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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu ekperimen murni (true experimental research) 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan penambahan jenis krioprotektan, dan jumlah penampungan merupakan 

ulangan.  

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 23 Mei – 23 Juni 2017 di Balai Besar 

Inseminasi Buatan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa 

Timur. 

 

3.3. Populasi dan Teknik Sampling 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kambing Peranakan 

Ettawa berjenis kelamin jantan yang diperoleh dari penampungan semen di Balai 

Besar Inseminasi buatan dengan motilitas di bawah 60%. Sampel yang digunakan 

merupakan semen segar kambing Peranakan Ettawa dengan jumlah ulangan 

ditentukan berdasarkan rumus Frederer yaitu (t-1) (r-1) ≥ 15, t adalah jumlah 

perlakuan dan r adalah jumlah ulangan. Jumlah perlakuan dapat dihitung dengan 

rumus berikut.   

 

 

 

      (t-1) (r-1) ≥ 15 

     (5-1) (r-1)  ≥ 15 

            4(r-1)  ≥ 15 

                 r-1 ≥ 15/4 

                    r  ≥ 5 
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Oleh karena itu untuk 5 perlakuan diperlukan 5 ulangan. Keempat 

perlakuan tersebut yaitu; a) Kontrol (+) dengan penambahan Gliserol 7 % pada 

pengencer tris kuning telur, b) Kontrol (-) tanpa penambahan krioprotektan, c) 

Semen dengan penambahan DMSO 6% pada pengencer tris kuning telur, d) 

Semen dengan penambahan Gliserol 6% pada pengencer tris kuning telur, e) 

Semen dengan penambahan kombinasi DMSO 3% : Gliserol 3% pada pengencer 

tris kuning telur. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini meliputi. 

3.4.1 Variabel bebas: perlakuan penambahan krioprotektan yaitu  DMSO, 

Gliserol, dan kombinasi DMSO dengan Gliserol, kontrol. 

3.4.2 Variabel terikat: motilitas, presentase spermatozoa hidup dan mati 

(viabilitas), abnormalitas.  

3.4.3 Variabel kontrol:  

a. Umur pejantan, peningkatan umur berpengaruh terhadap tingkat 

abnormalitas spermatozoa, semakin tua umur pejantan akan mengalami 

degenrasi pada sel-sel tubuh, termasuk organ reproduksi. Tetapi jika 

pejantan terlalu muda umumnya belum berpengalaman saat penampungan 

semen pertama kali sehingga ereksi dan ejakulasi lemah. 

b. Libido pejantan, pejantan yang dimaksud adalah dapat menunjukkan 

tingkat libido yang tinggi  akan menghasilkan semen dengan kualitas baik. 

c. Frekuensi ejakulasi, frekuensi ejakulasi yang terlampau sering dan kontinu 

akan menurunkan kuantitas dan kualitas semen yang dihasilkan pejantan. 
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d. Pakan, pakan yang diberikan pada pejantan ternak  dengan kandungan 

nutrien yang cukup akan meningkatkan produksi sperma. 

 

3.5. Definisi Variabel   

Definisi variabel pada penelitian ini yaitu: 

3.5.1 DMSO (Dimetil sulfoksida) 

DMSO (dimetil sulfoksida) yang digunakan yaitu sebanyak 6% dan 7% 

untuk control positif dari volume pengencer tris kuning telur. DMSO merupakan 

bahan pada larutan Pengencer B yang telah ditambahkan larutan Pengencer A. 

larutan Pengencer A merupakan supernatan hasil endapan dari bahan pengencer 

tris kuning telur yang terdiri dari tris aminomethane ±1,6% (g/g), Citric acid ± 

0,9% (g/g), lactose ± 1,4% (g/g), raffinose ± 2,5% (g/g), distilled water ± 80% 

(v/v), egg yolk ± 20% (v/v), penicillin ± 100.000 IU/100ml, streptomycin ± 0,1 

g/100ml.  

