhu 37°C untuk menjaga 
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suhu semen segar, pH meter untuk mengukur derajat keasaman semen segar, object 

glass dan cover glass sebagai tempat pengamatan semen, mikroskop untuk 

mengamati gerak massa dan motilitas individu semen segar dan spektrofotometer 

yang digunakan untuk menentukan konsentrasi sperma serta menentukan volume 

pengencer semen yang dibutuhkan.    

 Peralatan untuk pembekuan semen terdiri dari water bath, gelas beker, gelas 

ukur, mesin cool top untuk mendinginkan semen hingga suhu 5°C, mesin filling dan 

sealing, rak straw, mesin pembekuan untuk membekukan semen dari suhu 5°C 

hingga suhu -120°C dan container yang berisi nitrogen cair untuk menyimpan 

semen dengan suhu -196°C. 

Peralatan yang digunakan untuk evaluasi post thawing semen meliputi 

container untuk menyimpan semen sebelum diamati, pinset untuk mengambil straw 

dari dalam container, stopwatch¸ tisu, gunting untuk memotong ujung straw, object 

glass dan cover glass sebagai tempat pengamatan semen, mikroskop untuk 

mengamati motilitas sperma dan mortalitas sperma, bunsen sebagai sumber api 

untuk pembuatan preparat, hand counter dan alat tulis untuk menulis hasil 

pengamatan.      

 

3.2. Metode Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap persiapan, 

tahap pembuatan semen beku, dan tahap pengamatan. 
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3.2.1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan dimulai dengan mempersiapkan bahan 

pengencer susu skim sebagai buffer. Pembuatan buffer dilakukan sehari sebelum 

penampungan semen. Susu skim sebagai buffer sebelum dicampur dengan bahan 

lain dilarutkan terlebih dahulu menggunakan aquadest dengan perbandingan 1 : 9 

dan kemudian dipanaskan hingga suhu 92 - 95°C selama 10 menit. Selanjutnya 

pembuatan buffer antibiotik dengan menambahkan antibiotik berupa penicillin 1 fls 

dan streptomycin 3 fls per 1.000 ml yang dilarutkan dalam aquadest hingga 10%, 

kemudian ditambahkan pada susu skim yang telah didinginkan dengan 

perbandingan 1 : 100. Pengencer dibagi menjadi 2 bagian yaitu pengencer bagian 

A dan pengencer bagian B. Pembagian pengencer dilakukan berdasarkan bahan 

yang ditambahkan. Pengencer bagian A terdiri dari kuning telur 10%, fruktosa 1% 

dan buffer antibiotik 89%. Pengencer bagian B terdiri dari kuning telur 10%, 

gliserol 16%, fruktosa 1%, buffer antibiotik 73% dan berbagai penambahan vitamin 

C (V-C Injection). Sebelum ditambahkan vitamin C, pengencer bagian B dibagi 

menjadi 3 dengan masing-masing volume sebesar 100 ml. Perlakuan penambahan 

vitamin C terdiri dari : 

T0 : Tidak ada penambahan vitamin C pada bahan pengencer 

T1 : Penambahan vitamin C dosis 250 mg/100 ml bahan pengencer  

T2 : Penambahan vitamin C dosis 750 mg/100 ml bahan pengencer 
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3.2.2. Tahap pembuatan semen beku 

Proses pembuatan semen beku dilakukan sesuai dengan Ilustrasi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Bagan Proses Pembuatan Semen Beku 

Semen segar dari 3 ekor pejantan sapi Limousin dikelompokkan 

berdasarkan kualitas semen segar terdiri dari sapi A, sapi B dan sapi C. 

Penampungan semen dilakukan pada waktu pagi setiap 3 hari sekali pada masing-

masing sapi dan langsung dilakukan evaluasi kualitas makroskopis dan 

mikroskopis semen segar. Semen sapi Limousin yang digunakan sebagai sampel 

penelitian adalah semen yang memiliki motilitas >70% pada evaluasi kualitas 

semen segar. Pemeriksaan makroskopis semen segar meliputi volume, bau, warna, 

Penampungan semen dari pejantan sapi 

Pemeriksaan kualitas semen segar 

Pengenceran 

Makroskopis : 

Volume, bau, konsistensi, 

pH dan warna 

Mikroskopis : 

Gerak massa, motilitas 

individu dan konsentrasi 

Pendinginan semen dengan suhu 4 - 5°C 

Filling dan sealing 

Pembekuan selama 24 jam suhu -196°C 

Pemeriksaan kualitas 

semen cair (before 

freezing) 
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pH dan konsistensi semen. Pemeriksaan mikroskopis semen segar meliputi 

motilitas massa, motilitas individu dan konsentrasi semen.  

Semen yang memenuhi syarat kemudian diencerkan dengan pengencer susu 

skim kuning telur yang terdiri dari pengencer bagian A dan pengencer bagian B. 

Pengencer bagian A dituangkan dalam gelas ukur sesuai dengan perlakuan pada 

masing-masing kelompok sapi. Kemudian semen segar ditambahkan dalam  

pengencer bagian A sesuai dengan kebutuhan volume pengencer dalam semen yang 

ditentukan menggunakan spektrofotometer. Semen yang sudah dicampur dengan 

pengencer bagian A dalam gelas ukur, kemudian diletakkan pada water jacket 

dengan suhu 37°C dan dimasukkan ke dalam mesin cool top yang bersuhu 4 - 5°C 

untuk proses penyesuaian suhu (equilibrasi).  