 

3.5.2 Gliserol 

Gliserol yang digunakan sebanyak 6% dari volume pengencer tris kuning 

telur. Gliserol merupakan bahan pada larutan Pengencer B yang telah 

ditambahkan larutan Pengencer A. larutan Pengencer A merupakan supernatan 

hasil endapan dari bahan pengencer tris kuning telur yang terdiri dari tris 

aminomethane ±1,6% (g/g), Citric acid ± 0,9% (g/g), lactose ± 1,4% (g/g), 

raffinose ± 2,5% (g/g), distilled water ± 80% (v/v), egg yolk ± 20% (v/v), 

penicillin ± 100.000 IU/100ml, streptomycin ± 0,1 g/100ml. 
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3.5.3 Kombinasi antara DMSO 3%: Gliserol 3% 

DMSO dan gliserol yang digunakan sebanyak 3% banding 3% dari 

volume pengencer tris kuning telur. DMSO dan gliserol merupakan bahan pada 

larutan Pengencer B yang telah ditambahkan larutan Pengencer A. larutan 

Pengencer A merupakan supernatan hasil endapan dari bahan pengencer tris 

kuning telur yang terdiri dari tris aminomethane ±1,6% (g/g), Citric acid ± 0,9% 

(g/g), lactose ± 1,4% (g/g), raffinose ± 2,5% (g/g), distilled water ± 80% (v/v), 

egg yolk ± 20% (v/v), penicillin ± 100.000 IU/100ml, streptomycin ± 0,1 g/100ml. 

 

3.5.4 Kontrol 

Perlakuan kontrol menggunakan semen kambing Peranakan Ettawa yang 

diencerkan dengan bahan pengencer tris kuning telur dengan gliserol 7% yang 

merupakan konsentrasi standar BBIB. 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dengan pengamatan 

kualitas semen pada saat before freezing di bawah mikroskop yang tersambung 

layar computer atau televisi. Data yang diperoleh yaitu data primer yang berupa 

angka.  

 

3.7. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Balai Besar Inseminasi Buatan 

Singosari yang meliputi 3 tahap, yaitu: 
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3.7.1 Tahap persiapan 

Menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan pengencer tris kuning telur 

semen: 

Alat 

Alat yang digunakan antara lain : mikroskop, objek glass, tabung semen, 

tabung Erlenmeyer, Alumunium foil, kertas label, kertas saring, beaker glass, 

pipet, kuvet, vortex, spektofotometer, mikropipet, spuit, tabung konikel, 

waterbath, box sterofoam, tapper disk, straw, automatic printer straw, fleksible 

rubber set long needle, cool top, filling and sealing machine, container, Digital 

Cool 5300 ZB 250 IMV Prancis, storage container, canester. 

Bahan 

Bahan utama penelitian ini adalah semen kambing Peranakan Ettawa 

dengan motilitas dibawah 60%. Bahan-bahan pendukung antara lain: DSMO 

(Dimetil sulfoksida) , Gliserol, Tris kuning telur, kapas, tisu, pewarna eosin, dan 

Alkohol 70%. 

Pemeriksaan kualitas semen segar kambing Peranakan Ettawa meliputi: 

 

a. Pemeriksaan Mikroskopis 

Motilitas Massa 

Gerakan yang dihasilkan disebut gerakan massa spermatozoa, gerakan 

massa tersebut dapat diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x10. 

Penilaian gerakan massa yang dijadikan indikator motilitas spermatozoa dapat 

ditentukan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Skor Motilitas Massa Spermatozoa 

Skor Keterangan 

+++ Sangat Baik 

++ Baik 

+ Cukup 

N Buruk 

 

Keterangan: 

- Sangat Baik (+++), jika terlihat gelombang-gelombang sangat besar, 

banyak, gelap menyerupai asap, tebal, aktif bergerak. 

- Baik (++), jika terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, 

pergerakan lamban. 

- Cukup (+), jika terlihat gelombang yang berasal dari gerakan-gerakan 

individu yang aktif progresif 

- Buruk (N, necrospermia  atau 0), jika hanya sedikit atau tidak ada gerakan 

individu spermatozoa. 

Motilitas Individu 

Penilaian gerakan individual spermatozoa mempunyai nilai 0 - 5, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Skor Motilitas Individu Spermatozoa 

Skor Keterangan 

0 Tidak bergerak 

1 Berputar di tempat 

2 Bergerak berayun melingkar 

3 Bergerak progresif 

4 Bergerak gesit menghasilkan gelombang 

5 Menghasilkan gelombang cepat 

 

Keterangan: 

0 : spermatozoa immotile atau tidak bergerak, 

1 :  spermatozoa bergerak berputar di tempat, 
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2 :  spermatozoa bergerak berayun melingkar, <50% bergerak progresif dan tidak 

terlihat gelombang, 

3 :  menghasilkan gerakan masa, antara 50-80% spermatozoa bergerak progresif, 

4:  pergerakan individu progresif dan gesit, sehingga membentuk gelombang 

dengan 90% sperma motil, 

5 :  pergerakan individu progresif, sehingga menghasilkan gelombang yang cepat 

dengan 100% sperma motil. 

Viabilitas 

Sperma ditetesi eosin negrosin, diratakan, kemudian diangin-anginkan atau 

difiksasi dengan spirtus kemudian diamati di bawah mikroskop, jika warna 

sperma terwarnai menjadi warna merah berarti sperma tersebut mati, dan hidup 

jika sperma tidak terwarnai dengan eosin negrosin. 

Abnormalitas 

Abnormalitas primer ditandani dengan kepala yang terlampau besar 

(macrocephalic), kepala terlampau kecil (microcephalic), kepala pendek melebar, 

kepala pipih memanjang; kepala rangkap, ekor ganda; bagian tengah melipat, 

membengkok, membesar; ekor melingkar, putus atau terbelah. Abnormalitas 

sekunder termasuk ekor putus, kepala tanpa ekor, bagian tengah melipat, adanya 

butiran-butiran protoplasma proksimal atau distal dan akrosom terlepas. 

 

b. Pemeriksaan Makroskopis 

Volume, warna, dan pH digunakan dalam pemeriksaan makroskopis. 

Standar kisaran pH normal semen segar yang digunakan BBIB Singosari adalah 
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pH kambing 6,8-7,2 dengan menggunakan paper BTB atau MR. Semakin basa pH 

yang dihasilkan maka semakin jelek atau kualitas semen buruk tersebut.  

Hasil pengamatan di BBIB Singosari warna yang digunakan sebagai 

indikator adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Indikator Warna Spermatozoa 

Warna Keterangan 

PS Putih susu 

PB Putih bening 

PK Putih kuning (cenderung kambing) 

 

 

c. Konsistensi/kekentalan dan konsentrasi spermatozoa 

Konsistensi sperma dapat diketahui dengan cara mengambil sampel semen 

dengan menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang 

berisi cairan blanko (NaCl 0,9%) : 

Kambing: 4ml NaCl 0,9% + 8 mikroliter 

(Perbandingan 1:100) 

Kemudian menghomogenkan larutan tersebut dengan alat vortex setalah itu 

dimasukkan ke dalam tabung kuvet untuk menghitung konsentrasi dengan 

menggunakan alat Spektrofotometer. Dengan mengetahui warna sperma (normal) 

dapat memprediksikan konsentrasi spermatozoa, antara lain: 

Kental/krem (Pekat) ≥ 1.500 juta spermatozoa/ml 

Sedang   1.000 – 1.500 juta spermatozoa/ml 

Encer   < 1.000 juta spermatozoa/ml. 

 

3.7.2 Tahap pelaksanaan, yaitu tahap yang meliputi  

Perhitungan jumlah pengencer yang dibutuhkan untuk setiap pengenceran 

semen yang diperoleh, dapat dilihat berdasarkan rumus berikut : 
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- Perhitungan pengencer untuk semen kambing pejantan 

 

 

 
 

Keterangan: 

Vt : Volume Total  VB : Volume Larutan Pengencer B 

Vs : Volume Semen VA1 : Volume Larutan Pengencer A1  

VA2  : Volume Larutan Pengencer A2   

Proses Pembuatan Bahan Pengencer B: 

- Membagi pengencer Tris-kuning telur (volume disesuaikan dengan 

volume semen yang didapatkan) pada 5 tabung sentrifuge. 

- Meneteskan 4 perlakuan sesuai konsentrasi yang telah ditetapkan ke dalam 

bahan pengencer tris-kuning telur (Kontrol +/gliserol 7%, DMSO 6%, 

Gliserol 6%, dan kombinasi DMSO:Gliserol 3%:3%). 