Pengencer bagian B ditambahkan Vitamin C sesuai dengan perlakuan dan 

dihomogenkan dalam gelas ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin cool top 

bersama dengan pengencer bagian A yang sudah ditambahkan semen segar. Proses 

ekuilibrasi pada mesin cool top dilakukan selama 95 menit dengan rincian waktu 

pada menit ke - 35, pengencer bagian A yang sudah ditambahkan semen segar 

dalam gelas ukur dikeluarkan dari water jacket. Kemudian pada menit ke - 95, 

Pengencer bagian B ditambahkan dalam pengencer bagian A dan langsung 

dilakukan evaluasi semen cair sebelum dibekukan. Standar persyaratan semen yang 

layak untuk dibekukan penurunan motilitasnya tidak lebih dari 15%. 

Semen yang lolos dari pemeriksaan semen cair, kemudian dilanjutkan 

dengan proses pengisian semen dalam straw dan pengemasan (filling and sealing). 

Straw yang berisi semen disusun pada rak, kemudian dibekukan menggunakan uap 
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nitrogen dalam mesin pembeku sampai dengan suhu -120°C selama 9 menit. Semen 

dalam straw yang telah dibekukan, kemudian disimpan selama 24 jam dalam 

container yang berisi nitrogen cair dengan suhu -196°C sebelum dilakukan 

pemeriksaan post thawing. 

3.2.3. Parameter penelitian 

Parameter yang diamati adalah motilitas, mortalitas dan abnormalitas 

sperma. Pengamatan semen beku post thawing dari 3 perlakuan dilakukan dengan 

cara mencairkan semen beku terlebih dahulu pada air suhu 37°C selama 30 detik. 

Parameter dan cara pengukuran data adalah : 

1. Motilitas        : Semen sebanyak satu tetes diletakkan pada object glass 

lalu ditutup menggunakan cover glass. Pengamatan 

dilakukan secara subjektif mengamati motilitas sperma 

menggunakan mikroskop perbesaran 100X lalu dilakukan 

penilaian minimal sebanyak 5 pandang. Kemudian 

diambil penilaian motilitas rata-rata dari 5 pandang 

tersebut. 

2. Mortalitas      : Semen sebanyak satu tetes diletakkan pada object glass, 

lalu ditambahkan eosin 2% sebanyak satu tetes. Kemudian 

semen dan eosin dihomogenkan lalu dioleskan pada object 

glass yang lain dan dilanjut dengan perlakuan fiksasi 

untuk membuat preparat ulas. Preparat ulas tersebut 

diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 
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100X untuk menemukan fokus kemudian dilanjutkan 

dengan perbesaran 400X. Sampel sperma yang mati 

ditunjukkan dengan kepala sperma berwarna merah akibat 

permeabilitas membran sel sperma meningkat, sehingga 

zat warna eosin mampu diserap oleh sel sperma yang mati. 

Sampel sperma yang diamati minimal sebanyak 200 

sperma dan dihitung dengan rumus : 

Jumlah sperma yang mati

Jumlah sperma yang dihitung
 x 100% 

3.3.  Analisis Data 

Rancangan dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok 

(RAK) dengan 3 kelompok semen dari pejantan api Limousin dan 3 perlakuan 

dengan model linier aditif sebagai berikut :  

Yij = µ + 𝜏i + κj  + εij  ; i = (1,2,3) j = (1,2,3) 

Keterangan: 

Yij = Nilai pengamatan persentase kualitas semen post thawing meliputi 

motilitas dan  mortalitas dari perlakuan vitamin C ke–i pada kelompok 

ke-j 

µ 

 
= 
 

Nilai tengah umum 

𝜏i  = Pengaruh aditif perlakuan penambahan vitamin C ke-i 

κj = Pengaruh aditif dari kelompok ke-j 
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εijk = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan berbagai dosis vitamin C 

ke-i pada kelompok ke-j 

Analisis kualitas dan kuantitas semen segar menggunakan standar SNI 

semen segar yang layak diproses menjadi semen beku. Analisis motilitas dan 

mortalitas sperma post thawing menggunakan uji ragam rancangan acak kelompok 

(RAK). Apabila hasil analisis data menunjukkan data berdistribusi tidak normal, 

maka dilakukan transformasi akar dengan rumus √( Data Asli +  0,5 . Apabila ada 

pengaruh nyata pada uji ragam, dilanjutkan dengan uji beda nilai tengah Duncan. 

Tabel 1. Uji Ragam Anova Motilitas dan Mortalitas Sperma Post Thawing 

Sumber 

Keragaman 
db JK KT F Hitung 

F Tabel 

5% 

Perlakuan t – 1 ɛTi2/3 – FK JK (t)/t – 1 KT 

(Perlakuan) 

/ KT (Galat) 

 

Kelompok r – 1 ɛr2/3 – FK JK (r)/r – 1  

Galat 
(r – 1) 

(t – 1) 

JK(x) – JK(t) 

– JK (r) 

JK (Galat) / 

(t – 1)(r – 1) 
  

 

Total (rt) – 1 ɛx2 – FK     

 

Keterangan : 

db = Derajat bebas     t = Perlakuan 

JK = Jumlah Kuadrat    r = Kelompok 

KT = Kuadrat Tengah    x = Total 

Ti = Perlakuan ke – i    ɛ = Jumlah 

 

Hipotesis Ragam 

H0 : Diterima apabila F hitung < F tabel 

H1 : Diterima apabila F hitung > F tabel 

Hipotesis penelitian ini adalah : 
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H0 diterima : 𝜏1 = 𝜏2 = 𝜏3 (perlakuan penambahan vitamin C pada pengencer semen 

dengan berbagai konsentrasi tidak menunjukkan perbedaan 

kualitas semen post thawing) 

H1 diterima : 𝜏i ≠ 0 (minimal ada satu perlakuan penambahan vitamin C pada 

pengencer semen dengan berbagai konsentrasi yang 

mempengaruhi kualitas semen post thawing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