- Menghomogenkan larutan dengan menggunakan vortex 

- Menyimpan larutan pada refrigerator 

 

Proses Pengenceran 

Pengenceran A1 

Pengenceran A1 dilakukan di dalam waterbath bersuhu 37°C. Sebelum 

dilakukan pengenceran alat yang digunakaan untuk pengenceran A1 harus 

dihangatkan pada waterbath. Hal ini tentu bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya cool shock pada semen. Rumus pengenceran A1 adalah 1:1 untuk 

pengenceran Tris-aminometan. Cara pencampurannya adalah dengan mengambil 
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pengencer A1 menggunakan spuite semprotkan sebagian kedalam tabung 

pengencer A1, masukkan semen dari tabung semen ke tabung pengenceran A1, 

semprotkan sisa pengencer dari spuite ke dalam tabung semen, putar pelan-pelan 

kemudian di masukkan kedalam tabung pengenceran A1. Hal ini bertujuan untuk 

meminimalisir tertinggalnya spermatozoa dari tabung semen. Selanjutnya tutup 

tabung  menggunakan penutupnya. Masukkan tabung kedalam gelas yang telah 

berisi air hangat dari waterbath. Kemudian pindahkan kedalam cool top bersuhu 

3-7°C.  

Air hangat pada gelas ini berfungsi sebagai water jacket yang melindungi 

spermatozoa dari coolshok akibat perbedaan suhu dari water bath ke cool top. 

Pindahkan juga name tag ke tabung pengencer A1 unutuk mempermudah 

identifikasi semen. Selanjutnya diamkan semen selama beberapa jam hingga 

suhunya turun menjadi 5-7°C. Untuk semen yang sudah sesuai suhu cool top 

dapat dilakukan pengenceranan A2, kemudian dapat masuk proses evaluasi before 

freezing dan dilakuakan processing semen beku selanjutnya. 

 

Pengenceran A2 

Pengenceran A2 dilakukan setelah temperatur semen + pengencer A1 sudah 

mencapai suhu 5-70C. Sama halnya dengan proses pengenceran A1, alat dan bahan 

pengencer yang digunakan disini harus sesuai dengan suhu semen yaitu berkisar 

5-7°C. Apabila ada 2 ejakulat semen dari pejantan yang sama dijadikan 1, 

pengencer dilakukan di dalam suhu cool top dan semua peralatan yang digunakan 

juga harus bersih dan steril. Cara pengenceran A2 dilakukan dengan menuangkan  

pengencer sesuai volume dari hasil perhitungan rumus pengencer A2 ke dalam 
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tabung reaksi yang terdapat semen dengan pengencer A1, homogenkan dengan 

memutar tabung reaksi secara searah. Memberi label pada tiap tabung reaksi agar 

tidak tertukar setiap perlakuan dan tutup menggunakan alumunium foil. Setelah 

pengenceran A2 dilakukan, selanjutnya menyimpan  tabung reaksi yang berisi 

semen cair dalam  refrigerator dengan temperatur 4 – 6°C selama 18 – 21 jam. 

 

Pengenceran B 

Pengenceran B adalah pengenceran  A yang ditambah jenis krioprotektan 

dengan masing-masing konsentrasi. Cara pencampurannya sama seperti pada 

pengenceran A2. Setelah pencampuran B maka semen akan didiamkan selama 

beberapa jam supaya equilibrasi krioprotektan dapat terjadi secara sempurna 

selama 1-2 jam.  

Before Freezing Evalution 

Evaluasi Before Freezing (BF) dilakukan untuk mengetahui motilitas 

sperma setelah pengenceran terhadap daya tahan sperma tersebut sebelum 

dikemas dalam bentuk straw. Evaluasi ini dilakukan pada hari kedua setelah 

penampungan sekitar 1-3 jam setelah penambahan jenis krioprotektan sebelum 

dilakukan proses Filling and Sealing.  

Printing Straw 

Alat print label straw yang digunakan menggunakan Automatic Printer. 

Filling and Sealing 

Filling and Sealing merupakan proses pengisian semen cair yang telah 

diencerkan dan telah lolos evaluasi before freezing (BF) dengan cara manual yaitu 

melakukan Filling dengan menyedot semen melalui fleksibel rubber set niddle 
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yang telah disediakan kemudian proses Sealing dilakukan dengan menjepitkan 

pinset yang telah dipanaskan dengan api lilin pada bagian sumpat laboratorium. 

Pengemasan semen kedalam straw dilakukan didalam cool top agar temperatur 

tetap pada kisaran 3-5oC. kemudian dilakukan pengerakkan straw pad arak straw 

untuk selanjutnya dilakukan proses Prefreezing. 

Pre-Freezing 

Pre-Freezing merupakan suatu tahapan penurunan suhu straw yang sudah 

berisi semen dari suhu 4oC menuju ke suhu -140oC secara bertahap dengan 

menggunakan uap N2 dalam mesin digitcool. Semen dibekukan dalam uap N2 cair 

selama 7 menit (Digitcool 5300 ZB 250 IMV Prancis). Mesin diprogram dengan 

laju penurunan 3oC/menit dari suhu 4oC ke -10oC. Kemudian 40oC/menit dari 

suhu -10oC ke -100oC dan 40oC/menit dari suhu -100oC ke -140oC dan biarkan 

dalam Digit cool selama 5 menit untuk menstabilkan suhunya. Proses terakhir 

adalah pencelupan sperma kedalam N2 cair dengan suhu -196 oC. 

Freezing 

Freezing adalah pencelupan atau memasukkan straw semen kedalam N2 cair 

yang merupakan tahapan selanjutnya setelah proses Pre-freezing selesai. Freezing 

juga merupakan proses penghentian sementara kegiatan hidup sel tanpa 

mematikan fungsi sel dan proses hidup dapat berlanjut setelah pembekuan 

dihentikan. Pada proses dilakukan didalam Storage Countainer yang telah berisi 

N2 cair dengan suhu -196 oC. Semen beku dimasukkan kedalam goblet sesuai 

dengan kode semen beku. Selanjutnya semen beku dicelupkan pada N2 cair. 

Penggunaan N2 cair ini dikarenakan N2 cair dapat membekukan pada suhu yang 
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paling rendah dan dapat menyimpan semen pada waktu yang lama. Selama 

Freezing dapat diketahui apabila ada straw yang kosong ataupun isinya tidak 

penuh maka straw akan mengapung.  

Setelah proses freezing, straw yang ada dalam goblet dimasukkan dalam 

canester. Kemudian canester dimasukkan kedalam container yang telah 

disediakan khusus untuk peneliti.  

 

3.7.3 Tahap pengambilan data 

Tahap yang meliputi pemeriksaan kualitas semen beku kambing Peranakan 

Ettawa berupa presentase motilitas dengan cara mengambil straw yang terdapat 

semen beku kemudian dilakukan Thawing atau pengenceran kembali semen yang 

beku dengan cara direndam dengan air bersuhu ±370C selama ±10 detik, 

kemudian menggunting straw pada ujung sumbat laboratorium kemudian 

menggunting bagian tengah straw dan meneteskan semen ke object glass 

dibeberapa titik kemudian ditutup dengan cover glass dan diamati, untuk 

mengamati presentase hidup atau viabilitas spermatozoa dengan cara membuat 

preparat ulas dengan pewarnaan eosin dan dilakukan perhitungan dengan cepat 

menggunakan counter, dan presentase abnormalitas spermatozoa dapat diamati 

setelah pengamatan viabilitas dengan preparat ulas tersebut pada before freezing 

dan post thawing, perhitungan motilitas, viabilitas, dan abnormalitas dilakukan di 

bawah mikroskop dengan perbesaran 100 – 400 kali.  
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3.8 Kerangka Operasional Penelitian 

Gambar 3.1. Kerangka Operasional Penelitian 

3.9 Analisis Data 

Data kualitatif yang meliputi volume, warna, konsistensi, dan pH semen 

kambing Peranakan Ettawa dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif meliputi 

motilitas, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa pada Before freezing dan Post 

Thawing dianalisis menggunakan One Way Analysis of Variance (ANOVA) 

dengan SPSS for windows. Apabila dalam uji Anova terdapat beda nyata, maka uji 

lanjut perbedaan antar perlakuan menggunakan uji Duncan.  

Penampungan Semen kambing 

Peranakan Ettawa Evaluasi Semen Segar: 

- Mikroskopis: Motilitas, viabilitas,

abnormalitas.

- Makroskopis: volume, pH, warna

- Konsistensi/kekentalan dan

konsentrasiPembuatan Pengencer Tris Kuning 

Telur dengan  Penambahan 

Krioprotektan (DMSO 6%, Gliserol 

6%, Kombinasi  DMSO 3% : Gliserol 

3%) 

Ekuilibrasi 

Filling and sealing 

Pre-Freezing 

Freezing 

Evaluasi Before Freezing 

- Mikroskopis: Motilitas, 

viabilitas, abnormalitas. 

Pengumpulan data 

Evaluasi Post Thawing 

- Mikroskopis: Motilitas,

viabilitas, abnormalitas.

Thawing / semen beku 

diencerkan kembali 

Sumber 

Belajar 


